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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.
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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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1. ÜNİTE

İŞLETME İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

İşktme denildiğinde aklınıza ne geliyor? Bir fabrika mı? Bir otel mi? Bir 
market mi? Yoksa bir eczane mi? Düşününüz. 

Mal ve hizmet kavramlan arasındaki farklılıklar neler olabilir? Düşününüz. 
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NELER ÖGRENECEGİZ? 

Bu üniteyi tamamladığınızda; 

1. işletme kavramını öğrenecek,
2. Girişimci kavramını örneklerle açıklayabilecek,
3. Tacir ve mükellef kavramlarını söyleyebilecek,
4. Yönetici kavramını öğrenecek ve yöneticinin özelliklerini sıralayabilecek,
5. Yönetici ile lider arasındaki farkları açıklayabilecek,
6. İhtiyaç kavramını örneklerle açıklayabilecek ve ihtiyaçları önem sırasına göre

sınıflandırabilecek,
7. Verimlilik ilkelerini sayabilecek,
8. Üretim ve tüketim kavramlarını örneklerle açıklayabilecek,
9. Üretim faktörlerini sıralayabilecek,

1 O. Türk Standart Enstitüsünün ve Uluslararası Standardizasyon Örgütünün görevle
rini açıklayabilecek, 

bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. 

ANAHTAR KAVRAMLAR 

Kurar....-
- İŞLETME +--- Yönetir YÖNETİCİ 

GiRiŞiMCi 

Biraraya getirir 

�.�-......... 

TÜKETİCİ 

/ 
Giderir 

/ 

iHTiYAÇ 

-Yapılır ----+-

- Satın alır

Elde eder 

'\ 

FAYDA 

ÜRETiM 

Elde edilir 

' 

MAL 

HiZMET 

* Yukarıda verilen kavram haritasını kullanarak bir metin yazınız.
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Ekonomik ve teknik bir birim olan işletmenin iki önemli özelliği vardır: 

• Mal ve hizmet üretmek,

• Mal ve hizmet üretiminin gerçekleştirilmesi için gerekli üretim faktörlerini
uyumlu bir şekilde bir araya getirmektir.

Yukarıdaki iki özelliği bir araya getiren kuruluşlar işletme olarak kabul edilir. 
Bu durumda işletmelerin kar amacı güdüp gütmemesi; sürekli ya da süreksiz olma
sı, büyük, orta veya küçük nitelikte olması; işletmenin tek ya da çok sahipli olması; 
devlete ya da özel sektöre ait olması gibi etmenler bir kurumun işletme sayılmasını 
engellemez. 

Aşağıda adı verilen işletmeleri kar amaçlı olup olmadığına göre işaretle

yiniz. 

• Türk Hava Yolları

• Süpermarket

• Toprak Mahsulleri Ofisi

• Otomobil Fabrikası

• Emniyet Müdürlüğü

• Kuaför

B. GİRİŞİMCİ

Kir Amaçlı 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Kar Amaçlı Değil 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Girişimci kelimesi size neyi çağrıştırıyor? 

Girişimci, mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak amacıyla üretim faktörlerini 
sistemli ve bilinçli bir şekilde bir araya getirerek kar elde etmek için riski üstelenen 
kişidir. 

Girişimcinin iki önemli fonksiyonu vardır: 

• Mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak için üretim faktörlerini bir araya getir
mek

• Riski üstlenmek

Girişimci kar elde etmek için üretim yapar. Ancak kar elde etmeye çalışırken 
olası zararları da üstlenmek zorunda kalır. Bu nedenle girişimciler kaynakları etkili 
bir biçimde organize ederek farklı değerler yaratır, hayal güçlerini kullanarak sorun
ları çözer, hatta çözdükleri sorunları fırsata dönüştürerek maddi ve manevi anlamda 
kazanç sağlarlar. 
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Aşağıda verilen birincil ve ikincil ihtiyaçları uygun yerlere yerleştiriniz. 

• Uyumak

• Konsere gitmek

• Yemek yemek

• Bilgisayar kullanmak

• Spor yapmak

• Giyinmek

• Kitap okumak

• Su içmek

E. VERİMLİLİK

Günümüzde işletmeler hızla değişen çevre 
şartlarına bağlı olarak mevcut iş gücü, makine, 
malzeme, hammadde ve sermaye kaynaklarını 
etkin ve verimli olarak kullanmak durumundadır. 
Kaynakların verimli bir şekilde kullanılması so
nucunda işletmelerin maliyetlerinde önemli bir 
düşüş olur ve bu da işletmenin toplam karlarını 

arttırır. 

