
インターネットで口座開設
国際キャッシュカードから
外貨運用まで。 信託
銀行にお任せください。
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Osmaniye'de bıçaklı
kavga: 1 asker hayatını

kaybetti

Meral Akşener imza
sürecini noktaladı

AKP'li Faruk Çelik'ten
skandal tweet

Eşini bıçaklayan zanlı
balkonda uyurken

yakalandı
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Henüz okumadığınız ancak diğer okurların şu anda en

çok tıkladıkları haberler. Daha fazlası�

なら消去できるなら消去できるなら消去できるなら消去できる

フォトプラン
で現像・管理、編集・加工など
写真に必要なものが揃う！

Kocaeli'de taciz iddiası:
2 yaralı

Cumhuriyet 94 yaşında!

İnce ve
Karamollaoğlu'ndan
ortak açıklama

Üniversiteli gencin ölüm nedeni tavuklu!

Üniversitenin bilgisayarlarıyla kripto para!

Dünyaca ünlü plancı: Mesele koşullar değil!

İnşaatta bıçaklanan kişiyi itfaiye kurtardı

Lübnan'da genel seçimlere katılım yüzde!

Samsun'da 2 kardeş evlerinde ölü bulundu

Akşam saatlerinde bazı yollar trafiğe!

08 Mayıs 2018 Salı
Apple Android
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Ana Sayfa Türkiye Dünyanın en 'gereksiz köprüsü'... Neden yapıldığı bilinmiyor

外貨といえばプレスティア外貨といえばプレスティア外貨といえばプレスティア外貨といえばプレスティア

信託銀行の充実の金融
ソリューション。海外でのお
手続きをスマートに

Tweetle Takip et: @cumhuriyetgzt

Facebook'ta paylaş WhatsApp

Tumblr E-posta

cumhuriyet.com.tr Yayınlanma tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe, 20:41

Trabzon’un Arsin ilçesinde sahil alanına 160 metre uzunluğunda kemer şeklinde

demirden yaya köprüsü yapıldı. Her iki ucu karada olan, altından su akmayan ve

çevrede Aşk köprüsü adı verilen köprü, görenlerin dikkatini çekiyor.

Arsin’de, belediye tarafından sahil alanında çevre düzenlemesi yapıldı. Proje

kapsamında kafeteryalar, yürüyüş yolları, spor alanları ile parkların yer aldığı 300

dönümlük dolgu alanı içerisine ilginç bir köprü inşa edildi. 5 metre genişliğinde ve 160

metre uzunluğunda karaya inşa edilen ve seyir köprüsü olarak adlandırılan altından su

akmayan köprü, görenlerin dikkatini çekiyor.

A+

A-

AKP'li Faruk Çelik'ten skandal tweet

‘Millet İttifakı’na itiraz Ziraat yeniden iktidar
emrinde
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9.

10.

Bakan Kurtulmuş'tan Sarkozy'e sert tepki:!

Umut Oran’dan üzücü haber

Kadın AVM'sinde 5 vakit ezan okunacak

「いいね！」した友達はまだいません

"YAPILIRKEN BİR İHTİYACI KARŞILAR DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Ramazan Bayramı sebebiyle sahilde ailesiyle vakit geçiren Ömer Kara isimli yurttaş, sık

sık sahilde vakit geçirdiğini söyleyerek, "Yapılırken bir ihtiyacı karşıladığını

düşünmüştüm. Aradan geçen zaman zarfında bu ihtiyacın neye tekabül ettiğini hala

daha anlayabilmiş değilim. Ucu Rusya'ya bakıyor. Ondan da bir şey çıkmadı." diye

konuştu.

"MADEM ÖYLE DİKEY YAPSALARDI"

Köprünün faydalı bir amaç için değerlendirilmesinin daha doğru olacağını söyleyen bir

başka yurttaş Ayfer Çakır ise, "Söylentilere göre bu köprü seyir amaçlı kurulmuş.

Madem öyle yatay değil de dikey yapsalardı. Belki o zaman manzara daha geniş olurdu.

Köprüye harcanan masraf düşünüldüğünde de hiç inandırıcı değil. Seyirden çok daha

önemli ihtiyaçlar var. Bu köprüye harcanan masrafla, ihtiyaç olan bir çok dere üzerine

köprü yapılabilirdi. Karadeniz'de insanlar bir yamaçtan diğer bir yamaca ulaşabilmek için

ölümü göze alıyor. Bu köprü kelimenin tam anlamıyla trajikomik." dedi.

Arap turistlerin ilgisi çok

Sahil dolgu alanında gezinen vatandaşlar, yapının ilginç olduğunu belirterek, “Buraya

’Aşk köprüsü’ de deniyor. Sevgililer iniyor, çıkıyor, burada anı fotoğrafı çekiniyor. Güzel

bir şey. Köprü çökse bile karada kalacağız. Özellikle Arap turistlerin ilgisi çok” dedi.

Çıplak fotoğraflarını öğ-
rencisine gönderen öğret-
men ...
Konya'da kadın öğretmen ile erkek
öğrencisi arasındaki ...

Bitcoin'den para kazanın!
Risksiz Bitcoin yatırımı artık çok
kolay! 1 fiyatına 5 Bitcoin!

Reklam

Akbank Kredi Kartı
Akbank'tan nakit ihtiyacınıza en
kolay çözüm! Hemen başvur, kartın
kapına gelsin!

Reklam

 yılına kadar1930193019301930

8 Mayıs8 Mayıs8 Mayıs8 Mayıs

tarihinde neler olduğunu
görmek için tıklayın
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arsin, dikey, trajikomik, ayfer, yamaç, köprü
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Online Advertising
Place your campaign quickly and
easily. Set up within a few minutes.

Reklam

Online Advertising
Place your campaign quickly and
easily. Set up within a few minutes.

Reklam

Deniz Baykal'ın adaylığın-
da yeni gelişme
Deniz Baykal'ın milletvekili adaylığı
başvurusuna ...

Ayvalık'ta deniz ve kums-
aldan demir çıkarılacak
BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde sa-
hilden demir çıkarmak ...

Online Advertising
Place your campaign quickly and
easily. Set up within a few minutes.

Reklam

Bahçeli: Açığa alınan
115.000'e yakın mağdur
kitle, kime ...
Cumhurbaşkanı adaylığı için veri-
len imzalarda FETÖ izi ...
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Şans Oyunları
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Kaydettiklerim

Manşetleri Sitene Ekle

Hava Durumu

2014 Yerel Seçimleri

2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

2015 Genel Seçimi (7 Haziran)

2015 Genel Seçimi (1 Kasım)

Seçim 2015

2017 Anayasa Referandumu

Video Galeri

Foto Galeri

Haber

Yaşam

Kültür-Sanat

Çevre

Gezi

İlhan Selçuk'un
Yazıları

21 Haziran 2010

tarihinde yitirdiğimiz

Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı

İlhan Selçuk'un yazılarından

seçmeleri okurlarımızla

buluşturuyoruz. Bu köşede

aydınlanmanın bilgesi Selçuk'un

günümüze ışık tutan yazılarını

bulabileceksiniz.

東京発台湾行き格安航空券

15,085円~ チェックチェックチェックチェック

東京発モンゴル行き格安航空券

40,672円~ チェックチェックチェックチェック
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