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BAŞSAĞLIĞI MESAJI

YAYINLADI
Cumhurbaşkanı Yardımcsı
Fuat Oktay, trafik kazasında
hayatını kaybeden
Konyasporlu Ahmet Çalık,
için başsağlığı mesajı
yayınladı. HABERİ DIŞ SAYFADA

ÜZÜNTÜYLE

ÖĞRENDİK
Gençlerbirliği Kulübü alt
yapısından yetişen Ahmet
Çalık için başsağlığı
mesajı yayınladı. Kulüp,
"Büyük bir üzüntü ile
öğrendik" ifadelerini kullandı.
HABERİ DIŞ SAYFADA

Konyaspor’da
forma giyen
başaralı savunma
oyuncusu Ahmet
Çalık, Ankara’nın
Gölbaşı ilçesinde
geçirdiği trafik
kazası sonucu
hayatını kaybetti.

FUTBOL CAMİASININ

ACI GÜNÜ

YOZGAT
HABERİ DIŞ SAYFADA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Yozgat Gündemi’ne konuk oldu

HEP SANSLI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Tarık Yılmaz’ın sunduğu Yozgat Gündemi

programına konuk oldu hem Yozgat hem de ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÖNEMLİ YATIRIMLAR

Çamlık
Medyayı
tebrik
etti

Yozgat’ın önemli yatırımlar aldığını ve
bu yatırımların kente kazandırılmasında
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın önemli
destekleri olduğunu kaydeden Soysal, “Bugün
hava alanımız yüzde yetmişlere seksenlere
geldiyse başta tabii ki Cumhurbaşkanı
Yardımcımız Fuat Bey’in milletvekillerimizin
destekleri, gayretleri çok büyük. Hızlı tren
için yine herkese aynı şekilde gayret sarf etti”
şeklinde konuştu.

YOZGAT NASİBİNİ ALDI

Türkiye’nin 81 ilinde yapılan
yatırımlardan Yozgat’ın da nasibini
aldığına işaret eden Soysal, “AK
Parti hükümetleri döneminde
Yozgat’a önemli yatırımlar hizmetler
kazandırıldı. Devlet yatırımı olarak
hastaneden havalimanına hızlı
trenden organize sanayi bölgelerine

kadar Yozgat’a önemli yatırımlar
hayata geçirildi. Bu yatırımların her
birinin birer sac ayağı var. Hızlı
tren olacak, Havaalanı olacak,
oteller olacak, alt yapıp bir bütünün
parçaları tek bir parça ile bu iş
olmuyor. Parçalar arasında birleştik”
diye konuştu.

2023'TE AÇACAĞIZ
Soysal, Hızlı Tren projesinin Elmadağ’da
yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı aksama
yaşadığını anımsatarak, “Tünellerle ilgili bazı
sıkıntılar yaşanıyor. 2023’den önce açacağız
inşallah. Yine bu konuda da Cumhurbaşkanı
Yardımcımızın büyük destekleri oluyor” dedi.
HABERİ İÇ SAYFADA

ÇIFTÇIYE MAZOT

DESTEĞI

MANSUR
YAVAŞ

HABERİ İÇ SAYFADA

“En büyük
hayalim Ankaralı
üreticiyi zengin
etmek” sözünü veren
Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, “Çiftçi
Kayıt Sistemine
(ÇKS) kayıtlı
küçük çiftçilere
mazot desteği
sağlayacağız” sözünü
de tuttu. Büyükşehir
Belediye Meclisi’nde
görüşülen Başkanlık

İKİNCİ KEZ KİTAPSEVERLERLE

BULUSACAK

Edebiyat ve çocuk kitaplarının yanı
sıra lise ve üniversiteye hazırlık gibi
birçok türde kitabın Yenimahallelilerle
buluşacağı etkinliğe, yaklaşık 150 yayınevi
1 milyonu aşkın eserle katılacak. 21
Ocak’ta başlayacak olan yarıyıl tatilini
de göz önünde bulunduran Yenimahalle
Belediyesi, çocuklara da keyifli saatler

vadediyor. Kitap fuarı kapsamında; 2-8 yaş
arasındaki Başkentli minikler için 27 ve 29
Ocak günlerinde saat 13.00 ve 15.00 olmak
üze iki seans halinde ücretsiz “Don Kişot
Müzikali” 28 ve 30 Ocak günlerinde yine
aynı saatlerde ise “Minyonlar Müzikali”
ücretsiz gerçekleştirilecek.
HABERİ İÇ SAYFADA

Türkiye'nin en büyük merkezi

ETiMESGUT'TA
Etimesgut Belediye Başkanı
Enver Demirel, engelli ve
ailelerine yönelik Türkiye'nin
en büyük ve en kapsamlı
merkezini Etimesgut'ta

kurduklarını söyledi. Demirel,
"Gezmek için bile 3 bin adım
atmak, 2 buçuk saat gerekiyor"
dedi.
HABERİ İÇ SAYFADA

ULUCANLAR’A

ZiYARETÇi AKINI

Ankara'nın en fazla ziyaret edilen
müzelerinden olan Ulucanlar Cezaevi
Müzesi, 2021 yılında ziyaretçi akınına
uğradı. Müzeyi 1 yılda, 221 bin kişi
ziyaret etti. Ulucanlar Cezaevi
Müzesi, geride bıraktığımız 2021
yılında 221 bin kişi tarafından ziyaret
edildi. HABERİ DIŞ SAYFADA

Üşümesin diye evine aldığı
KEDI 3 YAVRU DOĞURDU

yazısı oy birliği ile
kabul edildi. Sosyal
medya hesaplarından
yaptığı paylaşımla
çiftçilere müjde
veren Yavaş, “Yerel
yönetimler bazında
Türkiye’nin en
kapsamlı ‘Çiftçilere
Mazot Desteği’ne
başlıyoruz. Kararımızı
destekleyen meclis
üyelerimize teşekkür
ediyorum" diye
konuştu.

