
  

 

Basın Bülteni 
13 Eylül – 17 Eylül 2021 

 

 

107 YILLIK TARİHİ DİKİLİTAŞ İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA 

İstanbul Bakırköy’de Birinci Kolordu Komutanı Mehmet Ali Paşa adına yapılan 107 

yıllık Dikilitaş Anıtı için özel bir çalışma başlatıldı. DHA’ya açıklama yapan İBB 

yetkilileri, anıt çevresine tabela ve ışıklandırma yapılacağını, park yeri olarak 

kullanılmasının da engelleneceğini bildirdi.  

İncirli Caddesi’ndeki yol üzerinde bulunan Dikilitaş Anıtı, trafik geçişinin yoğun olduğu 

bir güzergâhta bulunması nedeniyle tahribat görmüştü. Tarihi anıtın bu durumu, 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm 

Başkanı Dr. İlknur Türkoğlu tarafından kamuoyunun gündeme getirildi. Dikilitaş 

Anıtı’nda geçtiğimiz aylarda konservasyon çalışmaları yapan İBB, önümüzdeki 

günlerde ışıklandırma ve bilgilendirme tabelası konulacağını, böylece park yeri olarak 

kullanılmasının önüne geçileceğini bildirdi.   

GÜNDÜZ KAZA RİSKİ TAŞIYOR GECE OTOPARK OLUYOR 

DHA’ya konuşan Dr. İlknur Türkoğlu, anıtın kaza risklerine karşı korunması ve gelecek 

nesillere aktarılması için çevresinde mutlaka bir şerit olması gerektiğini belirterek, 

“Restorasyona sevindik ama bu kadar korunaksız olması, yapıyla ilgili bir bilgilendirme 

olmaması bir sorun oluşturuyordu” dedi. Türkoğlu anıtın daha önce demir kafesle 

çevrili olduğunu hatırlatarak “İncirli Caddesi de işlek, trafik yoğun olduğu bir cadde. 

Bakırköylüler de öylece Dikilitaş’ın yanından gelip geçiyor. Hatta kimisi geceleri buraya 

araçlarını park ediyor” şeklinde konuştu. 

OTURMA ALANLARIYLA KÜÇÜK BİR PARK OLARAK DÜZENLENMELİ 

Türkoğlu, anıtın çevresine oturma alanları yapılarak park olarak düzenlenmesi 

önerisinde bulunarak “Burası halkın kullanabileceği küçük bir park olarak da 

değerlendirilebilir. Güzel, ağaçların da olduğu bir yer. Büyük bir alan olmasa bile ortak 

kullanıma açık küçük bir parkın, içerisinde oturma alanlarının olacağı bir alan olabilir. 

Bakırköy’ün tarihi için çok önemli olan bir anıtın bulunduğu daha belirgin ve korunaklı 

olarak düzenleneceği bir yer olması gerektiğini düşünüyorum” dedi. 

İBB: ÇALIŞMALAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TAMAMLANACAK 

İBB yetkilileri, Dikilitaş anıtıyla ilgili yapılan çalışmanın önümüzdeki günlerde 

tamamlanacağını belirterek, “İBB Kültürel Miras Koruma ekipleri tarafından etrafındaki 

yoğun ağır kapatmalar sökülen anıtsal taş, hak ettiği seviyeye çekildi. Ekiplerimiz 

tarafından konservasyonu yapıldı. Ayrıca eseri tanıtan ve etrafında parklanmayı 

önleyecek bir çalışma önümüzdeki günlerde tamamlanacak” dedi. 
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“AFGANİSTAN DIŞ SİYASETİNİ UYGUR TÜRKLERİ BELİRLEYECEK” 

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Afganistan’dan ayrılmasının Çin için fırsatları ve 

riskleri beraberinde getirdiğini söyleyen Sosyolog ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. 

Bahlul Aliyev,  “Çin’in en önemli kaygılarından biri Uygur Türklerine karşı tutumdur. Bu 

konu aynı zamanda Taliban yönetiminde Afganistan’ın dış siyasetini de belirleyecek 

olan bir meseledir” dedi. 

Çin’in uzun zamandır Taliban’la görüştüğünü ve Çin’in Afganistan’da Taliban’la 

temaslarının hem bölgesel güvenlik hem de ekonomik nedenlere dayandığını söyleyen 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Sosyolog ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Öğr. 

