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NEFESİMİZİ ALIP VERENİ BULURSAK, ONDAN ANLARIZ KADİR NEDİR, HANGİ GECEDİR
On bir ay "aldırma" diye geçti, on ikinci ayda "aldırma" diyemiyoruz. Çünkü bu ayın içinde bir kesinleşme gecesi var.

İ

nsanoğlu bu! Durur durur, aldırmaz da birdenbire şahlanıverir. Neden, uzun zaman durur da neden birdenbire şahlanıverir diyemez kimse.
Kim kime diyecek? Herkes insanoğlu! Herkes aynı huy, aynı
biçimde.
İnsanoğlu bu! Duruyor duruyor da birdenbire kendine geliyor.
İnsanoğlu bu! Bakarsınız her şeyi yeriyor, yeriyor da birdenbire
hemen övmeye geçiyor.
Neden öyle niye böyle denemez. İnsanoğlu yılda bir an tutar
insanlığı. Başka zamanlar, insan görünür insan olmadan.

Herkes bilmez bu hesaplar incedir. Bu ince hesapları bilmezler
bile ki nedir?
Açıklarsak anlar insanlar. Kendi kendilerine bulamazlar böyle
hesapları. İşte, bulamadıkları orta yerde görünüyor. Yılda bir
gece var, kimse bilemiyor. Açık bir ad verilmiş yine kimse bilmiyor.
Dahası var bu uzun cilvenin, on dört yüzyıldır hâlâ bilen dememiş diyen olmamış, bilen olmamış.
Sadece bir isim almış, yürümüş. "Kadir Gecesi".
Kadir Gecesini kim anlamış, kim bilmiş?

"Kadir Gecesini ihya edin, iki yüz rek'at namaz kılın" diyenler.
Kadir Gecesini bilmemiş de bilmiş görünmüş.
Yılda bir gece, o da hangisi? Aynı geceyi denk getirsek bile gerçekten ne olacağını, kendimiz ne yapacağımızı biliyor muyuz?
"İbadetle sabahı bulsak bile ne olacağını, sonuçla ne anlayacağımızı biliyor muyuz" diyen olmamış ki, bilelim.
Varsın diyen olmasın! Hele bir kendimize gelelim. Yaşatanla birliğimizi Duyalım, anlar, idrak ederiz Kadir nedir nasıl alınır, nasıl
satılır. Nefesimizi alıp vereni bulursak ondan anlarız Kadir nedir,
hangi gecedir.
(Ayrıntılar Sayfa 10’da)

Kadir Geceniz
Mübarek olsun
Yýl: 1 Sayý: 184

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete
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‘O gecenin kadrini

ÇORİMDER keşkek
gününe hazırlanıyor

bilin ki, kadriniz bilinsin’

Çorum İl Müftüsü Dr.
Ahmet Akın, bin aydan hayırlı
olarak bilinen Kadir Gecesini
değerli kılan en önemli sebep
mukaddesi kabımız Kur’ân-ı
Kerîm’in bu gece indirilmeye
başlanmış olması olduğunu belirterek, ‘O gecenin kadrini bilin ki
kadriniz bilinsin’ dedi. Sayfa 12’de

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma

Teknolojileri Laboratuarı büyüyor

Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Teknik
Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun
ilk bölümlerinden olan Motorlu
Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri
Bölümü Laboratuarını ziyaret etti.
Sayfa 12’de

Çorumlu terör

kurbanı toprağa verildi
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden havalimanı çalışanı Çağlayan Çöl, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı
Kadına yönelik aile içi şiddetle
mücadele eğitimleri sürüyor

Halil Kabadayı

oğlunu evlendiriyor

Memur-Sen İl Temsilcisi ve
Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı
Ahmet Saatcı, bin aydan daha
hayırlı olan Kadir Gecesini kutlayarak, maneviyatı yüksek, tefekkürün
ve duanın değerinin yüksek olduğu
bu değerli gecenin ihya edilmesinin
gerekliliğini bir kez daha hatırlatmak istediklerini söyledi.

Sayfa 12’de

ÇOFSAD iftar

Yüksekten düşen kadın yaralandı
Sungurlu’da yüksekten
düşen yaşlı kadın yaralandı.
Sayfa 3’te

Elektrik kesilecek

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş., İl
Koordinatörlüğü, Çorum'da kaliteli ve sürekli
elektrik dağıtımı için yapılacak olan teknik
çalışmalar nedeniyle 'Programlı Elektrik
Sayfa 3’te
Kesintisi' uygulanacak.