Ankara’da üniversite okuyan
Muhammed Emin Bilgin, sokakta
yaşayan kediyi üşümesin diye evine
aldı. Bilgin, bir süre sonra evindeki
farklı miyavlama seslerinden sonra
dolabında 3 yavru görünce şoka
uğradı. Gazi Üniversitesi Makine
Mühendisliği son sınıf öğrencisi
Muhammed Emin Bilgin, sokakta
yaşayan bir kediye düzenli olarak
yemek verdi. HABERİ DIŞ SAYFADA

KÜÇÜK PRENS ÇANKAYA'DA
Çankaya Belediyesi
Zülfü Livaneli Kültür
Merkezi, "Dünyanın
Küçük Prens
Kitapları"na ev sahipliği
yapıyor.
Sergide
1943’teki İngilizce
ilk baskısından bu
yana 488 farklı dil ve
lehçeye çevrilen Küçük
Prens’ten çok sayıda
örnek yer alıyor.
HABERİ İÇ
SAYAFADA
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ÇIFTÇIYE
MAZOT
DESTEĞI

“En büyük hayalim Ankaralı üreticiyi
zengin etmek” sözünü veren Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,
“Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı küçük
çiftçilere mazot desteği sağlayacağız”
sözünü de tuttu. Büyükşehir Belediye
Meclisi’nde görüşülen Başkanlık yazısı
oy birliği ile kabul edildi. Sosyal medya
hesaplarından yaptığı paylaşımla çiftçilere
müjde veren Yavaş, “Yerel yönetimler

bazında Türkiye’nin en kapsamlı ‘Çiftçilere
Mazot Desteği’ne başlıyoruz. Kararımızı
destekleyen meclis üyelerimize teşekkür
ediyorum. Üreticimizin ekonomik krizin
altında ezilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.
On binlerce çiftçiye dağıtımına başlanacak
Başkent Kartlarla mart ayında mazot
desteğinin yapılması planlanıyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş seçim öncesi verdiği sözleri

İKİNCİ KEZ KİTAPSEVERLERLE
Yenimahalle Belediyesi’nin geleneksel hale
getirdiği kitap fuarının 2’incisi 17-30 Ocak
tarihleri arasında Nazım Hikmet Kongre ve
Sanat Merkezi’nde yapılacak.

15.00 olmak üze iki seans halinde
ücretsiz “Don Kişot Müzikali” 28 ve 30
Ocak günlerinde yine aynı saatlerde
ise “Minyonlar Müzikali” ücretsiz
gerçekleştirilecek. Fuar boyunca
tüm çocuklara ücretsiz yüz boyama
etkinliği de yapılacak.
17 Ocak 2021 Pazartesi günü açılışı
yapılacak olan kitap fuarı kitapseverler
için her gün 10.00-20.00 saatleri
arasında ziyarete açık olacak.
Yenimahalle Belediye Başkanı

Türkiye'nin en büyük merkezi

Fethi Yaşar “Toplum olarak
okumuyoruz, kulaktan dolma bilgilerle
hareket ediyoruz. Kitap fuarlarının,
çocuklarımızda ve gençlerimizde kitap
okuma bilincinin oluşturulmasına katkı
sunacağına inanıyorum. Ülkemizin
aydınlık ve çağdaş bir geleceğe kucak
açmasını istiyorsak, çocuklarımızı
kitap okumaya heveslendirmeli, bilgi
sahibi bireyler olarak yetiştirmeliyiz.
Tüm yurttaşlarımızı kitap fuarımızda
buluşmaya davet ediyorum” dedi.

ETiMESGUT'TA
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel,
engelli ve ailelerine yönelik Türkiye'nin en
büyük ve en kapsamlı merkezini Etimesgut'ta
kurduklarını söyledi. Demirel, "Gezmek için bile
3 bin adım atmak, 2 buçuk saat gerekiyor" dedi.
3 yıldır faaliyet gösteren merkezin binlerce
engelli ve ailesine eğitim ve rehabilatasyon
imkanı sunduğunu kaydeden Demirel, "
11 bin m² açık, 9 bin m² kapalı alana sahip
merkezimizde farklı engel gruplarına yönelik
40 derslik, 13 atölye, 10 yataklı misafirhanemiz
hizmet veriyor. Merkezimiz engelli ve
ailelerimizin 'Burası Benim Yuvam' diyebildiği
bir yer haline geldi" dedi.
YAŞAM KALİTESİ ARTTI
Merkezi ziyaret etmek için en az 3 bin
adım atılması ve yaklaşık 2 saatlik zaman
diliminin ayrılması gerektiğini ifade eden
Demirel, "Merkezde o kadar çok sosyal kültürel
donatı var ki hepsini incelemeye kalksanız 1
gününüzü alır. Hızlı göz ucuyla ziyaretlerimiz
bile 2 buçuk saati buluyor. Merkezdeki her
hizmet bir donatı engelli ve ailelerimizin yaşam
kalitesini artırmak onları mutlu etmek içindir"
değerlendirmesinde bulundu.
HABER MERKEZİ

birer birer yerine getiriyor. Başkent’te kırsal
kalkınma hamlesi başlatan Yavaş “En büyük
hayalim Ankaralı üreticiyi zengin etmek”
diyerek yerli üreticiye yeni bir destek
verilmesi için düğmeye bastı. Daha önce
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı küçük
çiftçilere mazot desteği sağlayacaklarını
açıklayan Yavaş bu sözünü tutarak Başkanlık
yazısını Büyükşehir Belediye Meclisi
gündemine taşıdı. Haber Merkezi

