
Pozitif Yaşam Becerileri
İsmail Karasu

Sosyolog
ismailkarasu.com 

facebook.com/bilgiver twitter.com/
ismailkarasu

instagram.com/ismailkarasu

www.ismailkarasu.com

http://www.ismailkarasu.com/
http://www.twitter.com/ismailkarasu
http://www.twitter.com/ismailkarasu


Tavır ve tutumlarımız nasıl?

 Batsın bu dünya..
 İki damla yağmur yağsa                

o da gelir beni bulur..
 Ben bildiğimi okurum..
 Oh ne güzel bir gün..
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Nasıl Bir İnsan Olmalıyız?

Kazanan?
Kaybeden?
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Kazanan Kaybeden 
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Chelsea- Bayern Münih
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Roberto Baccio
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Kazanan -kaybeden

 Çözüm üretir.
 Programı vardır.
 Yardım eder.
 Çok zor, yinede 

mümkün olabilir.
 Ümit eder. 

 Sorun üretir.
 Mazereti vardır.
 Bu benim işim 

değil.
 Mümkün ama, 

çok zor, olamaz.
 Endişe duyar.
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Hulda Crooks
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Yaşamak için sebebiniz var mı?
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Şimdi Karar verelim

 KAZANAN  KAYBEDEN
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Kazananı ne belirler?

 Beceri ve yetenek
 Daha fazla öz güven
 Oldukça fazla pratik
 Başarısızlığa karşı dayanıklılık
 Şans/Kısmet
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 Neden Kazanan Olmalıyız?
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1956: IBM ilk hard diskli bilgisayar olan 
305 RAMAC'i üretti. 5 Mb kapasiteli bu 
hard disk 1 tondan fazla geliyordu.
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Çipler = İnsanlar
 1970, Kereste yüklü 

bir gemiyi 108 Kişi 5 
günde boşaltıyor.

 2000, 8 Kişi 1 günde 
boşaltıyor.
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Türkiye’de CD Satışları

 2009 200 Milyon CD Satıldı.
 2010  60 Milyon CD Satıldı.
 2011 6 Milyon CD Satıldı!!!
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Hangisini tercih eder siniz?
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Akbank Video Projesi Nasıl 
Rekor Kırdı?

 Esprili içgörüsüyle Babalar Günü’nde 
babaların sesi oldu.

 ‘Oğlum ne gerek vardı, kızım ne gerek 
vardı!’ 

 8 Milyon 800 Bin izlenme
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1930’da çizilmiş bu resim, daha o zaman bunu çizen sanatçının 
görüntülü telefon olayını çaktığını gösteriyor.



instagram.com/ismailkarasu



instagram.com/ismailkarasu



DÜNYANIN 10 BÜYÜK MARKASI 
(2000)

 Mc Donald’s
 Coca Cola
 Gilette
 Marlboro
 Disney

 Microsoft
 Mercedes
 Levi’s
 Sony
 Kodak ?
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Son 12 Senede Kurulanlar
 Facebook
 Twitter
 YouTube
 Uber (taksi çağırma 

uygulaması)
 Airbnb, (insanların müsait 

vakitlerinde evlerini kiraya 
açması)

 Snapchat, 
 Instagram
 Fitbit

 Spotify(şarkı dinleme sitesi)
 Dropbox, 
 WhatsApp
 Nest 
 Box
 Hulu
 Jet
 Pinterest, (internetten canlı 

ve kişisel kanal açmak)
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 Dünyada yaklaşık 3 milyar kişinin 
internet bağlantısı var, bu kişilerin     
2.1 milyarının sosyal medya hesabı var..

instagram.com/ismailkarasu



 Twitter'ın 288 milyon aktif kullanıcısı 
var, bunların %80'i mobilden 
bağlanıyor. 

 Kullanıcıların %77'si ABD dışında..
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LeBron James

 NBA’in süper yıldızlarından LeBron 
James Twitter’da attığı twit başına 140 
bin dolar alıyor

 Takipçi sayısı 42 Milyon (2019)
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 WhatsApp’ın popüler mesajlaşma 
uygulamasının 1 Milyardan fazla aktif 
kullanıcısı var..
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 Teknoloji seyri nasıl gelişti.
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İlk ankesörlü telefon, 
California, 1899 
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Dev Kamera. Yıl 1900. George Lawrence 
tarafından yapılan dünyanın en büyük 
kamerası. 640 kg 
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Yıl 1957.Norwich City Konseyi'nin ilk 
bilgisayarı teslim edilirken
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Yıl 2017
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Yıl 1987. Berlin'de masaüstü bilgisayarlar 
geçit töreninde gösteriliyor.
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 İlk mouse 1963'de Douglas Engelbart 
tarafından kullanılmaya başlandı. 
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Apple-1, 1976 yılında yapıldı.. 
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Apple'ın İlk Bilgisayarı: Apple 
1-1976
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 İlk gerçek laptop, Osborne1.Yıl 1981.
 Yaklaşık 11 kg, 4 MHz işlemci, 5' ekran 

ve 2 adet floppy disk bulunuyordu. 
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İnternete bağlanabilen ilk telefon, 
Nokia 9000 Communicator. 1996 
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90'ların internet hızı..
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Dünya'nın en büyük kapasiteli SSD harddisk'i  
16 TB'lık PM1633a Samsung, 
2 yıllık videoyu depolayabiliyor. 
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3D yazıcıda basılmış, titanyum gögüs kafesi.. 
Dünyanın ilk 3D yazıcı ile üretilmiş yapay göğüs 
kafesi kanserli bir hastaya yerleştirildi
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3D yazıcıda basılmış protez gaga, 
bir papağanda kullanıldı.. 
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Prof.Dr. Gary Hamel Soruyor?

