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Yoğurt alırken bu rakamlara dikkat !
Yoğurt satın alırken sadece son kullanım tarihlerine bakıyorsanız, size bir uyarımız var
Yoğurt kapları tehlike mi saçıyor ? Aldığınız yoğurtların plastik kaplarındaki rakamlar size mesaj veriyor.
Yoğurt kabınızın altında 5 rakamı varsa içiniz rahat olsun ama hiçbir rakam yoksa sağlığınız tehlikede !
Marketlerden aldıkları yoğurtların plastik kaplarının altındaki işaretlerde rakam yazmadığının farkına varan tüketiciler
sikayetvar.com’a gönderdikleri şikayetlerle bu rakamların önemine dikkat çektiler.
Gelen şikayetler üzerine uzmanlar da “Plastik kapta bulunan yoğurtları almadan önce ilk işiniz altında bulunan numarayı
kontrol etmek olmalı. Üçgen işareti içindeki rakamlar size sağlığınız hakkında mesaj veriyor. ‘5’ rakamı şişe kapakları, içecek
kamışları, biberon, yoğurt kaplarında kullanılır ve zararsızdır” diyerek hem firmaları hem de tüketicileri uyardı.
SADECE SON KULLANMA TARİHİNE BAKIYORSANIZ DİKKAT!
Tüketiciler şikayetlerini “Bir sağlık uzmanının uyarısı üzerine aldığım yoğurtun kabının altındaki işaretleri inceledim. Hepsinin
bir anlamı varmış. Kabın altına veya yanına baktınız zaman bir üçgen göreceksiniz. Üç oktan oluşan bir üçgen. Bu geri
dönüşüm işaretidir. O üçgenin içinde bir sayı yazar. Benim yoğurt kabımda üçgen içinde rakam yoktu. Eğer ürünün altında
hiçbir rakam yoksa aman dikkat almamaya dikkat ederim ama bugün aceleyle aldığım bir yoğurtta bu işaret yoktu. Sağlıklı
plastik olması açısından bu işaretin içinde 5 rakamı yazmalıymış. Mesajımı okuduğunuzda, tercihiniz olan markanın kabının
altına bir bakmanızı öneririm.” şeklinde dile getirerek uyardılar.
NELERE DİKKAT ETMELİ?
“Plastik türünün sağlığa zararlı olup olmadığını anlamak için numarasına bakın” diyen Şikayetvar Yöneticisi Dr. Ömer Deveci,
nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında şu uyarılarda bulundu:
“Tüketicilerin ve uzmanların plastik ürünlerin gıdada kullanımı hakkında verdikleri bilgiler gerçekten çok çarpıcı. Plastikler
türlerine göre 1’den başlayarak 7’ye kadar numaralandırılıyor. Özellikle Herhangi bir plastik ürün ile sunulan gıdayı alırken ilk
işiniz altında bulunan numarayı kontrol etmek olmalı. Bağımsız ya da etrafında oklar olan bir üçgen içinde bu numarayı
göreceksiniz. Eğer numara varsa kolay ama yoksa aman dikkat. Yoğurt kaplarında üçgen içinde 5 rakamı vardır. 5 rakamı
poliproplendir ve zararsızdır. 5 rakamı şişe kapakları, içecek kamışları, biberon, yoğurt kaplarında vardır. Zararsızdır. 3, 6 ve
7 no'lu plastiklerden uzak durulmalı. Bunlar zararlıdır. Yoğurt alırken kullandığı plastiğe göre tercihinizi yapın.”
Nasıl anlıyoruz?
Kabın altına veya yanına baktınız zaman bir üçgen göreceksiniz. Üç oktan oluşan
bir üçgen. Bu geri dönüşüm işaretidir. O üçgenin içinde bir sayı yazar. Benim yoğurt kabımda üçgen içinde 5 rakamı vardı. 5
numara “polipropilen”dir, altında da zaten "PP" yazar.
DİKKAT! 3, 6 ve 7 yazanları almayın, “5” yazmalı...
Plastikte kanser tehlikesi... Hangi plastikler zararlı?
Plastikler türlerine göre sınıflandırılıyor. Bu türler 1’den 7’ye kadar numaralandırılıyor.

