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Expert Briefings nedir?
Emerald, Oxford Analytica ile bir araya gelerek, emerald.com/insight üzerinden Expert Briefings’i 
sunmaktadır. Bağımsız sektör liderleri ve akademisyenlerin siyasi, sosyal ve ekonomik olaylara 
ilişkin tarafsız analizlerini bir araya getiren Expert Briefings küresel, bölgesel ve ülke seviyesindeki 
yükselen eğilimler ve gelişmelerin sonuçlarını ve etkilerini özenli biçimde incelemektedir.

Expert Briefings bana nasıl yardımcı olabilir?

İLGİLİ KALIN

Her zaman, öğretim içeriğinizden 
teoriler ve konseptleri öğrencilerinize 

iş başında göstermek için 
kullanabileceğiniz güncel, gerçek 
dünyadan bir örneğe sahip olun.

ZAMAN KAZANIN

Analistlerimiz, en dikkat çeken 
bilgileri seçmek için çok sayıda 
kaynaktan veri süzer ve bunları, 

sınıfta kullanmanız için hazır olacak 
şekilde temel bağlamsal bilgilerle 

birlikte sunarlar.

GÜVENİLEN, OBJEKTİF KAPSAM

Expert Briefings ekibi tüm içeriği 
gözden geçirir ve yanlılığı tespit edip 
hafifletmek için 40 yılı aşkın süredir 

teknikler geliştiriyorlar.

Expert Briefings öğrencilerime nasıl yardımcı olabilir?

TEMEL BECERİLERİ GELİŞTİRMEK

Expert Briefings, karar vericiler 
için akademik ve politik bilgileri 

süzerek sunar. Bunları kullanmak, 
öğrencilerinize bilgiyi gelecekteki 
kariyerlerinde yapacakları şekilde 

kullanma ve sunma bakımından pratik 
sağlayacaktır.

YARININ KARAR VERİCİLERİNE 
İLHAM VERMEK

İçeriğimiz, dünyanın dört bir yanındaki 
devletler ve kuruluşlara bilgi sağlar. 

Öğrencilerinize, bölgenizde ve dünya 
çapında manşetleri oluşturan olayların 
analizine aynı ayrıcalıklı erişim imkanını 

sunun.

BİRİNCİ SINIFTAN LİSANSÜSTÜNE 
KADAR KULLANIN

Expert Briefings sade bir İngilizce 
ile yazılmış ve kolay okunabilecek 

şekilde biçimlendirilmiştir; dolayısıyla 
tüm seviyelerdeki ve ana dili İngilizce 

olmayan öğrenciler tarafında 
kullanılabilir.



Öğretim için fikirler
Expert Briefings, öğretiminize yeni bir boyut katabilir. İçeriğin halihazırda dünyanın dört bir yanında öğrencilerle nasıl kullanıldığını 
gösteren bir kaç örnek:

Expert Briefings Monthly Pick e-postamız, öğretim için ipuçları 
ve fikirlerin yanı sıra öğrencilerinizle kullanabileceğiniz ücretsiz 

bilgilendirmeler içerir. Kaydolun:

tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly-pick

• Sınıf tartışması - öğrencilerin öğrenimi görmekte 
oldukları teoriler ve konseptleri uygulayabilmelerini 
sağlayacak bir tartışmanın odak noktası olarak, dersin 
başında okumaları için daha kısa (200 kelime kadar) 
bilgilendirmelerden birini verin.

• Küresel İş Stratejisi - Bir ülkeyi bir öğrenci veya 
gruba tayin edin. Onlardan, o ülkede bir ofis açmayı 
düşünen bir şirketi temsil ettiklerini varsaymalarını 
isteyin. Ay boyunca öğrenciler, fırsatlar ve tehditleri 
değerlendirmek ve sınıfa rapor vermek için Expert 
Briefings’i kullanabilirler.

• Politik Risk Analizi - Öğrencilere, izleyecekleri yerel 
veya küresel bir sorun tayin edin. Onlardan, devletteki 
veya iş dünyasındaki bir politika yapıcıya danışmanlık 
yaptıklarını varsaymalarını isteyin. Ortaya çıkan durum 
onların politika kararlarını nasıl bilgilendirmelidir?

• Örnek Olay İncelemesi Dersi - Eğer örnek olay 
incelemelerini öğrencilerinizle kullanırsanız, onlardan 
Expert Briefings’i kullanarak örnek olay incelemesinin 
zamanı ve yerine bağlam eklemelerini veya örnek 
olay incelemelerini bugüne uyarlayarak yenilemelerini 
isteyin.

