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• Doğru başlık yanlış gazetede. Yeni Akit “Tam Bağımsız Türkiye” 
manşeti attı. AKP’yi S-400 krizi sonrası girdiği çıkmazdan 
manşetlerle çıkarmaya çalışan Akit, ayrıca “Türkiye haçlı 
bloğunun tehditlerine pabuç bırakmadı” dedi. Haberimiz mi 
yok haç yasaklandı da Rusya Müslüman bir ülke mi oldu !
• Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü’nün millet 
bahçesi yapılması kararı tüm protesto ve tepkilere rağmen iptal 
edilmedi. İhale yapıldı. Eğer durdurulmazsa yeni bir Uzungöl 
bizleri bekliyor.
• Milletvekilleri geçinemiyor. TBMM Başkanı Şentop, katıldığı 
TV programında bazı vekillerin meclise toplu taşımayla 
gelmek zorunda kaldığını (ne ayıp), 22 bin TL‘lik maaşla 
geçinemediklerini söyledi. Bir kasabada asgari ücretle çalışan 
bir işçinin giderinin maaşını yarısına bile ulaşmadığını ve 
tasarruf bile yapabileceğini ilave deyince “su kaçtı”
• NASA‘nın 2020’deki Mars görevi için başlattığı “İsmini Mars’a 
Gönder” kampanyasına dünya genelinde 8 milyon kişi katıldı. 
Katılanların 2,5 milyonu Türk. Sabah iş, akşam ev yoluna 
saatlerini verenlerden ulvi bir istek. 
• Barış bildirisi imzacılarının davasında AYM üyelerinin 
oyunda eşitlik çıkınca, ifade özgürlüğü ancak AYM Başkanı 2 
oy kullanınca gerçekleşebildi. Beraat yolu; sonuç açısından 
sevindirici ancak oy dağılımı açısından kaygılı sonuçlandı. 
• “Reis bizi Afrin’e götür” sloganı attırması ile ünlenen Kocaeli 
İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman zorunlu askerlik 
hizmetini bedelli olarak yaptı. Afrin’e gidecekti, İskenderun’a 
bedelli gitti. Orası da vatan köşesi. 
• Kesile, yana ormanı kalmayan ülkemizin, sorumlu Bakanı 
Pakdemirli, Bodrum, Dalaman ve Göcek’teki yangınlardan 
sonra konuştu. ”Can ve mal kaybımız yok”.
• ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında Trump 
etkisi! Dünyaya şiddet, kriz ve aynı zamanda gaf yayan Trump, 
70 yıl aradan sonra Lincoln anıtı önünde kurşun geçirmez cam 
arkasında “ulusal birlik” aynı zamanda “uluslararası düşmanlık“ 
mesajları verdi. 
2020'de seçimler var 
da. 
• FETÖ-AKP ope-
rasyonu Erge-
nekon davası so-
nuçlandı. Hiçbir 
zaman meşruiyet 
kazanamayan dava-
nın “yargılama” 
sürecinde 18 kişi 
yaşamını yitirdi. 
Sonuç tüm sa-
nıklara beraat. 
Kaybettiklerimiz ha-
riç. 

• Haber sunucusu Oğuz Haksever 19 yıldan fazla çalıştığı NTV’den 
emekli olduğunu duyurdu. Erdoğan’ın “Yaslıada” sözlerine 
“neresi Yaslı be canına okumuşsun” diyen açık mikrofonuyla, 
yılların bastırılmışlığını bilmeden dışarı döken Haksever’in sonu 
diğerleri gibi oldu. Ne diyelim üzüldük mü ….

• ODTÜ’de ağaç 
kesimine karşı 55 
gündür direnen 
öğrencilere polis 
m ü d a h a l e s i . 
Kampüse giren iş 
makineleriyle ağaç 
katliamı. Rektörlük 
önünde inşaatın 
ruhsatsız olduğunu 
haykıran ve direnen 
öğrenciler ağaç 
kesimini durdurdu. 
FERMAN ruhsatı ve 
ağaçları keser! 
• Eşi, Sedef 
Vatansever’i 5 bı-
çakla 19 yerinden 
bıçaklayıp vücu-
dunda dört bıçak 

kıran “koca” iyi halden 4 yıl indirim aldı. Kırılıp kullanılamaz hale 
gelen bıçak başına bir yıl. 
• Rize’de AKP’den bir fındık koparıp CHP’ye geçen Fındıklı 
Belediyesi’nde Park savaşı. Kaymakam, belediye meclisince 
parklara verilen Atatürk ve Kazım Koyuncu isimlerini ”kamu 
yararı olmadığı” gerekçesiyle veto etti. Başkanın kararda 
direnmesi üzerine de polise tutanak tutturarak ismin, “kamu 
düzenini bozan bir suç doğuracağı” iddiasıyla eski tabelanın 
yerine konmasını istedi. 

• İçinde kadın olan arabaya saldırıp aynasını kıran, yetmeyince 
üstüne çıkarak kaportayı tekmeleyen “ünlü baklavacı” Seydioğlu 
kardeşler yakalandı. Sonra, Savcılıktan salıverildiler, kamuoyu 
tepkisiyle tutuklandılar, ilk mahkemede tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest kaldılar. 
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