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cHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. dr. Lale
Karabıyık’la 14 Mayıs seçimini ve 28 Mayıs’taki
cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasını
konuştuk. Lale Hoca, 14 Mayıs için iktidarın algı
kampanyası yürüttüğünü düşünüyor,
yapılanları etik bulmuyor.

Vatandaşı 28 Mayıs’ta sandığa git-
meye çağırırken, “Türkiye’ye bahar
gelecek” diyen Karabıyık, israfın
sona erip sorunların çözüleceğini
söyledi…

lale Hoca’nın seçim özeti: İktidar algı
kampanyası yaptı, ama bahar gelecek!

Ahmet  Emin Yılmaz►7’De

www.olay.com.tr

SAYFA 12

Seçmen
kâğıdı
yeniden
alınacak

BURSA’DA
HAVA

12O 
Gece
18O

Gündüz

Vekiller
Meclis’te
çiçeklerle
karşılanacak

İnegöl’de ‘sıhhatler Olsun’ projesi
İnegöl Belediyesi, Berberler ve Kuaförler Odası iş-
birliğinde ‘Sıhhatler Olsun’ projesini başlattı. Gö-
nüllü berberler, 1 yıl boyunca ihtiyaç sahibi aile-
lerin tıraş ihtiyacını karşılayacak.

Mudanya Yolu’na dikkat!
Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı inşaatında bir ay
sürmesi beklenen altyapı çalışması nedeniyle pazar gece
saat 23.59’dan itibaren Mudanya geliş istikametinde Pik-
nik Caddesi girişi çalışma süresince trafiğe kapatılacak.
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Büyükşehir Belediye-
si, asrın felaketinin
ardından gittiği
deprem bölgesinde
çalışmalarını sürdü-
rüyor. Başkan Aktaş,
geride kalan 100 günü
değerlendirdi:

© ‘İlk günkü performansla çalışma-
larımızı sürdürüyoruz.  Evde hasta
bakımından, sinekle mücadeleye
kadar Bursa’da ne hizmet veriyor-
sak, aynısını Hatay’da da yapıyo-
ruz. Antakya’da kurduğumuz 2
adet koordinasyon merkezi ile ken-
te gelen yardım malzemelerini, An-
takya, Samandağ, Defne gibi zarar
görmüş bütün ilçelerdeki 132 ma-
halle ve köye ulaştırıyoruz.’

© ‘Kardeşlik mağazası ile Bursa’da
ağırladığımız depremzedelerin gi-
yimden hijyen malzemeleri ve gıda-
ya tüm ihtiyaçlarını karşıladık.  22
bin 600 afetzede Kardeş Kart’tan ya-
rarlanıyor.  Yurtlarda kalan ilk, orta
ve lise öğrencileri için 6 ayrı okula
servis hizmeti sunuyoruz. Üniversi-
teye hazırlanan kardeşlerimizin, üc-
retsiz YKS kurslarından yararlan-
malarını sağlıyoruz.’ ►arka safYa

104 YILLIK GURUR104 yıllık gurur
Bugün Türk milletinin kaderinin değiştiği gün... Atatürk’ün
19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak yaktığı kurtuluş meşa-
lesi, gençlerin elinde artık bir güneş gibi parlıyor.
n Türkiye’nin her

yanı yine kırmızı
beyaz. 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor
Bayramı büyük
coşku ve gururla
kutlanıyor. Gençler,
104 yıl önceki ‘Milli
Mücadele’ ruhu ile
Büyük Önder’in
hedef gösterdiği
muasır medeni-
yetler seviyesi-
ne yürüyor.►4

CUMA, 19 MaYIs 2023 5 Tl

Bursa bugün farklı etkinliklere ev sahipliği 
yapacak. Toplu ulaşım ücretsiz. Merinos’ta,
Büyükşehir Belediyesi’nin E-Spor Turnuva-
sı’nın final coşkusu yaşanacak. Ayrıca mo-

dern dans rüzgârı esecek. Cumhuriyet Meydanı’nda
ise Nilüfer Belediyesi’nin Manga konseri var. ►4

bursA’dA
renKli KutlAmA

sözün 
bittiĞi
yerdeyiz

© 'Tamamen bu maça odaklanmış durumda-
yız. Sözün bittiği yerdeyiz. Elimizden gelen
en üst seviye çabayı göstereceğiz. Top ta-
mamen oyuncularımızda. Bu işin parayla
pulla çözülecek bir tarafı yok. Yeter ki saha-
da istediğimiz sonucu alalım. Sonrasında
prim konusunda gereğini yaparız.' ►spOr

