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KARİKATÜRLERDEKİ TARİH 

1769 – 1821 yılları arasında
yaşamış, önce Fransız Devrimi’nin

generali olarak devrimi yapan,
sonra Fransa’da imparatorluğunu,

İtalya’da krallığını ilan eden ve
işgal ordusu Moskova’da
durabilen meşhur asker…

Geçenlerde, sıradan bir İstanbul
trafiği içinde, bir haber kanalının
radyosunu dinliyorum. Haberci,
Mahmutpaşa ve
Sultanhamam’daki sünnet kıyafeti
satıcılarıyla görüşüyor. Sezondan
beklentiler, bir sünnet kıyafetinin
hangi fiyat aralığında
alınabileceği, pazarlık marjları
konuşulduktan sonra söz
modellere geliyor. Muhabir
soruyor:

- Hangi modeller çok tutuyor?
- Abi, en çok satan modelimiz

Kanuni ve Pargalı kostümleri…
Ben radyoyu açmadan önce de

konuşmuş olacaklar ki, muhabir
ilgili yeni bir soru soruyor: 

- Hangi model daha pahalı
demiştiniz?

- Kanuni tabii ki abi…
Konu daha sonra Anadolu’nun

birçok yerinde sünnetlerde daha çok

harcama yapılmaya başlamasına,
kostüm geleneğinin yeni girdiği
bölgeler olduğuna geliyor. Hatta
satıcı bir ara kostüm geleneğinin
yerleşmesinde “Kanuni dizisinin”
büyük etkisine vurgu bile yapıyor.

★★★

Bir başka gün, yine aynı trafik, bu
kez kanal farklı, ama yine bir haber
kanalı… Konuk Mücevher

İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan
Güner… Sektörün sorunlarını
sıralayan Güner, değerli taş
sektörünün önündeki en büyük
engelin ÖTV olduğunu belirtiyor
ve “Önümüz açılırsa Türkiye’ye
katkımız büyük olur” diyor.
Sonradan söyledikleri ise
Sultanhamam’daki sünnet
kostümcüsünün sözlerini hatırlatır
nitelikte:

- Hele günümüzde bu kadar
avantajımız varken, sektörün

katlanarak büyümesi işten bile değil.
Türk dizilerinin izlendiği her ülkede,
bu dizilerde kullanılan takılara
büyük talep oluyor. Muhteşem
Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan’ın
taktığı bir mücevher aynı gün moda
oluyor. Örneğin yüzüğü bir
milyondan fazla sattı.

Ayhan Güner, Türk dizilerinin
etkisiyle, tüm Ortadoğu ve Kuzey

Avrupa’da büyük bir müşteri
kitlesinin doğduğunu belirtiyor.

★★★

Benzeri olayları anlatan birçok
kişiyi dinledim. Yurtdışına giden
ilgisi ilgisiz her Türk’e, Polat
Alemdar, Kanuni, Kıvanç
Tatlıtuğ’un oynadığı diziler ve bu
dizilerde kullanılan ürünlerin nasıl
ülkelerine ithal edilebileceği
soruluyor.

Sinema ve televizyon sektörünün,
savunma ve gıda gibi stratejik bir
sektör olduğunun vurgulanmasının
temel nedeni işte bu… Çünkü TV ve
sinema sektörü, diğer sektörleri en
çok harekete geçiren sektörlerden…
Bu sektörün önünü açmak,
yurtdışına açılmasını sağlamak için
atılacak her adım, Türkiye’nin
önünü açacak, tüm sektörlerin
hareketlenmesini sağlayacaktır.

