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Batı’nın ilk kez bu kadar müdahil olduğu se-
çimde seçmeni tercih yapma noktasına getiren
farklı nedenler var. Nitekim, ekonomik sorunlar
ve geçim sıkıntısı yerine, terörle mücadele ve va-
tan duyarlılığı seçmen tercihinde öne
çıktı.

Bursa’daki seçim sonuçları ara-
sında bir de çarpıcı durum ortaya çık-
tı. AK Parti 2. Bölge 6. Sıra Adayı Mus-
tafa Yıldırım 2 bin 402 oy daha alsa
milletvekili seçilecekti. Şimdi yurt
dışı oylarını bekliyor…

sandığın mesajı: seçmen, ‘ekonomi
düzelir, öncelik vatan’ mesajı verdi

Ahmet  Emin Yılmaz►7’de

www.olay.com.tr
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Bütçede açık 132 milyar tl
Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirle-
ri nisanda 267,9 milyar lira olurken, gider-
leri 400 milyar lirayı aştı. Bu dönemde büt-
çe 132 milyar 471 milyon lira açık verdi.

‘Boş bir hayal’
Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer füze
fırlatma tehditleriyle uluslararası arena-
da ‘nükleer devlet’ olarak tanınma çaba-
larını ‘boş hayal’ şeklinde nitelendirdi.

SAYFA 3 SAYFA 4 HABER

katılım
şaşırttı

Türkiye’deki seçimler ABD’den Avrupa’ya, Azerbaycan’dan Japonya’ya yakından 
izlendi. Büyük haber ajansları canlı akışla sonuçları okurlarına duyururken, yüksek

katılım oranlarına dikkat çekildi. Bu durum ‘demokrasi zaferi’ olarak yorumlandı.

Kremlin Sözcüsü Peskov,
"Türk halkının tercihine

saygı duyuyoruz ve duyacağız. Ancak her durumda iş birliği-
mizin devam etmesini, derinleşmesini ve genişlemesini bek-
liyoruz" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Özbekis-
tan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev,  Erdoğan’ı kutladı.

AB Komisyonu Başkanı
Leyen ile Konsey Başkanı

Michel yüksek katılımdan dolayı Türk vatandaşlarını kutla-
dı. İran’dan yüksek katılım için ‘demokrasi zaferi’ yorumu
geldi. Türkiye’deki seçimler, Yunanistan’da pazar günü yapı-
lacak seçimleri unutturdu. Yunan halkı ekrana kitlendi. ►7

13 günlük
2. maraton

GözleR Sinan
Oğan’da

Yüzde 5’in üzerinde oy oranına ulaşan ATA İttifakı Cum-
hurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci turun kilit ismi haline
geldi. Oğan, kritik süreç öncesinde Reuters'a konuştu.

Küçükbalıklı’da kontrolden çı-
kan servis otobüsünün çarptığı
özel halk otobüsü, tamirci dük-
kânına girdi. İki şoförün yara-
landığı kaza ucuz atlatıldı.
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©Bur-
saspor, bu-

gün Somas-
por'u yenerek

ligde kalışını ilan
etmek istiyor. Son

haftada kâbus yaşa-
mamak için yeşil be-

yazlıların bu maçı
kazanması şart.

Ozan İsmail Koç, Bi-
lal Güney ve Eren

Tunalı'nın kart ceza-
sı bitti.  ►spor

mahallede dehşet

Yüksek Seçim Kurulu
Başkanı Ahmet Yener,

Cumhurbaşkanlığı seçi-
minin ikinci tura kaldığı-

nı resmen ilan etti. Va-
tandaş, 28 Mayıs’ta yeni-

den sandığa gidecek.

eRdOğan

49.51%
kılıçdaROğlU

44.92%

©Yurt içi sandıklarının tamamının açıldı-
ğını, sayımı devam eden yurt dışı oyla-
rının da sonucu etkilemeyeceğini be-
lirten Yener, ikinci tur pusulasında Er-
doğan’ın birinci sırada yer alacağını
söyledi. Öte yandan, resmi olmayan
sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan
yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu ise
yüzde 44,92 oy oranına ulaştı. ►9

ORtalık Savaş
alanına döndü

Botanik Park’ta 
akıllı dönüşüm
Büyükşehir Belediyesi ile
HAVELSAN arasında imzala-
nan protokolle Botanik Park
daha güvenli hale gelecek.

©Resmi olma-
yan sonuçların
açıklanmasıyla

Meclis aritmetiği
belli oldu. AK

Parti 267 milletve-
kili çıkardı. CHP

169, YSP 61, MHP
50, İYİ Parti 44,

YRP 5, TİP 4 kol-
tuk elde etti. ►8

©Nevşehir’de
MHP’li Filiz Kı-
lıç,  Giresun’da

CHP'li Elvan Işık
Gezmiş millet-
vekili seçilerek
illerinde bir ilki
başardı. Tahsin
Ocaklı, CHP’nin

43 yıl aradan
sonra Rize'den
çıkardığı ilk ve-

kil oldu. ►9

Propaganda dönemi başladı.  İl Seçim Kurulu’na itiraz süresi bugün
bitecek. YSK yapılan itirazları 18 Mayıs’ta karara bağlayacak. Bir gün

sonra kesin seçim sonuçları ilan edilecek. 20 Mayıs’ta Gümrük ka-
pılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak. 24 Mayıs’ta
yurt dışında sandıklar kapanacak. Radyo ve TV propaganda konuş-

maları başlayacak. 27 Mayıs saat 18.00’de propaganda dönemi sona
erecek. 28 Mayıs’ta yurt içinde sandık başına gidilecek. ►8

ERDOĞAN İLK SIRADA...

takvim naSıl işleyeCek

© “İkinci tur için seçmen tabanımızla görüşeceğiz. An-
cak terörle mücadele ve mültecilerin geri gönderilme-
sinin kırmızı çizgilerimiz olduğunu zaten ortaya koy-
duk” diyen Sinan Oğan, seçim gecesi ise Türk milli-
yetçiliği ve Atatürkçülük vurgusu yaptı. ►9

meCliS’te
SOn

dURUm

iki ilde 
ilk kadın

vekil

Önceki gece oy teslimi 
sırasında uzun kuyruklar oluşurken,

sandık görevlileri de sabaha kadar çalıştı.
Liderler de. onları 'demokrasi 

kahramanları' olarak adlandırdı.

©Dönüşüm sayesinde park akıllı sula-
ma sistemlerine kavuşacak. Kamera-
larla; insan tespiti, düşme tespiti, eşkâl
tespiti, yoğunluk tespiti ve alan ihlali
tespiti yapılarak 7/24 yapay zekâ des-
tekli uygulamalarla takip edilecek. ►6
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RUSYA’DAN MESAJ VAR... TÜRK HALKINA TAKDİR...

©Kaza Küçükbalıklı Mahallesi İnönü Caddesi'nde
meydana geldi.  İsmail Hakkı Tekin idaresindeki
servis otobüsü, kontrolden çıkarak Hasan Başa-
ran'ın kullandığı özel halk otobüsüne arkadan
çarptı. Savrulan özel halk otobüsü, astik tamir
dükkânına girdi.  Otobüste sıkışan şoför Başaran,
yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı. ►3

Borsa açılışta
devre kesti

15.00

©BIST 100 endeksi,
haftaya yüzde 6,38
düşüşle başlayınca

Devre Kesici Sistemi
çalıştı. ►5