 Şirketinizin karşısındaki en büyük tehlike 
nedir?

 ‘Değişimin Kendisi’
 ‘Değişimin kendisi de değişti.’
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General Electric (Jack Welch)

 “Dünya sürekli değiştiği için, biz de 
değişmeliyiz. En büyük gücümüz, 
kendimizi değiştirme yeteneğimizdir.” 

“Değiş veya Öl”
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 “Değiş veya Değiş”
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Şimdi Karar verelim

 KAZANAN  KAYBEDEN
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İşinizi ve hayatınızı yeni bir 
bakışaçısı ile görmek…

 Çalışma,      
çaba sarfetme

 Acı, sıkıntı 
çekme 

 Mutluluk duygusuna engel olur.
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İşinizi ve hayatınızı yeni bir 
bakışaçısı ile görmek…

 Çalışma bir zorunluluk değil, 

 BÜYÜK BİR AYRICALIK…
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İstanbul Otobüs İşletmeleri  
Kaptan Şenol Almar
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Gustavo Dudamel 1981
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Kazanan -kaybeden

Kendileri hakkında 
iyi düşünenler !!! 

iyi sonuçlar alırlar…
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 Hayata anlam katın… ve 
hiçbir şekilde mazeret 
ileri sürmeyin 
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Öğrenilmiş Çaresizlik
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Real Madrid yine yenildi. 

 Real Madrid, Deportivo'yu tam 15 
yıldır yenemedi. 
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Öneri:

 Kendinizle Barışık Olun.
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 Başarı için mazeret yok..

instagram.com/ismailkarasu



instagram.com/ismailkarasu



instagram.com/ismailkarasu



Hayata küsmedi, odasından 
müşteri temsilciliği yapıyor. 

 Geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan 
Derya Coşar (27), 18 yaşından beri tekerlekli 
sandalyeye mahkum. Ama o daha hayatının 
baharında ayaklarından olmayı hiç dert etmiyor. 

instagram.com/ismailkarasu



Mazeret var mı?
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Yakışır Dedeme...

 Kış turizminin 
önemli 
merkezlerinden 
Kayseri’de kayak 
yapan 78 
yaşındaki Hasan 
dede, gençlere 
taş çıkartıyor. 
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Oğuldan 70’lik babaya diploma 
 İçindeki hukuk 

okuma sevdasına 
emekli olduktan 
sonra kavuşan       
 70 yaşındaki        
Erol Ertugan, 
diplomasını 
okuduğu 
üniversitede 
öğretim görevlisi 
olan oğlundan aldı instagram.com/ismailkarasu



81'lik efsane iki konser 
için Türkiye’de…

 Çağımızın önemli 
orkestra 
şeflerinden 
Gennady 
Rozhdestvensky, 
Bilkent Senfoni 
Orkestrası’nı 
yönetmek için 
Ankara’ya geldi.
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Adanmışlık bütün 
engelleri aşar.

 Karşılaşmanın en skorer 
ismi Fenerbahçe Ülker'den 
Oscar Green olurken, bu 
oyuncunun ilginç bir 
özelliği de gözlerden 
kaçmadı. Oyun kurucu 
pozisyonunda oynayan 
Green, sadece 1.65 
boyunda...
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Schumacher: Rekorlar 
kırılmak için vardır. 

 F1'de 7 kez dünya şampiyonu olan 
efsane Alman pilot, er ya da geç tüm 
rekorlarının kırılacağını belirterek, 
”Başardıklarımla gurur duyuyorum.” 
dedi. 
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Semih Saygıner

 Ben iyi matematik yapan biriyim. 
Bu, bilardo da, günlük hayatımda 
ve yarışmada da böyle. 

 Her şeyin bir sırası var. Üçüncü 
sırada olan bir şeyi kaldırıp birinci 
sıraya taşımam. 25. sıraya da 
almam. 
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İnanmak 

 Önce kendine inanacaksın…
 Başarılı olduğuna inanacaksın…
 Başarınızın büyüklüğünü, 

inancınızın büyüklüğü belirler.
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   “Bir şampiyon 
gibi görünmek, 
bir şampiyon 
haline gelmede 
büyük bir 
adımdır.”
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Çocukluğundan itibaren en büyük tutkusu müzik oldu..
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 Bugünden itibaren; 
   diğer herkesten,                          

daha fazla, daha uzun, daha sıkı 
çalışmaya karar ver.
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Kirişteki Adamlar 1932
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Charles Ebbets Fotoğrafçı 
(1932) 

• Sinema Oyuncusu…
• Otomobil Yarışçısı…
• Güreşçi…
• Avcı…
• Balıkçı…
• Pilot…
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önerimiz

   

DAHA FAZLA ÇABALAYIN !
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 Erteleme.
 Üşenme.
 Vazgeçme.
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 Ertelediğinizde heyecanınızı, 
coşkunuzu ve arzunuzu baltalarsınız.
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Mezar taşınızda ne yazsın isterdiniz?

Çok şey yapmak istedi
Ama her seferinde bir engel çıktı karşısına
Erteledi, üşendi, vazgeçti
Ve öldü sonunda
Zamanı yetmedi
Hiç başlayamadı.     
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Kendinize inanın

 Müthiş bir potansiyeliniz var…
 Buna inanın ve harekete geçin..
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Alışkanlıklar....... 

 Hayatlarımızı biçimlendiren  
ara sıra yaptıklarımız değil, 
sürekli yaptıklarımızdır.

                                       Aristo
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