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İSTİKLAL MARŞI 
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. 
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal. 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşanın. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşanın! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Y ırtanm dağlan, enginlere sığmam, taşanın. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın; 
Kim bilir, belki yann, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Canı, cananı, bütün vanmı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 

Ruhumun senden İlahi, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerihamdan İlahi, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na'şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! 
Olsun artık dökülen kanlanmın hepsi helal. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal; 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; 
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal! 

Mehmet Âkif ERSOY



Mustafa Kemal Atatürk

     GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet 
muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli 
hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrumetmek isteyecek dâhilî ve 
hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa 
mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân 
ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette 
tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada 
emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz 
vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları 
dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten 
daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar 
gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri 
şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u 
zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk 
istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki  
asil kanda mevcuttur.





SUNU 

"Eğitim" kavramı yaşam boyu süren çok önemli bir etkinliktir. 

Eğitim süreci ilk çağlardan beri sürekli olarak gelişim göstermektedir. 

Teknolojinin gelişim göstermesiyle birlikte, yeni bilgi ve iletişim 

teknolojileri eğitim sürecinde hızla kullanılmaya başlanmıştır. 

Günümüzde pek çok problemin çözümünde eğitimin etkin bir 

şekilde kullanılması gereklidir. Pek çok çaba ve çözümün içinde bilişim 

teknolojisi, geleneksel araçlar arasından sıyrılarak öne çıkmaktadır. öne 

çıkan bu teknolojiyle birlikte gelişen ve önemini giderek artıran
yöntemlerden birisi de yer, zaman yaş sınırlaması olmayan uzaktan 

eğitimdir. 

Uzaktan eğitim yolu ile eğitim görmekte olduğunuz Açık Öğretim 

Lisesinde, Genel Müdürlük olarak sizlere sunduğumuz hizmetlerden 

birisi de ders kitaplarımızdır. Uzaktan eğitim ilkerine uygun olarak 

hazırlanan bu ders kitabı lise müfredat programlarına uygun olarak 

hazırlanmaktadır. Hazırlanan bu ders kitabı müfredat programlarında 

meydana gelen değişikliklere uygun olarak yenilenmekte ve 

güncellenınektedir. 

Bu ders kitabından yaralanacak olan öğrencilerimize başarılar 

diliyor, ders kitabının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür 

ediyoruz. 











A. EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Ekonomi, İhtiyaç, Kıtlık ve Tercih
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Ekonomi, insanların yarattığı değerlerle ülkelerin zenginliklerinin nasıl orta
ya çıktığını; bunların ülkeler ve insanlar arasında nasıl bölüşüldüğünü inceleyen bir 
toplum bilimidir. İnsanlar çocukluk döneminden başlayarak her istediklerine sahip 
olamayacaklarını, istekleri arasında bir seçim yapmaları gerektiğini öğrenir. Aynı şe
kilde çok zengin bir koleksiyoncu da dünyadaki bütün değerli tabloları satın ala
mayacağını bilir. Ekonomi biliminin temelinde ihtiyaçların giderilmesi yatmaktadır. 
İnsanların sonsuz ihtiyaçlarının kaynakların akıllıca kullanılarak giderilmesi, ekono
mistlerin uğraş alanını oluşturmaktadır. Ancak insan ihtiyaçları doğumla başlayan, 
ölünceye kadar süren, çok çeşitli ve sonsuz olma özelliğindedir. İhtiyaçlarını karşıla
yabilen insanlar mutluluk duyarken karşılanamayan ihtiyaçların değişik şiddetlerde 
acıya neden olması söz konusudur. Bu açıklamalardan sonra ihtiyaç; karşılandığı za
man zevk ve haz veren, karşılanmadığında ise acı ve üzüntüye neden olanduygular 
olarak tanımlanabilir. Bir diğer ifadeyle ihtiyaç, bireyin hayatını etkileyen fizyolojik, 
psikolojik ve sosyolojik unsurlardır. 

Resim Ol.Ol: İnsanların ihtiyaçları sınırsızdır. 