Çorum’da ihracat yüzde 0,6 artarken,
ithalat yüzde 31,6 azaldı.
Sayfa 3’te

Minibüs tarlaya uçtu: 13 yaralı
Sungurlu’da meydana
gelen trafik kazasında 13 kişi
yaralandı.

Sayfa 3’te

Sayfa 12’de

Sağlık-Sen Basın ve
İletişimden Sorumlu Başkan
Yardımcısı Hacı Nuri Lafcı, Sağlık
Sen olarak icap nöbetleri ile ilgili
yazıya dava açtıklarını vurguladı.

Sayfa 12’de

Sayfa 11’de

Çorum’da ihracat yüzde 0,6
arttı, ithalat yüzde 31,6 azaldı

Olay, ilçeye bağlı
Başpınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre,
evde eşiyle tartıştıktan sonra
bunalıma girdiği öne sürülen
T.K.(47) evde bulduğu ilaçları
içip intihar etmek istedi.

ilgili yazıya dava açtık’

Çorum Fotoğraf Sanatı Derneği
(ÇOFSAD), bu yıl düzenlemiş olduğu geleneksel iftar yemeği ile bir araya geldi.
Dernek yönetimi, dernek üyeleri ve Halk
Eğitim Müdürlüğüce düzenlenen fotoğraf
çekimi kursiyerlerinin katıldığı iftar yemeği mütevazı bir havada gerçekleşti.

Sayfa 11’de

İntihara teşebbüs etti

‘İcap nöbetleri ile

yemeğinde buluştu

Bozboğa Köyünde Hasat
günü etkinliği düzenlendi

Sayfa 12’de

Sayfa 11’de

Sayfa 11’de

Saatcı: Kadir Gecesi; idrak etme,
tefekkür etme ve akletme gecesidir

Kısa adı Çorum İmam
Hatipliler Derneği olan
ÇORİMDER yıllardır süren geleneği devam ettirerek şehrimizin
ve ülkemizin en köklü okullarından olan İmam Hatip Lisesi,
mezunları ve Mensuplarını
Geleneksel Keşkek günü ile tekrar bir araya getirecek.

Tarım ve Belediye’nin Gıda
Denetimi sürüyor
Sayfa 11’de

Sayfa
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Saygıdeğer müşterilerimizin
ve tüm Çorum
halkının Mübarek Kadir
Gecesi’ni en içten
dileklerimizle kutlarız
‘Hain terör saldırısını

şiddetle kınıyoruz’

TÜMSİAD
Başkanı
Abdurrahman Kılıç, İstanbul Atatürk
Havalimanı’nda meydana gelen ve
masum vatandaşları hedef alan hain
terör saldırısını şiddetle kınadıklarını
söyledi.
Kılıç, “Türkiye’nin birlik ve
beraberliğine zarar vermek isteyenler, mübarek Ramazan ayında
masum vatandaşlarımızın canlarına
alçakça kıyarak çirkin oyunlarını
devam ettirmek istiyorlar. Bu canilere en güzel cevabı; birlik ve beraberliğimizi koruyup, birbirimize her
zamankinden daha fazla kenetlenerek vereceğiz” dedi. Kılıç, konuya
ilişkin yazılı açıklamasında şunları
dile getirdi:
“Türkiye, korkuyla yoğrulmaya çalışılan bir ülke hiçbir zaman
olmadı, olmayacak. Bizim hamurumuzda cesaret var, sevgi var, birlik

var, beraberlik var. Bu zor günlerden
daha da güçlenerek çıkacağımızdan
kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye
büyük ve güçlü bir ülkedir ve bu
hainler dün olduğu gibi bugün de en
ağır şekilde cezalandırılacaktır.
Üzüntümüz derin ancak unutulmasın
ki dünyanın sayılı havalimanlarından
biri
olan
Atatürk
Havalimanı’nda gerçekleşen hain
terör saldırısı sadece ülkemize değil,
tüm dünyaya yönelik gerçekleşmiş
bir saldırıdır.
Küresel bir tehdit olan teröre
karşı Türkiye olarak hiçbir zaman
sessiz kalmadık ve kalmayacağız.
Bu elim saldırıda, yaşamını yitiren
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,
tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır,
yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Hepimizin başı sağ
olsun.”

