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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, aşanın. 
Y ırtanm dağlan, enginlere sığmam, taşanın. 

Garbın af"akını 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.















































İŞLETME 2 

3. Üretici -toptancı - perakendeci -tüketici: Bu kanal, tüketim malların
da geleneksel dağıtım kanalıdır. Küçük imalatçılarla küçük perakendeci
ler için en uygun ve en ekonomik olma niteliğine de sahiptir.

ÜRETİCİ ____. TOPTANCI ____. PERAKENDECİ TÜKETİCİ 

4. Üretici - acenta -perakendeci tüketici: Bazı işletmeler, toptancı yerine
acente veya komisyoncu vasıtasıyla perakendecilere, özellikle büyük pe
rakendecilere, ulaşmayı tercih eder.

ÜRETİCİ ____. ACENTA ____. PERAKENDECİ ____. TÜKETİCİ 

5. Üretici - acente - toptancı - perakendeci -tüketici: Bazı işletmeler
küçük perakendecilere ulaşmak içinde 4. alternatiften farklı olarak, acen
teler vasıtasıyla toptancılara, toptancılar vasıtasıyla da perakende paza
rına ulaşır.

•----- --
5. Toptancı İşletmelerin Özellikleri

Üreticiden veya diğer toptancıdan aldığı malın depolama, nakliye ve finans
man gibi aracılık faaliyetlerini de üstelenerek dağıtımını yapan işletmelere toptancı 
işletme denir. Toptancı işletmelere; gıda toptancıları, inşaat malzemeleri toptancıla
rı, hırdavat toptancıları, hazır giyim toptancıları örnek olarak gösterilebilir. 

Toptancı işletmeler; 

• Dağıtım kanalında
üretici ile peraken
deciler arasında yer
alır.

• Perakendeci işlet
melere oranla daha
büyük miktarlarda
malları üreticiler
den alarak pera
kendeci işletmelere
satar.

• Daha çok şehir dı-

Resim 01.06 Toptancı halinden bir görünüm 

şında, ulaşım ve depolama imkanlarının olduğu yerlerde bulunur.
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Toptancı işletmelerin hem üreticiye hem de perakendeciye faydaları vardır. 

Toptancı İşletmelerin Üreticiye Faydaları: 

a. Üreticinin ürettiği mal ve hizmetleri satar.

b. Üreticiler, perakendeciler ve tüketiciler arasında bilgi akışını sağlar.

c. Üreticiden toptan alım yaparak üreticileri üretime teşvik eder.

ç. Üreticinin depolama ve nakliye işlerini üstlenir.

d. Üreticinin riskini azaltır.

e. Küçük üreticilerin ulaşamadıkları perakendeci işletmelere onlar adına ulaşır.

Toptancı İşletmelerin Perakendecilere Faydaları

a. Stok kontrolüne yardımcı olur

b. Planlamaya yardımcı olurlar ve danışmanlık yapar.

c. Perakendeciye indirim yapabilir.

ç. Depolama ve nakliye işlerini üstlenir.

d. Depolarında perakendecilere mal çeşitleri sunumu yapabilir.

e. Firmalar arası bilgi akışını sağlar.

6. Perakendeci İşletmelerin Özellikleri

Üreticilerden ve toptancılardan satın aldıkları mal ve hizmetleri nihai tüketici
lere, ihtiyaçları oranında satan işletmelere perakendeci işletme denir. Tüketicilerin 
ihtiyaçlarını karşıladıkları bakkal, kasap, manav ve kırtasiye dükkanı perakendeci iş
letmelere örnek olarak gösterilebilir. 

Resim 01.07: Perakendeci işletmeden bir görünüm 
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Resim 01.08: Stok türlerine bir örnek 

İşletmeler, ürünlerine olan talebe göre stok bulundurmalıdır. Çünkü yetersiz 
stok bulundurmak ya da gereğinden fazla stok bulundurmak işletmenin karlılığını 
azaltır. 

İşletme yetersiz stok bulundurur ise; 

• Üretimi aksar.

• Üretimi durma aşamasına gelebilir.

• Müşteri taleplerini karşılayamaz.

• Müşterisi rakip firmalara kaçabilir.

• İşletmenin karı azalır.

İşletme ihtiyacından fazla stok bulundurur ise; 

• Stok giderleri artar.

• Stok riskleri ortaya çıkabilir (fiyat düşüşü, talebin azalması, fire, bozulma,
demode olma gibi.

• Stok bulundurma gideri artar (depolama, ısıtma, soğutma giderleri gibi).

• İşletmenin karı azalır.

Tüm bu bilgiler ışığında işletme stoklarında en uygun miktarda stok bulundur
mak zorundadır. En uygun miktarda stok bulundurabilmesi için de stok kontrolüne 
önem vermek durumundadır. 