Özellikle 3, 6 ve 7 no’lu plastiklerden uzak durmak şart! O halde hangi plastik türünün zararlı olduğunu anlamak için öncelikle
numarasına bakmak gerekiyor. Herhangi bir plastik ürün alırken ilk işiniz altında bulunan numarayı kontrol etmek olmalı. Ya
bağımsız, ya da etrafında oklar olan bir üçgen içinde bu numarayı görebilirsiniz. Eğer ürünün altında hiçbir rakam yoksa
aman dikkat! Türkiye'de özellikle semt pazarlarında satılan ürünlerde yok! Numara varsa işiniz daha kolay.
Peki hangi numara, hangi üründe kullanılıyor? Hangileri zararlı, hangileri değil? İşte evde kullanılan plastikleri ayırmanız için
üçgen içindeki numaralar hakkında bilmeniz gerekenler:

1. PET veya PETE Polietilen: Genelde su, iki litrelik alkolsüz içecekler ve yağların konduğu pet şişelerde kullanılır. Cam
gibi şeffaftır. Zararsızdır.
2. HDPE Yüksek yoğunluklu polietilen: Deterjan ambalajları ve pet süt şişesinde bulunur. Zararsızdır.
3. PVC Polivinil klorid: Streç folyo, dış mekanda kullanılan eşyalar, plastik pipo, zemin malzemesi, duş perdeleri, şeffaf
ve kabartmalı plastik ambalajlarda kullanılır. Zararlıdır!
4. LDPE Az yoğunluklu polietilen: Kuru temizleme ve çöp torbaları, yemek saklama kaplarında bulunur. Zararsızdır.
5. PP Poliproplen: Şişe kapakları, içecek kamışları, biberon, yoğurt kaplarında vardır. Zararsızdır.
6. PS Polistiren: Yemiş paketleri, plastik bardak-tabak, markette etin satıldığı köpük tabak, hazır paket fast food
ürünlerdedir. Zararlıdır.
7. DİĞER: Bunlar birden altıya kadar kullanılan plastiklerin dışında kalanlardır. Yemek saklama kapları ve bazı pet
şişelerde bulunur. Zararlıdır.
3, 6 ve 7 numaralı plastik kaplar içinde ambalajlanmış gıdalardan uzak duralım!.

İsmail Hakkı DÜMBÜLLÜ (1897 - 1973)
1897 yılında Üsküdar Süleymanağa Mahallesinde doğdu. Babası II. Abdülhamid'in silahşorlarından Zeynel
Abidin Efendi, annesi Fatma Azize Hanım'dır. Üsküdar İttihat-ı Terakki Mektebi'nde okula başlar. Gazeteci
Burhan Felek ile aynı okuldan mezun olur.
Tiyatro yüzünden Askeri Rüştiyeden atılmasının ardından onaltı yaşında Kel Hasan Efendi’nin Dilkûşa
Tiyatrosu'na girer. Şevki Şakrak, Küçük İsmail Efendi, Kavuklu Hamdi Efendi, Komik Naşit Efendi gibi zamanın
ünlü oyuncularıyla aynı sahneyi paylaşmıştır. Profesyonel olarak Şehzade Başı Tiyatrosu'nda başlar.
Bilinen adıyla Dümbüllü İsmail Efendi, 'Dümbüllü' adını nasıl aldığını şöyle anlatır:
Peruz Hanım vardı kantocu, Samran'dan evvel. Bu Peruz Hanım o zamanın en birinci kantocusuydu. Hem de
beste yapar, güftesini de kendisi yazardı. Dümbüllü diye bir kanto söylerdi. Buna bir gazel ilave ederek söylemeye
başladım. 'Dümbüllü, Dümbüllü, Gabarala, mabarala, Dümbüllü' diye oynardık. Böylece Dümbüllü adı üzerimde
kaldı.
Oynadığı oyunlardan ençok Gözlemeci, Kavuklu'ya Hile, Çifte Hamamlar, Ters Biyav ve Kanlı Nigar'ı severdi.
Oynadığı filmlerde de en çok Nasreddin Hoca ile özdeşleşmişti.
Bir trafik kazasının bir ay sonrasında 5 Kasım 1973 tarihinde hayatını kaybetti. Cenazesi, İstanbul'da Boğaziçi
Köprüsü'nden geçen ilk cenazedir. Kabri, Üsküdar'da Çiçekçi Camii karşısında bulunan Karacaahmet
Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