K.K.122

Sungurlu’da berberler
bayram mesaisinde

Sungurlu'da her bayram olduğu gibi bu
Ramazan Bayramı öncesi de yoğun mesai
yapan berberler, vatandaşları bayrama hazırlıyor.
Meslek gurupları içerisinde bayram
öncesi en yoğun esnaf guruplarından olan berberlerin bu bayram da kaderleri değişmedi.
Uzun süre ayakta çalışmak zorunda
kalan berberler bunu pek dert etmeden müşterilerini bayrama şık ve temiz girmeleri için
hünerlerini sergiliyor.
İşini severek yaptığını belirten berber
Serdar Atalay, durumu çok olumsuz görmediklerini vatandaşlara hizmet emenin güzelliğiyle
kendileri için bayramın, ikinci günü başladığını söyledi.Yılda iki defa bu yoğunlukta çalıştıklarını ifade eden Atalay, yaşadıkları yoğunluk ve yorgunluğun her şekilde maddi ve manevi açıdan kendilerini mutlu ettiğini, güzel
bayramların yaşanmasında kendilerini pay
sahibi olmalarının hazzını yaşadığını dile
getirdi.
Tıraş olmayı geç saatlere bırakan müşteriler ise, özel sektör ve serbest meslekte
çalışmaları nedeniyle gündüz müsait zamanları olmaması nedeniyle gece geç saatte tıraş
olmaya geldiklerini söyledi.

MUHAMMED’ÜL EMİN
K.K. 81

KÂBE’NİN TAMİRİ

Hz.Muhammed(SAV)
Mekkelilerle ilişkileri sürdürüyor toplantılarda bulunuyor,
çarşıda pazarda dolaşıyor,
panayırlara giderek hatipleri
dinliyor, çeşitli memleketlerden gelen çeşitli insanların
anlattıkları hikâyeleri, verdikleri haberleri ilgi ile takip ediyordu
Hz.Muhammed(SAV) son
derece mütevazı olduğu için
herkes onunla konuşmaktan,
ona danışmaktan çekinmiyordu; onu bazen şehrin en zengin adamıyla, bazen
Yemen'den gelen bir âlimle,
bazen de bir deve çobanıyla
konuşurken görüyorlardı. Bu
konuşmaların yerleri; ister
mükemmel döşenmiş bir
konak, ister büyük bir mağaza, isterse Kâbe duvarının dibi
yahut kenar mahalledeki bir
kerpiç evin eşiği olsun, halinde aynı tevazu ve vakar göze
çarpıyordu.
Hz.Muhammed(SAV) çok
dinliyor, az konuşuyordu.
Sözlerinde ciddi davranıyor;
bazen latife ederse yahut
nükte yaparsa haktan ayrılmamaya, kimseyi incitmemeye
çok dikkat ediyordu. Zaten
gerek latifeleri gerek nükteleri
en tatlı ve en zarif cinstendi.
Birisiyle konuşmak icap
edince ona bütün vücuduyla
dönüyordu. Böylece karşısın-

dakine hem saygı göstermiş
oluyordu, hem de gösterişli,
sevimli, hatta heybetli şahsiyetiyle kendisine, karşısındakinin saygısını sağlıyordu.
Hz.Muhammed(SAV)
lüzumunda gülüyordu, fakat
bu gülüş hiçbir zaman bir çığlık veya kahkaha derecesini
bulmuyordu.
Hz.Muhammed(SAV)
bazen celalleniyordu; fakat
iradesine hâkim oluyor, bağırmıyor, kötü lâf söylemiyor,
gözleri hınçla parlamıyor,
çeneleri kilitlenip yumrukları
sıkılmıyordu. Sadece iki kaşının arasındaki damar şişiyordu. Dar yürekli değildi.
Hadiseleri sükûnetle karşılamasını, kusurlara müsamaha
göstermesini, sıkıntıya katlanmasını pekiyi biliyordu.
Hiddetini yenebilmesi, bu yüksek ahlâkı sayesinde mümkün
oluyordu.
Hz.Muhammed(SAV)
hareketli, çalışkan gayet uyanık, gözünden hiçbir şey kaçmayan bir insandı. Tuttuğu işi
mutlaka başarıyordu, verdiği
sözü mutlaka tutuyordu.
Dostluğu çok kuvvetliydi, herkesin iyiliğini istiyordu. Elinde
bütün imkânlar bulunmasına
rağmen, her zamanki sadeliğini muhafaza ediyordu.
Mekke'nin zenginleri,
kölelerine ve cariyelerine hayvan muamelesi yaptıkları
halde, Hz.Muhammed(SAV),

