
İMAMOĞLU: “BETON KANAL’DA 
MESELE DUYGUSAL Henüz aileden ayrılıp 

kanatlarını doğal ortam-
larında özgürlüğe 
çırparak 
bağımsızlaşamayan yav-
ru kargalar uçuş kazası 
yaptılar.

Orman ve dağlarını yok ettiğimiz kargalar 
ne yazık ki, şehir merkezlerinde karınları-
nı doyurmak ve bu dar alanlarda uçmayı 
öğrenmek zorunda kalmaktadırlar. 

Maltepe’de insan ve taşıt kalabalığından 
önce erken saatte kahvaltılarını yapıp gök-
yüzüne aynı anda kanat çırpan 3 yavru kar-
ga yine de birbirine çarparak kaza yapmak 
zorunda kaldılar.

Kuşkusuz düşe kalka büyüyecekler. Ama her 
yavru gibi yardıma da ihtiyaçları olmaktadır. 
Özellikle kendi yurtlarını yitirmişlerse.  Ki 
Maltepe’de duyarlı vatandaşlar ve Malte-
pe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 
bu ilgiyi göstererek dayanışmanın sadece 
toplumu için değil doğada birlikte yaşa-
dıklarımızın tümü için geçerli olduğunu da 
gösterdiler.
 
Bacakları ve kanatlarında kırık olan kargalar 
Maltepe Belediyesi veterinerleri tarafından 
tedavi edildi.

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdür-
lüğü, sabah aldı bu kaza haberini. Vatandaş-
ların geçtiği bilgi üzerine bulu nan 3 yaralı 
karga, derhal tedavi altına alındı. 

Hızla uçarken birbirine çarparak yaralandık-
ları saptanan kargaların ikisinin bacağında, 
birinin kanadında kırık olduğu belirlendi. 

Uzman veterinerlerin tedavisinden sonra 
kargalar, doğal ortamlarına salınması için 
Kartal Orman Bölge Şefliği’ne teslim edildi.
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İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, 50 bin 
metrekarelik Yakuplu 
Kent Ormanı’nı hiz-
mete açtı.

İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, 50 bin 
metrekarelik Yakuplu 
Kent Ormanı’nı hiz-
mete açtı. Amaçları-
nın yeşil ve yaşanabi-
lir bir kent yaratmak 
olduğuna vurgu ya-
pan İmamoğlu, Beton Kanal 
gibi projelerin değil, yeşil 
projelerin “milli” olduğu-
nun altını çizdi. “O ‘Kanal’ 
denilen meselenin içindeki, 
kanal değil; sağına soluna 
dikilecek şu binalar. Mesele 
o. Mesele yine duygusal” 
diyen İmamoğlu, “Bizim o 
işe tahammülümüz yok. 
İstanbul buraya kadar geldi. 

Buraya tahammülümüz 
yok. Elinizdeki yetkiyle, 
İstanbul kentinin geleceğini 
sıkıntıya sokamazsınız. Tür-
kiye’nin geleceğini, tehdit 
altında bulunduramazsınız. 
Marmara Denizi’ni yok 
edemezsiniz” ifadelerini 
kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Beylik-
düzü Belediye Başkanlığı 

döneminde talip olduğu, 
ancak merkezi idarece 

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne tahsis 
edilen Yakuplu’daki 
meşelik alanı, İBB 
Başkanı sıfatıyla ve 
“Yakuplu Kent Orma-
nı” adıyla hizmete 
açtı. Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık ve Esen-
yurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt 
da açılışta İmamoğ-

lu’na eşlik etti.

“Benim meskenim dağlardır” 
diyen bir başka dostumuz ise 
kaplumbağa oldu

Maltepe sahil yolunda hızla giden arabanın 
çarptığı kaplumbağanın kabuğu parçalandı. 
Maltepe Belediyesi Veteriner Müdürlüğü 
ekipleri, yaralı kaplumbağayı tedavi ederek 
Kartal Orman İşletme Müdürlüğü’ne teslim 
edildi.

Maltepe sahil yolunda karşıdan karşıya 
geçmeye çalışan kaplumbağa hızla gelen bir 
aracın altında kaldı. 

Kabuğu birkaç yerden kırılan sevimli kap-
lumbağa için yine vatandaşlar durumu Mal-
tepe Belediyesi veterinerlik ekiplerine iletti.

Yaralı kaplumbağa Aydınevler’deki vete-
riner kliniğine götürdü. Uzman hekim ilk 
muayenenin ardından kırılan kabuğu ilaç-
layıp enfeksiyon kapmasını engelledi. Kısa 
bir süre müşahede altında tutulan ve hayati 
tehlikesi olmadığı saptanan kaplumbağa 
onarılan eviyle birlikte doğaya bırakılması 
için Kartal Orman İşletme Müdürlüğü’ne 
teslim edildi.

Fotoğraf: Yüksel VURAL Hasat Sanat Atölyesi

Einstein: ‘Eğer arılar ölürse sonraki yıllarda
insanlar da ölür. ‘

Fotoğrafçı Yüksel Vural Kar-
tal’da bal arısını fotoğrafladı. 

Einstein’e atfedilen : ‘Eğer 
arılar ölürse sonraki yıllarda 
insanlar da ölür ‘uyarısını 
dikkate alırsak Kartal’da halen 
yaşam umudumuz var demek-
tir.

Ancak du-
rum çok 
da parlak 
değil; 2016 
yılında 
Amerika 
Balıkları ve 
Vahşi Yaşa-
mı Koruma 
Servisi 
(FWS) ku-
rulduğu 
günden 

beri ilk kez arıların nesli tü-
kenmekte olan türler arasında 
yer aldığını resmî olarak açık-
ladı.

Yani yedi farklı arı türü, tarih-
te ilk kez Amerika’nın nesli tü-
kenmekte olan türler listesine 
eklendi. Gezegenin gidişatı ve 
gıdanın geleceği için kilit rol 

oynayan arıların yok olması, 
dünya üzerinde diğer türlerin 
de yaşayamayacağı anlamına 
geliyor.

Kapitalizm tarafından öldü-
rülen Marmara Denizi’nin 
ölümüne tanık olduğumuz 
bugünlerde arılar için kendi 
cephemizde küçük de olsa 
birşeyler yapabiliriz:

Bal yapmak 
için çiçek-
ten çiçeğe 
konarken 
polenleri 
bitkiler 
arasında 
taşıyarak 
tükettiğimiz 
taze gıda-
nın üçte 

birinin üremesini sağlayan 
arıların yok olmasının en 
önemli nedenleri tarımda kul-
lanılan böcek ilaçları ve iklim 
değişikliği. 

Siz de arıları korumak için 
kimyasal ilaçlarla zehre boğul-
mamış sebze ve meyveleri tü-
ketmeyi tercih edebilir, balkon 
ve bahçenizde arıların sevdiği 