Stok kontrolünde işletmenin kullanabileceği bir takım yöntemler vardır. Bun
lardan bazıları şunlardır: 

a. Gözle kontrol yöntemi: Stokların işletme içinde yer alan depo memurla
rı tarafından deneyime dayalı olarak gözden geçirildiği yöntemdir. Depo
memurunun kişisel yargısına bağlı olduğundan bu yöntem hata ihtimali
yüksek bir kontrol yöntemidir.

b. ABC yöntemi: Bu yöntemde stoklar çeşitli ölçütlere göre sınıflandırılır. En
çok kullanılan ölçüt, bir yıl içinde üretimde kullanılan değerlerin toplam
değer içindeki nisbi önemidir.
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.................. yönetim söz konusudur. 

2. İşletmenin ihtiyacı olan fonların tespit edilerek sağlanması ve sağlanan fonların
uygun varlıklara yatırılarakyönetilmesine ............................................... .
denir.

3. İşletme amaçlarına ulaşmayı sağlayacak mübadeleleri gerçekleştirmek
üzere, ihtiyacı karşılayacak malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi,
fiyatlandırılması, tutundurulması, ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama
sürecine ...................... denir. 

4. . ..................................... ; bireyin görevindeki başarısını, işteki tutum 
ve davranışlarını, ahlak durumunu ve özelliklerini bütünleyen ve çalışanın 
işletmenin başarısına olan katkılarını değerlendiren planlı bir araçtır. 

5. . ............................ , işletmeye yeni giren personele işe başlamadan önce 
veya işe ilk girdiği günlerde uygulanan eğitimdir. 

111- Aşağıda verilen cümlelerin karşısındaki kutucuklara; cümleler doğru ise 'D:

cümleler yanlış ise 'Y' kutucuğunu işaretleyiniz.

İşletmedeki çalışanların o işletmenin amaçları doğrultusunda ça
lışmalarını sağlamak için yönlendirilmesi ve güdülenmesi süreci
ne denetim denir. 

D y 

1. Doğrudan dağıtım, üretici ile tüketici arasında herhangi bir
aracının yer almamasıdır.

2. Üretim kaynaklarının, mal veya hizmete dönüştürüldüğü süreç
işlem sürecidir.

3. Üretim için gerekli olan malzemenin, gerektiği anda ihtiyaç
noktasında bulunmasını sağlayan, sıfır stok ve sıfır hatayı hedef
alan yöntemci sabit sipariş süresi yöntemidir.

4. Mevcut teknoloji veya bilgiyi yeni ürünler ya da üretim
teknikleriyle ilgili uyarlamalara doğru yönlendirme ve mevcudu
kullanma sürecine geliştirme denir.
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il- Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yerleştirerek cümleyi tamam

layınız. 

1. Bir işletme yönetiminde, sahipliğin temel politik karar organlarının ve hiyerarşik 
yapının önemli bir kısmının belli bir ailenin üyelerinden oluşması halinde
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il- Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yerleştirerek cümleyi tamam

layınız. 

1. İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye ya da tüzel kişiliği olmayan kurum ve
kuruluşlara ................................ denir. 

2. Ülkemizde çevreyi korumak amacıyla 1983 yılında 2872 sayılı ' .......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 'yürürlüğe girmiştir. 

3. İşletme ile çalışan arasında belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılmış ve işletme
çalışanına sözleşmeyi feshedeceğine dair fesih bildirimi yapmadan sözleşmeyi
fesh etmesi durumunda ödenen ücret, ......................... .................. :dir. 

4. Petrol, doğal gaz, kömür, bakır, demir, civa, uranyum vb . .................... doğal 
kaynaklardır. 

5. İşletmelerin ulusal yardım kuruluşları, vakıf, dernek gibi organizasyonlar
aracılığıyla bağışta bulunmaları, eğitim, kültür, sanat ve spor gibi faaliyetleri
finanse etmeleri ....................... sorumluluklara birer örnektir. 

111- Aşağıda verilen cümlelerin karşısındaki kutucuklara; cümleler doğru ise 'D�

cümleler yanlış ise 'Y' kutucuğunu işaretleyiniz.
D y 

1. İşletmenin ücret politikası değişen çevre koşullarına uyum 
sağlayabilecek esneklikte olmalıdır.

2. Kendi isteği ile işten ayrılan işçiye ihbar ücreti ve kıdem 
tazminatı ödenir.

3. İşletmelerin, bir tesisi kurmadan önce çevre sorunlarını dikkate
almasına gerek yoktur.

4. Standartlara göre üretim; bir yandan üretim kayıplarını
ve atıklarını azaltırken diğer yandan da üretim kalitesini 
yükseltmektedir.

5. İşletmeler ürünün kullanılması sırasında ve kullanım sonrasında
ürünle ilgili doğabilecek sorunlar, tüketicilerin ürünle ilgili 
sorunlarını nereye bildirecekleri, ürünün tamir, bakım ve garanti olanakları gibi 
konularda tüketicileri bilgilendirmek zorundadır.
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