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28 Mayıs’taki ikinci tur için harekete ge-
çen AK Parti Genel Merkezi, partili belediye
başkanlarıyla farklı strateji izliyor. Bursa Bü-
yükşehir evsahipliğindeki toplantıya Balıke-
sir, Bilecik, Bolu, düzce, eskişehir, Kütahya,
Yalova’daki AK Parti’li belediye baş-
kanları ve İl Genel Meclisi başkan-
ları katıldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Baş-
kanı Mehmet Özhaseki konuşma-
sında, “Bu seçimde belediyele-
rin önemine” dikkat çekti, Bur-
sa’ya teşekkür etti… 

AK Parti belediyelerine hedef gösterdi:
Seçimin galibi yerel yönetimler olacak!

Ahmet  Emin Yılmaz►7’DE

www.olay.com.tr Zafer Partisi
Danışmanı
kazada
can verdi
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‘Babamı
duraktan
niye almadın'
dedi yol kesti

Liselerde ‘bilimsel’ buluşma 
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel
Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Lise-
lerde Bilim Uygulamaları Programı’, pilot il-
lerden biri olan Bursa’da da başladı.

30'uncu yaş günü için arkadaşlarıyla kutlama
yaptıktan sonra kaldırımda yürürken bir oto-
mobil sürücüsü tarafından ezilerek can veren Pelin Kaya
için dün Malta'da adalet yürüyüşü gerçekleştirildi.
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2. tuR tRAfiği
28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayıma 

geçilirken, iki aday da ATA İttifakı’nın yüzde 5,17’lik oyunun pe-
şine düştü. Erdoğan Oğan’la, Kılıçdaroğlu ise Özdağ’la görüştü.

©Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçda-
roğlu, Zafer Partisi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Ümit
Özdağ ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, “Verimli bir top-
lantı oldu” dedi. Özdağ da, "Sorularımızı sorduk, ayrın-
tılı cevaplar aldık. ATA İttifakı olarak bir değerlendirme
daha yapacağız” ifadelerini kullandı.

©Ardından Cumhur İttifakı adayı Erdoğan Dolmabah-
çe’de Sinan Oğan ile yaklaşık 1 saat görüştü. Hemen ar-
dından bir açıklama yapılmadı. Görüşme öncesi Erdo-
ğan,  CNN International'ın Oğan'ın belirleyici olacağı yö-
nündeki tezlerin sorulması üzerine, "Ben bu şekilde mü-
zakere etmeyi seven biri değilim" dedi. ►8
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AŞKINA
OYNA

Timsah, Nazilli deplasma-
nında adeta ölüm kalım

maçına çıkıyor. Bir puan
ligde kalmak demek.

©Yine kâbus gibi bir sezo-
nun sonuna geldik. Bur-

saspor, kendisiyle aynı
puandaki Nazilli Beledi-

yespor'a konuk oluyor. Bu
maçtan puan çıkaramaz-

sak Batman, İnegöl ve Is-
parta maçlarının sonuçla-
rını bekleyeceğiz. ►SPOR

Recep Tayyip Erdoğan, Sinan
Oğan ile Dolmabahçe Çalışma
Ofisi'nde seçimin ikinci turuna

ilişkin kritik bir görüşme
gerçekleştirdi.

AŞIRI HIZLA
GELEN ÖLÜM

Yağış nedeniyle kayganla-
şan yolda savrulan  otomo-
bil önce kaldırıma ve bari-
yerlere, ardından FSM Metro
İstasyonu duvarına çarptı.
©Korkunç kazada sürücü Mehmet

Necip Sinan (36),  Furkan Şenbağ
(29) ve Hasan Hüseyin Acar (38)
hayatını kaybetti. Ağır yaralanan
Onur Kapıkıran (40) Çekirge Dev-
let Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza
yapan ekibin Nilüfer Belediye-
si'nin, 19 Mayıs organizasyonunu
yürütmek için İstanbul'dan Bur-
sa'ya geldikleri öğrenildi. ►3

ALKOLLü 
süRücü 

BİR AİLEYİ 
YOK ETTİ

MERKEZ’DEN
gERİ ADIM
Merkez Bankası, kredi
kartından nakit avans
kullanımı ve kredili mev-
duat hesabı kredilerinde
hiçbir sınırlama uygulan-
maması yönünde banka-
lara talimat gönderdi.

