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« Adschool İstanbul, Beş Yaşında BİLGİ, Dünyayı Değ�şt�recek Yönet�c�ler Yet�ş�yor »

L�sel�ler BİLGİ’de Ekonom� Oyunları Oynuyor
BİLGİ, l�sel�lere ekonom�n�n nelerle
�lg�lend�ğ�n� anlatmak amacıyla b�r �lke �mza
attı. İlk� 14 Ocak’ta Okyanus Kolej�’nden 24
öğrenc�n�n katılımıyla gerçekleşt�r�len
‘Ekonom� Tadımlık Ders�’nde çeş�tl� oyunlar
oynanarak ekonom� dünyasında keşfe çıkıldı.

“Senden İy� Ekonom�st Olur. Dene, Gör!”
sloganıyla l�sel�lere ekonom�y� farklı b�r yolla
anlatmak, öğrenc�lerde ekonom� konusunda
farkındalık yaratmak amacıyla ‘Ekonom� Tadımlık

Dersler�’ başlatıldı. BİLGİ’n�n �lk�n� 14 Ocak’ta Okyanus Kolej�’nden 24 öğrenc�n�n katılımıyla
gerçekleşt�rd�ğ� derste çeş�tl� oyunlar oynanarak ekonom� dünyasında keşfe çıkıldı. İç�ndek� ekonom�stle
yüzleşmek �steyen l�sel�ler, Dolapdere kampusundak� B�lg� Ekonom� Laboratuarı’nda (BELİS) buluştu,
çeş�tl� oyunlar oynayarak, ekonom� b�l�m�n�n çalışma alanları hakkında f�k�r sah�b� oldu.

Ders ve oyunlar başlamadan önce b�r konuşma yapan İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes� dekanı Prof. Dr.
Ege Yazgan, fakülte ve bölümlerle �lg�l� öğrenc�lere b�lg� verd�. Ekonom� l�sans programının L�verpool
ün�vers�tes� �şb�rl�ğ� �le hayata geç�rd�ğ� ‘ç�ft d�ploma’ uygulaması �le hakkında ayrıntılı b�lg� veren Yazgan,
ekonom�y� b�raz daha �y� anlatab�lmek �ç�n bu ders� ve derstek� oyunları tasarladıklarını söyled�. Oyunların
ekonom� b�l�m�nde çok kullanılan b�r yöntem olduğuna d�kkat çeken Prof. Yazgan, oyun teor�s�n�n aslında
ekonom�de çok c�dd� kullanılan b�r metodoloj� olduğunu, bu derste de b�rkaç oyunu laboratuar ortamına
taşıdıklarını d�le get�rd�. Yazgan, “Ekonom� �le �lg�l� gerçek hayatta olduğunu düşündüğümüz şey�n çok çok
bas�t, kar�katür�ze ed�lm�ş hal�n� oynayacağız ve buradan çıkan sonuçlar b�ze gerçekl�kte ekonom�n�n ne
olduğunu anlatacak” ded�.

Öğrenc�lere, çok key�fl� şek�lde tasarlanan bu oyunları oynarken zevk almalarını �sted�ğ�n� söyleyen
Yazgan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu oyunlar sayes�nde ekonom� hakkında b�raz f�k�r sah�b� olmanızı
amaçlıyoruz. S�ze ne olup ne b�tt�ğ�ne da�r kabaca b�r f�k�r vermek �st�yoruz. Burada oynayacağınız
oyunların çok daha gel�şm�ş haller�n� aslında b�z b�l�msel araştırma olarak da yapıyoruz.”

Ayça G�r�tl�g�l, oyunları yönett�

Öğrenc�ler�n oynadığı oyunları tasarlayan ve ders� veren Ekonom� Mastar ve Doktora Programları
D�rektörü Yrd. Doç. Dr. Ayça Ebru G�r�tl�g�l, ders başlamadan önce yaptığı konuşmada; bu oyunlarla
aslında ekonom�n�n zannett�ğ�m�z g�b� sadece f�nans p�yasaları, döv�z haller�, t�carette ne olup b�tt�ğ�yle
değ�l aynı zamanda anal�z ve �cat konusu �le de �lg�lend�ğ�n� d�le get�rd�. Ders�n �çer�ğ� ve amacıyla �lg�l� b�lg�
aldığımız G�r�tl�g�l; BİLGİ’de l�se öğrenc�ler� �le �lk kez yapılan bu ders�n, büyük �ht�malle Türk�ye’de de �lk
kez yapıldığını bel�rtt�.