Napoléon
Bonaparte

28 Kanuni Sani 1340 – 28 Ocak 1924 Akbaba Dergisi 
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SOLDAN SAĞA: 1- 1944
yılında bisküvi üretimiyle iş
hayatına atılan, 2000 yılında
işleri oğluna devreden,
Yıldız Holding Onursal
Başkanı görevini
sürdürmekteyken 12
Haziran 2012’de 92
yaşında yaşamını yitiren
sanayici ve iş adamı…
2- Bir toplulukta çalışan
insanların her biri…
Lübnan’ın plaka
işareti… Kırmızı… 3- Bir
işte bir kimsenin üstüne
düşen görev… Askerlik
dairesi… 4- Van Cleef
ve Marvin soyadlı
Amerikalı aktörlerin ortak
adı… Lantan
elementinin simgesi…
Fas’ın internet kodu… 5-
Poker oyununda, oyuna
girmek için ortaya konması
gereken en az miktar…
Karada 1.609, denizde
1.852 metre olarak kabul
edilen bir uzaklık ölçü
birimi… Doğu Anadolu ile
Azerbaycan’da çalınan bir
çalgı türü… 6- Polonya ve
Ukrayna’nın ortaklaşa
düzenlediği Avrupa Futbol
Şampiyonaları’nda görev
alan hakemimiz… 7-
Önemli tarihsel olgu,
fenomen… İsmail
Küçükkaya yönetiminde,
Çukurova Holding
tarafından çıkarılmakta olan
günlük gazete… 8-
Litvanya’nın plaka işareti…
Fildişi Sahilleri’nin internet
kodu… Yazarı belirtilmiş…
9- Çalışma sırası geceye
rastlayan görevli… Kabul
etmeme… 10- Alacağın
veya borcun, faizin dışında
olan bölümü…
Sınıflamalarda ikinci
derecede olan… 11- 1954
yılında James Mc Lamore
ve David Edgerton
tarafından ABD’nin Miami
şehrinde faaliyete geçirilen;
ATA Grubu’na bağlı TAB

Gıda Sanayi tarafından
1995 yılında ülkemizde de
açılan ABD kökenli fast-
food lokantalar zinciri… 12-
İnternet üzerindeki açık
artırma usulü alışveriş
sitelerinden birisi… Fiyatta
yapılan değer düşürümü,
iskonto. 
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 

1- Bir fabrika veya atölyenin
uzun bir süre aynı iş
üzerinde çalıştığı üretim
tipi… 1985’ten beri Türkiye
pazarında yer alan bir diş
macunu markası… 2- Adını
telefon sözünden alan
çamaşır deterjanı markası…
Özel veya resmî kurum,
kuruluş veya yetkili kişilerce
herhangi bir durumla ilgili
olarak süreli veya süresiz
yayımlanan duyuru… 3-
Boydak Holding
bünyesinde üretilen mobilya
markalarından biri… Bir şey
ödemeden, para vermeden
alınan şey, bedava… 4-
(Tersi) İngilizcede “Bay”
anlamındaki “Mister”in
kısaltılmış hali… Epey…
Uruguay’ın internet

harfleri… 5- Yardım
amacıyla toplanan para…
Kira… 6- “Üniversite”
kelimesinin kısaltması…
Maden Tetkik ve Arama’yı
simgeleyen harfler…
Alaka… İçinde alkol
bulunan içecek… Bir mayo
markası… 8- Kral
durumuna gelme, kral gibi
davranma… Reklamcılar
Derneği’nin kullandığı
kısaltma… 9- Apple markalı
bilgisayarların simgesi olan
meyve… Onun geleceği
yerden tavuk 
esirgenmez… Bir sayı… 
10- Osmanlılar’da, belirli
görev ve hizmet 
karşılığında kişilere verilen,
yıllık geliri 3 bin – 20 bin
akçe olan toprak… İridyum
elementinin simgesi… 11-
Toros Şirketi tarafından
üretilen ve bir yağ damlası
ile simgelenen sıvı yağ
markası… Lale Devri’nin en
tanınmış minyatürcüsü…
12- Unilever’in şampuan
markalarından biri… Karşıt,
ters… ABD’li otomotiv
grubu General Motors’un
kısaltması.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

O BİR İŞADAMI

Türkiye’de bisküvi 
endüstrisini o kurdu 

Sabri Ülker, 1929 yılında Kırım’dan göçen
bir ailenin ferdi. Sovyet Devrimi sonrası
topraklarına el konan ve sürekli artan baskılar
sonucu Türkiye’ye göç etmeye karar veren aile
İstanbul’a yerleşir. 

