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Ţ�%»OZB�IFHFNPOZBTðOðO�UFLOPMPKJ�LðTNðOð��JOśF�LBQUðSEðÞðOð�GBSL�FEFO�
"#%�FMJOEFLJ�BTLFSJ�H»D»�EJQMPNBTJ�JMF�TPTMBZBSBL�G»UVSTV[DB�LVMMBOð-
ZPS��6LSBZOB�TBWBĝð�JMF�3VTZBśZð�ZBMOð[MBĝUðSðQ�"#śZJ�BSLBTðOB�EJ[EJLUFO�
TPOSB�BTðM�IFEFŻ�PMBO��JOśF�ZµOFMEJ��5FNTJMDJMFS�.FDMJTJ�#BĝLBOð�/BODZ�
1FMPTJśOJO�UBSUðĝNBMð�[JZBSFUJOEFO�TPOSB�CV�LF[�EF�*OEJBOB�&ZBMFU�7BMJTJ�
&SJD�)PMDPNC�ŝSFTNJ�CJS�[JZBSFUŞ�J¦JO�5BZWBOśB�HJUUJ��#µZMF�HJEFSTF�ŝIFS�
"NFSJLBMð�CJS�H»O�5BZWBOśð�[JZBSFU�FEFDFLŞ��"TLFS�ZB�EB�TJWJM�
Ţ Dersim’de dere ıslahı için yapılan kazılar sırasında Osmanlı döne-
mine ait olduğu belirtilen kemer köprü ortaya çıktı. Islah çalışması 
durdurulurken köprü için tescil çalışması başlatıldı. Koruma altında-
ki alana şerit çekildi. Bölgeye güvenlik politikaları dışında yatırımı 
olmayan iktidarın çektiği şerit de ona uygun. "POLİS- GİRİLMEZ-PO-
LİS...”
Ţ�.)1śMJ� ,»UBIZB� #FMFEJZFTJ� LFOUJO�NFSLF[JOEF� WB[P� ĝFLMJOEF� JOĝB�
FEFDFÞJ�EFW�LVMFOJO����NJMZPOMVL�JOĝBBU�NBMJZFUJOJ�C»U¦FTJOEFO�LBS-
ĝðMBZBNBZðODB�ZBQ�JĝMFU�EFWSFU�NPEFMJOF�EµOE»��"ODBL�JIBMFZF�LJNTF�
LBUðMNBEð��#V�UVUNBZðODB�ŝ,BOBM�,»UBIZBŞ�QSPKFTJOJ�B¦ðLMBEð��.BMJZFU�
CFMMJ�����NJMZPO�BNB¦�CFMJSTJ[���
Ţ�Kocaeli’nin Darıca ilçesi Yalı Mahallesi Muhtarı Sema Berk, kızı ve 
torunuyla her akşam deniz kıyısındaki çöpleri topluyor. Berk; "her 
akşam sahilde temizlik yapıyorum. Tertemiz bırakıyoruz ama ertesi 
gün yine kirletiliyor" diye yakınırken temizleme kısmıyla ilgilenme-
yen mahalle sakinleri yapılanları övgüyle “izliyor”.
Ţ� ;FZUJOMJ� 3PDL� 'FTUJWBMJOJO� JQUBM� LBSBSð� ZBSHðZB� UBĝðOEð�� #µMHF� ïEBSF�
.BILFNFTJ�Z»S»UNFOJO�EVSEVSVMNBTð�UBMFCJZMF�ZBQðMBO�CBĝWVSV�TPO-
SBTð�LBZNBLBNMðLUBO�TBWVONB�JTUFNJĝ�WF���H»O�J¦JOEF�BSB�LBSBS�WFSF-
DFÞJOJ�B¦ðLMBNðĝUð��,BZNBLBNMðÞðO������������H»O»�T»SFOJO�EPMNBTð-
OB�TBBUMFS�LBMB�TBWVONB�WF�ŝEFMJM�UPQMBNBŞ�J¦JO���H»OM»L�FL�T»SF�JTUFÞJ�
PZCJSMJÞJZMF� �� H»O� EBIB� V[BUðMEð�� #µZMFDF� ������ "ÞVTUPT�UB� ZBQðMNBTð�
QMBOMBOBO�FULJOMJL�JEBSF�ZBSHð�JĝCJSMJÞJZMF�ŻJMFO�ZBQðMBNB[�EVSVNB�HF-
UJSJMEJ��:BTBLMBS�EB�ZBTBLMBOBDBL��
Ţ�TEİAŞ Güvenlik Şefi İbrahim Dilaver kişisel sosyal hesabından ai-
lesiyle birlikte içkili masa fotoğrafı paylaşınca işinden oldu. Bizzat 
TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım’ın takip ettiği sürgün ve tacizler 
sonrası sağlığını kaybeden Dilaver istifa etmek zorunda kaldı. Ama 
aynı Kaldırım, Dilaver’e ”üstün ve örnek gösterilen hizmetleri” nede-
niyle teşekkür belgesi verdi.