Aslında Türk�ye’de BİLGİ’dek� g�b� ekonom� öğreten başka okul olmadığına d�kkat çeken G�r�tl�g�l, ekonom�
bölümü b�r�nc� sınıflar �le mastır öğrenc�ler�ne verd�kler� bu ders� ve derstek� oyunları, ün�vers�teye g�recek
l�sel�lere de vererek, ekonom�y� anlatmak �sted�kler�n� söyled�. “L�sel�lere ekonom�y� anlatmak amacıyla bu
ders� ver�yoruz. B�z oyunlarla ekonom� öğretmeye çalışıyoruz, b�r�nc� sınıf öğrenc�ler�m�zle de b�rçok oyun
oynuyoruz. Çocuklar bu oyunla �kt�sadın neyle �lg�l� olduğunu anlıyor” d�ye konuşan G�r�tl�g�l, ekonom�
tadımlık dersler�n�n �k�nc�s�n�n 3 Mart, sonuncusunun da 14 N�san’da gerçekleşt�r�leceğ�n� açıkladı.

L�selerden gelecek maks�mum 24 öğrenc�ye farklı tarzda, ekonom�n�n farklı çalışma alanları �le �lg�l�
oyunlar oynatacaklarını ve arkasından da oyunların sonuçlarını değerlend�recekler�n� �fade eden G�r�tl�g�l,
�lk derse Okyanus Kolej�’n�n 9, 10 ve 11. sınıfında okuyan öğrenc�ler�n katıldığını, sonrak� derslere, farklı
okullardan öğrenc�ler�n aynı derse g�r�p oyunlara katılab�leceğ�n�, aynı okul zorunluluğunun olmadığını d�le
get�rd�.

Oyuna 24 öğrenc� katılab�l�yor

“Laboratuarımızda 24 tane term�nal olduğu �ç�n oyuna 24 öğrenc� kabul edeb�l�yoruz” d�ye açıklama yapan
Ayça G�r�tl�g�l, çalışma �le �lg�l� şunları söyled�: “İkt�sadın bu yönünü çocuklara göstermek �sted�k. Ve bu
oyunların her b�r� farklı b�r konuya parmak basıyor. Dört farklı oyun oynayarak dört farklı konuyla �lg�l�
onlara f�k�r verd�k. Çocuklar ekonom�y� duyuyorlar, ekonom� bölümler�n�n tanımları yapılıyor ama aslında o
yaştak� b�r çocuğun teor�k olarak anlatılanı anlaması zor oluyor. Halbuk� oyunlarla b�raz daha �ç�ne
g�rerlerse durum daha farklı oluyor. Dolayısıyla bu oyunlar çocuklarda b�r farkındalık yaratıyor ve daha
sonra gerçek hayatta ekonom� �le �lg�l� b�r haber, yazı vs. gördükler�nde b�raz daha �y� anlayab�l�yorlar.”

Bu ders�n, �kt�sadın sadece kuramlardan oluşan b�r b�l�m dalı olmadığını, çocukların �nsan, sosyoloj�,
ps�koloj�, pol�t�ka, �kt�sat, s�yaset b�l�m� bağlantısını göreb�lmeler� �ç�n b�r fırsat olduğunu düşünen G�r�tl�g�l,
dünyada �kt�sadı bu şek�lde öğreten başka okullar olduğunu bel�rtt�. İkt�sat laboratuarı olan b�rçok yerde,
deneylerle, oyunlarla �kt�sadın öğret�ld�ğ�n� söyleyen G�r�tl�g�l, “Hedef sorgulayarak öğretmekse eğ�t�mde
her türlü yöntem düşünülmel�. Tab� k� çocuklara �kt�sadı da öğreteb�l�rs�n�z, b�r f�k�r, b�r merak, b�r görüş
uyandırmak öneml�. Ben bunu Türk�ye’de yıllar önce yapmaya başladım” ded�.