1920 doğumlu Sabri Ülker, İstanbul’a
geldiklerinde kaydolduğu Kadırga İlkokulu’nu
bitirdikten sonra İstanbul Erkek Lisesi’ne
kaydolur. Orta ikinci sınıftayken parasız yatılı
sınavını kazanan Ülker, ortaokulu Bilecik’te,
liseyi Kütahya’da tamamlar. İkinci Dünya
Savaşı başlarken kaydolduğu Sultanahmet
İktisadi ve Ticari İlimler Mekteb-i Âlisi’nden
savaş biterken mezun olur.

Yükseköğrenim görmüş bir genç olarak,
Türkiye’nin yokluk yıllarında iyi bir
memuriyet yerine girişimciliği seçen Sabri
Ülker’in bisküviyle ilgili tek tecrübesi,
çocukluk yıllarında Besler fabrikasında
çalışmasıydı. Ağabeyi Asım Ülker’le bisküvi
üretmeye karar veren Sabri Ülker,
Eminönü’ndeki Nohutçu Han’da, makineleri
eski olduğu için işletmecisi batmış bir bisküvi
imalathanesini satın alır. 100 metrekarelik bu
imalathanenin sahibi iki genç adamın başarılı
olacağına pek inanmaz ve çevresine
“Göreceksiniz birkaç ay sonra bana geri
satacaklar” der. 

Sonuçta imalathanesini devreden tüccar
yanılır. Hem de fena halde… İlk zamanlar
haftada 200 kilo bisküvi üretilen 100
metrekarelik imalathaneden bugün 10 ülkede
54 fabrikada 300 marka altında üretim yapan
bir dünya devi doğdu. 

Sabri Ülker, Türkiye’de yaşanan en büyük
başarı hikâyelerinden birinin en büyük
kahramanıdır. Bu başarısının sırrını anlatırken
de şu noktalara dikkat çeker: “Başarının
temelinde önce, bıkmadan, usanmadan
çalışma gelir. İkincisi dürüst çalışma, üçüncüsü
ise kaliteli çalışmadır. Üretilen bir malın iyi
olması, müşteriye cevap vermesi, yani aldığı
paranın karşılığını vermesi gerekir. Dört;
tanıtmaya çok önem verilmeli. Bunun üzerinde
geniş bir şekilde durmak istiyorum… Reklama
ilk günden itibaren önem verdik, şimdi de
veriyoruz, daima vereceğiz… 1950´den beri
Ülker´in reklamını yapmaktayız. Özellikle,
kaliteli bir malın reklamı yapıldığı zaman, elde
edilen netice büyük oluyor.”

Kanuni tekstili, Hürrem kuyumculu€u destekliyor…

TARİHTE BU HAFTA 

”

Uygulanamayan tatil…

Cuma tatili...

Tabelalarda: “Türk Helvacısı”, “Milli Bakkaliye”
Kepenklerde: “Dükkânımız bugün kapalıdır”, “Cuma

münasebetiyle…”

Bu karikatürden anlaşıldığı kadarıyla 1935 yılına kadar Cuma günleri
yapılan hafta tatiline ticaret erbabı tarafından pek uyulamıyormuş.

İhtiyaçların tatil yapması mümkün olmadığından yarım açık
kepenklerin ardından ticaret devam edegelmiş… 

Sabri Ülker

Yenilmekten
korkanın hezimeti

garantidir. ”

22 Haziran

1846 yılında
bugün, Belçikalı
müzik aletleri
üreticisi Adolphe
Sax tarafından
saksofonun
patenti alındı.

1939 yılında bugün, Adana Elektrik
Şirketi devletleştirildi.