İhtiyaçlar; çok şiddetli ve sonsuzolmakla birlikte bazı ihtiyaçların giderilmesi
nin ekonomik kaynaklara bağlı olmadığı görülecektir. Örneğin; daha çok sevilmek 
ya da daha adil bir dünyada yaşamak isteyen insanlara ekonomi biliminin yapa
bileceği hiç bir şey yoktur. Çünkü bu ihtiyaçları karşılayabilecek bir mal ve hizmet 
üretmek mümkün değildir. Bu nedenle, bu tür ihtiyaçlara ekonomi dışı ihtiyaçlar adı 
verilmektedir. 
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takdirde o mal için söz konusu 
olabilen "reel değişim oranları" 
ortaya konmuş olur. (Örneğin, 
bir ayakkabı 1 O kg peynir yapar 
gibi.) 

Fiyat kavramı mutlaka 
piyasa değişim oranı anlamına 
gelmeyebilir. Çünkü malları ve 
hizmetleri ellerinde bulundu
ranların isteyebilecekleri arz 
fiyatları olabileceği gibi, alıcıla
rın önerebilecekleri talep fiyat-

Resim 01.12: Satıcı ile alıcının karşılaştığı pazardan bir ları da olabilir. Alıcı ve satıcılar 
görünüm istedikleri fiyatlarda ısrarlı olur-

larsa bu durumda piyasa fiyatı oluşmaz 

Talep, bir malı satın alma isteğidir. Ekonomistler bir mal veya hizmeti elde ede
bilme isteğini talep olarak kabul etmezler. Bu istek yeterli satın alma gücü ile des
teklenebiliyorsa talebin varlığından söz etmek mümkündür. Bunun nedeni, istediği 
bir mal veya hizmeti satın alacak gücü (parası) bulunmayan bir kimsenin o malın 
gerçek alıcısı olamayacağı gerçeğidir. Ancak bir mal veya hizmetin gerçek alıcısı ola
bilecek kimseler, o mal veya hizmetin piyasa fiyatını etkileyebilirler. Talep, malların 
insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahip olmasından doğar. insanlar ihtiyaçları
nı giderme özelliğine sahip olan malları edinebilmek için istek gösterirler, bu istek 
yeterli satın alma gücü ile desteklendiğinde talep oluşur. Faydayı sağlayabilmek ise 
ancak bir bedel ödemekle mümkündür. Bu bedel piyasa fiyatıdır. 

Üreticilerin satmaya hazır oldukları mal miktarı ekonomi dilinde arz olarak ad
landırılır. Tıpkı talepte olduğu 
gibi herhangi bir üretimin arz 
olabilmesi için o malı satma is
teğinin olması gerekir. 

6. Piyasa

Halk dilinde piyasa, alıcı
ile satıcının biraraya gelmesi
ni sağlayan yerler olarak kabul 
edilir. Ekonomi biliminde piyasa 
kavramı ile alıcı ve satıcıların bir
birleriyle kolayca temas etmele
rini sağlayan bir örgütün varlığı 
anlatılmaktadır. Belirli bir yer 
kavramını kapsamayan piyasa Resim 01.13: Talebin artmasında arzın önemi büyüktür.

tarifi, alıcı ve satıcıların telefon, 
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* Keşfetmeye çalışmak gerekir.

Günümüz işletmelerinin yenilikçilik ve yaratıcılığa önem vermelerinin neden
leri şu şekilde açıklanabilir: 

• Günümüzde tüketiciler giderek artan oranda yaratıcı ve yenilikçi çözümler
istemektedir. Çünkü tüketici günlük deneyimiyle sürekli yeni fikirler üretir ve
bunun bir yenilik olarak günlük yaşamına en kısa zamanda yansımasını bek
ler.

• Rakip işletmeler geçmişte yapılan yenilikleri giderek daha kısa sürede taklit
etmektedir. Üretilen ürünlerin patentini almak gibi çözümler de yetersiz kal
maktadır. Pazarda kalabilmek için sürekli yenilik gerekmektedir.

Yenilik yeni teknoloji ile mümkündür. Yeni teknolojileri kullanarak yenilik ya-
pılmaması durumunda bu yenilikleri yapacak mutlaka başka firmalar olacaktır. 

28 

Yaratıcılığın Aşamaları 

Yaratıcılığın dört aşaması vardır. Bu aşamalar aşağıdaki şekilde açıklanabilir: 

* Bilgi toplama aşaması: Bu aşamada ele alınan sorunla ilgili araştırma yapılır,
bu alanda çalışan diğer insanlarla görüşülür ve çeşitli toplantılar yapılır. Böy
lelikle ele alınan sorunla ilgili farklı bakış açıları elde edilebilir. Girişimci yeni
bir mal ve hizmet üretmek veya yeni bir iş kurmak için temel bilgilere sahip
olur.