evlât telâkki ediyordu. Seneler
geçtikçe Hz.
Muhammed’in(SAV) gerek
evindeki, gerek şehir halkı
arasındaki itibarı yükseliyordu. Herkes onu seviyordu ve
herkes ona güveniyordu.
Kimsenin kalbini kırdığı, kimseye kaba davrandığı görülmüyordu.
Bu sırada vakit vakit
dağlardan inen seller Kâbe’yi
tahrip etmişti. Bazen bu sellerin insanın beline kadar yükseldiği oluyordu ve yarı yarıya
sular içinde oldukları halde
tavaf ediyorlardı. Zaten üstü
açık dört duvardan ibaret olan
mukaddes ev, düşen taşların
yerlerine konması suretiyle
basit bir şekilde tamir ediliyordu. Bütün gösterişi, kapının
iki tarafına dikilmiş olan iki
kılıçla, yine kapının üstüne
çakılan iki altın ceylan heykelinden ibaretti. Onları da
Abdülmuttalib ilâve ettirmişti.
Kâbe'nin içinde hubal
isimli put vardı. Bu üç asır
evvel bir Huzae prensi tarafından Akabe'nin bulunduğu
Amalika Ülkesi'nden getirilip
oraya konmuştu. Sakallı bir
ihtiyarı gösteriyordu. Renkli
kumaştan bir elbise giydirilmişti. Mekkeliler bir işe karar
vermek için burada fal çekiyorlardı. Evlenme, bir kuyu
kazma ve bir kan bedeli
ödeme gibi hallerde Araplar
bu heykelin önüne gelerek dua

ediyorlardı. Heykelin altında
küçük bir mahzen vardı ve
burada Kâbe hizmetlerine
mahsus bir hazine bulunuyordu.
Kâbe'nin içinde ayrıca
birçok kabartma veya renkli
resimler de vardı.
Kâbe'nin dışarısında
çepeçevre renk renk taşlar,
türlü heykeller sıralanmıştı.
Sayıları üçyüz altmışı buluyordu. Gerek Mekkeliler, gerek
çölün her tarafından gelen
Araplar, senenin belli günlerinde veya herhangi bir zamanında gelip burayı tavaf ediyorlardı. Bazen bu tavafı
erkekler tamamiyle çıplak olarak, kadınlar da vücutlarında
yalnız bir gömlek bulunduğu
halde yapıyorlardı.
Kâbe'nin duvarları ancak
bir adam boyundaydı. Bir hırsız herhangi bir gecede, kolayca oraya girerek Hubal'a emanet edilen hazineyi çalabilirdi.
Putlardan birini veya bir kaçını götürmeleri ihtimali de yok
değildi. Bunun için Mekkeliler
hem duvarları daha yüksek
olarak yeniden yapmak, hem
de üstünü çatı ile kapatmak
lüzumunu hissettiler. Fakat
tereddüt içindeydiler. Binanın
değiştirilmesinin caiz olmayacağını sanıyorlardı. Hele
duvarları yeniden daha iyi bir
şekilde yapmak için olsa bile,
yıkmak cesaretini kendilerinde
bulamıyorlardı.

Bu takdirde Kâbe'nin
sahibi tarafından bir felâkete
uğratılmaları ihtimalinden
korkuyorlardı. Bir takım gelenekler ve inanışlar Kâbe'ye el
sürülmesinin caiz olmadığı
kanaatini vermişti.
Mekke'nin ortasındaki
büyük boşluğu bir deniz haline getiren sel yüzünden Kâbe
çok harap olmuştu. Mutlaka
esaslı tamire ihtiyacı vardı.
Kureyş'in büyüklerinden
bazıları ve serbest düşünen
kimseler dediler ki:
Kâbe'nin sahibi, oranın
imarından memnun olur.
Bu söz üzerinde; günlerce, haftalarca duruldu, nihayet
karar verildi.
(Devamı Yarın)