23 Haziran

1868 yılında
bugün, ABD’li
mucit
Christopher
Latham
Sholes
tarafından
daktilonun

patenti alındı. Daktilo, bilgisayar
yaygınlaşıncaya kadar resmi ve iş
yazışmalarının olmazsa olmazı
olarak kullanıldı. Geçen yıl,
Hindistan’daki dünyanın son
daktilo fabrikası kapandı.

1902 yılında bugün, Wilhelm
Maybach tarafından tasarlanan
Mercedes otomobilinin marka tescili
yapıldı. 

1950 yılında bugün, Türkiye
Cumhuriyeti Turizm Bankası
kuruldu.

24 Haziran

1938 yılında bugün, TBMM’de
Toprak Mahsulleri Ofisi Kuruluş
Kanunu kabul edildi.

1992 yılında bugün, Türkiye Kamu
Çalışanları Sendikaları
Konfederasyonu (Türkiye Kamu-
Sen) kuruldu.

25 Haziran
1971 yılında bugün, ilk Türk muhribi
Gölcük tersanelerinde törenle denize
indirildi.

1998 yılında bugün, Microsoft’un
Windows 98 işletim sistemi piyasaya
sürüldü.

26 Haziran
1819 yılında
bugün, bisikletin
patenti alındı.

1939 yılında
bugün, Ankara
Havagazı Şirketi
devletleştirildi.

1974 yılında bugün, barkodla ilk
ürün satıldı. ABD’de bir
süpermarkette satılan ürün sakızdı… 

27 Haziran
1893 yılında bugün, mayıs ayı
başından beri sürekli düşüşte olan

New York
borsası panik
satışlarıyla
çöktü. Yıl
sonunda içinde
500 bankanın
da bulunduğu
16 bin firma
batacaktı. 4 yıl
sürecek krizin
etkileri, ancak 1930 yılındaki büyük
krizde aşılacaktı. 

1967 yılında bugün, dünyanın ilk
bankamatiği Londra’da hizmete
girdi.

28 Haziran
1914 yılında
bugün, Birinci
Dünya
Savaşı’nı
başlatacak
suikast
gerçekleşti.
Avusturya
arşidükü Franz
Ferdinand ve karısı, bir Sırp
milliyetçisi tarafından öldürüldü. 

1926 yılında bugün, Yeni Ticaret
Kanunu kabul edildi.

1940 yılında bugün, mikro kredinin
mucidi ve Nobel ödüllü iktisatçı
Muhammed Yunus doğdu.

‹fl Kanunu için rehber 
SOSYAL Güvenlik Kurumu

Başmüfettişi ve iş ve sosyal güvenlik
uzmanı İsa Karakaş, ‘İş Kanunu
Uygulaması ile İhtilaflar ve Çözüm
Yolları’ adlı yeni kitabıyla sözkonusu
kanun hakkında iş dünyasına ışık
tutuyor. Rehber niteliğindeki kitapta,
tüm işyeri sahipleri–işverenleri–alt
işverenleri ve çalışanlarının iş
kanunundan doğan tüm hak ve
yükümlülükleri ile yaptırımları,
özellikle Yargıtay kararları
çerçevesinde; işyerinin kurulması ve
çalışanların işe alınmasından işten
ayrılmasına, hatta Yargıtay aşamasına kadar yapılan ve
yapılacak tüm iş kanunu işlemleri örnekli-açıklamalı ve
uygulamalı olarak herkesin anlayacağı bir şekilde
anlatılıyor. Kitabın en önemli özeliklerinden biri de, bu
yıl yürürlüğe giren Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun
işverenleri ve çalışanları ilgilendiren uygulamalarına yer
vermesi. Kitapta, İş Kanunu açısından uygulamada
işveren ve çalışanlar bakımından önem addeden bazı
ödemelerin vergi karşısındaki durumunun belirlenmesi
bağlamında özellikle bazı özelgelere yer veriliyor. 

Asya Doğal Ürünler
Fuarı 23-25 Ağustos’ta

ASYA Doğal Ürünler Fuarı, 23-25 Ağustos
2012 tarihleri arasında organize edilecek. Fuar,
Hong Kong’da düzenlenecek. 