Koronavirüs insanlara ne yaptı ? -1

BULUSACAK
Edebiyat ve çocuk kitaplarının yanı
sıra lise ve üniversiteye hazırlık gibi
birçok türde kitabın Yenimahallelilerle
buluşacağı etkinliğe, yaklaşık 150
yayınevi 1 milyonu aşkın eserle
katılacak. 21 Ocak’ta başlayacak
olan yarıyıl tatilini de göz önünde
bulunduran Yenimahalle Belediyesi,
çocuklara da keyifli saatler vadediyor.
Kitap fuarı kapsamında; 2-8 yaş
arasındaki Başkentli minikler için 27
ve 29 Ocak günlerinde saat 13.00 ve
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Koronavirüs ile tanıştığımızda 2020 yılının mart
ayı idi. Hiçbirimiz
yaşamak üzere
olduğumuz bu salgının bizlere neler
yaşatabileceğini ve
bunun boyutlarının ne olabileceğini kestiremedik.
Nasıl bir şeyle
karşı karşıyaydık.
Bilmiyorduk. Donkişot’un yel değirmenleriyle savaşdığı gibi kılıcımızı
savuruyorduk ama
ne düşmanımızı, ne de nasıl
savaşacağımızı bilmiyorduk.
Hayatımıza giren bu virüs
dünya da sayısı az görülen
bir yıkımın habercisiydi. Bu
virüsle birlikte en büyük
düşmanımız bilinmezlikti.
İlk vaka 11 Mart ta çıktı.
Evet artık virüs Türkiye’
de idi. Hepimizin endişeleri artmıştı. . Ama diğer
ülkelerdeki salgının yayılma hızı ve ölümlerin artışı
yanında bizim durumumuz
çok iyiydi. Bizde henüz
ölümler başlamamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
her gün ekranlarımızda bize
bilinmeyen virüs hakkında
kendilerinin de yeni öğrendiği bilgileri aktarıyor, ve
alınabilecek önlemlerden
bahsediyordu. MASKE – MESAFE - HİJYEN diyordu. Dışarı ihtiyaç olmadığı sürece
çıkmayın, kalabalık ortamlardan uzak durun, toplu
taşıma araçlarına binmeyin
diyordu. 20 saniyen az
olmamak koşulu ile ellerinizi sık sık yıkayın diyordu.
Virüs yaşlılarda ve kronik
hastalığı olan insanlarda
çok daha fazla etki ediyor
diyordu. Her gün hepimiz
televizyon ekranlarının
karşısında virüse yakalanan
hastaları ve ölümleri takip
etmeye başladık.. Türkiye
de ve dünyada ki bu salgın
artık yavaş yavaş adlandırılmaya, tanımlanmaya
ve nasıl önlemler alınacağı
üzerine tartışılmaya başlanmıştı. Virüs ile ilgili belirsiz-

likler yavaş yavaş ortadan
kalmaya başlıyordu. Ama
bu bizi rahatlatmak
yerine korkularımızı ve endişelerimizi daha da artırıyordu. Düşmanın
silüyeti artık ortadaydı. Ama virüsün bizlere henüz
neler yapabileceğini bilmiyorduk.
Bulaş ve ölüm rakamları her geçen
gün artıyordu. Artık
savaştığımız virüs
kontrol edebildiğimiz bir virüs değildi. Uzağımızda sandığımız ve bize
gelmez diye düşündüğümüz
virüs artık evlerimizdeydi.
En sevdiklerimizi bizden
ayırıyordu. Hane halkına da
bulaşıyor öldürmese de insanlarda hasar bırakıp yan
kapıyı çalıyordu. Korkunç
bir hızla ilerliyordu. Günlük
ölüm rakamları 300 ü buluyor bulaş sayıları ve temaslılar milyonları geçiyordu.
Ölümler çoğaldıkça vakalar
arttıkça toplumdaki belirsizlik yerini korku ve endişeye bırakıyordu. Devlet
yetkilileri ve bilim insanları
bir karar vermiş bu virüsle
savaşmak için yeni bir yol
bulmuşlardı. HAYAT EVE
SIĞAR mottosu ile bütün
insanları evlere sığdırdılar.
Artık evlerden çıkmamaya,
çocukları okullara göndermemeye, işleri olanların
işlerini evden yürütmeye
başladığı, kimsenin bir
yere gitmediği ve gelmediği
bir döneme geçildi. Anne
,baba, akraba, komşu,
arkadaş herkes evinde ve
yalnızdı. Bu salgın anayı
evlattan ayıran kimsenin
kimseye diyecek sözünün ve
gidecek yolunun kalmadığı
bir dönemdi. Artık herkes
kendisini ve çekirdek ailesini korumak için bir seferberliğe giriyordu. Sokaklar
işsiz ve çaresiz insanlarla
doldu. İşi olan evlerinde
işlerini yapmaya, hatta
bunun keyfini çıkarmaya
başladı. DEVAM YARIN