© “Deprem bölgesine
gönderdikleri yardım-
ları kesmekten oteller-
deki depremzedeleri
kapı dışarı etmeye ka-
dar her türlü vicdansız-
lığı sergiliyorlar. Kimse
endişelenmesin, dep-
remzede kardeşlerimizi
sahipsiz bırakmaya-
cak, yanlarında olmayı
sürdüreceğiz.” ►8

‘iftirAlAr
gölgeledi’

Millet İttifakı’nın
cumhurbaşkanı adayı
Kılıçdaroğlu, seçim
sürecinin Erdoğan'ın
yalan ve iftira kam-
panyaları ile gölge-
lendiğini savundu.

©Karşısında daha mert ve yürekli
bir rakip görmek istediğini belir-
ten Kılıçdaroğlu, “İnsanımız da
miting meydanlarında montajla-
nan ve bundan medet umma-
yan adayları hak ediyor. Ben te-
rör örgütleri ile asla masaya
oturmadım ve hiçbir zaman da
oturmayacağım” dedi. ►8

KAdir şeKer’e 
10 yıl 10 Ay
©Konya'da sevgilisini dövdüğünü düşündüğü ki-

şiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiy-
le yargılanan Kadir Şeker’e verilen 10 yıl 10 ay
hapis cezası Yargıtay’da onaylandı. Şeker, açık
cezaevlerinin temmuz ayına kadar Covid-19
izinli olması nedeniyle bu süre zarfında dışarı-
da olacak. Bu iznin uzatılmaması durumunda
temmuzda yeniden cezaevine girecek. ►9

türK 
bAbA
Ailesini
KAtletti

©Geçen sene Antalya'dan Almanya'ya
giden Türk ailenin 3 üyesi kaldıkları pan-
siyonda ölü bulundu.  İhbar üzerine gi-
den polis, anne Ruziye Öz ile Peri (8) ve
5 yaşındaki Masal’ın cansız bedeniyle
karşılaştı. Cinayet şüphelisi 35 yaşında-
ki baba Uğur S. gözaltına alındı. ►7Kredi fAizi

3’e yAKlAştı

© Son fiyat artışını 17
Ocak’ta yapan Apple
Türkiye, yüzde 10’luk
yeni bir zam kararı
daha aldı. En ucuz
iPhone 14 fiyatı 35
bin 999 lira oldu.
iPhone 14 Pro Max
1 TB 63 bin 999 lira-
ya çıktı. ►5

©Merkez Bankası haftanın ilk
üç gününde 3 yeni adım attı.
Bunlar sonucunda bankalar kre-
di kullanma koşullarını zorlaştır-
dı. Kredilerde faiz oranı bazı ban-
kalarda aylık yüzde 3'e yaklaşır-
ken, limitler düşürüldü. ►5

Bü-
yükşehir

Belediyesi
deprem bölgesinde

2500 personelle hizmet
verdi. 3 ayrı bölgede 110 dö-

nüm alana kurulan 2000 kontey-
nerden oluşan geçici yaşam alanlarında

halen 10 bin kişi misafir ediliyor. Altyapıda
BUSKİ, sıcak yemek ve erzak dağıtımında BUR-

FAŞ, ekmek temininde BESAŞ, su temininde Jeotermal
A.Ş, meyve sebze temininde Tarım Peyzaj A.Ş. görev alıyor.

10 bin kişilik 
konteyner
kent

10 bin kişilik 
konteyner
kent
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Başkan Banaz
kader maçı
öncesinde
OLAY'a konuş-
tu: Futbolcula-
rımız Bursa'ya
karşı  sorum-
luluklarını gös-
terecekler.

Bütün ümidim
gençliktedir.

depremzede
endişe 

etmesinSahipSiz 
bırakmayız
Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı   Erdoğan, seçimde ortaya çıkan
açık ara farkın CHP’nin dengesini iyice bozduğunu ileri sürdü ve ekledi:

Apple’dAn
% 10 zAm 

Oğan’la
görüşecek

Kemal Kılıçdaroğlu,
bugün ikinci turun

kilit ismi Sinan
Oğan ile bir araya

gelecek.

Recep
Tayyip 
Erdoğan,
dün AK Parti 
İstanbul
İl Başkanlı-
ğı'nda ger-
çekleştirilen
istişare
toplantısına
katıldı.

Büyükşehir
Belediye Başkanı 

Alinur Aktaş