İsteme adresi:
0 212 518 23 97
www. ozdengazetesi. com.tr
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Çorum’da ihracat yüzde 0,6
arttı, ithalat yüzde 31,6 azaldı

Çorum’da ihracat yüzde 0,6 artarken,
ithalat yüzde 31,6 azaldı. Yapılan araştırmaya
göre Türkiye genelinde ise ihracat yüzde 9,6
arttı, ithalat yüzde 3,8 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan
geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016
yılı Mayıs ayında, 2015 yılının aynı ayına göre
yüzde 9,6 artarak 12 milyar 140 milyon dolar,
ithalat yüzde 3,8 azalarak 17 milyar 194 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI
YÜZDE 25,5 AZALDI

Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde
25,5 azalarak 6 milyar 788 milyon dolardan 5
milyar 54 milyon dolara geriledi. İhracatın
ithalatı karşılama oranı 2015 Mayıs ayında
yüzde 62 iken, 2016 Mayıs ayında yüzde
70,6’ya yükseldi.

İHRACAT YÜZDE 5,9 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Mayıs ayında bir
önceki aya göre ihracat yüzde 5,9, ithalat
yüzde 2,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 yılı Mayıs ayında
önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9,4
artarken, ithalat yüzde 9,4 azaldı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE
İHRACAT YÜZDE 25,1 ARTTI

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki
payı 2015 Mayıs ayında yüzde 42,5 iken, 2016
Mayıs ayında yüzde 48,5 oldu. AB’ye yapılan
ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde
25,1 artarak 5 milyar 887 milyon dolar olarak
gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN
ÜLKE İNGİLTERE OLDU

İngiltere’ye yapılan ihracat 2016 yılı
Mayıs ayında 1 milyar 283 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 112
milyon dolar), İran (673 milyon dolar) ve
İtalya (603 milyon dolar) takip etti.

İTHALATTA İLK
SIRAYI ÇİN ALDI

Çin’den yapılan ithalat, 2016 yılı
Mayıs ayında 2 milyar 39 milyon dolar oldu.
Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 856
milyon dolar), ABD (1 milyar 210 milyon
dolar) ve Rusya (1 milyar 206 milyon dolar)
izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ
ÜRÜNLERİN İMALAT
SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ
PAYI YÜZDE 3,3 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret
verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan
imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs
ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5’tir.
Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi
ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,3, orta
yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde
32’dir.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ
ÜRÜNLERİN İMALAT
SANAYİ İTHALATI İÇİNDEKİ
PAYI YÜZDE 16,9 OLDU

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 85,1’dir. Yüksek teknoloji
ürünlerinin 2016 Mayıs ayında imalat sanayi
ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,9, orta
yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde
45’tir.

Yüksekten düşen
kadın yaralandı

Sungurlu’da yüksekten düşen yaşlı
kadın yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Muhsin
Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bankadan
çıkan M.K, bankanın yan tarafında bulunan
boşluğu fark edemeyince 3 yüksekten aşağıdaki cam masanın üzerine düştü.
Düşmenin etkisiyle yaralanan kadın,
kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla
Sungurlu
Devlet Hastanesi'ne
kaldırarak tedavi altına aldı.
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ÇORİMDER keşkek
gününe hazırlanıyor

Çorumlu terör

kurbanı toprağa verildi
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden havalimanı çalışanı Çağlayan Çöl, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki
canlı bomba saldırısında yaşamını yitiren yer hizmetleri görevlisi 28 yaşındaki Çağlayan Çöl, memleketi Çorum'un
Osmancık İlçesi'nde son yolculuğuna
uğurlandı. Çağlayan Çöl'ün cenazesi,
İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından önceki akşam doğum yeri Osmancık ilçesine getirilerek Osmancık Devlet
Hastanesi morguna konuldu. Dün buradan alınan Çöl'ün Türk bayrağına sarılı
tabutu, ilçeye bağlı Başpınar köyüne
götürüldü. Köy meydanındaki cenaze
töreni öncesi Çöl'ün kardeşi Kezban
Çöl ile yakınları ve mesai arkadaşları
tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Ayakta
durmakta güçlük çeken anne Hatice
Çöl'ü, yakınları teselli etmeye çalıştı.
Anne Çöl, gözyaşları içinde "Sen şehit
oldun. Seni Peygamber karşılayacak
yavrum, onlar düşünsün. Onlar cehennemde fokur fokur kaynayacak.
Peygamber öpecek seni alnından, ben
de öpüyorum sarı papatyam." ifadelerini kullandı.
Çöl'ün cenazesi, öğle namazını müteakip İlçe Müftüsü Süleyman Çoban tarafından kıldırılan cenaze namazının