SERPİL
ATAKUL ÇITAK
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YOZGAT HEP ŞANSLI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Yozgat Gündemi’ne konuk oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Tarık Yılmaz’ın sunduğu Yozgat Gündemi

programına konuk oldu hem Yozgat hem de ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yozgat’ın hem devlet adamı
yetiştirmede hem de kamu yatırımı
alma noktasında şanslı bir konumda
olduğunu dile getiren Soysal, “Her
zaman Yozgat’ı temsil eden güzel
görevlerde bulunan büyüklerimiz
olmuştur. Bugün itibariyle de
bu da bizim büyük bir şansımız
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın
Fuat Oktay da Yozgatlı biliyorsunuz.
Tabi bu bizim için ayrı bir kazanç.
Evet siyasetin birlik beraberlik
içerisinde yapılması adına hem de
işgal ettiği görev adına Yozgat için
bir kazanç. Biz her zaman Yozgat’ı
Yozgat’a yapılan hizmetleri yakından
takip ediyoruz. Hiç emeğini
esirgemedi. Bütün yatırımların
hızlanması bugünlere gelmesi için
ben biliyorum ki gece gündüz elinden
gelen her şeyi yaptı. Bunun yanında
Yozgat kamu yatırımları açısından da
önemli bir konumda” dedi.
ÖNEMLİ YATIRIMLAR
Yozgat’ın önemli yatırımlar
aldığını ve bu yatırımların kente
kazandırılmasında Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay’ın önemli
destekleri olduğunu kaydeden
Soysal, “Bugün hava alanımız yüzde
yetmişlere seksenlere geldiyse başta
tabii ki Cumhurbaşkanı Yardımcımız
Fuat Bey’in milletvekillerimizin
destekleri, gayretleri çok büyük. Hızlı
tren için yine herkese aynı şekilde
gayret sarf etti” şeklinde konuştu.
SIKINTILAR YAŞANIYOR
Soysal, Hızlı Tren projesinin
Elmadağ’da yaşanan bazı
sıkıntılardan dolayı aksama yaşadığını
anımsatarak, “Tünellerle ilgili bazı
sıkıntılar yaşanıyor. 2023’den önce
açacağız inşallah. Yine bu konuda da
Cumhurbaşkanı Yardımcımızın büyük
destekleri oluyor” dedi.
MİLLETİ KUCAKLAYACAĞIZ
Pandemi dönemi nedeni ile
vatandaştan uzak kaldıklarını dile
getiren Soysal, şunları kaydetti;
“Yozgat’ta tek yapacağımız şey
milleti kucaklamamız. Milletin
arasına girmemiz, samimiyetimizi,
onlara göstermemiz kucaklamamız
gönüllerine, kalplerini girmemiz.”
YOZGAT NASİBİNİ ALDI
Türkiye’nin 81 ilinde yapılan
yatırımlardan Yozgat’ın da nasibini
aldığına işaret eden Soysal, “AK
Parti hükümetleri döneminde
Yozgat’a önemli yatırımlar hizmetler
kazandırıldı. Devlet yatırımı olarak
hastaneden havalimanına hızlı
trenden organize sanayi bölgelerine
kadar Yozgat’a önemli yatırımlar
hayata geçirildi. Bu yatırımların her
birinin birer sac ayağı var. Hızlı tren
olacak, Havaalanı olacak, oteller
olacak, alt yapıp bir bütünün parçaları
tek bir parça ile bu iş olmuyor.
Parçalar arasında birleştik” diye
konuştu.
KAPIMIZ DA
GÖNLÜMÜZ DE AÇIK
Soysal, hemşerilerine her zaman
kapılarının ve gönüllerinin açık

Çankaya Belediyesi Zülfü
Livaneli Kültür Merkezi,
"Dünyanın Küçük Prens
Kitapları"na ev sahipliği
yapıyor.
Sergide 1943’teki İngilizce
ilk baskısından bu yana 488
farklı dil ve lehçeye çevrilen
Küçük Prens’ten çok sayıda
örnek yer alıyor.
Çankaya Belediyesi
ve Eskişehir Küçük Prens
Kitap Müzesi işbirliği ile
düzenlenen “Dünyanın Küçük
Prens Kitapları” sergisi Zülfü
Livaneli Kültür Merkezi’nde
açıldı.
Antoine de SaintExupery’nin dünya dillerine
çevrilmiş ve en çok

