
Expert Briefings 2022 
Oxford Analytica desteği ile

Güvenilir bir çevrim 
içi kaynakta tarafsız 
jeopolitik ve makro 
ekonomik analizler

Expert Briefings’e göz atın: 
emerald.com/insight/content/briefings

Expert Briefings hakkında daha fazla bilgi edinin: 
tk.emeraldgrouppublishing.com/expert-briefings

Oxford Analytica, güvenilir 
ve bağımsız jeopolitik ve 
ekonomik analizler için 
öncü ve altın standarttır



Yüksek Kaliteli - 1.500’den fazla akademisyen, eski 
politika yapıcı, düzenleyici ve sektör liderinden oluşan 
bir küresel ağ, bir çok doğrulanmış kaynaktan alınan 
verileri süzer. Neyin önemli olduğunu çabucak 
tanımlayın ve daha geniş ölçekte önemini anlayın.

Güvenilir - analistler anonimdir ve tüm bilgilendirmeler, 
yanlılığı açığa çıkarmak, titizlik sağlamak ve argümanları 
sorgulamak üzere Oxford Analytica’nın bölgesel ve 
sektör uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gözden 
geçirilir. Nihai sonuç - güvenilen, kanıta dayalı 
analizler sunan tek bir kaynak.

Gerçek anlamda ilham veren öğretim
Hızlı değişim ikliminde, temel teoriler üzerine öğretim, güncel olayların analizlerini uygulayarak ilişkili kalmaya devam 
edebilir.

•  Öğrencileri, “uygulama odaklı” bilgi raporlama 
yöntemiyle tanıştırarak temel becerilerinin gelişimini 
desteklemek.

•  Öğrencileri, kariyerleri boyunca onlara faydalı olacak 
bilgilerle gerçek dünyaya hazırlamak.

•  Öğrencilerin ilgilenebilecekleri güncel olaylar hakkında 
zamanında iç görüsel bilgi sunarak onları teşvik etmek 
ve ilham vermek.

•  Geçmişteki kararların içeriklerini sunarak güncel 
küresel ve yerel olayların bugünün dünyasını nasıl 
şekillendirdiğine ve geleceği etkilediğine dair bir anlayış 
kazandırmak.

Briefing Türleri
Kısa, kesin ve konunun özünü hedefler - metin kısa ve öz, sade dilli ve kolay okuma için biçimlendirilmiştir. 
Özellikle de birinci dili İngilizce olmayan öğrenciler için bir konuya kusursuz bir giriş sağlar.

Uzun form (Expert Briefings) 
Tutarlı yapı şunları dikkate alır: 
Ne oldu? Bu neden önemli? 

Bundan sonra ne olması olası?

Grafikli analizler
Küresel ve bölgesel riskler ve 

fırsatlar, karşılaştırmalı verilerin 
görsel bir özetiyle vurgulanır.

Yönetici özetleri
Ortaya çıkan bir durum veya 

olay ve olası yansımaları ile ilgili 
kısa bir özet sunar.

10.000’in üzerinde 600’ün üzerinde 19.000’in üzerinde

Expert 
Briefings
Bağımsız akademisyenler, eski politika yapıcılar, 
düzenleyiciler ve sektör liderlerinden oluşan 
küresel bir ağdan, politik, sosyal ve ekonomik 
olaylarla ilgili eyleme geçirilebilir analizler. 
Yükselen eğilimler ve gelişmelerin etkisini ve 
yansımalarını araştıran Expert Briefings, hazır 
kurs içeriğiyle tematik öğretimi hayata geçirir.

Her yıl ortalama 
4.900 bilgilendirme 

yayınlanır

Doğrudan 
gerçek hayata 
uygulanabilen 
araştırmalarla, 
araştırma etki 

hedeflerine ulaşmak

Expert Briefings’i 
kimler, neden 
kullanır?

Yönetim ve endüstrideki 
dünya liderleri 
tarafından, jeopolitik 
ve makro ekonomik 
eğilimler ve gelişmelerin 
stratejiler, operasyonlar, 
politikalar ve yatırımlar 
üzerindeki etkilerini 
değerlendirmek ve 
öngörmek için günlük 
olarak kullanılır.