Üyesi Bahlul Aliyev, “ABD’nin bölgeyi terk edeceği zaten belliydi. Yönetimin Taliban’a 

bırakılacağı da siyaset kulislerinde 2017 yılından beri sık sık temas edilen konu haline 

gelmişti. Çin, mekik diplomasisi uygulayarak müttefiki olan Pakistan üzerinden 

Taliban’la 2014 yılından irtibat kurmaktaydı. 2015 yılında Dörttaraflı Koordinasyon 

Grubu’na ve Moskova formatına katılan Çin aynı yıl Şincan’ın başkenti Urumçi’de 

Taliban’la Afgan resmilerinin müzakerelerine ev sahipliği yapmıştı. Genel olarak 2014-

2018 yılları arasında defalarca gerçekleştirilen görüşmelerde Çin Taliban’la iyi ilişkiler 

kurmayı başarmıştı. Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesinden birkaç saat sonra Çin Dışişleri 

Bakanlığı sekreteri resmi şekilde Çin’in Taliban’la dostane iş birliğine hazır olduğunu 

ve savaşlarla yıpratılmış Afganistan’ın yeniden onarılmasında yapıcı rol oynamaya 

hazır olduğunu bildirdi. Böylece, Çin-Afganistan ilişkileri realpolitik düzeyine taşınmış 

oldu” diye konuştu. 

“ÇİN’İN ASIL ÖNCELİĞİ EKONOMİK YAYILMA” 

Çin’in herhangi bir politik aktöre karşı özel bir sempatisinin olmadığını, Taliban’dan 

önce de Afgan resmileriyle sıkı ilişkiler içinde olduğunu ifade eden Dr. Aliyev, “Çin’in 

devlet şirketi olan Metallurgical Group Corporation 2008 yılında Kabil’in güneyinde 

zengin bakır kaynakları olan Mes-Aynak yataklarını 30 senelik işletme lisansı almıştı. 

Ayrıca, Çin Devlet Petrol Şirketi ülkenin kuzeyindeki petrol yataklarını işletme ihalesini 

kazanmıştı. Ancak güvenlik nedenlerinden dolayı bugüne kadar işletmeye 

başlayamadı. Taliban’la iyi ilişkiler bölgenin trilyonlarca dolarlık yeraltı kaynaklarına 

erişimi de beraberinde getirecektir. Bunun yanı sıra, ‘Tek Kuşak Tek Yol’ girişimini de 

bu şekilde Afganistan’a doğru genişletmek amacı gütmektedir. Bu proje kapsamında 

Çin Pakistan, Kırgızistan ve Kazakistan’da önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Şimdi 

Pakistan’ın da desteğiyle Afganistan’a doğru ekonomik yayılmacılığı hedeflemektedir” 

ifadelerini kullandı. 

“TALİBAN’IN UYGURLARA KARŞI TUTUMU ÇİN’İN ÖNCELİKLERİ ARASINDA” 

Son olarak bölgesel Çin’in Afganistan üzerinden Doğu Türkistan politikasına değinen 

Dr. Öğr. Üyesi Bahlul Aliyev sözlerini şöyle sonlandırdı: 
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“Çin’in en önemli kaygılarından biri Uygur Türklerine karşı tutumdur. Bildiğiniz gibi, 

Çin’in terörizmle mücadele adı altında yeniden terbiye kampları adlandırdığı 

hapishanelerde milyondan fazla Uygur tutulmaktadır. Radikal İslamcı bir harekâtın 

Afganistan’a hâkim olmasıyla Türkistan İslam Partisi’nin de bu bölgede organize 

olabileceği kaygısı Çin devletinin öncelikli güvenlik meselesini oluşturmakta. Bu konu 

aynı zamanda Taliban yönetiminde Afganistan’ın dış siyasetini de belirleyecek olan bir 

meseledir. Açlık sınırında bir ülkeyi yöneten Taliban’ın ideolojik tutumuna sadık 

kalması ya da realpolitik açısından bir siyaset yürütmesi Taliban’ın yerini de 

belirleyecektir. Bu konuda Taliban’la uzlaşabilirse Çin Taliban’a ciddi siyasi ve 

ekonomik destek sağlayacaktır”. 

AYŞE BEGÜM ONBAŞI AVRUPA’DA ALTIN MADALYA İÇİN YARIŞACAK 

Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası başlıyor. 16 – 19 Eylül tarihleri arasında 

İtalya’nın Pesaro kentinde gerçekleşecek turnuvada, Aerobik Cimnastik Dünya 

Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı da altın madalya için yarışacak.  

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi ve 

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, 

Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda tek kadınlarda ve partneri Emir Erışık ile 

çiftlerde mücadele edecek. 

HEDEFİMİZ İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTMAK 

Şampiyonası öncesi açıklamalarda bulunan Ayşe Begüm Onbaşı, “Dünya 

Şampiyonası’ndan sonra Avrupa Şampiyonası’na katılacak olmamız beni çok 

heyecanlandırıyor. Hedefimiz tabi ki de iki kategoride de İstiklal Marşımızı okutmak” 

diye konuştu.  

