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Dr. Bülent Şık Marmara’nın ölümü:
İstanbul kolera salgınına hazır mı?

Çamlıca Kulesi’nie giriş 
ücreti 60 TL

Dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen Covid 
19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler 
kapsamında online verilen eğitim-öğ-
retim süreci, kademeli normalleşme 
ile birlikte yüz yüze eğitime geçiyor.
Türkiye genelinde uygulanmaya başla-
nan kademeli normalleşme süreci ile 
birlikte ilkokul öğrencileri için yüz yüze 
eğitim başladı. Bu süreçte Kartal Beledi-
yesi de ilçede bulunan okullar için geniş 
çaplı dezenfekte çalışmalarına başladı. 
İlçedeki okullar nano gümüş iyon tek-
nolojisi kullanılarak dezenfekte edildi.
İlkokul öğrencileri için 1 Haziran, or-
taokul ve lise kademeleri için 7 Hazi-
ran’da başlayacak olan yüz yüze eğitim 
kararı sonrası, Kartal Belediyesi Temiz-
lik İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçe ge-
nelinde okullarda yapılan dezenfekte 
çalışmalarına hız verdi. İlçede bulunan 
ilkokul, ortaokul, lise ve kreşlerin tama-
mı nano gümüş iyon teknolojisi kullanı-
larak dezenfekte edildi. Okullardaki ko-
ridor, ortak kullanım alanlarının yanı sıra 
derslikler ve temasın olabileceği tüm yüzey-
lerin dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi. 
Kartal Belediyesi’nin alanında uzman 
ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 
bugüne kadar on yedi milyon metreka-
re kapalı alan dezenfekte edildi. Hasta-
ne, cami, okul, eczane, kamu kuruluşları, 
metro istasyonları ve ilçede bulunan bir-
çok alanın dezenfekte işlemi nano gü-
müş iyon teknolojisi kullanılarak yapıldı.
Nano Gümüş İyon Teknolojisi nedir? 
Nano gümüş iyon teknolojili dezenfektan, 
gümüş iyonlarının özel bir süreçle milimet-
renin milyonda biri boyutuna indirgen-
mesi ile aktivasyonu binlerce kez artan, 
sağlığa zarar vermeyen ve uzun süre etkili 
antibakteriyel ve antiviral dezenfektandır.
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Gıda Mühendisi Dr. 
Bülent Şık, “Denizdeki 
müsilajin kolera salgını 
getirmesi mümkün. 
Ama her şeye rağmen 
devam etmekten ziya-
de durmayı, onarmayı 
öne çıkarmalıyız” dedi.

Gıda Mühendisi Dr. 
Bülent Şık, bianet’e yazdığı 
yazıda müsilaj (deniz sal-
yası) ile ilgili önemli bilgiler 
paylaştı. Şık, “Denizdeki 
müsilajin kolera salgını ge-
tirmesi mümkün” dedi.

“Bu sorun beklenmedik 
başka sorunlara da yol 
açacak. Tam olarak ne ola-
cağını söylemek çok zor” 
diyen Şık, “Ama çözümü 
olağanüstü zor ve karmaşık 
sorunlarla yüz yüze olduğu-
muz bir gerçek” ifadelerini 
kullandı.

KOLERA SALGINI
Olası sorunlardan birinin 

salgın olabileceğini belirten 

Şık, “Sorunun odak nokta-
sında ise pandemilere yol 
açan hastalık etkenlerinden 
biri olan kolera bakterisi 
(vibrio cholerae) olacak” 
dedi.

Bülent Şık’ın yazısından 
satır başları şöyle:

“Kolera şiddetli ishal 
ve kusmayla seyreden ve 
vücutta hızla su kaybına yol 
açan bir bağırsak enfeksi-
yonudur. Tedavisi mümkün-
dür ve kaybedilen suyun 
yerine konmasına dayanır. 
Ancak tedavi imkânlarının 
yetersiz olması durumunda 
saatler içinde ölüme yol 
açabilen bir hastalıktır.

Kolera çok bulaşıcıdır. 
Hastalık etkeni, hasta in-
sanların su gibi dışarı akan 
dışkılarında bol miktarda 
bulunur. Bu dışkıların kişisel 
temasla ya da gıdalara ve 
sulara bulaşması hastalığın 

hızla bir salgına dönüşmesi-
ne yol açar.

Son iki yüzyıl içinde yedi 
büyük salgın görüldü. 
1961’de  başlayan 7. salgın 
henüz sona ermedi ve 
dünya genelinde yayılmaya 
devam ediyor.

Çevresel koşullardaki bo-
zulmalar, ekosistemlerdeki 
çökmeler, biyoçeşitlilik kay-
bı, kalabalık yerleşim böl-

geleri, nüfus hareketlerinin 
fazlalığı, hastalık etkenlerini 
bir yerden diğerine taşıyan 
insani faaliyetlerin yoğunlu-
ğu (buharlı gemiler sayesin-
de denizlerdeki ve akarsu-
lardaki ticaret hacmindeki 
artış), savaşlar ve afetler 
salgın ihtimalini arttıran 
faktörlerdir. Bu faktörlerin 
bir araya geldiği durum-
lar ise tarihte hemen her 
zaman salgın hastalıkların 
ortaya çıkışını kolaylaştıran 
bir zemin oluşturmuştur.