• Kurs materyallerinizi tazeleyin - daha uzun 
bilgilendirmeler (1.200 kelime civarında) öğrencileri 
kitaplar ve dergi makalelerinin asla yapamayacağı 
bir şekilde günümüze taşımak için ideal destekleyici 
okuma kaynaklarıdır. Bunlar aynı zamanda kendi 
ders slaytlarınızı ve notlarınızı değişen dünyamızı 
yansıtacak şekilde güncellemek için de harika bir 
yoldur.



Metodoloji. 
Expert Briefings nasıl oluşturulur?

Karmaşık, kafa karıştırıcı ve kimi zaman kesin olmayan bir bilgiler yumağından, öncelikle sinyali 
gürültüden ayırıp ardından bunu titiz analizlere tabi tutmak suretiyle açık öngörüler oluşturarak.

Sonuç; bugün devletler, politika yapıcılar ve iş dünyasının profesyonelleri 
tarafından kararları bilgilendirmek için kullanılmakta olan içgörüdür.

Açık 
kaynaklar

Resmi 
kaynaklar

Sosyal medya
Podcast’ler ve 

belgeler

Hukuki ve 
düzenleyici 

veriler

Haber 
medyası

Araştırma 
çalışmaları

Yayıncılar
Veri 

tabanları

Gürültüden sinyal

Analitik Titizlik

Yargı

Eyleme geçirilebilir iç görüler

ANALİZLERE EKLENEN DEĞER

Analitik kapsama kıdemli danışmanlar yön 
verir ve doğrulama yapar

Bölge
Başkanları

1.500’ün üzerinde önde gelen 
akademisyen, politika yapıcı, düzenleyici ve 

sektör uzmanı, hedefe yönelik iç görüler 
sunar

Küresel 
Uzman Ağı

Bölgesel ve sektörel uzmanlar, eyleme 
geçirilebilir, dakik ve ihtiyaca özel analizler 

sağlar

Kurum içi 
Ekipler

HACMİ AZALTIR

Analistlerle tanışın
Küresel uzman ağındaki 1.500’den fazla katkı sahibi anonim kalır ancak Analistler ve Bölge Başkanlarıyla İnternet 
sitemizde tanışabilirsiniz.

tk.emeraldgrouppublishing.com/expert-briefings-teaching



Güvenilen, titiz ve doğru
Yanlılık, nitel analizdeki en ciddi hatalardan biridir. Sosyal bilim, insanların sonuç çıkarımları yaparken sık 
sık belirli kanıt parçalarını yanlışlıkla önceliklendirdiklerini göstermektedir. Bu, daha önceki bulguların teyit 
edildiğini görme isteğinden veya en erişilebilir kanıtın kullanılmasından ya da ilgisiz verilere bağlanmaya 
çabalanılmasından kaynaklanabilir.

HAKEMLİK SÜRECİ

Analiz, yanlılığı ortaya çıkarmak, özen sağlamak, 
argümanları sorgulamak ve yeni bakış açılarına 

imkan sağlamak için hem kurum içi hem de 
kurum dışı uzmanlar kullanılarak eleştirilir.

DİSİPLİNLER ARASI

Küresel ekonomideki pek çok sorun bölgelere 
ve başlıklara yayılır - farklı alanlardan uzmanlar 

tarafından gerçekleştirilen analizlerle, herhangi bir 
alandaki kör noktalar tanımlanır.

ANONİM

Katkıda bulunanlar anonim olduklarından dolayı 
olayların gerçekliği kısıtlama olmaksızın bildirilir.

BAĞIMSIZ

Oxford Analytica bağımsız olduğundan, partizan 
veya ideolojik gündemlere karşı korumalıdır.

Oxford Anaytica uzmanları yanlılıktan nasıl 
kaçınırlar?



Küresel konuların özüne inmek

Yerel konular, küresel etki

RUSYA/BDT

Batının Rusya ile sürtüşmeleri
Rusya’da ekonomik büyümenin yavaşlaması
Ukrayna’yı karıştıran anlaşmazlıklar
Başkan Putin’in risk isteksizliği
Azerbaycan’ın askeri kazanımları güç 
dengesini değiştiriyor
Özbekistan’da ekonomik reformların 
yerleştirilmesi
Kazakistan politika yapıcıları ekonomik 
reformları hayata geçirmeye hazır 
görünüyor

KUZEY AMERİKA

Birleşik Devletler 2020 
seçimleri
Birleşik Devletler gümrük 
tarifesi sorunları
Birleşik Devletler ve İran ile 
bağlar
Birleşik Devletlerin Kuzey Kore 
ile ilişkisi
Kanada’nın azınlık yönetimi
Kanada’nın siyasi fikir ayrılığı
ABD-Rusya ilişkileri