Ayşe Begüm Onbaşı’yla çiftlerde yarışacak olan Emir Erışık ise “Katılacağımız 

yarışmada İstiklal Marşımızı okutmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için 

mücadele edeceğiz, tek temennim bu” dedi.  

“ÇALIŞMALARIMIZIN KARŞILIĞINI ALIYORUZ” 

Bu yıl çalışmalarının karşılığını aldıklarını ifade eden Antrenör Mehmet Ali Ekin, “Doğru 

planlama ve çok çalışma ile ilk hedefimiz olan Dünya Şampiyonluğunu ülkemize 

getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası 

var bu şampiyonaya da çok çalıştık ve bu sefer birçok madalya ile dönmek istiyoruz. 

Hedefler büyüdü. Ayşe Begüm Onbaşı ile altın madalya mücadelesinin yanında Ayşe 

Begüm ve partneri Emir Erışık çiftler kategorisinde ve tek erkekler kategorisinde 

yarışacaklar ve biz büyükler kategorisindeki tarihimizin ilk altın madalyaları ile ülkemize 

dönmek istiyoruz. Bu şampiyonada Ayşe Begüm'ün yolundan giden takım arkadaşları  
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olan Okay Arsan, Şimal Seyman ve Göktürk Balcı da gençler kategorisinde altın 

madalya için yarışacaklar. Bu yarışmada İstiklal Marşımızı okutup, şanlı bayrağımızı 

göndere çektirip geleceğiz” ifadelerini kullandı. 

SEZONUN AÇILMASIYLA UZMANLAR UYARMAYA BAŞLADI; ESMER ETLİ 

BALIKLARA DİKKAT 

Gıda Bilimi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan, özellikle esmer etli balıkların alerji ve 

zehirlenme gibi sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceğini söyledi. Özellikle taze 

tüketimin önemine vurgu yapan Doğan, balığın alerji ve zehirlenme gibi sağlık 

sorunlarını beraberinde getirebileceğini belirterek, “Balığı beklettiğinizde onun 

bağırsaklarındaki bakteriler, histitini histamine çeviriyor. Bu da vücutta bizim yangı, 

enflomasyon dediğimizi mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, solunum durması gibi 

problemlere neden oluyor” diye konuştu. 

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte uzmanlar da vatandaşları bilinçli balık tüketimine 

karşı uyarmaya başladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Gıda Bilimi Uzmanı Dr. 

Öğr. Üyesi Murat Doğan, gıda güvenliği açısından balık tüketiminde alerji ve 

zehirlenmenin temel riskler olduğunu belirterek, bunlara neden olabilecek balık türlerini 

anlattı. Doğan, görülen semptomlar hakkında da bilgi verdi. 

BU BALIKLARA DİKKAT 

Alerji ya da zehirlenmeye neden olabilecek balıklar hakkında bilgi veren Doğan, 

“Balıkların neden olabileceği allerjen ve histamin kaynaklı zehirlenmeler var. İkisi de 

birbirinden farklı. Dünyada temel gıdalar var. Bunlar; yumurta, süt, soya, fıstık, un gibi 

besinler. Balık da bunlardan bir tanesi. Bin kişiden birinde balık alerjisi olabilir. Bunun 

nedeni de içerisinde bulunan protein yapıları. Tabi bu durum herkes için sorun 

olmayabilir ancak dikkat edilmesi gereken nokta, buna benzer bir alerjik durum söz 

konusuysa hızlı bir şekilde balık tüketimini bırakmak. Tabi bahsettiğimiz protein yapıları 

her balıkta olmaz. Genellikle hamsi, istavrit, uskumru, kolyoz, gümüş, sardalya, 

palamut gibi esmer etli balıklarda olur.  Dolayısıyla onlara daha çok dikkat etmek 

gerekir” dedi. 

BALIĞI HEMEN TÜKETİN, BEKLETMEYİN 

Balıkların zehirlenmeye neden olabileceğini kaydeden Doğan, taze tüketimin önemine 

dikkat çekti. Doğan, “Balıklarda bulunan bir histamin var. Bizim vücudumuzda da var. 

Ancak siz eve taze getirdiğiniz balığı 3 gün sonra tüketmek için beklettiğinizde onun 

bağırsaklarındaki bakteriler, histitini histamine çeviriyor. Bu da vücutta bizim yangı, 

enflomasyon dediğimizi mide bulantısı, kusma, baş dönmesi gibi problemlere neden 

oluyor. Bu sorunları yaşamamak için yapılması gereken temel şey, balığı taze 

tüketmek” diyerek balığı bekletmenin doğru olmadığını vurguladı. 
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HANGİ SEMPTOMLAR ORTAYA ÇIKIYOR? 