Günümüz İstanbul’u bu 
zemine sahip kentlerin 
başında geliyor.

MÜSİLAJ VE KOLERA

Marmara Denizi’ndeki 
müsilaj sorunu 2007’de de 
gözlenmişti. Yapılan çalış-
malarda müsilaj oluşumuna 
çok çeşitli bitkisel plankton 

türlerinin (Proboscia alata, 
Rhizosolenia sp., Pseudo-
solenia calcar-avis, Thalas-
siosira sp., Ditylum brigh-
twellii, Coscinodiscus spp., 
Leptocylindrus minimus, 
Skeletonema costatum, 
Chaetoceros spp., Ceratau-
lina pelagica, Cylindrotheca 
closterium, Pseudo-nitzs-
chia cf. seriata, dinoflagel-
late Gonyaulax) yol açtığı 
belirlenmişti.

Bitkisel planktonların 
kolera mikrobunun yerleşe-
bileceği bir ortam oluştur-
duğunu belirten akademik 
yayınlar var. Örneğin dünya 
denizlerinde çok yaygın 
olarak bulunan ve muhte-
melen Marmara Denizi’nde 
de bulunan bazı dinoflagel-
lata türleri kolera mikro-
bunu barındıran bir ortam 
oluşturuyor.

Bu bulgular geniş coğrafi 
alanlara yayılan müsilaj so-
rununun salgın hastalıklara 
yol açabileceğini dikkate 
almayı gerektiriyor. Üstelik 
iklim değişikliği bu sorunu 
daha da şiddetlendirecek-
tir.

NE YAPMALIYIZ?

Öncelikle Ergene Havza-
sı’ndaki kirliliği derin deşarj 
yoluyla Marmara Denizi’ne 
taşımaya yönelik projeyi 
durdurmak ve daha uygun 
bir projeyle değiştirmek 
gerekiyor.

İstanbul ve Marmara De-
nizi’ne derin deşarjla atıkla-
rı aktaran yerel yönetimler 
bu uygulamaya kamuoyuna 
net bir takvim söyleyerek 
son vermeli ve arıtma sis-
temlerini revize etmeli.      

Marmara Denizi’ndeki 
müsilaj tabakasında bu-
lunan patojen mikroorga-

nizmaların neler olduğunu 
belirlemek (eğer şimdiye 
kadar yapılmadıysa) ge-
rekiyor. Bu çok kapsamlı, 
bütçe gerektiren ve zama-
na yayılan bir iş; ama hızla 
yapılmalı. Araştırmadan 
elde edilen bilgiler dikkate 
alınarak su varlıklarına bu-
laşması muhtemel mikro-
biyal etkenlerin kontrolüne 
yönelik izleme faaliyetleri 
gözden geçirilmeli.

Sağlık Bakanlığı içme 
suyu varlıklarında kolera 
bakterisi başta olmak üzere 
olası hastalık etkenlerinin 
kontrol sıklığını arttırmalı. 
Aynı çalışma bir risk harita-
sı çıkarılarak İSKİ tarafından 
da (ve Marmara Denizi’ne 
komşu belediyeler de) 
yapılmalı. Bakanlıklar ve 
yerel yönetimler bu konuda 
birlikte çalışmalı.

Marmara Denizi’nden 
tutulan su ürünlerinin (ba-
lıklar, kabuklular) gıda ze-
hirlenmeleri ve enfeksiyon 
hastalıkları açısından çok 
risk içerebileceğini düşünü-
yorum. Zaten çok ağır zarar 
görmüş biyolojik çeşitlilik 
dikkate alınarak her türlü 
balıkçılık-avcılık faaliyeti bir 
süre yasaklanmalı.

İçme suyu ve kanalizas-
yon hatlarının birbirine ka-
rışmasına neden olabilecek 
felaket durumları (deprem, 
fırtınalar vb.) dikkate alına-
rak gereken güçlendirme 
çalışmaları yapılmalı.

Kanal İstanbul projesi asla 
yapılmamalı.

Olası salgınlara sağlık sis-
teminin nasıl karşı koyacağı 
konusundaki programları 
da gözden geçirmek gere-
kebilir.

Yazının tamamını bianet.
org sitesinden okuyabilir-
siniz.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ta-
rafından geçtiğimiz 
cumartesi açılışı ya-
pılan Çamlıca Kulesi, 
ziyaretçilere açıldı.

Çamlıca Kulesi’nie 
giriş ücreti de açık-
landı. Çamlıca Kule-

si’nie giriş ücreti 60 
TL, indirimli ücret 30 
TL oldu. 

 Sadece pazar günleri 
kapalı olacak olan 
kule, 10.00-21.00 sa-
atleri arasında ziya-
retçilere açık olacak.

İBB, yaklaşan tatil sürecini 
de dikkate alarak Adalar’da 
kapsamlı bir temizlik çalışma-
sı yaptı. Toplam 66 personel 
ve 18 araçla gerçekleştirilen 
çalışma 2 gün sürdü. Çalışma-
larda basınçlı suyun yanı sıra 

yerli dezenfektan da kullanıl-
dı. Toplam 22 personel ile kıyı 
ve deniz temizliği de tamam-
lanarak Adalar’a yaz mevsi-
mine hazır hale getirildi.

ADALAR’DA YAZ TEMİZLİĞİ

Kartal Belediyesi yüz yüze 
eğitim için okulları dezen-

fekte ediyor


