Bilgi: www.naturalproductsasia.com

İşyeri açma ve
çalışma ruhsatı

ile kayıt işlemleri
GIDA işletmecileri, kayıt kapsamındaki

işletmelerini, ilgili kurumlardan İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra işletme kayıt
işlemlerini yaptırmak üzere en geç 30 gün içinde
yetkili mercilere başvurmak zorunda.

Ayrıca, başvuru tarihinden itibaren en geç 3
ay içinde de kayıt işlemlerini tamamlamaları
gerekiyor. İşletmeciler, söz konusu işlemleri
‘Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine
Dair Yönetmelik’ hükümleri gereğince yerine
getirmek zorunda.

YURTDIŞINDAKİ başarılı çalışmalarıyla
adından söz ettiren Türk firmalarına
uluslararası fuar yöneticilerinden
‘önümüzdeki yıllarda milli
katılım
organizasyonunu
üstlenin’ çağrısı
geldi. Türk
firmaları ve
STK’ları;
Fransa, ABD,
Cezayir ve
Fas’taki fuarlar
için gelen bu
talepleri değerlendiriyor.

Ekonomi Bakanlığı’ndan
verilen bilgiye göre, Paris’te bu yılın mart
ayında gerçekleştirilen Kompozit Fuarı’na 14

Türk firması katıldı. Kompozit Üreticileri
Derneği de fuarın önümüzdeki yılki milli
katılım organizasyonunu üstlenmek istiyor.

Türk milli katılım organizasyonunun
üstlenilmesinin talep edildiği diğer

fuarlar ise şöyle: 
■ Uluslararası Tarım Fuarı –

Rabat/Fas
■ Cezayir Uluslararası

Gıda Fuarı -  Cezayir
■ Ofis Teknolojileri Fuarı –

ABD/Houston
Bu fuarların milli katılım

organizasyonunu üstlenmek
isteyen yurtdışı fuar organizatörlerin

Ekonomi Bakanlığı ile iletişime geçmesi
gerekiyor. Bilgi: 0312 222 28 22
/www.ekonomi.gov.tr

Kim yurtd›fl› fuar›n Türk Milli
Kat›l›m›’n› organize etmek ister?

Yurtdışındaki
fuarlar için
lojistik firması
aranıyor

İSTANBUL Ticaret Odası, Ekonomi Bakanlığı’nın
verdiği yetki doğrultusunda yurtdışındaki fuarlara
milli iştirak, hedef ülkelerde de Türk ürünleri sergileri
organize ediyor. Bu bağlamda İTO; 2013’ün ilk 6
ayında düzenleyeceği yurtdışındaki
organizasyonlarında kara, deniz ve hava yolu lojistik
işlemlerini gerçekleştirecek firmaların belirlenmesi
amacıyla teklif almaya başladı. Teklif vermek isteyen
firmaların 31 Ağustos 2012’ye kadar İTO ile irtibata
geçmesi gerekiyor. Bilgi: 0212 455 63 24

Hindistan’da Ağustos’ta
4 fuar birden yapılacak

HİNDİSTAN’da Ağustos ayında 4 fuar
birden organize edilecek. Fuarlar, Karnataka
Eyaleti’nin başkenti ve Asya’nın silikon vadisi
olarak adlandırılan Bangalore kentinde
düzenlenecek. 25-27 Ağustos 2012 tarihleri
arasında gerçekleştirilecek fuarlar şunlar:
■ 4. Hindistan Genel Gıda Fuarı (India

FoodEx 2012)

■ 4. Tarımsal Ürünler ve Tarım
Teknolojileri Fuarı (AgriTech India 2012)
■ 3. Tohum-Hububat ve Teknolojileri Fuarı

(GrainTech India 2012)
■ 2. Süt Ürünleri ve Kümesçilik Fuarı

(Dairy Tech India 2012 and Poulty Livestock
2012)

Bilgi: fairs.icoc@gmail.com
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