olduğunu belirterek, şunları kaydetti;
“Ben şöyle bir karar aldım devletle
halkı buluşturacağım. Bunu yapmamız
lazım. Yani bu millete ulaşılamaz
gördüğü makamlara ulaştırmak lazım.
Yoğun bir şekilde mesai harcıyoruz
ancak bu süreçte hemşerilerimize de
zaman ayırmaya özen gösteriyoruz.
Kalbimizi, gönlümüzü bakanlığımızın
kapısını mümkün mertebe açmaya
çalıştık. Niye açmaya çalıştık. Bizi
oraya görevlendiren bizden bir şeyler
bekliyor. Bize güvenen bir lider
bir ekip var. Ben gelmek istediğim
yerlere geldim Allah getirdi beni.
Evet, Rabbim murad etti liderimiz de
takdir etti oldu. Allah hepsinden razı
olsun. Benim o yüzden gönlüm bütün
vatandaşlara açılıyor her daim öyle
olmuştur. Buradan da ilan ediyorum.
Bana kim ulaşmak isterse ulaşır.
Ne derdi olan, sıkıntısı olan herkes
ulaşabilir benim için cep telefonlarım
hem kartlarımda mevcuttur. Hem de
herkeste vardır. Tanımasam benim
telefonuma mesaj gelse ben elimden
geleni yapar yapmak zorundayım.
Böyle bir eğitime büyüdük.”
2023’TE BERABER OLACAĞIZ
Soysal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay ile beraber önemli
programlar gerçekleştireceklerini
belirterek, “İnşallah 2023'te de yine
beraber olacağız. Yozgat'a gidip
geleceğiz. Fuat Bey başkanlığında
orada güzel programlar yapacağız.
Gideceğiz, gezeceğiz, ziyaret
edeceğiz. Köyümüzü beldemize
her tarafı ziyaret edeceğiz ki
etmemiz gerekiyor. Bu bizim
görevimiz. Yaptıklarımızı anlatacağız,
yapılacaklar dan bahsedeceğiz.
Ve neticede inşallah 2023'te Aynı
kaldığımız yerden hizmetimizi devam
ettireceğiz” diye konuştu.
ÇAMLIK MEDYA’YA TEBRİK
Çamlık Medya Ankara çalışmasını
da takdirle karşılayan Soysal,
“Yozgat’ı temsil etme noktasında
önemli bir misyon üstlenmiş
bulunuyorsunuz. Bu konuda üzerimize
düşen bir şey olursa bir ağabeyiniz
olarak her zaman yanınızda
olduğumu belirtmek istiyorum. Basın
mensuplarımızın bu işi yapmak
isteyen kardeşlerimizin her zaman
yanındayız. Ne zaman bir sıkıntınız
olursa kapımız herkese açık. Size
açık olduğu gibi. Çamlık Medya
burada açtığı büro ile Yozgatlıların,
iş dünyasının sesini duyurmak için
yola çıktı. Ve bütün Ankaralılar
Çamlık Ankara sayesinde birçok
şeyden haberdar oluyor. Sizleri tebrik
ediyorum. Başarılar diliyorum. Bugün
bizi mutlu ettiniz. Allah yolunuzu açık
etsin. Hayırlı hizmetlerde buluştursun
inşallah” diye konuştu.
BAŞARININ YOLU
GÖNÜLDEN GEÇER
Siyasette başarının gönül
kazanmaktan geçtiğini anlatan
Soysal, “Siyasette başarılı olmanın
yolu gönüllerden geçiyor. Eğer
siz siyaset yaptığınız bu muhitte

basılmış eseri Küçük Prens
ve koleksiyonlara girmiş
materyallerin yer aldığı
sergide, kitabın en sevilen
23. bölümünün 22 farklı
dilde okunduğu bir video
çalışması da izleyici ile
paylaşılıyor. Küratörlüğünü
Eskişehir Küçük Prens Kitap
Müzesi kurucusu Yıldıray
Lise ve koleksiyoner Kazım
İnal ve Ankara Üniversitesi
İletişim Fakültesi Öğretim
Görevlisi Mehmet Sobacı’nın
üstlendiği sergide Küçük
Prens’in Türkçe ve farklı
dillerde yayımlanma süreci
de anlatılıyor.
Sergi, yayımlandığı 1943
yılından bugüne 488 farklı dil

ilimizde ilçemizde köyünüzde
insanlara ulaşacak şekilde gönüllere
girecek şekilde bir tavrınız olmazsa
o siyasette başarılı olamazsınız. Bir
de biliyorsunuz göz doktoruyum aynı
zamanda. Binlerce insanla muhatap
olduk. Hep empatiyle yaklaşırdım.
Yani diyelim ki birisi geldi muayene
olacak. Ben onun yerinde olsam ve
o kişi de benim yerim de olsa bana
nasıl davranmasını istiyorum diye
kendi kendime sorardım. Ve o kişiye
öyle davranırdım. Yaşlısını annem
babam yerine koyardım. Gençleri
evladım yerine koydum ve onun da
meyvelerini aldık. Allah'ın rızasını
kazanmanın yolu budur, ya neticede
bir dokunuştur. Meslek hayatında
bunu hissettirdik. Tabi böyle bir
yapı siyasete monte edildiğinde de
aynı şekilde artarak devam edeceği
aşikârdır” dedi.
MENFAATSİZ ÇALIŞTIK
Soysal, herkese eşit mesafede ve
samimiyette olduklarını belirterek,
şu ifadelere yer verdi; “Gönlümüzü
açtığımız insanlara hiçbir maddi
menfaat ortaya koymadan yaklaştık.
Biz bütün Yozgatlı hemşerilerimizi
kardeş olarak gördük ve öyle
kucakladık hepsini. Elimizden geldiği
kadar yardımcı olmaya çalıştık. Üç
dönem milletvekilliği yapabiliyoruz.”
DÜNYA SİYASETİNDEN FARKLI
Türkiye’deki siyasetin dünya
siyasetinden farklı olduğunu
ifade eden Soysal, “Türkiye’deki
Siyaset dünya siyasetinden farklı
bunu görmek lazım. Bir Avrupa'da,
Amerika'da bir milletvekilinin konumu
farklı Türkiye'de farklı. Bu bir gerçek.
Bizim Yasama yürütme denetleme
görevimiz var, bunlar var var ama bir
de halkla bütünleşme misyonumuz
var. Biz kimseyi ötelemedik herkesi
kucakladık dinledik. Yönetmelik
ve hukuk içerisinde yapılabilecek
her şeye biz destek oluruz. Ama bir
nokta menfaatimizi düşünmeden
önce hakkın sonrada halkın rızasını

ve lehçeye çevrilen Küçük
Prens’in nadir diller ve yok
olmuş dillerde de baskıları
yapılanların yanı sıra film
endüstrisi için oluşturulan
"Star Wars" ve "Star Trek"
yapay dillerindeki örneklerine
de ev sahipliği yapıyor.
1943'teki ilk İngilizce
baskısı, 1953’teki Türkçe ilk
baskısı, en küçük boyutlu
baskı, görme engelliler için
Braille alfabesiyle yapılan
baskı, aynadan okunabilen,
cep telefonu kodlarıyla ve
Mors alfabesiyle basılmış
Küçük Prenslerin yer aldığı
sergi, 3 Şubat tarihine
kadar Zülfü Livaneli Kültür
Merkezi’nde görülebilir.