Ţ�"UFJTU�PMEVÞVOV�B¦ðLMBNBTð�TPO-
SBTð� %JZBOFU� UBSBGðOEBO� JTUJGBTð�
JTUFOFO� JNBN� HFSJ� BEðN� BUNðZPS��
.VÞMBśOðO� .JMBT� JM¦FTJ� 0SUBODBMBS�
LµZ»OEF� HµSFW� ZBQBO� ïNBN� 4FZŻ�
�BMðĝLBO�� BUFJTU� PMEVÞVOV� BODBL�
NFTMFÞJOF� QSPGFTZPOFMDF� ZBLMBĝUð-
ÞðOð�CFMJSUFSFL�ŝ#FO�JOBOðSðN�JOBO-
NBN� BZSð� LPOV� BODBL� JĝJNJ� FO� JZJ�
ĝFLJMEF�MBZðÞð�JMF�JDSB�FEFSJNŞ�EFEJ��
Ţ� Diyanet İşleri Başkanı Ali 
Erbaş’ın “ahiret inancı olamayan-
dan her türlü kötülük beklenir” 
demesinden birkaç gün sonra Diyanet; Denizli’de 3 imam ve 1 müez-
zin hakkında “eskort” çağırdıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı. 
Ţ� ,BSBOMðL� VZVNVZPS�� /FTJO� 7BLGðśOB� ZBQðMBO� ŻJMJ� WF� IVLVLJ� ĝJEEFUJO�
BSEð�BSLBTð�LFTJMNJZPS���BUBMDBśEB�ïTNBJMBÞB�DFNBBUJOF�LPNĝV�PMEVL-
UBO�TPOSB�IBMFO�T»SFO�DFNBBU�UBDJ[MFSJ�TPOSB�CBOLB�IFTBQMBSðOðO�CMP-
LFTJ�WF���EµO»NM»L�BSB[JMFSJOJO�LBNVZB�EFWSJ�FO�TPO�EB�5JSFśEFLJ����
EµO»NM»L�[FZUJOMJÞJO�LVOEBLMBONBTð��5BINJO�FUUJÞJOJ[�HJCJ�TBMEðSðMBS�
WF�ĝJLBZFUMFS�TPOV¦TV[�WF�UBLJQTJ[�BNB�IFTBQ�CMPLFTJ�WF�LBNV�EFWSJ�
TPO�Ið[�EFWBN��
Ţ�Almanya’da çevre koruma politikaları rafa kaldırıldı. Ukrayna’yı bü-
yük ve sorunsuz bir pazar görüp havuç politikaları yürüten Almanya 
savaş sonrası NATO’nun “ateşli” bir ortağı oldu. Kömür ve nükleer 
enerjiden kaçışın başrolündeki ülke şimdi fosil kaynaklara geri dö-
nüyor, hem de hükümet ortağı Yeşiller iken. Doğalgaz bahanesiyle 
dirilen fosil lobisi kömürlü elektrik santrallerini tekrar açtırdı. Sırada 
nükleer var. Çünkü Avrupa Parlamentosu nükleere yatırımları “bazı 
koşullara” uyulması halinde “çevre dostu ve sürdürülebilir” olarak 
sınıflandırdı. 
Ţ�.BMJZF�#BLBOð�/VSFEEJO�/FCBUJ�CJS�»MLFOJO�#BLBOðOB�ŝ#FO�CV�FOG-
MBTZPOMB�TPLBÞB�¦ðLBCJMJZPSVN�TJ[�Z»[EF���śMB�¦ðLBNðZPSTVOV[Ş�EFEJ���
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�
Ţ Yalova Sefine Tersanesi’nde iş cinayetinde Yasin Demirdağ ha-
yatını kaybetti. Suçüstü yakalanan yetkililer, olay (vefat) sonrası 
Demirdağ’a, patronların talimatıyla emniyet kemeri taktırmak ister-
ken tekrar suçüstü yakalandılar.
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