ardından köy mezarlığında toprağa
verildi.
Cenaze törenine Çöl ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Adem Saçan,
Garnizon ve İl Jandarma Komutanı
Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çelik,
İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu,
Osmancık Kaymakamı Cemalettin
Demircioğlu, Belediye Başkan Vekili
Kadir Delibaş, Türk Hava Yolları ile
Turkish Ground Services'in yetkilileri,
mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

"BAYRAMDA KÖYE
GELEREK SÜRPRİZ
YAPACAKTI"

Çöl'ün amcası emekli astsubay Nihat
Çöl, Atatürk Havalimanı'ndaki saldırının tüm Türkiye'ye olduğu gibi ailelerine de ateş düşürdüğünü belirterek,
"Yeğenim askerliğini Güneydoğu'da,
Kato Dağı'nda yaptı. Teröristlerle karşı
karşıya geldi, oradaki kalleşlere yenilmedi ama İstanbul'un göbeğinde şehit
oldu" dedi.
Yeğenini, "karıncayı bile incitmeyen
bir Anadolu insanı" olarak tanımlayan

Çöl, şunları kaydetti:
"Patlamayı haberlerde öğrendik. Babası
hemen oğlunu arayınca telefona başkası çıkıyor ve 'oğlunuz şu an burada yok'
diyor. Sonra hemen İstanbul'a gittik.
Öğrendiğimize göre teröristin tüfekle
ilk ateş açması sırasında vuruluyor.
Vücudunda 7 mermi izi var.
Patlamanın ardından da şarapnel parçası isabet etmiş. Bu ilk değil ama temennimiz son olur. Milletimiz, güvenlik
güçlerimiz elinden geldiği kadar birlik
ve beraberlik içerisinde terörün son
bulması için çalışacaktır."
Çağlayan Çöl'ün anne ve babasının 4-5
gün önce çocuklarının yanında olduğunu anlatan amca Çöl, "Kendisi de valizini hazırlamış, anne ve babasına söylememiş ama bayramda köye gelerek
bize sürpriz yapacakmış. Kato'da,
Gabar'da askerdeyken çatıştı, 20 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da şehit
oldu, gitti." diye konuştu.
Yeğeninin daha önce marangozluk,
kasiyerlik gibi işlerde çalıştığını aktaran amca Çöl, askerliğinin ardından
2014 yılında yer hizmetleri şirketi
Turkish Ground Services'te işe başladığını kaydetti.

Kısa adı Çorum İmam Hatipliler
Derneği olan ÇORİMDER yıllardır süren geleneği devam ettirerek şehrimizin ve ülkemizin
en köklü okullarından olan İmam Hatip Lisesi,
mezunları ve Mensuplarını Geleneksel Keşkek
günü ile tekrar bir araya getirecek.
Dernek başkanı Ayhan BOYRAZ "
Geleneksel olarak düzenlediğimiz Keşkek
günü programımızın tüm hazırlıkları tamamlandı. İmam Hatip okullarından mezun olan
veya kendini bu camia ya mensup hisseden
herkesi 9 Temmuz 2016 Cumartesi günü saat
10.00 da Anadolu İmam Hatip Lisemizin bahçesinde bir araya gelmeye, bayramlaşmaya ve
hasret gidermeye davet ediyoruz." dedi
Boyraz konuşmasına şu şekilde devam
etti:
“İmam hatipler bu memleketin öz evlatlarıdır. İmam hatipliler, Siyasetten kamu hizmetine, özel sektörden eğitime her alanda başarılı işlere imza atmış ve güzel işlere yapmaya
devam edecektir. Birlik ve beraberliğe keşkeğimizi vesile ederek toplanacağız. Bu vesile ile
tüm ülkemizin, camiamızın ve İslam Aleminin
Ramazanı şerifini, yaklaşan bayramınızı ve
kurtuluşumuza vesile olacak kadir gecesini tebrik ediyor, çalışmalarımızın hayırlara vesile
olmasını diliyoruz.”