PEARL HARBOUR, ANKARAGEMİSİ, ÇORLULU ALİPAŞ A CAMİİŞ ADIRVANI...
Pearl Harbour'u bilirsiniz herhalde..
Bilmeyenlere de geçen yıllarda filmi öğretti. Japon uçakları Amerikan donanmasını bir sabah ansızın bastılar ve tam 96
zırhlıyı batırdılar...
Oysa Hawaii'deki bu limanda, 97 donanma gemisi vardı..
Birine dokunmadılar. .
Niye?...
Çünkü o geminin tepeden bakılınca bembeyaz görünen güvertesinde bir kızıl haç vardı... O hastane gemisi idi... Bombalar ve
kamikazelerle dalan Japon uçakları hastane gemisine dokunmadılar. Çünkü o gemi orada, öldürmek değil, yaşatmak için
demirliydi..
Adı Solace...
Türkçesi Teselli... Üzüntü azaltan...
Solace savaş boyu Amerikalı annelerin üzüntüsünü azalttı.
Tam 25 bin genci ölümden kurtardı, Amerika'ya taşıdı... Ülke limanlarına her gelişinde, umutla umutsuzluk karmaşasındaki
kafaları ile anneler iskeleye koştular...
"Benim oğlum da geldi mi?.."
Savaş sonrası hayatlarını Solace sayesinde kurtaran gençler bir dernek kurar ve bir madalya yaparlar... Üzerinde Solace'nin
kabartması olan bir madalya... Ve bunu gururla takarlar...
Devlet rahatsız olur...
İkinci Dünya Savaşı'ndan böyle savaş karşıtı bir sonuç çıkar mı?..
Solace gemisini yok etmeye karar verirler...
Gemi sapasağlam...Pırıl pırıl... Jilet olur mu?..
Savaş sonrası yere serilmiş ekonomi her dolara muhtaç... Uzak bir ülkeye satarlar.. Makyajını değiştirip bambaşka bir
amaçla kullanması için...
O uzak ülke Türkiye...
Yok yahu!..
O gemi, ünlü "Ankara"!..
Hastane gemisinden transfer gezi gemisi Ankara...
Vay canına!..
Türkiye, bugün Amerikalılar için belki de hac yeri olacak, Gelibolu'nun Anzaklar'ı çektiği gibi bir turizm anıtına dönüşecek
Solace'nin kıymetini bilmez..
Şefik Kaptan'la yaptığı Avrupa seferleri dillere destan olan Ankara sonunda ihtiyarlar ve jilet yapılmak üzere hurdacılara
teslim edilir...
1980'li yılların başında Ankara, İzmir'de sökülürken, yılların söktüğü bir eski anıt da İstanbul'da dikilmektedir.
Haliç Tersanesi'ndeki Çorlulu Ali Paşa Camisi'nin şadırvanı...
Restorasyon gelir çatıda takılır...
Çatıkurşun...
Kıtlık yılları..
Kurşun yok...
Etibank dahi geri çevirir...
"Kurşun yok..."
Şadırvan çatısız kalacak...
Dört bir yana duyururlar..
"Kimde kurşun varsa..."
Aliağa'da Ankara'yı söken hurdacılardan haber gelir...
"Gelin bizde var,alın..."
Bre aman...
Gemide kurşun olmaz... Ankara'da niye olsun...
Çaresizler ya... Gider bakarlar...
Gerçekten Ankara'nın sayısız kamaralarından biri, tamamen kurşunla kaplı...
Niye?...
Çünkü burası Solace'nin röntgen odası...
Radyasyonun dışarı sızmaması lazım...
Şimdi yolunuz Haliç'e düşerse, Çorlulu Ali Pasa şadırvanından bir tas su içerseniz, ya da yüzünüze iki avuç su atarsanız
serinlemek için,unutmayın...
Çatısına da bakın... Orada, ikinci Dünya Harbi'nde, Pearl Harbour'da
Japonların batırmadığı tek gemiden bugüne kalan son izleri göreceksiniz. ..
Sunay AKIN

Taner SERİM’in katkısı ile

Ve yine gün batıyor, Gündöndülerin ardında..

Değerli Dostlarım,
Kulübümüzün 2189 sayılı olağan toplantısında, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu konuk
konuşmacımız olacaktır.
Sayın Kanadoğlu bizlere, "Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı" konulu konuşması ile hitap edecektir.
İlgiyle katılacağınızı düşündüğüm bu toplantımızda sizi aramızda görmek bizleri mutlu edecektir.
07 Ağustos 2014 Perşembe günü, 12:30-14:00 saatleri arasında Hilton Oteli'nde görüşmek dileğiyle, iyi haftalar
dilerim.
Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla,
Rtn. Okan Keten
Başkan 2014-2015
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SABİH KANADOĞLU (Özgeçmişi)
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı
20 Mayıs 1938 tarihinde İzmir'in Menemen ilçesinde doğdu. Kabataş Erkek Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nden 1959 yılında mezun oldu. Askerliğini, Ankara'nın Çubuk ilçesinde yedeksubay piyade asteğmen ve teğmen
olarak yaptı. Burhaniye Hakim Adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Orhaneli ve Erzurum Cumhuriyet Savcılığı, Bingöl
Sulh Hakimliği, Tokat ve Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İzmir Ceza Hakimliği ve Bakırköy Ağır Ceza
Mahkemesi ile Adli Yargı Adalet Komisyonu görevlerinde bulundu. "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku" adlı
eserinin yanısıra, çeşitli yerlerde yayınlanmış makaleleri vardır.
19 Temmuz 1984 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay Büyük Genel
Kurulu'nca 26 Aralık 1994 tarihinde ilk kez, 28 Aralık 1998 tarihinde de ikinci kez Yargıtay Onbirinci Ceza Dairesi
Başkanlığına seçildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen adaylar arasından, 19 Aralık 2000 tarihinde,
cumhurbaşkanı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçildi.