Günümüzün 
en acil 

güçlüklerini 
belirleyin



Koleksiyon ve erişim seçenekleri

Abone olun

Küresel etkinliklerin meydana geldikleri anda analizlerini sunacak 
şekilde günlük bazda yayınlanır.

2022 ve 2021’de yayınlanan en güncel Daily Briefings’e ve yanı 
sıra 2015-2020 arasında yayınlanmış altı yıllık bir arşive erişin.

Satın alın

Altı yıllık bir arşivden 29.000’in üzerinde Briefings, olayların 
bir zaman çizelgesini sunar ve bunların dünyanın en büyük 

güçlükleri üzerindeki etkisini ele alır.

Tek bir ödeme, 2015-2020 arasında yayınlanmış içeriğe 
süresiz erişim sağlar.

Küresel konuların özüne inmek

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SİBER GÜVENLİKCOVID-19 KÜRESEL SALGINI YAKLAŞAN SEÇİMLER

KÜRESEL EKONOMİ KÜRESEL YÖNETİŞİM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AŞIRICILIK/TERÖRİZM

Expert Daily Briefings e-posta uyarılarına kaydolun
Öğretim üyeleri ve öğrenciler, küresel olayların en son analizlerini meydana geldikleri anda sunan, günlük bazda yayınlanan 
tüm bilgilendirmeleri bir araya getiren Expert Daily Briefings e-posta uyarısı almak için kayıt olabilir. 
Kaydolmak için - kayıt yaptırın veya profilinize oturum açın ardından Expert Briefings göz atma sayfasındaki abone ol 
düğmesine tıklayın.

Güncel bölgesel kapsama bir örnek:

AVRUPA
• Birleşik Krallık ve Brexit etkisi

• Birleşik Krallık için yavaş büyüme

• Yunanistan’ın ekonomik toparlanması

• Almanya’nın güç mücadelesi

• Polonya koalisyon hükûmeti içindeki fikir ayrılıkları

• İspanya’daki siyasi belirsizlik

• Budapeşte’nin “Hristiyan liberalizmi” iddiası

• Romanya ve eski-yeni siyaset

•  Bulgaristan’da yolsuzluk ve suç

ORTA DOĞU VE AFRİKA
•  Güney Afrika’nın siyasi görüş ayrılıkları

• İran’ın askeri faaliyetleri

• Mısır ve Türkiye ilişkileri

• Suriye’nin uluslararası katılımı

• Libya’nın iki hükûmeti

• Nijerya’nın kırılgan toparlanması

•Geniş reform gündemi

• Katar-Emirlik çıkarları ve Körfez barışı

• Türkiye’nin ekonomik reformu

• Lübnan’ın ekonomik krizi ve ordu tarafsızlığı

• Ürdün ve insan hakları

• Sudan’ın demokrasiye geçişi

• Kenya seçimleri 2022

• Tunus’un ekonomik reformu

ASYA PASİFİK
•  Hindistan’ın milliyetçi politikaları

• Japonya’nın mali baskı riskleri

• Tayland’ın askeri gücü

•  Hong-Kong ve demokrasi yanlısı aktivizm

• Pakistan’ın IMF borcu

•  Avustralya iklim değişikliği zorlukları

•  Myanmar barış süreci

•  Kuzey Kore, nükleer silahlar ve yaptırımlar

•  Avustralya’nın Asya, Avrupa, Pasifik ve Washington ile 
bağları

•  Malezya’nın dış politikasının gözden geçirilmesi

•  Bangladeş’in mülteci yer değiştirme planları

•  Yeni Zelanda’nın diplomatik ve ticari bağlantıları

•  Sri Lanka dini mücadeleleri

KUZEY AMERİKA
• Birleşik Devletler gümrük tarifesi sorunları

• Birleşik Devletler ve İran ile bağlar

•  Birleşik Devletlerin Kuzey Kore ile ilişkileri

• Kanada’nın azınlık yönetimi

• Kanada’nın siyasi fikir ayrılığı

• ABD-Rusya ilişkileri

LATİN AMERİKA
• Meksika’nın ticari belirsizliği

• Arjantin’in küresel salgın sonrası belirsizliği

•  Brezilya’nın siyasi kutuplaşması

• Bolivya’daki siyasi gerginlikler

• Venezuela göçmen krizi

•  Küba’nın sosyalist mücadeleleri

• Uruguay’ın seçim sonrası görünümü

•  Şili ve devlet başkanına karşı protestolar

• Jamaika’nın ekonomisine genel bakış

• Peru’nun madencilik anlaşmazlıkları

RUSYA
• Rusya ve batı ile sürtüşmeler

• Ukrayna’yı karıştıran anlaşmazlıklar

• Azerbaycan’ın askeri kazanımları ve güç kayması

• Özbekistan’da ekonomik reformların yerleştirilmesi

•  Kazakistan ekonomik reformları
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50 yılı aşkın bir süredir, yenilikçi fikirleri desteklemek Emerald’ın 
faaliyetlerinin merkezini oluşturdu. En temel değerimiz, akademik 
veya pratik alanda çalışma yapanların azar azar da olsa gerçek 
dünyada pozitif bir değişiklik yaratmak üzere birlikte çalışabilmelerini 
sağlayarak fark yaratmalarına yardımcı olmaktır.

Yayınlarımız ve yayıncılık hizmetlerimiz, etkili araştırmada güven 
ve kabiliyet tesis edecek yenilikçi araçlar ve hizmetler sağlayarak 
araştırmacıların kendi hikâyelerini anlamlı ve dakik bir şekilde 
anlatmalarına yardımcı oluyor.

Bize ulaşınHakkımızda

YENİ İÇERİK/KOLEKSİYONLAR:
mena@emerald.com

DESTEK TALEPLERİ:
support@emerald.com

ADRES
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Gelin birlikte Gerçek Etkiyi yaratalım.

Kütüphaneci araç kiti
Erişim ve kimlik doğrulama bilgileri, kullanıcı rehberleri, kütüphane tanıtım materyalleri, kullanım raporlarına ilişkin rehberlik ve keşfedilecek kaynaklar.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

Etkili sosyal bilim 
araştırmalarından 
oluşan bir dünyayı 
keşfedin

emerald.com/insight

Rotanızı seçin
•  Dergilere, Kitaplara, Örnek Olay İncelemelerine 

ve Expert Briefings’e göre göz atın

•  Hızlı ve gelişmiş aramaya belirli kelimeler ve 
ifadeler yazın

•  Sonuçları yalnızca Açık erişimli olanlarla veya 
görüntüleyebilecekleriniz ile sınırlandırın

Kolayca gezinin
•  Öngörülebilir gezinme ve basit arayüz

•  Sonuçları sıralayın ve tür, tarih, konu ve 
ülke gibi içerik filtreleri uygulayın

•  İçerik ön izlemeleri ve yapılandırılmış özetler, 
okumak mı yoksa devam etmek mi istediğinize 
karar vermenize yardımcı olur

Yeni yollar keşfedin
•  İlgili içerik önerileri, yeni fikirler için ilham sağlar

•  Çok disiplinli temaları araştırmak için “Anahtar 
Kelimeleri” seçin

•  Sorunsuz keşif için erişilen tüm içerik yan yana

Bu sizin yolculuğunuz
•  Tüm cihazlardan, uzaktan, çok kullanıcılı erişim

•  HTML, PDF ve EPUB formatında görüntüleyin ve 
alıntıları doğrudan platform üzerinden indirin

•  Bir Kullanıcı profiliyle, içerik uyarıları oluşturabilir 
ve daha sonra incelemek üzere aramaları 
kaydedebilirsiniz

Keşfedilebilir ve erişilebilir
•  IP, EZproxy, Shibboleth/OpenAthens üzerinden 

federated access, Başvuru URL’si ve Google CASA 
dâhil olmak üzere, tüm başlıca kimlik doğrulama 
yöntemlerini destekler. Organizasyon Erişim 
Numaraları istek üzerine sağlanır

•  SeamlessAccess, hizmet sunumumuzdaki bir 
iyileştirmedir ve tüm katılımcı organizasyonlarda 
federated access’i destekler

•  ALMA, EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT dahil 
olmak üzere tüm büyük keşif sistemlerinde indekslenir

• KBART ve MARC kayıtları indirilmeye hazırdır

•  Emerald Insight, W3C AA ve US Section 508 uyumlu 
olmak için çaba gösterir