* Kuluçka aşaması: Bu aşama genellikle insanlar sorunla ilgili olmayan faaliyet
lerde bulunurken gerçekleşmektedir. insanlardan uykudayken, rutin faaliyet
lerde bulunurken hatta spor yaparken bilinçaltının çalışmasına izin vererek
yaratıcı olma konusunda önemli bir aşamadan geçmektedirler.

* Fikir deneyimi aşaması:
Bu aşamada, kişi artık
aradığı çözüm ile kar
şı karşıya gelmektedir.
Bazen kuluçka aşama
sı ile de karıştırılan bu
aşamada bireyler çö
züme ulaştıklarını fark
edemeyebilirler.

* Değerlendirme ve uy
gulama aşaması: Bu
aşamada, ortaya çıkan
fikirler test edilir ve
hangi fikrin uygulanıp Resim 01.25: Değerlendirme ve uygulama yaratıcılığın en
uygulanamayacağı tes- son aşamasıdır.
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Girişimcilikte amaç, mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılmasıdır. Bu amaç 
girişimcilik güdüsüyle birleştiğinde ortaya başarma azmi çıkar, bu azmin pekişme
sindeki en önemli etmenlerden birisi ailedir. Ailede girişimci bir kişinin olması bire
yin de girişimci olması yolunda etkilidir. Ailenin çocuğu eylemlerinde desteklemesi 
de bireyin girişimcilik duygusunu geliştirmektedir. Ataerkil aile yapısının görüldüğü 
tarımla uğraşan kırsal kesimde ailenin etkisi, anne-babanın sıkı denetimi ve itaatin 
belirginleştiği bir ortamda gerçekleşir. Bu ailelerde aile üyelerinin meslek ve statü
leri ailede tespit edilmektedir. Bu tür bir aile yapısı içinde yeniliklere açık, bireysel 
başarıyı hedefleyen, dinamik, üretken ve risk alabilen girişimci tipinin yetişmesi 
zordur. Ayrıca, kırsal kesim insanlarının kendilerine sürekli olarak güvence arama 
içgüdüsüyle hareket etmeleri ve devlet kapısında çalışmak istemeleri bu kesimin 
çocuklarının girişimci olmasını da engellemektedir. 

Bireyleri girişimciliğe yönlendiren ailelerin bu konuya özenli yaklaşmalarının 
çeşitli nedenleri vardır. Özel sektörde çalışanların sabit gelirli çalışanlara nazaran 
daha yüksek gelir elde etmeleri, toplumda saygınlık sahibi olmaları, bağımsız çalış
maları ve aile mesleklerini sürdürmeleri bu nedenlerden bazılarıdır. 

2. Coğrafya

Girişimciliği teşvik eden faktörler arasında genel olarak coğrafya ve kentleşme
de önemli bir yere sahiptir. Girişimciliğin oluşmasında ve gelişmesinde coğrafyanın 
ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi teknolojik gelişmelere bağlı olarak azalmış ol
makla birlikte yine de bu etkiler göz ardı etmek mümkün değildir. Özellikle, tarımsal 
alanların elverişsizliği, bireylerin tarım dışı iktisadi faaliyetlere yönelmelerine neden 
olmaktadır. Örneğin, Gaziantep'te gözlenen girişimcilik, bölgenin tarımsal alanda 
çok kısır olanaklara sahip olmasıyla açıklanmaktadır. Ancak, coğrafyanın tarımsal et
kinliklere elverişli olmaması bireylerin her zaman özel girişimciliğe değil, sabit gelirli 
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katlanmak ise kişilerin risk ile ilgili algıları
na bağlıdır. Bir başka ifade ile riske katlan
ma; bir karar uygulanırken başarısız olma 
ihtimalinin dikkate alınma derecesidir. Ris
ke katlanma hali sonuç hakkındaki beklen
tilerin etkisi ile gelişir. Yüksek oranda riske 
katlanma eğilimi olan kişilerin tercihlerini, 
sonucu o an belirsiz olan alternatiflerden 
yana kullandıkları görülmektedir . 

�--� Girişimciler için risk; getirinin mak
simum olacağına olan inanç ve akılcılıkla 

Resim. 02.15: Girişimciler risk eğilimi yüksek girişimi desteklemek demektir. Girişimciler
olan insanlardır. risk alma eğilimleri yüksek olan insanlardır. 

