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©Yeni köprü, 14 metre genişliğinde 70 metre
uzunluğunda 6 ayak ve 5 açıklıktan oluşuyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, 'Mudan-
ya ve Soğukkuyu dönüşleri buradan yapıla-
cak ve özellikle pik saatlerde oluşan yoğun-
luk ortadan kalkacak' dedi. ►6

ACEMLER’E
YENİ ARTER
Büyükşehir Belediyesi, trafiği rahatlatmak
için Soğukkuyu Köprüsü'nü genişletiyor. 
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Kırsal kalkınmaya destek adına çiftçiden
besiciye, aromatik bitki üreticisinden kırsal
turizmciye hibe krediler veren Tarım ve Kır-
sal Kalkınmayı destekleme Kurumu destek-
leriyle kırsala can suyu verdi.

Son 11 yılda toplam yatırım tu-
tarı 887,5 milyon lira, toplam hibe
tutarı 416,1 milyon lira olan 444
projeye destek veren Bursa
TKdK’ya İstanbul, Kocaeli ve
Yalova illeri de bağlandı…

Bursa’da kırsaldaki kalkınma için can
suyu: 444 projeye 416 milyon lira hibe

Ahmet  Emin Yılmaz►7’DE
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Nuri Sesigüzel’e veda
Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördü-
ğü hastanede hayatını kaybeden ünlü
müzisyen Nuri Sesigüzel, dün gözyaşları
arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Sosyal medyada ‘taciz’ tuzağı
Kadınlara ait sahte hesaplar açarak tanış-
tıkları kişileri taciz suçlamasıyla dolandır-
dıkları öne sürülen 10'u avukat 14 kişi
hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
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eyt yasası sonRası sosyal güVenlİk sİsteMİMİZİn geleCeĞİ Fatih ACAR
áá YAZISI 5.SAYFADA

El Salvador'da sahte bilet satılan taraftarlar Cuscatlan
Stadyumu’nun kapılarına yığılınca izdiham yaşandı. 12
kişi ezilerek hayatını kaybetti, 100’ü aşkın yaralı var.
©Olay Alianza ile FAS takımları arasındaki maç

başladıktan sonra yaşandı. Bir grup seyirci,
kapıların kapalı olmasına rağmen stadyuma
girmeyi denedi. Yaşanan izdihamda sıkışan
taraftarlara sağlık ekiplerinin yanı sıra futbol-
cular da  çimlerin üstünde müdahale etti.
Maç tatil edilirken El Salvador Devlet Başkanı
Nayib Bukele,  trajedide parmağı olanların ce-
zasız kalmayacağını söyledi. ►ARKA SAYFA

Cumhur İttifakı adayı Erdoğan,
Hatay'daki konteynerkentte
halka seslendi: “Sandıktan çı-
kan iradenin başımızın üzerinde
yeri var. Burada 30 bin Hataylı
kardeşim toplandığına göre
kalpten kalbe yol var.”

© “14 Mayıs'ta kararını Cumhur İttifa-
kı'ndan ve diğer partilerden yana kul-
lanan tüm vatandaşlarıma şükranla-
rımı iletiyorum. Kimseyi tercihlerin-
den ötürü aşağılamıyoruz. Kabahati
seçmende aramak yerine kendimizi
sorguluyoruz. Nerede kusurumuz var-
sa onu düzeltmeye çalışıyoruz.” ►8

©Yunanistan sandık başına gitti.
Tek başına iktidar mümkün gö-
rünmüyor. İlk sonuçlara göre
önde olan Başbakan Miçota-
kis'in PASOK'la koalisyon ihti-
mali konuşuluyor. ►7

©Rus paralı asker
grubu Wagner, ay-
lardır Ukrayna
güçleriyle yoğun
çatışmaların ya-
şandığı Bahmut’u
ele geçirdiklerini
açıkladı. Zelenski,
‘Çok acı, trajedi
ama Bahmut bu-
gün sadece kalple-
rimizde" dedi. ►7

16 yaşında tekerlekli sandalyeye
mahkûm oldu ama asla pes etmedi.
Çok çalışarak hayallerinin önündeki
engelleri tek tek aştı. O artık Türkiye’de
yarışan ilk engelli kadın ralli pilotu.