Elektrik kesilecek

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş., İl
Koordinatörlüğü, Çorum'da kaliteli ve sürekli
elektrik dağıtımı için yapılacak olan teknik
çalışmalar nedeniyle 'Programlı Elektrik
Kesintisi' uygulanacak.
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.
Çorum İl Koordinatörlüğünden elektrik kesintisi uygulanacak olan bölgeler, zaman dilimi ve
işin içeriği ile ilgili yapılan güncel bilgilendirme şöyle:
02.07.2016 Tarihinde Çorum İli
Merkez İlçesinde 04:30-06:30 saatleri arasında
"OSOS Çalışmaları'' nedeniyle; İnönü Caddesi
Bir Kısmı, Kubbeli Caddesi Bir Kısmı,
Eğridere Sokak, Aynalı Sokak Bir Kısmı, Gazi
Caddesi bir Kısmı, Maliye Sokaklar, Tekel
Sokaklar, Kulaksız 1 Sokak Bir Kısmı,
Kavukcu Sokaklar Civarına,
02.07.2016 Tarihinde Çorum İli
Merkez İlçesinde 06:30-08:30 saatleri arasında
"OSOS Çalışmaları'' nedeniyle; Kavafiyeciler
Sokak, Çiriş Sokak, Çepni Sokak, Ömür 2
Sokak Civarı, Ümüt Halife Sokak civarı Bir
Kısmı, Kubbeli Caddesi Bir Kısmı, Şeyh Eyüp
Sokak Bir Kısmı, Uğurmumcu Caddesi Bir
Kısmı, Celep Sokak Civarı Bir Kısmına,
02.07.2016 Tarihinde Çorum İli
Merkez İlçesinde 08:30-10:30 saatleri arasında
"OSOS Çalışmaları'' nedeniyle; Çöplü Caddesi
, Çöplü 2ve3 Sokaklar, Madem Bahçe
Sokak,Madem Sokak, Uç Sokaklar Bir Kısmı,
Çınar Sokaklar Civarı Bir Kısmı, Fatih
Caddesi Bir Kısmı, Hamit Kaplan Caddesi Bir
Kısmı, Anadolu 3.,4.,2.,13.,12.,9., Sokakların
Bir Kısmı, Aşçılar 1. Cadde 3.,4.,5.,6.
Sokakların Bir Kısmına,
02.07.2016 Tarihinde Çorum İli
Merkez İlçesinde 10:30-12:30 saatleri arasında
"OSOS Çalışmaları'' nedeniyle; Aşçılar
3.Cadde 13. Sokak Aşçılar Bağevleri Bir
Kısmı, Sakarya 1. ve 2.Cadde Bir Kısmı
3.Cadde
Bir
Kısmı,
Sakarya
7.,8.,11.,13.,14.,18. Sokakların Bir Kısmına
programlı olarak elektrik verilemeyecek.

Minibüs tarlaya uçtu: 13 yaralı
Sungurlu’da meydana gelen trafik
kazasında 13 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere
göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 25.
kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan
Çorum istikametine gitmekte olan ve sürücüsü
öğrenilemeyen minibüs, yoldan çıkarak tarlaya
uçtu. Kazada A.Y, A.R.Y, A.A, Ö.Y, G.Y,
M.K.Y, U.Y, İ.A, S.A, M.A, R.A, M.H.B ve
A.B yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen
ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine
Kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili
olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği
bildirildi.
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Kadir Geceniz kutlu olsun

K.K. 82

Tüm dost ve hemşehrilerimizin
Mübarek Kadir Gecesi’ni kutlarız

01 Temmuz 2016 CUMA

Saygıdeğer müşterilerimizin ve tüm Çorum halkının
Mübarek Kadir Gecesi’ni en içten dileklerimizle kutlarız

K.K. 83

Hemşehrilerimizin Kadir Gecesi’ni
en içten dileklerimizle kutlarız

K.K. 84

LEZZET SARAYI

Tüm müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin
Kadir Gecesi’ni kutlar; hayýrlara
vesile olmasýný dileriz.