Girişimcilerin bir girişimi başlatırken ve yönetirken riske attıkları kaynakları; mali ya
pıları, insani ilişkileri, aile ilişkileri, kariyer imkanları vb. kaynaklardır. Girişimcilerin ris
ki sevmelerinin sebebi ise rekabet dünyasında önde olmayı istemelerinin gereğidir. 

Riske katlanmak girişimciliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Girişimciler riske girerek 
yeniliklerin öncüsü olabilir ve bunu yaparken başarısızlığı göze alırlar. Riske katlan
ma eğiliminin; olayların gerçekleşme olasılıklarını düşünmeden, maliyet ve fayda 
gibi hesaplamalar yapmadan riske girmek olmadığı unutulmamalıdır. Ancak birçok 
girişimci ne zaman risk alacağını bilir. Önemli olan hangi tür risklerin, ne ölçüde ve 
hangi şartlarda alınacağıdır. Risk bu ölçülerde değerlendirilmeli ve sonuçtan emin 
olunmalıdır. 

• Yenilik ve Yaratıcılık

Yenilik, girişimci kişiliğin ayrılmaz bir parçasıdır ve girişimci kişileri diğer can
lılardan ayıran bir içgüdüdür. Yaratıcılık ise girişimcilikle yaşamın her anında iç içe 
olan bir kavramdır ve her ikisi de bireycilik temellidir. Yaratıcılık süreci sonunda olu
şan çıktılar girişimcilik için anahtar görevini yerine getirirler. 

Resim. 02.16: Yenilik ve yaratıcılık girişimcinin kişisel özelliklerindendir. 
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• Önsezi ve Fırsatçılık

Resim. 02.21: Girişimci iş 
piyasasını takip edip fırsatları 

değerlendirmelidir. 

Önsezi kavramının kelime anlamı; hiçbir be
lirti yokken bir şeyin olacağının anlaşılması ya da 
içe doğmasıdır. Girişimcilik ise yeni bir işletme kur
mak için piyasalardaki fırsatları tespit etme, değer
lendirme ve geliştirmeyi içeren bir süreç olduğuna 
göre önsezilerin güçlü ve fırsatçılığın gelişmiş ol
masının girişimciliğin temellerinden olduğu söyle
nebilir. Girişimciler, fırsatları herkesten önce tespit 
edebilme ve değerlendirebilme yeteneklerini ge
liştirecek metotlar bulmak için düşünsel ve fiziki 
kapasitelerini fazlasıyla kullanırlar. Zaten girişim
cilerin işi piyasaları takip edip potansiyel fırsatları 
kollamaktır. 

Girişimcilerin dinamik çevrede değişen ko
şullara bağlı olarak beliren fırsatları görebilmeleri 
önsezilerinin gücüne bağlıdır. Bir girişimci için ön
sezi; bilgiye dayanan, fırsatları yakalama ve değer

lendirme tekniğidir. Fırsatları değerlendirmede elbette ki önseziler çok önemlidir. 

• Vizyon

Bir girişimci için vizyon, geçmişte ve şimdi düşünülmemiş ya da başarılamamış 
olan, gelecekte başarmayı düşündüğü yapılması gerekenler ile ilgili net olarak ifade 
edilen ve girişimcinin kendine özgü düşünceleridir. Vizyon, bir kişinin kendine özgü 
görüş açısını ve derinliğini ifade eder. Vizyon süzgecinden geçmemiş düşünceler 
ham hayaller olmaktan öteye gidemez Vizyon aynı zamanda girişimcinin yeniliğe, 
yaratıcılığa ve orijinalliğe açıklığının, başkalarının görüşlerinden ve katkılarından il
ham alma derecesinin de bir göstergesidir. Vizyonun değer kazanması ise başkaları 
tarafından anlaşılması ve paylaşılması ile mümkün olur. 

Resim. 02.22: Vizyon girişimcinin yeniliğe, yaratıcılığa ve açıklığının, başkalarının görüşlerinden 
ve katkılarından ilham alma derecesinin bir göstergesidir. 
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olmaması ya da mini
mum düzeyde olması 
işlerle ilgili bilinme
si gereken her şeyin 
gırışımci tarafından 
hiçbir boşluk kalma
yacak şekilde ilgililere 
öğretilmesi gerekir. 
Burada bilinmesi ge
reken başka bir nokta 
da hatanın hem birey
sel hem de toplumsal 
kaynaklı olabileceği
dir. Hata yapmak in-

Resim 2.30: Hata yapmak insana özgüdür, girişimci de hata yapabilir, sa na özg Ü old uğ Una
önemli olan aynı hatayı tekrarlanamamaktır. göre önemli olan hata 

yapmak değil aynı ha
tayı tekrarlamamaktır. Hata yapma özgürlüğü olmayan veya hatayı kabul edemeyen 
girişimcilerin canlılıkları çok kuwetli olamaz. 

