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İŞL 111 – İşletmeciliğe Giriş 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 

Güz 2012 

 

Dersi veren:  Dr. İrem Uz 

Email:   isl111guz2012@gmail.com (ödevler ve sorular için), 

iuz@etu.edu.tr (diğer konular için) 

Ders gün ve saatleri: Salı & Cuma (Kırmızı Amfi) @ 08.30-10.30 

 

Ders gereçleri: 

Kitap. Tuncer, D., Ayhan, D. Y., & Varoğlu, D. (2011). Genel İşletmecilik Bilgileri, 4. baskı. 

Ankara: Siyasal Kitabevi.  (ISBN: 9789756325667) 

Simülasyon. Lemonade Tycoon 2 – New York Edition 

http://games.yahoo.com/game/lemonade-tycoon-2-new-york-edition-download.html 

Tavsiye edilen ek kitap: 

Collins, K. (2012). Exploring Business (v. 2.0). Flatworld Knowledge. (ücretsiz e-kitap) 

http://catalog.flatworldknowledge.com/catalog/editions/2090  

Dersin içeriği: 

Ekonomik yaşam ve işletmecilik temel kavramları, işletmelerin amaçları ve işletmelerin 

türleri, işletme çevresi ve sistemi, işletmelerin sosyal ve etik sorumlulukları, işletmelerin 

kuruluşları (fikir oluşturma ve araştırma), işletmelerin hukuki yapıları ve işletme birleşmeleri, 

işletme yönetimi ve yönetim fonksiyonları, işletmelerin üretim, pazarlama, finansman ve 

insan kaynakları yönetimi fonksiyonları. 

Dersin gereklilikleri ve notlandırma: 

Sınavlar. Bir vize sınavı ve final. Her sınav ders notunuzu %25 etkileyecek (Sınavlar toplamı 

%50). Kitapta yer almadığı halde derste anlatılanlar, derste anlatılmadığı halde kitapta yer 

alan bilgiler sorumluluk dahilindedir.  Telafi sınavı ancak geçerli bir mazeretiniz (doktor 

raporu gibi) varsa verilecektir ve ek çalışma süresinin sağladığı haksız avantajı etkisiz hale 

getirmek için tümüyle klasik türde olacaktır. 

Simülasyon yarışması. Notunuzun %15’ini oluşturacak. Lemonade Tycoon 2 – New York 

Edition oyununu herkes bireysel olarak oynayacak. Bu oyunda pazarlama, üretim, finans ve 

insan kaynakları fonksiyonlarını yerine getirerek işletmecilik yapacaksınız.  Ders planının 
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altında belirtilen “önemli tarihler”de bilançolarınızı yazdırıp sınıfa getirmeniz gerekmektedir-

e-mail ile gönderimler dikkate alınmayacaktır. Toplamda 4 bilanço paylaşılacak. Bu 

bilançolarla karşılaştırma yapacağız. Haftanın en başarılı işletmecisi tecrübelerini (ticaret 

sırlarını değil) sınıfla paylaşacak.  Bu projeye ait 100 puan şu şekilde dağıtılacak: (1) Sınıfa 

zamanında getirdiğiniz her bilanço için 20 puan alacaksınız (Toplam 80 puan). (2) Son 

bilançolara göre oluşacak sınıf sıralamasındaki yerinize karşılık gelecek şekilde 1 ile 20 

arasında puan alacaksınız. Yarışma notunuz (1) ve (2) nin toplamından oluşacak. 

Bonus: En başarılı olan öğrencinin dönem sonu ders notu bir üst nota yükseltilecek.  

İş planı. Notunuzun %25’ini oluşturacak. Beşer kişilik gruplar oluşturup bir iş fikri bulun. 

Fikrinizi ve grup üyelerinin isimlerini isl111guz2012@gmail.com’a 28 Eylül saat 17’ye kadar 

gönderin. Onay gelince iş planınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Oluşturulan iş planlarını 

dönem sonunda sınıfta arkadaşlarınıza sunacaksınız. Sınıf arkadaşlarınız potansiyel yatırımcı 

rolünde, sizin işinize yatırım yapıp yapmamaya karar verecek. Buna göre not alacaksınız. 

Sunumlarınızın bir kopyasını tüm sınıfa ve isl111guz2012@gmail.com’a 20 Kasım saat 17’ye 

kadar gönderin. İş planı taslağı olarak şu adresteki aracı kullanacağız: 

http://web.sba.gov/busplantemplate/MarketDef.cfm 

Daha detaylı bilgiler derste konular işlendikçe verilecek. Önemli tarihlere dikkat etmeyi 

unutmayın. 

Devam.  Derse katılım, notunuzu % 10 etkileyecektir. Ayrıca, tecrübelerime göre derse 

katılım ders konularına hakimiyeti, ödevlerin zamanında teslimini ve dolayısıyla dönem sonu 

notunu da dolaylı olarak büyük oranda etkilemektedir. 

 

Ders politikası: 

Akademik dürüstlük dersi geçebilmek için ön şarttır. Herhangi bir şekilde akademik 

dürüstlükten uzak davranışlar (kopya çekmek, çalıntı yapmak, kaynak belirtmemek vb.) 

dersten kalmayla sonuçlanacaktır. Lütfen derse geç kalmayın ve telefonlarınızı kapalı tutun. 

Gününde teslim edilmeyen ödevler kabul edilmeyecektir. Takım çalışmalarınızdaki katkınız, 

grup arkadaşlarınız tarafından notlanacaktır. Örneğin iş planınız 90 aldıysa, sizin katkınız 

arkadaşlarınız tarafından ortalama 80 olarak belirtilmişse, sizin iş planı notunuz 72 olacaktır. 

Ben size yardım etmek için buradayım. Aklınıza takılan herhangi birşey olduğunda sormaktan 

çekinmeyin.  
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Ders planı: 

Tarih Bölüm Konu 

11-14/09 1.Bölüm/1.1-1.2 Ekonomik yaşam ve işletme 

18-21/09 1.Bölüm/1.3-1.6 İşletmelerin amaçları, türleri, çevresi; İşletmelerde etik 

25-28/09 2.Bölüm İşletmelerin kuruluşu 

02-05/10 3.Bölüm İşletmelerin büyümesi  

09-12/10 4. Bölüm Yönetim ve örgüt 

16/10 VİZE 

19-23/10 5. Bölüm  Yönetim işlevleri 

30/10-02/11 7. Bölüm Pazarlama yönetimi 

06-09/11 6. Bölüm Üretim yönetimi 

13-16/11 8. Bölüm Finans yönetimi 

20-23/11 9. Bölüm İnsan kaynakları yönetimi 

27/11-4/12 İş planı sunumları 

 

 

Önemli tarihler: 

Tarih Konu 

28/09 
İş fikrinizi ve grup üyelerini  saat 17'ye kadar isl111guz2012@gmail.com'a 

gönderin. 

02/10 Simülasyon bilançolarınızın çıktısını sınıfa getirin (Bilanço 1) 

16/10 Vize 

19/10 Simülasyon bilançolarınızın çıktısını sınıfa getirin (Bilanço 2) 

02/11 Simülasyon bilançolarınızın çıktısını sınıfa getirin (Bilanço 3) 

16/11 Simülasyon bilançolarınızın çıktısını sınıfa getirin (Bilanço 4) 

20/11 
İş planı sunumunuzu, saat 17'ye kadar, tüm sınıfa ve 

isl111guz2012@gmail.com'a gönderin.  

Okulun belirleyeceği tarihte ve yerde final 

 

 


