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Neden buradasın?

• economic policy 

• iktisat 

• üniversite



Neden buradasın?
• iktisat öğrenmek (varsayalım!) 

• geleceğin için… 

• üniversite 

• diploma 

• bilgi



Neden buradasın?
• bilgi 

• bilmek 

• öğrenmek 

• bilmek 

• birşeyi bilmek 

• kendini bilmek



Neden varsın?
• insanın yaşamına anlam katan üç şey var: 

• sevmek 

• üretmek 

• bilmek 

• insan bunlarla donatılmıştır. 

• önemli olan bunları bulup ortaya çıkarmak   
(kendini bilmek)



Hayatın amacı nedir?
• mutlu olmak ? / iyi hissetmek ? 

• ne yapmak lazım? 

• sevmek lazım 

• değer yaratmak lazım 

• öğrenmek lazım



Düşüncenin evrimi
• Animistik düşünce : dünyanın merkezi benim. 

• Dinsel düşünce      : benden büyük bir güç var. 

• Bilimsel düşünce   : ben eksik ve yetersizim. 

• Kopernik : siz uzayın efendisi değilsiniz. 

• Darwin : siz diğer canlıların efendisi değilsiniz. 

• Freud : sen kendinin de efendisi değilsin.



Bilim nedir?
• Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak 

seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak 
yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi. 

• Bilimin asıl uğraşı doğa olaylarıdır. 

• İnsan ve çevresiyle ilgili olan her olgu bir doğa 
olayıdır. 

• Yalnızca fiziksel olgular değil, sosyolojik, psikolojik, 
ekonomik, kültürel vb. bilgi alanlarının hepsi doğa 
olaylarıdır.



Bilim
• Bilimsel çalışma hiç kimsenin tekelinde değildir. 

Bilim herkese açıktır. 

• Bilimsel bilgi üretme süreci hiçbir zaman durmaz. 

• Bir evrim süreci içinde her gün yeni bilimsel 
bilgiler, yeni bilim alanları ortaya çıkmaktadır. 

• Bilimsel bilginin geçerliliği ve kesinliği her an, 
isteyen herkes tarafından denetlenebilir. Bunun 
sonucunda yanlış bilgi ayıklanır.



Bilimsel bilgi
• Bilim olgusaldır. Gözlenebilir. 

• Bilim mantıksaldır. Tutarlıdır. 

• Bilim nesneldir. Objektiftir. 

• Bilim genelleyicidir. 

• Bilim eleştiricidir.



Bilimin değeri
• Pratik değeri vardır. Yaşamımızı doğrudan etkiler. 

• Entelektüel değeri vardır. İnsanın bilme isteğini, 
merakını tatmin eder. 

• Ahlaki değeri vardır. İlkelerle düşünmeyi ve 
dünya görüşü oluşturmayı sağlar. 

• Bilimsel düşünce, insanların daha erdemli ve 
yüksek ahlaklı olmalarını sağlar.



İlim ilim bilmektir  
İlim kendin bilmektir  
Sen kendin bilmezsin  
Ya nice okumaktır 

Okumaktan murat ne  
Kişi Hak'kı bilmektir  
Çün okudun bilmezsin  
Ha bir kuru ekmektir 

Okudum bildim deme  
Çok taat kıldım deme  
Eğer Hak bilmez isen  
Abes yere gelmektir 

Dört kitabın mânâsı 
Bellidir bir elifte 
Sen elifi bilmezsin  
Bu nice okumaktır 

Yiğirmi dokuz hece  
Okursun uçtan uca  
Sen elif dersin hoca  
Mânâsı ne demektir 



İktisat Bilimi
• İktisat bir bilimdir. 

• Her bilim gibi iktisat da kendi düşünme biçimine, 
terminolojisine ve araçlarına sahiptir. 

• Entelektüel bir bilim dalıdır ve soyutlama 
gerektirir. 

• Fizik, matematik, tarih, politika, antropoloji, 
psikoloji, sosyoloji iktisadın içindedir.



İktisat
• İktisat insan gibi karmaşık bir yapıyı merkeze alır ve 

onun kararlarını inceler. 

• İktisat insanların kısıtlı seçenekler karşısında yaptıkları 
seçimleri ve neyi neye tercih ettiklerini sorgular. 

• Başarıya nasıl ulaşırız? 

• Bizi tatmin ve mutlu eden şeyler nelerdir? 

• Zorluk ve başarı karşısında ne tepki veririz? 

• İnsanlık nasıl daha sağlıklı ve zengin oldu?



İktisadi bir soru

• Facebook / Instagram kullanmak bedava mıdır?



Beyin









• İnsan beyninde yaklaşık 
90 milyar nöron (sinir 
hücresi bulunuyor. 

• Sol kısmında, sağ kısma 
göre 200 milyon daha 
fazla nöron bulunur.



• İnsan beyni ortalama 
o l a r a k 1 . 5 k i l o 
ağırlığındadır ve beden 
ağ ı r l ığ ının % 2-3’ lük 
kısmını oluşturur. 

• Fakat vücut oksijeninin 
%20’sini ve glikozun 
%15-20’sini tüketir.



• Büyüklüğün bir önemi 
yok. 

• Einstein 1,21 kg’lık bir 
beyne sahipti.



• Amerikan Proceedings of the 
National Academy of science 
dergisinde yayınlanan bir 
araştırmaya göre; 

• Hayal kurmak, beyni harekete 
geçirerek karmaşık sorunların 
çözülmesini sağlayabiliyor. 

• Hayal kurmak, beynin birçok 
bölümünün işlevini artırmaktadır. 

• Hayal kurmak istemektir. Yalnızlık 
duygusunu ortadan kaldırır. 
Değersizlik hissini yok eder.



• İnsan beyni oldukça 
fazla enerji üretir. 

• Uyuyan bir beyin 25 
watt’lık bir ampülü 
çalıştırabilir



• İnsan beyninde s in i r 
uyarılarını ileten aksonlar 
1 6 0 . 0 0 0 k i l o m e t r e 
uzunluğundadır. 

• Yani dünyanın etrafında 4 
tur atabilir.



• Bilim insanlarına göre bir insan 
gün içerisinde 70.000 düşünceye 
sahip oluyor. 

• Bunların % 70’i negatif düşünceler. 

• Temel zayıflığımız da işte burada 
başlar. 

• Kendimizden başlayıp, dünyayı 
yanlış algılamamızdır 
zayıflıklarımız. 

• Kişinin yaşamı düşüncelerinin 
rengine boyanmıştır.



Öğrenme
• Beyin ihtiyaç 

duyduğunu öğrenir. 

• Etkili öğrenme: 

• İlgi 

• İstek 

• Dikkat 

• Hareket



Öğrenme
• Öğrenme, deneyim sonucunda ortaya çıkan 

düşünme durumudur. 

• Anlayabilmen için deneyimlemen lazım. 

• Deneyim üzerine düşünmen lazım. 

• Hafızada tutmak öğrenmek değildir. 

• Kulak görmez gözün gördüğünü. Yazmak 
deneyimlemektir.



Neden  

buradasın 

?


