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‘SİZLERE GÜVENİYORUM...’
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Pazar akşamından beri seçimin siyasal ana-
lizleri yapılıyor. Kent Kültürü derneği Başkanı
Sosyolog Mutlu Çınar ise gerçek bir uzman ol-
duğu rakamların dilini okudu ve Bursa için 14
Mayıs’ın röntgenini çıkardı.

En çarpıcı olan, 4 milletvekili çı-
karabilecek kadar yüksek oyun, par-
tiler barajı aşamadığı için karşılıksız
kalması. İYİ Parti’nin 1. Bölge listeba-
şı adayı Selçuk Türkoğlu ise Türki-
ye’de en yüksek oyla seçilen mil-
letvekili oldu…

Bu da seçimin röntgeni: 4 milletvekili
çıkaracak 336 bin oy karşılıksız kaldı

Ahmet  Emin Yılmaz►7’DE
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Katil 1 milyon lira ödeyecek
Duygu Çelikten'i öldürdüğü için ömür
boyu hapis cezasına çarptırılan sevgilisi
Veli Ünder, ayrıca toplam 1 milyon lira taz-
minat ödemeye mahkûm edildi.

Kuryeye satırlı saldırı
İstanbul’da bir sürücü, kendisinden yol
isteyen kuryeye önce vurdu, sonra da
satırla saldırdı. Saldırgan gözaltına
alındı. Kurye ise işinden oldu.
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2. TUR MESAJLARI
Türkiye 28 Mayıs’ta 13. cumhurbaşkanını seçecek. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, bir yandan

kurmayları ve ittifak ortakları ile durum değerlendirmesi yaparken, diğer yandan vatandaşa sesleniyor.

Başarıyı daha
büyük zaferle
taçlandıralım

Sandıktan
bir değişim
mesajı çıktı

© “Şimdi 14 Mayıs’ta elde ettiğimiz başarıyı
daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti.
Milletimiz bizden kendisini hedefleriyle bu-
luşturmamızı bekliyor. Allah’ın izniyle 28
Mayıs’ı Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi haline
getireceğiz. Sizlere güveniyorum.” ►8

Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan: "Kıymetli
yol ve dava arkadaşlarım, ülkemizin en kritik
seçimlerinin ilk sınavını Cumhur İttifakı ola-
rak hamdolsun alnımızın akıyla verdik.”

‘TÜNELDEN ÇIKTIK ÇIKTIK...’

Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu: ''Sevgili
gençler, ilk tur bitti. Gerçek şu ki, sandıktan
değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler
artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla.”

Oğan’dan
dikkaT çEkEn
açıklaMa

Seçimin kilit ismi ATA İttifakı Cumhurbaşkanı
adayı Sinan Oğan CNN International'a konuştu:

YÜREĞİMİZE
ATEŞ DÜŞTÜ

Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK’ya
yönelik operasyonda, 4 jandarma şehit 
oldu, bir korucu ağır yaralandı.
©Acı haberi İçişleri Bakanlığı
duyurdu. Şehit askerlerden Jan-
darma Uzman Çavuş Gaffar Ma-

yik'in Şanlıurfa, Jandarma Uzman
Çavuş Serkan Ölmez'in Mersin, Jan-
darma Uzman Çavuş Bayram Do-
ğan’ın Tokat, Jandarma Çavuş Öz-
can İlhan'ın Aydın nüfusuna kayıtlı
olduğu açıklandı. Operasyonda 3
terörist etkisiz hale getirildi. ►9

dEMirTaş’a 
spOr TEsisi

karaaMca
su isTiyOr

©Büyükşehir Belediyesi, nüfusu 100 bini
aşan Demirtaş’a modern bir spor komplek-
si kazandırıyor. Sözleşmesi 2024 Ocak olan
projeyi bu yıl kasım ayında tamamlamayı
hedeflediklerini belirten Başkan Aktaş,
‘Tesiste yer alan spor salonunda resmi mü-
sabakalar oynanabilecek’ dedi. ►6

© Yenişehir’e bağlı Karaamca Köyü, içme
suyu ihtiyacını yıllardır Yarhisar Dere-
si’nden borularla depoya getirdikleri suyla
karşılıyor. Yerleşim yerlerinin atıklarının
bu dereye karıştığını belirten köylüler, sal-
gın hastalık tehlikesi yaşadıklarını belirte-
rek yetkililerden çözüm bekliyor. ►6
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Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve
MHP lideri Devlet Bahçeli,
dün seçim sonuçlarını ve
ikinci turu değerlendirmek
üzere Külliye'de bir araya

geldi. Erdoğan, daha sonra
Cumhur İttifakı bünyesindeki

diğer partilerin 
liderlerini de kabul etti.
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1050 firMayla
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Büyükşehir
Belediye Başkanı

Alinur Aktaş 

©Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cadde'de
faaliyet gösteren Bosch Rexroth fabrikası-
nın  bahçesinde çalışma yapılırken vinç
devrildi. Kazada, vincin çevresindeki işçi-
lerden 41 yaşındaki Murat Bayraktar  yaşa-
mını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. ►6

Şehit Serkan
Ölmez’in Mersin’in
Tarsus ilçesi Ulaş

Köyü’ndeki
baba ocağına Türk

bayrağı asıldı.

Bir yıllık evli olan şehit
Jandarma Çavuş Özcan İlhan,
İstanbul’da toprağa verilecek. 

Jandarma
Çavuş Özcan

İlhan

şırnak’Ta
4 şEHiT

Uzman Çavuş
Gaffar Mayik 

Uzman Çavuş
Bayram Doğan 

1 işçi öldü 
2’si yaralandı

© “Şurası da net, ceberut bir iktidardan kurtul-
mak için çok daha fazla mücadele etmesi
gereken taraf biziz. Bir bakalım, günün so-
nunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık.
Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günü-
müz var, karanlık tünelden çıktık çıktık.'' ►8

© “Ben Kürt karşıtı değilim terör karşıtıyım. Des-
teklediğimiz tarafı kazandıracağız” diyen Oğan,
sığınmacılara yaklaşımını, “ABD polisi bir ka-
çak Türk yakaladığı zaman ne yapıyorsa aynısı-
nı yapacağız” sözleriyle açıkladı. ►8

© TETSİAD ve BTSO iştiraki Küresel Fuarcılık AŞ tarafından
düzenlenen, ev tekstili sektöründe trendlerin belirleyicisi
HOMETEX Fuarı, 850 yerli, 200 yabancı firmanın katılı-
mıyla İstanbul’da başladı.  Fuara uluslararası katılı-
mın da ciddi oranda arttığını kaydeden BTSO Baş-
kanı  İbrahim Burkay, ‘Artık bu coğrafyada üretim
merkezi Türkiye’ dedi. áá MERVE SAVAŞ ►5

HOMETEX

Burkay 

►4

Bursaspor, 
Somaspor'dan

sahasında 5 gol
yedi, son hafta-
ya düşme adayı

olarak girdi.
©Sütaş Timsah Park'ta öne geçtiği maç-

ta geriye düşüp iki kez beraberliği sağ-
layan yeşil beyazlıların yediği goller
saç baş yoldurdu. Bursaspor, ligde kal-
mayı başarmak için son hafta Nazilli
deplasmanından 1 puan çıkarmak zo-
runda. Aksi halde Şanlıurfa'nın Bat-
man'ı yenmesini bekleyeceğiz. ►SPOR

Özer
Hurmacı

büyüsü son
iki haftada
bozuldu.
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