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•Gezi davası başladı. Daha önce beraatle sonuçlanan dava 
aynı gerekçe ve "delillerle" tekrar açıldı. Fetö firarisi savcının 
hazırladığı eski iddianame neredeyse kopyalandı. Ceza kısımları 
hariç. Toplamda 2760 yıl ceza istenen dava hukukun siyaset 
tarafından teslim alındığını ve bir öç almaya dönüştüğünü 
gösteriyor. Ancak "Hepimiz Gezideydik" diyen milyonlar ülkenin 
geleceğine ve onuruna sahip çıkmaya devam ediyor.  
•İBB seçimleri yenilendi. Hükümet destekli YSK darbesiyle 
geçersiz sayılan 31 Mart seçimindeki 13 bin fark 800 bine çıktı. 
“Her şey çok güzel olacak” toplumda yeniden bir özgürlük ve 
umut ışığı yarattı. Her şey, hemen çok güzel olmayacaksa da 
“güzel” değişimlerin başlangıcı olacak. Birlikte, eşit ve umutlu 
yaşamanın yollarını bulmanın, kin ve nefreti yok etmenin 
başlangıcı. 
•Yaka mikrofonu açık unutulan NTV spikeri Oğuz Haksever'in, 
Erdoğan’ın "yaslı ada” sözüne “Neresi yaslı ada be canına 
okumuşsun“ dediği duyuldu. Sonraki sözü “canıma okuyacaklar” 
oldu. 

• Türkiye ile Fransa arasındaki maç vesilesiyle futbolun yalnızca 
futbol olmadığı iddiası tekrar doğrulandı. Maç için Konya’ya 
gelen ve internetten bilet bulamayan 2500 Fransız taraftarın 
çoğu karaborsa biletlere yöneldi. 400 dolara kadar yükselen 
biletlerin sahte olduğu ortaya çıkınca Konya Emniyeti operasyon 
başlattı. Maçta konuk ülkenin, daha önce de olduğu gibi ulusal 
marşı ıslıkla protesto edildi. Maçı Türkiye’nin kazanması sonrası 
ise gazeteler uçtu. A haber “Macron’a Osmanlı Tokadı“nı ekran 
“resmi” yaparken bazıları “Milli takımımızı galibiyete taşıyan 
taktiği sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği ortaya çıktı” yazdı. 
Ama bir sonraki maçta İzlanda’ya yenilince taktik maktik 
kalmadı. 
•İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir’de de LGBTİ Derneği’nin 
düzenlediği Onur Haftası kapsamındaki yürüyüşe yasak. 
Valilik tarafından hafta kapsamındaki etkinliklerin bir kısmına 
getirilen yasağın yürütmesini durduran mahkeme, yürüyüşe  
"suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike hali” gerekçesiyle olur 
vermedi. Açık ve yakın tehlikenin ne olduğunu ise açıklamadı. 
•THY ‘de üst düzey yönetici olabilmenin koşulu ENSAR,TÜRGEV, 
KADEM gibi vakıflarla olan ilişki. Bir başka ilişki ise Kartal İmam 
Hatip Lisesi mezunu olmak. Neredeyse ülkeyi Kartal İmam Hatip 
Lisesi “uçuruyor.”
•İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bilal Erdoğan’ın Okçuluk Vakfı 
bünyesinde kurulacak Okçuluk Müzesi’ne 7,3 milyon TL kaynak 
ayırmış. Akşener'den eleştiri; “Malazgirt’te bile bu kadar ok 
atılmadı”.
•Çorlu’da 8 temmuz 2018 meydana gelen ve 25 kişinin ölümüne 
317 kişinin yaralanmasına neden olan tren kazasıyla ilgili dava 
kazadan 1 yıl sonra 3 temmuzda başlıyor. “Belki gecikir, belki hiç 
gelmez“ (tren değil adalet)
•Okullar kapanırken hükümeti mezuniyet töreni kâbusu sardı. 
İstanbul Üniversitesi’nde boş pankarta izin verilmedi. ODTÜ‘de 
tören öncesi ev kapıları kırılarak 4 öğrenci gözaltına alındı. 
•CHP‘ye İstanbul İl 
başkanı olduktan 
sonra iktidar ve 
y a n d a ş l a r ı n ı n 
hedef yaptıkları 
Canan Kaftan-
cıoğlu hakkında, 
17 yıl hapis 
istemiyle dava 
açıldı. İddianame 
sanığın eline 
geçmeden Sabah 
gazetesinde yer 
aldı.  
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