©MB, önceki gün kişisel kredi kartların-
dan belirli limitin üzerinde yapılan na-
kit avans çekimini menkul kıymet tesisi
uygulamasına tabi tutmuştu. Aynı ka-
rar kuyum harcamaları için de geçerli
kılınmıştı. Her iki başlık için de yüzde
30 oranında menkul kıymet tesisine
tabi olma şartı getirilmişti. ►5

‘sAHTE İÇKİ’YE
18 MüEBBET 
©Bursa'da 6 kişinin sahte içkiden ölümüne

ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
İddianamede, tutuklu 3 kişi hakkında
‘Kasten öldürme' suçundan her bir sanık
için 6'şar kez olmak üzere toplam 18 mü-
ebbet hapis cezası istendi. ►3

© Esad’ın 12 yıl sonra yeniden katıldığı  Arap
Birliği zirvesi sürpriz bir ismi ağırladı. Evsahibi
Suudi Arabistan, Ukrayna Devlet Başkanı Vla-
dimir  Zelenski’yi 'onur konuğu' olarak davet
etti. Zelenski, Polonya'dan Fransa hükümeti-
nin jetiyle Cidde’ye gitti.  Zelenski’yi  Veliaht
Prens Muhammed Bin Selman karşıladı. ►7

Arap Birliği’nin
Zelenski sürprizi

İstanbul’a yeni
konut projesi
©Şehircilik Ba-
kanlığı’nın Emlak
Konut ve THY ile
yürüttüğü proje-
de yüzde 20 pe-
şinat, 120 ay
vade ve 7 bin 500
liradan başlayan
taksitlerle ev sa-
hibi olunabile-
cek.  ►5

Volkswagen
Rusya’dan çıktı
©Alman otomo-
tiv üreticisi Volks-
wagen, Rusya'da-

ki varlıkları-
nın Avilon
adlı Rus şir-

ketine satışı-
nın tamamlandı-
ğını açıkladı. ►5

Profesörü dolandıran
çeteye 26 yıl hapis

©Kendilerini MİT görevlisi
olarak tanıtarak, emekli
profesör Ahmet T.T'nin
400 bin Euro ve 1979 Cum-
huriyet altınını alan 5'i tu-
tuklu 6 sanığın 26 yıla ka-
dar hapisle cezalandırıl-
ması talep edildi. ►3

©Kurtuluş ateşinin yakıldığı ve bağımsızlık
umudunun inanca dönüştüğü ‘19 Mayıs
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’,
yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla
kutlandı. Atatürk’ün doğum gününde 7’den
70’e yüz binler Anıtkabir’e akın etti. ►4

BuRsA’DA 
RENKLİ 
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Zelenski Prens
Selman 

SORULARA AYRINTILI YANIT... 

TÜRKİYE NEFESİNİ TUTTU...
DAYANIŞMAYA
İHTİYAÇ VARDOLMABAHÇE’DE

KRİTİK ZİRVE

Ümit Özdağ ile bir-
likte kameraların
karşısına geçen

Kemal Kılıçdaroğlu,
Türkiye'nin demok-
rasiye, dayanışma-
ya ve sorunları aş-
maya ihtiyacı oldu-

ğunu söyledi.

3 ölü,
1 yaralı

Hasan Hüseyin Acar Furkan Şenbağ Mehmet Necip Sinan 

© Samsun'da ehliyetine mahke-
mece el konulan sürücü, yine
alkollü olarak direksiyona geç-
ti. 213 promil alkollü Okan
Uludoğan’ın çarptığı otomobil-
deki  1'i çocuk 4 kişi öldü. ►9

Ahmet T.T. 

SAYFA 6

Malta, Pelin’e adalet için yürüdü