alabilmemiz önemli” dedi.
KALPLERE HİTAP ETMELİ
Soysal, tüm siyasilere ve AK
Parti’de görev yaptığı siyasetçi
arkadaşlarına tavsiyelerde bulunarak,
“Bütün siyasilere bütün siyaset
yapanlar ki özellikle AK Parti'de
siyaset yapan kardeşlerime tavsiyem
budur. İnsanların kalbine gönlüne
hitap etmelidir. Siyasetin gereği de
budur duası da budur. Eğer bunu
yapabiliyorsanız böyle bir özelliğiniz
varsa mütevaziliğiniz varsa yukarıdan
bakmıyorsanız, çizgimiz yoksa iyi
siyasetçi olursunuz. Ama bunlardan
bir ikisini eğer siz taşıyorsanız,
yukarıdan bakıyorsanız insanlara
en ufak bir şeyde sinirleniyorsanız
parlıyorsanız o hiddetin izini karşı
tarafa gösteriyorsanız lütfen o
siyasetin kenarında durun. Siyasetin
ortasına girmeyin görev almayın”
dedi.
KİŞİSEL MUHASEBE ÖNEMLİ
“Siyaset yapacak kişilerin önce
kendi muhasebelerini yapmaları
lazım” diyen Soysal, şunları kaydetti;
“Benim yapım duruşum kimliğim
siyaset yapmaya uygun mu değil
mi onu bilmesi lazım. Benim
siyasetim bana zarar veriyor karşı
tarafı ben memnun edemiyorum
gönülleri kazanamıyorsam o
siyaseti yapmam, siyasetten uzak
dururum. Dolayısıyla Ertuğrul Soysal
böyle bunu düşünerek bugünlere
geldi. AK Parti’ye olan sevdamız
bağlılığımız sevgimiz hiç bitmedi,
bitemez. Cumhurbaşkanımızın
yükünü azaltalım diye bu yola
çıktık ona yük olmak için değil.
Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür
ediyorum. Yani ben çok da böyle
hani illa görev alayım falan şeyi ne
girmedim buna girmedim çünkü
giremem de. Üç dönem milletvekilliği
yaptım önce Allah'ın sayesinde.
Nitekim Cumhurbaşkanımız da bizi
değerlendirdi. Allah ondan razı olsun.
Allah mahcup etmesin” dedi.

HALKIMIZ 19 YIL
DESTEĞİNİ HİÇ KESMEDİ
Soysal, konuşmasının
devamında şunları kaydetti; “
Yani bu millet on dokuz yıl hiç
aralıksız desteğini kesmedi bizden.
Güvendi hep arkamızda durdu.
Hep dualarıyla destekleriyle bizim
yanımızda yer aldı. Ondan sonra
da bunu devam ettirmelerini ben
özellikle hemşehrilerimden ve
vatandaşlarımdan rica ediyorum.
Çünkü bu işin başında profesyonel
ekip var. Ülkesini seven yöneten.
Dünyada söz sahibi olan gündem
belirleyen bir ülke var ve onun bir
lideri var, hükümeti var. Bunu herkesin
görmesi lazım. AK Parti olarak bugüne
kadar kimsenin güvenini sarsmadık.
Cumhurbaşkanımız zaten başımızdaki
liderimiz onun samimiyetinden
İhlas’ından ki hiç kimsenin zaten
şüphesi yok. Çünkü yaptığı icraatlar
ortada. Her gün bir yerde açılış var.”
İRİLİ UFAKLI 15 DARBE
2013 Gezi olaylarıyla beraber
sekiz senedir ülkenin irili ufaklı
15 tane darbe geçirdiğini ifade
eden Soysal, “Bugün 17-25 başlı
başına bir kalkışmaydı. Bu işte o
çukur eylemleri, arkasından 15
Temmuz’da ondan öncesinde, Gezi
olayları resmen ülkeyi ele geçirme
operasyonuydu. Onun dışında Finans
saldırılarıdır, malidir odur budur,
kur üzerinden bütün bu saldırılar 8
senedir durmadan devam ediyor ve
hala devam etmekte. Gördünüz son
bu bizim müdahalemiz ile beraber
biraz tabi o köpüğünü alıyoruz.
Bu kadar saldırıya rağmen ayakta
kalan bir ülkemiz var elhamdülillah.
Dünyada böyle bir ülke yok. Biz buna
rağmen başarılıyız. Bugün dünyada en
çok büyüyen ülkeyiz. Ya birinciyiz ya
ikiciyiz. Bunları göz ardı etmememiz
lazım. Buna rağmen biz bu günlere
geldik Elhamdülillah. Bunun herkesin
görmesi lazım. Yani bizim söyleyecek
çok sözümüz var” ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK PRENS ÇANKAYA'DA
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ACI GÜNÜ

Hayatını yitiren milli futbolcu
Ahmet Çalık’ın cenazesi adli tıptaki
işlem sonrasında defnedilmek
üzere Elmadağ'a gönderildi

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

YAYINLADI

hesabından yaptığı
paylaşımda, "Elim bir kaza
sonucu hayatını kaybeden
milli sporcumuz Ahmet
Çalık'a Cenab-ı Allah'tan
rahmet, kederli ailesine
ve spor camiamıza
sabır ve baş
sağlığı diliyorum"
ifaelerine yer
verdi Murat
KARATEKİN

ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK
Gençlerbirliği Kulübü alt yapısından yetişen Ahmet Çalık
için başsağlığı mesajı yayınladı. Kulüp, " Altyapımızda
yetişen ve genç yaşta takımımızda kaptanlık görevini
üstlenen, Konyaspor’da forma giyen eski futbolcumuz
Ahmet Yılmaz Çalık’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik.
Merhum futbolcumuza Allah’tan rahmet kederli ailesine,
sevenlerine, camiamıza ve Türk futbol ailesine başsağlığı
diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Murat KARATEKİN

YOZGAT'TAN AVRUPA'YA

KURUYEMiŞ
TEMiNCiSi OLDU

Salmanlı Kuruyemiş…
Yozgat’ın yetiştirdiği urbetçi İş
insanlarından Aytaç Salmanlı’ın topraklarına
kazandırdığı önemli bir yatırım.
Yatırımın temelinde memleket sevdası,
insanına ve toprağına olan vefa geliyor.
İş İnsanı Aytaç Salmanlı’nın
Yerelden kalkınmanın en güzel
örneğini sergilediği ‘Salmanlı Kuruyemiş
Fabrikası’ sektöründe öncülerden bir tanesi
olacak.

FUTBOL CAMİASININ

Cumhurbaşkanı
Yardımcsı Fuat
Oktay, trafik
kazasında
hayatını kaybeden
Konyasporlu Ahmet
Çalık, için
başsağlığı
mesajı
yayınladı.
Oktay sosyal
medya

Bu Bir Reklamdır

Konyaspor’da forma giyen
başaralı savunma oyuncusu
Ahmet Çalık, Ankara’nın
Gölbaşı ilçesinde geçirdiği
trafik kazası sonucu hayatını
kaybetti.
Kaza, sabah 09.00
sularında Ankara’nın Gölbaşı
ilçesi çıkışındaki AnkaraNiğde karayolunun 2’nci
kilometresinde meydana geldi.
Konyaspor forması giyen 27
yaşındaki milli futbolcu Ahmet
Yılmaz Çalık, sürücülüğünü
yaptığı 06 CLK 94 plakalı
aracının direksiyon hakimiyetini
kaybetti. Şarampole uçan
araç, metrelerce sürüklenip
takla atıp savrulduktan sonra
ancak durabildi. Kazanın
ardından çevre sakinlerinin
ihbarı üzerine olay yerine
çok sayıda sağlık ve polis
ekipleri sevk edildi. Çarpmanın
etkisiyle araçtan fırlayarak
metrelerce savrulan Çalık’ın
olay yerinde hayatını kaybettiği
öğrenildi. Genç futbolcunun
cansız bedeni Gölbaşı Devlet
Hastanesine götürülürken,

kazayla ilgili soruşturma
başlatıldı.
“ARABANIN TAKLA ATIP
PERT OLDUĞUNU GÖRDÜK”
Kazaya tanık olan çevre
sakinlerden Kenan Yıldırım,
“Sabah işten gelince
ambulansın, askerlerin,
jandarmanın orada olduğunu
gördük. Ne olduğuna bakmak
için gittiğimizde o esnada
yerde cansız bir bedenin
yattığını gördük. Arabanın
takla atıp, pert olduğunu
gördük. Çok süratli olduğunu
söylediler. Camdan fırladığı
için vefat etmiş. Aracın içinden
fırlamış. Yaklaşık 50-60 metre
sürüklenmiş. Emniyet kemeri
bağlı değilmiş. Olay yerinde de
vefat etmiş” dedi.
Bir diğer çevre sakini Zeki
Uğur ise “Araçla çok süratli
geçmiş. Geçtikten sonra
orada takla attığını görmüşler.
Müdahale etmişler. Arabanın
cam tavanından fırlamış.
Bariyerin hemen dibinden
fırlamış. Araba takla atmış”
ifadelerini kullandı.

AVRUPA’YA ÜRETEREK BAŞLADI
Salmanlı Kuruyemiş Fabrikası, ilk olarak
Avrupa’nın farklı ülkelerine üretim yapmaya
başladı. Tesis, ilerleyen süreçte iç piyasada
da önemli yatırımlara imza atacak.
Bozok Yaylası Yozgat’tan dünyanın farklı
ülkelerine kuru yemiş ihraç eden Salmanlı
Kuruyemiş, kapasitesini ilerleyen süreçte
kademeli olarak artıracak.

2016’DAN BU TARAFA…
2016 yılından beri
Almanya’nın Stuttgart bölgesinde
sürdürdüğümüz çalışmalara ek
olarak Türkiye’de modern ve
yeni bir üretim fabrikası kurmanın
gururunu yaşıyoruz. Ürün kalitesi
ve damak tadından asla ödün
vermeden güveninize layık olmaya
devam ediyoruz.

Üşümesin diye evine aldığı
KEDI 3 YAVRU DOĞURDU

ULUCANLAR’A

ZiYARETÇi AKINI
Ankara'nın en fazla ziyaret edilen
müzelerinden olan Ulucanlar Cezaevi
Müzesi, 2021 yılında ziyaretçi akınına
uğradı. Müzeyi 1 yılda, 221 bin kişi
ziyaret etti. Ulucanlar Cezaevi Müzesi,
geride bıraktığımız 2021 yılında 221 bin
kişi tarafından ziyaret edildi. Pandemi
kısıtlamaları nedeniyle haftanın bazı
günleri kapalı olsa da, açık olduğu
günlerde müzeye gösterilen ilgi büyük
oldu. Müzeyi, kısıtlamalara rağmen 221
bin kişi ziyaret etti. Türk siyasi tarihinin
en önemli duraklarından biri olan
Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ne bu kadar
büyük ilgi gösterilmesinin kendilerini
çok memnun ettiğini söyleyen Altındağ
Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı
“Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl içerisinde
bulunduğumuz pandemi koşulları
nedeniyle hafta sonları pek çok defa
sokağa çıkma yasağı uygulandı,
müzemiz defalarca ziyarete kapandı.
Buna rağmen, açık olduğu günlerde
ziyaretçi akınına uğradı. 1 yılda 221 bin
kişi ziyaret etti. Müzemizi ziyaret eden,
Türk siyasi hayatının geçmişine tanıklık