Doğan, balığın alerjik semptomlarıyla ilgili şu bilgileri verdi: 

“Balığı tükettikten sonra birkaç saat sonra semptomlar ortaya çıkabilir. İnsan 

vücudunda protein yapısında antikorlar var. Bazı çocuklarda, yetişkinlerde bu tür 

protein yapılarına karşı bir duyarlılık söz konusu. Bu duyarlılıktan dolayı birkaç saat 

içerisinde mide bulantısı, kusma gibi semptomlar görülür. Gıda zehirlenmesine benzer 

ama tam olarak gıda zehirlenmesi denemez. Bunlar alerjik reaksiyonlardır. Kolda, 

boğazda şişme ya da anafilaksiye kadar ilerleyen durumlar söz konusu olmayabilir 

ama çok büyük bir reaksiyon söz konusuysa solunum durmasına kadar gidebilir ki 

binde bir görülen bir durumdur. Ama alerjik reaksiyonu olanların daha dikkatli olması 

gerekir.” 

Üst çene darlığının erken tedavisi çocuklarda uyku kalitesini artıyor 

Üst çene darlığının özellikle çocukluk döneminde tedavi edilmesi gereken bir ağız ve 

diş sağlığı problemi olduğunu ifade eden Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet 

Birlik, ideal tedavi zamanının 7-8 yaş civarı olduğunu söyledi. Birlik, “Erken tespit edilip 

tedavisi yapıldığı takdirde burun solunumu ve uyku kalitesi artar, işitme kaybı gibi 

birçok rahatsızlığa faydası olur” dedi. 

Üst çene darlığında iki faktörün rol oynadığına değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi 

Diş Hekimliği Fakültesi’nden Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Birlik, 

“Bunlar genetik yapı ve ağız solunumudur. Özellikle burundan değil de ağızdan nefes 

alınmasına neden olan büyük bademcikler, eğri burun kemiği, geniz eti, alerji gibi 

nedenlerle şişmiş mukoza ve bazen de parmak emme gibi kötü alışkanlıklar nedeniyle 

ağız solunumu yapılması dar üst çene ve uzun bir yüz oluşmasına neden olmaktadır” 

diye konuştu. 

ÜST ÇENE DARLIĞININ NASIL ANLAŞILACAĞI HAKKINDA BİLGİ VEREN 

BİRLİK, ŞÖYLE KONUŞTU: 

“Çocukların ağızlarına baktığımızda dişlerde tek ya da çift taraflı çapraz kapanış, derin 

bir damak, fırlak üst kesici dişler bize bu konuda fikir verebilir. Ancak bu bulgular çoğu 

zaman ebeveynlerin gözünden kaçabilmektedir. Ağız dışında ise mor gözaltları, uzun 

bir yüz ve yorgun bir yüz ifadesi dikkat çekmektedir. Her ne kadar belirtileri olsa da 

ebeveynlerin en kolay tespit edebilecekleri bulgu dişlerdeki çapraşıklıktır. Çene ne 

kadar dar olursa çıkan daimi dişlerde de o oranda çapraşıklık görülecektir.” 

İDEAL TEDAVİ ZAMANI 7-8 YAŞ 

Üst çene darlığının ideal tedavi zamanının 7-8 yaş civarı olduğuna vurgu yapan Birlik, 

“Erken yaşlarda teşhis edilen çocuklarda hareketli genişletme apareyleri ile tedavi  
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yapılabilirken, 12-13 yaşlarından sonra sabit ortodontik apareyler kullanılmaktadır. 

Eğer bu dönem de kaçırılmış ise genellikle 16 yaşından sonra cerrahi destekli çene 

genişletmesi tercih edilmektedir” ifadelerini kullandı.   

Üst çene genişlemesinin faydalarını anlatan Birlik, “Dar bir üst çene alt çenenin de ideal 

olarak büyümesine engel olduğu için alt çenenin geride kalmasına neden olmaktadır. 

Erken tespit edilip tedavisi yapıldığı takdirde alt çene normal bir şekilde büyümesine 

devam eder. Damak derinliği ve kesici dişlerdeki fırlaklık azalır, çapraşıklığın 

kendiliğinden azalmasına neden olur, havayolunun genişlemesine neden olduğu için 

burun içi hacim ve dolayısıyla burun solunumu artar. Normal ve doğal olan burun 

solunumuna dönülmesi ile kan oksijen düzeyinden tutun da uyku kalitesi artar, işitme 

kaybı gibi birçok rahatsızlığa faydası olmaktadır” dedi. 