Verimlilik genel olarak insan ihtiyaçlarını 
tatmin eden kaynakların etkinliğinin ölçüsüdür. 
Verimlilik, üretilen mal veya hizmetler ile bun-

22 

Resim 01.12: İşletmelerde 

kaynakların verimli kullanılması 

karlılığı artırır. 
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Tüm ekonomik faaliyetlerin amacı tüketimdir. Tüketim, insanların ihtiyaçlarına, 
yaşına, cinsiyetine, yaşadığı yere, gelir düzeyine ve daha birçok faktöre göre değişir. 

H. MAL VE HİZMET 

Sizce mal ve hizmet arasında ne gibi farklılıklar vardır? 

İnsanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için üretim faktörleri bir araya getiri
lip işletildiğinde, bir sonuç elde edilir. Bu sonuç, bir mal, bir hizmet veya her ikisinin 
bir arada üretimidir. Şeker fabrikası faaliyetleri sonucunda şeker üretir; bir otobüs 
şirketi insanları bir yerden başka bir yere ulaştırır; bir basın işletmesi, hem gazete 
üretimini hem de gazete aracılığıyla iletişim hizmetini gerçekleştirir. 

1.Mal

İnsan istek ve ihtiyaçlarını gidermeye yarayan somut araçlara mal denir. Örne
ğin; ekmek, peynir, ayakkabı, bilgisayar, bisiklet hepsi birer maldır. Malların bir kısmı 
doğada hazır halde bulunur, büyük bir kısmının üretimi için ise emek harcanması 
gerekir. Üretilmesi için çaba harcanıp harcanmaması açısından ele alındığında mal
lar ikiye ayrılır: 

a. Serbest Mallar: Üretimi için hiçbir çaba ya da örgütlenme gerektirmeyen ve
doğada hazır bulunan mallara serbest mal denir. Örneğin; hava, gün ışığı, yağmur 
suyu serbest mallardır. 

ll;;;;jjjjl .... --:::1 

Resim 01.23: Serbest mallardan yağmur suyundan bir görünüm 

b. Ekonomik Mallar: Üretimi için emek harcanan mallara ekonomik mal

denir. Örneğin; araba, uçak, masa, kalem ekonomik mallardır. Bunların elde edilmesi 
için üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi gerekir. 

Resim 01.24: Kalem ekonomik mallara bir örnektir. 

29 
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İ.FAYDA

Fayda, mal veya hizmetin herhangi bir ihtiyacı giderebilme özeliğidir. Tüketici 
herhangi bir malı kullandığında bundan bir tatmin elde eder. Tüketicinin elde ettiği 
bu tatmine fayda denir. İhtiyacı karşılayan herhangi bir mal faydalıdır. 

Resim 01.29: T'üketiciler mal ve hizmetleri 

kullanarak fayda elde eder. 

Bir mala ilişkin fayda beklentisi o 
mala olan ihtiyacı da belirler. Tüketiciler 
için bir malın faydası ne kadar çoksa o 
mala duyulan ihtiyacın şiddeti de o de
recede çok olur. Bundan dolayı fayda ile 
ihtiyaç doğru orantılıdır. 

Fayda kişiden kişiye değişkenlik 
gösteren soyut bir kavramdır. Örneğin, bir 
ressam için tuval, fırça ve boyalar önemli 
fayda sağlarken bir sekreter için bunların
önemli bir fayda sağladığı söylenemez. 
Fayda ayrıca coğrafi koşullara, çevreye ve 

zamana göre de değişiklik gösterir. Örneğin, kışın giyilen kalın kıyafetlerin yazın fay
da sağlaması beklenemez. 

Sizce fayda kişiden kişiye değişiklik gösterir mi? 

I. ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDART
KURULUŞLARI

Sizce her üründe bir standart var mıdır? 

Bugün insan yaşamının her anında farkında olunarak ya olunmadan standart
lar kullanılmaktadır. Standartlar yaşam kalitesini yükseltmekte, ürünlerin emniyetli, 
can ve mal güvenliğini sağlayıcı bir şekilde üretilerek piyasaya sunulmasını sağla
maktadır. 

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO)'nun yaptığı tanıma göre; standar

dizasyon, belirli bir faaliyetten ekonomik fayda sağlamak üzere, bütün ilgili tarafla
rın katkı ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve kuralları uygulama işlemidir. Stan

dart ise; standardizasyon çalışmaları sonucunda yetkili kurum ve/veya kuruluşlar 
tarafından onaylanan, yerine getirilmesi gereken koşulları kapsayarak, uygulanması 
genellikle tarafların isteğine bırakılan teknik özellik veya belgedir. Bir başka deyişle 
imalatta, anlayışta, ölçümde ve test işlemlerinde birlik ve beraberliktir. 
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