etmek isteyen herkese teşekkürlerimizi
iletiyoruz” dedi. Başkan Asım Balcı,
müzenin Pazartesi hariç, haftanın 6
günü 10:00-17:00 saatleri arasında
ziyaret edilebileceğini de sözlerine
ekledi. Türk siyasi tarihinin en
önemli duraklarından biri olan
Ulucanlar Cezaevi Müzesi; koğuşları,
tecrit odaları, zindanları ve bu
bölümlerde yapılan seslendirmeleriyle
ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.
Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken
bölüm ise, Ulucanlar Cezaevi'nde
yatmış tanınmış kişilere ait kişisel
eşyaların sergilendiği 6'ncı koğuş
oluyor. 1925 yılından 2006 yılına kadar
faaliyet gösteren Ulucanlar Cezaevi'nin
6'ncı koğuşu, burada yatan ünlü
gazeteci, edebiyatçı ve siyasetçilerin
kişisel eşyalarına ev sahipliği yapıyor.
Türk siyasi hayatına dair bir yolculuğa
çıkılan müzede ziyaretçiler, “Hilton
Koğuşu” olarak adlandırılan koğuşu
da ziyaret ediyor. Ardından çok sayıda
idamın gerçekleştiği darağacı da
yerinde görülebiliyor.

Ankara’da üniversite okuyan
Muhammed Emin Bilgin, sokakta
yaşayan kediyi üşümesin diye
evine aldı. Bilgin, bir süre sonra
evindeki farklı miyavlama
seslerinden sonra dolabında 3
yavru görünce şoka uğradı.
Gazi Üniversitesi Makine
Mühendisliği son sınıf öğrencisi
Muhammed Emin Bilgin,
sokakta yaşayan bir kediye
düzenli olarak yemek verdi.
Kendisine alışan kedi, sürekli
odasının penceresine gelmeye
başlayınca, Bilgin pencereye
mama ve su koymaya başladı.
Sonrasında kediyi havalar
soğuyunca üşümesin diye 9 kişi
yaşadıkları öğrenci evine alan
Bilgin, birkaç hafta sonra evden
farklı farkı miyavlama sesleri
duydu. Evinin koridorundaki
dolabı açtığında 3 yavru ile
karşılaşan Bilgin, yaşadığı
sürprizi İhlas Haber Ajansı (İHA)
muhabirine anlattı.
“Bir baktım ki dolabın içinde

3 tane yavru kediyle bu kedimiz
yatıyor”
Anne kediyle tanışma
sürecinden bahseden Emin
Bilgin, kedinin yaptığı sürprizi
görünce çok mutlu olduklarını,
arkadaşlarıyla beraber
şaşırdıklarını söyleyerek, “Bu
kedimizi yaklaşık 2 ay önce
beslemeye başladık, kendi
odamın penceresinin önünde bir
kutu yaptım. Oradan hem su ve
mama veriyorduk, bir de kutunun
içinde kalıyordu. 2-3 hafta
böyle kaldı, daha sonra havalar
soğumaya başlayınca eve
girmek istedi, biz de geceleri
içeri alıyorduk. Benim odamda
kalıyordu. Ondan da birkaç hafta
sonra evde biraz miyavlama
sesleri duymaya başladık. Bir
gün boyunca aradık, bulamadık.
İkinci gün bir baktım ki dolabın
içinde 3 tane yavru kediyle bu
kedimiz yatıyor. Biz de baya
mutlu olduk, arkadaşlarla
şaşırdık” dedi. İHA

YOZGAT LEBLEBİSİ ÜRETİYOR
Kuruyemiş üretiminde geniş bir
yelpazeye sahip olan Salmanlı Kuruyemiş
Tesisleri, aynı zamanda Yozgat’ta yerli
üreticiyi de destekliyor. Yozgat Leblebisi
artık Yozgat’ta üretiliyor. Salmanlı
Kuruyemiş Fabrikası, yerli üreticinin
ürünlerini kolaylıkla satışa sunacağı, yerel
işletme mantığının en güzel örneklerinden
bir tanesi oldu.

FABRİKAMIZ SORGUN’DA
Sorgun Şeker Fabrikası kavşağında
hizmet veren Salmanlı Kuruyemiş, Modern
binası, üretim kapasitesi ve istihdam
imkanları ile gelişen ve büyüyen Yozgat’ın
yerelden kalkınma hamlesine önemli bir
kazanım olacak.

PARA İKİNCİ PLANDA
Salmanlı Kuruyemiş Fabrikasını memleketine
kazandırmanın gururunu yaşayan İş İnsanı Aytaç
Salmanlı, duygularını şu sözlerle dile getiriyor:
Amacımız burada kendi insanlarımızla,
kendi hemşerilerimizle birlikte yol alma
amacındayız. Aslına ben bu yatırımı
Yozgat’ta değil de Almanya’da yapsam,
Ankara’da yapsam, İstanbul’da yapsam
daha karlı olurdum. Fakat ben bunları
tercih etmedim, parayı ikinci planda tuttum.
Burada amacımız, Avrupa’da dünyada tüm
ülkelere ihracat yapmak. Burada yaptığımız
ürünleri tüm dünya pazarına tanıtacağız
inşallah.”