LATİN AMERİKA

Meksika bir siyasi dönüşüm 
vaat ediyor
Arjantin’in seçim sonrası 
belirsizliği
Brezilya’nın reformları askıda ve 
COVID-19 vakaları hala yüksek
Bolivya’daki siyasi gerginlikler
Venezüela’da siyasi gerginlikler 
artıyor
Küba’nın önünde ciddi politik 
ve ekonomik güçlükler var
Uruguay ekonomisinin 
yavaşlaması
Şili fırsat ve reform vaatlerini 
gerçekleştirmekte zorlanırken 
protestolar yeniden başlayabilir
Jamaika’nın ekonomisi

ASYA PASİFİK

Çin-ABD gerginlikleri
Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin milliyetçi 
politikaları
Japonya’nın mali baskı riskleri
Tayland’ın askeri gücü
Demokris aktivistleri Hong Kong’u bölüyor ve Çin’i 
kızdırıyorlar
Pakistan’ın IMF borcu
Vietnam’ın yolsuzlukla mücadelesi
Avustralya hükûmeti yeniden seçimi kazandı ancak iklim 
değişikliği dahil zorlukları var
Myanmar barış süreci
Kuzey Kore, nükleer silahlar ve yaptırımlar
Avustralya Asya, Avrupa, Pasifik ve Washington ile daha 
güçlü bağlar kurmaya çalışacak
Endonezya başkanının otoritesi parlamentoda 
sorgulanabilir
Malezya’nın dış politikasının değerlendirmesi
Bangladeş, mültecileri bir adaya yerleştirmek için ihtilaflı 
planların peşinde
Yeni Zelanda diplomatik ve ticari bağlantılarını 
genişletiyor
Sri Lanka dini mücadeleleri

ORTA DOĞU VE AFRİKA

Güney Afrika yapısal reformlarına yönelik 
muhalefet
İran’ın askeri faaliyetleri
Mısır ve Türkiye yürütülebilir bir ilişki 
kurabilir mi?
Suriye’nin uluslararası katılımı
Libya’nın iki hükûmeti
İsrail’in seçim istikrarsızlığı
Nijerya’nın kırılgan toparlanması
Etiyopya’nın geniş reform gündemi.
Değişen Katar-Emirlik çıkarları Körfez 
barışına katkıda bulunabilir.
Türkiye ekonomik reform vaatlerini yakında 
gerçekleştirmeli.
Lübnan’ın ekonomik krizi ordu tarafsızlığını 
tehdit edebilir.
Ürdün insan hakları konularında sessizce 
konum değiştiriyor.
Sudan’ın demokrasiye geçişi
İsrail ve Filistin gerilimleri
Yemen askeri tansiyon
Nijerya’nın etnik-dini ayrılıkları
Irak’ın sürekli güvensizliği
Kenya seçimleri 2022
Tunus’un ekonomik reformu

AVRUPA

Birleşik Krallık ve Brexit etkisi
Birleşik Krallık için yavaş büyüme
Yunanistan ve bocalayan ekonomisi
Almanya’nın güç mücadelesi
Polonya koalisyon hükûmeti içindeki fikir ayrılıkları
İspanya’daki siyasi istikrarsızlık
İtalya’daki Avrupa Şüpheciliği COVID-19 krizi 
bağlamında yükselebilir
Macaristan ve Budapeşte’nin “Hıristiyan liberalizmi”
Romanya iş dünyası yolsuzluğu bulaşmış bir siyasi 
sınıf tarafından sindiriliyor
Bulgaristan, EB takibine rağmen yolsuzluk ve 
organize suçla mücadelede başarısız oluyor

Güncel bölgesel kapsama bir örnek:

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ COVID-19 KÜRESEL SALGINI SİBER GÜVENLİK YAKLAŞAN SEÇİMLER

KÜRESEL EKONOMİ KÜRESEL YÖNETİŞİM İNSAN SERMAYESİ TERÖRİZM



Expert 
Briefings 
içeriğini 
keşfedin

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 

bilgilendirmelere erişim.

Satın alın

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

güçlükleri üzerindeki etkisini sağlar.

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

Ücretsiz öne çıkan bilgilendirmelere göz atın
 Son iki aydan bir dizi bilgilendirmeyi bir araya getirdik ve bunlara erişimi ücretsiz hale 
getirdik.

Ayrıca, en son ücretsiz öne çıkan bilgilendirmeleri, öğretimde kullanım için ipuçları ve 
fikirlerle birlikte doğrudan gelen kutunuza getiren bir Expert Briefings Monthly Pick almak 
üzere kaydolabilirsiniz.

tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly-pick

Koleksiyon ve erişim seçenekleri
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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 yaratmaya yardımcı olmaktır.

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

Bize ulaşınHakkımızda

YENİ İÇERİK/KOLEKSİYONLAR:
mena@emerald.com

DESTEK TALEPLERİ:
support@emerald.com

ADRES
emeraldgrouppublishing.com

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 dâhil 
olmak üzere tüm büyük keşif sistemlerinde endekslenir

• KBART ve MARC kayıtları indirilmeye hazırdır

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