STADYUMDA FACİA

bİZ kenDİMİZİ
soRgUlUyoRUZ

en kRİtİk kent
RUslaRa geçtİ

Vatandaşlar
krediye koştu
©Tüketici kredileri
bir haftada 24,6 mil-
yar liralık artışla 1
trilyon 353 milyar li-
raya ulaştı. Bunun
852 milyar lirası ‘ih-
tiyaç kredisinden
oluştu. ►5

sıfır atık’tan
96 milyar lira
©Çevre, Şehircilik
Bakanı Kurum: ’Geri
dönüşüm kazanım
oranımızı  yüzde
30'a çıkardık. 45,5
milyon ton atığı eko-
nomiye kazandırdık.
Bu yıl yüzde 35'e
yükselteceğiz’. ►5

ges-Res’te
tarihi zirve

©EPDK Başkanı
Mustafa Yılmaz, ‘120
projeye 9 bin 514
megavat ön lisans
verdi.  Depolamalı
RES-GES yatırımla-
rında rekor bekliyo-
ruz’ dedi. ►5

güZel günleR
yakınDa 

İKİ ÜNİVERSİTE BİTİRDİ...
©Bursa’da yaşayan Kübra Denizci (35),

hayatının baharında talihsiz bir kaza
geçirdi.  Yüksekten düşme sonucu
boynu kırılan Denizci, yaşamını teker-
lekli sandalyede sürdürmek zorunda
kaldı. Ancak hayata küsmeyen genç
kız, iki üniversite bitirdi, ehliyet aldı ve
yıllarca fizik tedavi gördü. 

© 'Güzel günler yakında' diyen tecrübeli futbol-
cu, yeşil beyazlı forma altında en iyi kariyer
sezonunu geride bıraktı. 27 maçta 10 gol
atan deneyimli oyuncunun sözleşmesi 31
Mayıs'ta sona erecek. ►SPOR

Ünlü oyuncu Özge
Özacar, bir marka-
nın yüzü olarak ka-
tıldığı Cannes Film

Festivali’nde kırmızı
elbisesiyle nefes

kesti. ►2

UZUN TEDAVİ SÜRECİ...
©Kübra Denizci 2 yıl önce ralli pilotu ol-

mayı kafasına koydu ve aylar sonra
hedefine ulaştı. Türkiye’de yarışan ilk
engelli kadın pilot oldu. Dünyada da
omurilik yaralanması sonrası ralli ya-
pabilen iki kadın pilottan biri olarak
motor sporları tarihine geçti. ►6

tüRkİye’nİn İlk
engellİ kaDın

Rallİ pİlotU
tüRkİye’nİn İlk
engellİ kaDın

Rallİ pİlotU

koMŞUDa HüküMet
kURUlaCak Mı

©Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikin-
ci tur startının verildiği yurt dışı ve

gümrük kapılarında ilk gün rekoru kı-
rıldı. Gurbetçi sandığa akın etti. Kuy-

ruklar uzadıkça uzadı. 20 Mayıs'ta temsil-
ciliklerde 510 bin 926, gümrüklerde ise 19
bin 477 oy kullanıldı. ►8

RekoRla
baŞlaDı

RekoRla
baŞlaDı

Alinur Aktaş

Kiryakos
Miçotakis

Bursaspor kaptanı Enver Cenk Şahin,
'Son saniyeye kadar bizi destekleyen
herkese teşekkür ederiz' dedi.

RİZespoR süpeR lİg’De

Cannes
kıRMıZısı

©Metin Sümer, hakkındaki
uzaklaştırma kararının ar-
dından bir süre önce ba-
rıştığı eşi 30 yaşındaki
Ceylan Sümer'i kıskançlık
yüzünden vahşice öldür-
dü. 4 çocuk annesi talih-
siz kadının sırtında 8, boğazında 1
bıçak darbesine rastlandı. ►9

9 bıçakla katleDİlDİ
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