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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 yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın af'akmı 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 yarın, 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 varımı 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 karılarımın 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. 
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Resim 02.11: Bir dekorasyon mağazasından görünüm 

Günümüzdeki gelişme
ler, işletmecilik fonksiyonları 
ve uygulamalarında yenilikleri 
zorunlu duruma getirmiştir. Yu
karıda belirtilen fonksiyonların 
yanı sıra çağdaş, küresel ve re
kabetçi anlayışın getirdiği fonk
siyonlar da büyük önem kazan
mıştır. İş görene yeni bir bakış 
açısı getiren insan kaynakları, 
reklam ve promosyon, işletme
lerde sürdürülen önemli fonksi

Resim 02.12: Tarihi kapalı çarşıdan bir görünüm(istanbul) yonlardan bazılarıdır. 

Üst yöneticilerin işletme
ciliğe olan yaklaşımı ve yapa
cakları seçimler; fonksiyonların 
sayısının, öncelik sırasının ve 
uygulanacak her bir işletme 
fonksiyonu kapsamının belirlen
mesinde temel bir etkendir. Ma
liyetler, zorunluluklar ve olayları 
değerlendirmedeki bakış açısı, 
yöneticilerin bu konudaki ka
rarını etkiler. Maliyetin yüksel
mesinden kaçınan yöneticiler 
ve küçük ölçekli işletmeler, bir
birine yakın fonksiyonların aynı 
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Resim 02.13: Bir alışveriş merkezinden görünüm 











ortağın şirketin yönetiminde yetkisi vardır. 
Yönetim yetkisi ortaklardan birine, birkaçı
na veya dışarıdan birine bırakılabilir. 

a.2.2. Ticaret Şirketleri

Ticaret şirketleri şahıs şirketleri ve 
sermaye şirketleri olmak üzere ikiye ayrılır. 
Şahıs şirketleri genellikle birbirlerini iyi ta
nıyan ve birbirlerine güvenen kişiler tara
fından kurulur. Bu nedenle ortakların sayısı 
azdır ve ortaklığın devri güçtür. Bu şirketlere 
örnek olarak kolektif şirketleri gösterebiliriz. 

Ticaret şirketleri sermayeye olan ihti
yacın fazlalığından doğmuştur. Büyük işler
de çok kazanma imkanı ve zarar etme riski 
yüksek olduğundan şirketin geniş bir bilgi
ye ve teşkilatlanmaya ihtiyacı vardır. Ticaret 
şirketlerinin başlıca özellikleri şunlardır: 

• Kredi temini için esas olan şirketin
sermayesi ve girişimcilerin kişisel ser
vetleridir.

• Şirketin aktif değerleri kredi verenle
re karşı garanti olarak gösterilebilir.

• Ortakların kişisel harcamalarının
toplamı kazançlarının toplamından
fazla olmamalıdır.

a.2.2.1. Şahıs Şirketleri

a.2.2.2.1. Kolektif Şirket

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 211.
maddesinde kolektif şirket şöyle tanımlan
maktadır: Ticari bir işletmeyi bir ticaret un
vanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler 
arasında kurulan ve ortaklarından her biri
sinin sorumluluğu şirket alacaklılarına kar
şı sınırlandırılmamış şirketlerdir. Bu tanıma 
göre ticarethane, fabrika vb. kurumları iş
letmek amacıyla kurulan kolektif şirketlerin 
başlıca özellikleri şunlardır: 
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Resim 02.18: İşletmelerde sadece para değil 
mallar da sermaye kabul edilir. 

Resim 02.19: Bir alışveriş merkezinin üst 
katlardan görünümü 
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Resim 02.31: Peynir üretimi Resim 02.32: Üretim işletmesinden bir görünüm 

b. Sanayi İşletmeleri

Sanayi işletmeleri; madencilik, imalat sanayi, elektrik, su, petrol sanayi alanla
rında çalışır. Bu işletmeler; ham maddeleri işleyerek, daha önce üretilmiş ürünlerin 
şeklini değiştirerek veya başka bir işlev görmek üzere ürünlerin birçoğunu bir araya 
getirip montajını yaparak yeni bir mal ortaya çıkarır. Otomobil fabrikaları, dayanıklı 
tüketim malı üreten fabrikalar, imalathaneler, kömür çıkartan işletmeler bu türe ör
nek verilebilir. 

c. İnşaat Sanayii ile Uğraşan İşletmeler

Konut, fabrika, baraj, yol, köprü vb. inşaat işlerini yapan işletmelerdir. Müteah
hitlik ve taşeron firmaları bu türe örnek verilebilecek işletmelerdendir. 

ç. Ticaret İşletmeleri 

Gıda, hazır giyim, elektro
nik, dayanıklı tüketim malı gibi 
malların ticaretini yapan işlet
melerdir. Bu işletmeler herhan
gi bir malı üretmezler. Üretim 
işletmelerinin ürettiği malların 
toptan veya perakende dağıtı
mını, çeşit ve tür yönünden bir 
araya getirilmesini, taşınmasını, 
korunmasını, depolanmasını, tü
keticilere ya da başka işletmelere 
sunulmasını gerçekleştirirler. En 
çok görülen işletme türüdür. Ör- Resim 02.33: Giyim mağazaları ticaret işletmelerindendir. 

neğin; süpermarket, giyim ayak-
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A. GİRİŞİMCİLİKTEKİ GELİŞMELER