Başarılı bir girişimci; çevresindeki insanlara hangi hataların hoş görüleceğini 
hangilerinin ise hoşgörü alanını dışında kalacağını net bir şekilde anlatabilmelidir. 
Hatalardan kaçmak, analiz edilmesini ertelemek, hataları kabullenip tartışma alanı
na getirmemek bir girişimcinin yakalanabileceği en önemli tuzaktır. 

• Strese Karşı Dayanıklılık

Stres, herkes tarafından bilinmesine
rağmen çoğunlukla hem yanlış hem de fark
lı anlamlarda kullanılmaktadır. Stres ifadesi 
olumsuzluk çağrışmaktadır, fakat bu düşün
ce yanlıştır. Çünkü stres çalışma ortamındaki 
şartlara göre zararlı veya zararsız olabilir. Ça
lışma yaşamında stres kaynağı olan birçok 
psikolojik ve sosyolojik faktör vardır. Bu fak
törler; işletmelerin yapısı, içeriği ve işletme 
içi iletişim ile yakından ilgilidir. Aynı zamanda 
insanların ruhsal ve fiziksel yapılarına da etki 
eder. İnsanın dengesini bozabilecek unsurlar 
taşıyabilir. 

İş yaşamında girişimcileri, yorgunluk, 
sinir bozukluğu ve endişe içeren deneyimler 
bekler. İşlerin istenildiği gibi gitmemesi, satış-
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Resim 2.31: İyi bir girişimci, stres 

kavramını iyi kavrayabilmeli, stresle 

mücadele yollarını öğrenmelidir. 



































GİRİŞİMCİLİK 1 

1.8. Bili Gates ve Paul Allen 

Bill Gates Harvard Üniversitesine hukuk okumak için girmesine rağmen özel 
ilgisi bilgisayar programcılığıydı. 1 Ocak 1975 tarihinde yayınlanan bir dergide gör
düğü bilgisayara program yüklemek istediğini söylediğinde elinde ne bilgisayar ne 
de göstermeyi taahhüt ettiği program vardı. Bill Gates ve arkadaşı Paul Ailen sekiz 
haftada programı yazdılar ve bilgisayar üstündeki denemeleri başarılı oldu. Bill Ga
tes, Harvard'ı bıraktı ve bilgisayar firmasının üretim yaptığı şehre taşınarak kendi 
şirketini kurdu. Her ne kadar Bill Gates kadar ön plana çıkmasa da şirketin kurucu 
ortaklarından olan Paul Ailen da Washington Eyalet Üniversitesi'ndeki eğitimini bıra
karak şirketin kurulmasını sağladı. Nitekim Bill Gates'in Harvard'ı bırakmasında Paul 
Allen'ın etkisi büyüktür. Bir dünya devi olan bilgisayar şirketleri sayesinde Bill Gates 
en zenginler sıralamasında çoğu zaman ilk sırada yer alırken Ailen, 22 milyar dolarlık 
servetiyle dünyanın en zenginleri arasında ilk 1 0'daki yerini korumaya devam ediyor. 

Resim 2.51: Bili Gates 
(1955-) 

Resim 2.52: Paul Ailen 
(1953-2018 ) 

1.9. Luciano Benetton 

İtalya'da zorlu savaş sonrası dönemde gazete sa
tarak ailesine katkıda bulunmaya çalışan Luciano Be
netton, kız kardeşi Guiliana çok güzel örgü ördüğü için 
küçük bir kazak şirketi kurmaya karar verdi. İngiltere'ye 
giderek yünü boyama tekniğini öğrendi. 1963"te ilk 
mağazalarını açtılar ve buna zaman içinde yenileri 
eklendi. 1966 yılında, Luciano Benetton, sonradan 
şirketin merkez ofisi olan Villa Minelli'yi satın aldı ve 
ilk fabrikasını kurdu. 1969" da Paris'teki mağazalarını 
açtıklarında Benetton'un stili, renkleri ve hedeflediği 
müşteri kitlesi markanın yükselmesini sağladı. Markası 
2005 yılında tam 120 ülkedeydi. Resim 2.53: Luciano Benetton 

(1935-) 
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