“İlk deste amacımıza ulaştık”

Derste �lk önce‘p�yasa’ �s�ml� b�r oyun oynandığını, öğrenc�ler�n elma alıcıları ve satıcıları olarak �k�şerl�
gruplara ayrıldığını daha sonra da pazarlık yaparak elma alım ve satım yapmaya çalıştıklarını değ�nen
G�r�tl�g�l, bu şek�lde p�yasadak� arz ve taleb�n, p�yasa denges�n�n nasıl oluştuğunu anlatmaya çalıştıklarını
d�le get�rd�. Daha sonrak� oyunların laboratuarda oynandığını söyleyen G�r�tl�g�l, “Bu oyunlar da anon�m
oyunlardı, çocuklar �k�şerl� gruplar hal�nde oyunu oynadılar ama k�m�nle eşleşt�kler�n� b�lm�yorlardı.
B�lg�sayar rastgele atama yaptı. Her oyun b�rb�r�n�n aynı beş turdan oluştu, aynı �nsanla o beş turu
oynadılar ama başka b�r oyuna geçt�kler�nde başka b�r k�ş� �le eşleşt�ler y�ne k�m olduğunu b�lm�yorlardı. Bu
oyunlardak� amaç da b�rl�kte hareket ed�ld�ğ�nde karşı tarafa güven, koord�nasyon ve �şb�rl�ğ�n�n gel�şt�ğ�n�
göstermekt�. İlk derste oynanan bu oyunlarla bana göre amacımıza ulaştık” d�yerek oyunla �lg�l� ayrıntılı
b�lg� verd�.

Bundan sonra yapacakları dersler �ç�n; �lk derstek� ger� dönüşlerden yola çıkarak, yeter�nce hedefe ve
başarıya k�l�tlenmed�ğ�n� düşündükler� oyunlardan bazılarını çıkarıp yer�ne yen� oyunlar ekleyeb�lecekler�ne
d�kkat çeken G�r�tl�g�l, belk� son oyuna slaytlar ekleyerek gel�şt�reb�lecekler�n� de sözler�ne ekled�.

Asıl amaçlarının çocuklara ekonom�y� sevd�rmek değ�l ekonom�n�n ne olduğunu anlatmak olduğunu
tekrarlayan G�r�tl�g�l, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ondan sonra �lg�len�p �lg�lenmemek, çocukların kend�
terc�hler�. Amaç bu bölüme b�lerek �steyerek gelmeler�, burada h�ç b�lmed�kler� b�r özell�kler�n� fark etmeler�.
Burada yapılan çalışma, b�r ekonom� b�l�m�n� tanıtmak amacını taşıyor, BİLGİ’y� tanıtmak değ�l.”

Türk�ye’n�n �lk ve tek laboratuvarı

G�r�tl�g�l, oyunların oynandığı BELIS laboratuarı �le �lg�l� de b�lg� vererek, İstanbul B�lg� Ün�vers�tes�’nde
Türk�ye’n�n �lk ve tek ekonom� deney laboratuarı BELIS’�n (BİLGİ Econom�cs Lab of İstanbul), BİLGİ’n�n
�dar� ve mal� desteğ�yle Murat Sertel İler� İkt�sad� Araştırmalar Merkez�’n�n b�r parçası olarak 2009 yılında
kurulduğunu bel�rtt�. Murat Sertel’�n, Türk�ye’de �ler� �kt�sat teor�s�n�n kurucusu olmakla kalmadığını aynı
zamanda Türk�ye’de �lk �kt�sat deneyler�n� yapan b�l�m adamı olduğunu söyleyen G�r�tl�g�l, BELIS’le �lg�l� şu
b�lg�ler� verd�: “Bu nedenle, BELIS’�n Murat Sertel’�n adını taşıyan b�r merkez�n bünyes�nde yeralması son
derece anlamlı. BELIS, �kt�sat teor�s�n�n öngörüler�n� sınamak, �nsanların b�reysel ve ortaklaşa karar
ver�rken �kt�sad� ortamlara göre şek�llenen davranış b�ç�mler�n� araştırmak ve �kt�sad� kurumların tasarımına
rehberl�k edecek deneysel araştırmalar yapmak �ç�n kuruldu. Bu açıdan, BELIS farklı d�s�pl�nlerden
araştırmacıların çalışmaları �ç�n ortak b�r zem�n olmayı hedefl�yor. Öte yandan, kısa/uzun dönem dersler
ve sem�nerlerle deneysel �kt�sadın l�sans ve l�sansüstü düzeyde öğret�lmes�, genel �kt�sat öğret�m�n�
destekley�c� deneysel metotların kullanımının tanıtılması amaçlanıyor.”
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