18. yüzyılın ortasından beri dünyamızı etkisi altına alan sanayi toplumu uy
garlığı, hızlı bir dönüşümle yerini bilgi toplumuna bırakmaktadır. Bu yeni toplumsal 
oluşumda, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik yapılarda meydana gelen değişme
lere paralel olarak "bilgi temelli" yeni üretim, tüketim, yönetim ve liderlik teknikleri 
de gelişmektedir. Günümüzde küresel ölçekte yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm
lerin ortaya çıkardığı mevcut tablo, özel girişimciliği, işlevselliği nedeniyle ekono
mik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin temel dinamiği haline getirmiştir. Uluslararası 
alanda var olmanın üretim gücüne bağlı olması ve bunun da özel girişimcilik yoluyla 
mümkün olması girişimcilik olgusunun çağın egemen değerleri arasında yer alması

na neden olmuştur. Ekonomik kalkın
manın en önemli ulusal sorunlardan 
biri olmaya devam ettiği ülkemizin de 
bu sorunu çözüme kavuşturarak ulus
lararası alanda var olabilmesi; ürün, 
teknoloji ve hizmet alanlarındaki üre
tim gücünü arttırmasına bağlıdır. Bu 
nedenle toplumsal sistemin bütünsel 
olarak girişimci etkinliklere hazır du
ruma getirilerek ekonomik alanın özel 
girişimcilik temelinde yapılandırılma
sı ivedi bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Resim 03.01: Ülkemizde girişimciliğin önemi son 
yıllarda çok daha fazla anlaşılmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan bu 

yana büyüme ve gelişme konuları ül
kemizde hep gündemde tutulmuştur. 

Fakat girişimciliğin önemi yeni yeni fark edilmektedir. Girişimcilik konusu, 1970'Ii yıl
lardan bu yana bir ivme kazanmış, girişimciliğin gelişmesi bakımından uygun ortam 
ancak 21. yüzyıldan sonra oluşmaya başlamıştır. 

B. GENÇ GİRİŞİMCİLERİ BEKLEYEN İŞ FIRSATLARI

Günümüzde genç girişimcileri bekleyen başlıca iş fırsatları şu şekilde açıkla
nabilir: 

1. Franchising (Françayzing)

Yeni bir işletme kurmak veya kurulu bir işletmeyi gerek ulusal gerekse ulusla
rarası sosyal, ekonomik ve politik koşullar ve bu koşullarda meydana gelen sürekli 
değişimlere uyumlu kılarak başarıya eriştirmek ferdi yatırımcılar açısından çok güç
tür. Küçük işletmelerin bu güçlükleri çözmeleri, özellikle büyük işletmelerin sağladı
ğı olanaklardan yararlanarak daha kolay olmaktadır. 

Bir dağıtım ve pazarlama sistemi olan franchising, iki taraf arasında süreklilik 
gösteren ve ticari ilişkiye dayanan bir anlaşmadır. Franchising, bir işletme sistemi 
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• Aynı dilden konuşmayı sağla: Ekibinizdeki kişilerin çoğunluğu sıra dışı insan
lar olduğu için yönetim sürecinde epey zorlanacaksınızdır. Ekibin aynı dilden
konuşması ancak sizin alacağınız önlemlerle mümkün olacaktır.

Resim 03.14: Girişimci öncelikle sabırlı olmalı, ekibiyle 
aynı dilden konuşmayı sağlayabilmelidir. 

Resim 03.15: Girişimci ekibiyle 
sıcak bir ortam kurmalıdır. 

D. GİRİŞİMCİLERİN SOSYAL SORUMLULUKLARI

İşletmeler belirli çevre koşullarında etkinlik gösteren kurumlar olarak aldıkları 
kararlarda çevreden etkilendikleri gibi kararları ve etkinlikleriyle çevrelerini de etki
ler. Sosyal sorumluluk; girişimcilerin, varsa ortak ve yöneticilerinin işletmeyi yönlen
dirirken toplumun değer yargılarına göre hareket etmesi ve sosyal gereksinimlerin 
farkında olarak işletmeyi yönetmesi olarak tanımlanabilir. İşletmeler, etkinliklerinin 
toplum üzerindeki etkilerini kavramalı ve karar almada bu etkileri göz önüne alma
lıdır. İşletmenin sosyal sorumluluğu işletme içi ve işletme dışı grupları kapsar. İşlet
melerin, etkinliklerini sürdürürken kendi ilgi alanları çerçevesinde, sosyal düzenin 
korunması ve geliştirilmesi için zorunlu derecede önemli olan etkinlikleri araştırma
sı ve bunları mümkün olabildiğince uygulaması ve uygulatması gerekir. İşletmeler 
üzerlerine alacakları sorumluluklarla, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda 
bulunmalıdır. 

İş ahlakı ve sosyal sorumluluk işlet
me davranışlarını yönlendiren, çoğu kez 
ayrıntılarıyla yazılı olarak tanımlanmamış 
ancak toplum ve meslek gruplarınca, bir 
meslek alanında ve iş yaşamında genel 
kabul görmüş değerlere uyma zorunlu
luğudur. İş ahlakı ve sosyal sorumluluk 
kavramları birbirleriyle karşılaştırıldığın
da iş ahlakının kısaca fişletme içi disiplini 
ifade ettiği söylenebilir. Sosyal sorumlu
luk kavramı iş ahlakına göre daha geniş 
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Resim 03.16: İş ahlakını anlatan görsel.


















