BELLA

0 532 200 92 77

Düğün, Sünnet, Mevlüt yemekleri verilir
Uygun fiyat a kalite hizmet. Bize uğramadan karar vermeyin

Alo Paket: 213 18 50 - 0 533 493 85 81 - 0 555 802 41 27

K.K. 86

Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar;
Gecemizin hayýrlara vesile olmasýný dileriz.

BURCU BAYRAK
Güzellik Salonu

Epilasyon - Cilt Bakımı - Kalıcı Makyaj - İpek Kirpik
Kaş Dizayn - Kirpik Perma - Kırışık Tedavisi - Leke
Tedavisi - Makyaj - Aroma Terapisi - Ayak Detoksu
Dövme Silme - Ağda
Karakeçili Mah. Karakeçili 8. Sok. Hasan Basri Ilgaz İş Merk.
No: 1/12 ÇORUM (Vefa Eczanesi Üzeri)
0 364 333 05 75

Müşterilerimizin ve Çorum halkının Mübarek Kadir Gecesi’ni
kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederiz

Burhan BALCI

Suat BOZER
Merkez: Üçtutlar Mah. Eşref Hoca Cad. No: 32/D ÇORUM
T: 0364 777 0 700 / F: 0364 777 0 701
Şube: Bahçelievler Mah. Şenyurt 9. Sok. No: 1 / ÇORUM
T: 0364 222 1 616 / F: 0364 222 1 617
www.mis s s e liz.com / www.be llacorum.com

K.K. 85

K.K. 88

Uğur Mumcu Cad. No: 8 ÇORUM (Kuyumcular Çarşısı Tozlu Giyim yanı
Hocazade Karşısı) ALO PAKET: 213 18 50
K.K. 87

Değerli Müşterilerimizin ve Çorum halkının Mübarek
Kadir Gecesi’ni kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz

Seval Demirci
Güzellik Uzmanı
0 535 219 13 31

sevaldmrc@hotmail.com

Ali ÇELİK
Kuaför ve Saç
Tasarım
0 533 924 08 48

celikali_06@hotmail.com

Üçtutlar Mah. Fatih Cad. No: 68 / A - B
225 78 78

K.K. 89

Sayfa
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01 Temmuz 2016 CUMA

Ahmet Sami CEYLAN

Bu mübarek gecenin ülkemize, İslam âlemi ve tüm insanlığa huzur,
mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Kadir
Geceniz mübarek olsun…

AK
Parti
Çorum
Milletvekili

K.K. 91

Abdulkadir ŞAHİNER
SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANI

K.K. 90

Sayfa
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01 Temmuz 2016 CUMA

Çorum Halkının Mübarek Kadir Gecesini Kutlarız

Cumhuriyet Halk Partisi

Çorum Halkının Mübarek Kadir Gecesini Kutlarız
İl Başkanı Hasan Suvacı

K.K. 93

Merkez İlçe Başkanı
Ali Rıza Suludere

K.K. 92

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Bektaş

Çorum Halkının Mübarek Kadir Gecesini Kutlarız

Sefer Kahraman
Şeker – İş Şube Başkanı ve Pankobirlik Başkan Adayı

Çorum Halkının Mübarek
Kadir Gecesini Kutlarız

K.K. 94

Necati Gül
Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi

Çorum Halkının Mübarek Kadir Gecesini Kutlarız

K.K. 95

Türkiye Emekliler Derneği

Hıdır Kınıklı
Çorum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

K.K. 96

Sayfa
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YAÐMAKSAN

01 Temmuz 2016 CUMA

Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesi’ni kutlar;
Hayýrlara vesile olmasýný dileriz.

Tüm dost ve hemþehrilerimizin Kadir Gecesi’ni
kutlar; Gecemizin hayýrlara vesile olmasýný dileriz.

Er Ticaret

MAKÝNA SAN. VE TÝC.LTD.ÞTÝ.

Mustafa Yaðlý
K.K. 97

Hemþehrilerimizin Kadir
Gecesi’ni kutlar; Gecenin
hayýrlara vesile olmasýný
dileriz.

DURU ÇAMAŞIRHANE

K.K. 98

Hemþehrilerimizin Mübarek Kadir Gecesi’ni kutlar;
Gecemizin hayýrlara vesile olmasýný dileriz.

ÜÇTUTLAR MAH.
EŞREFHOCA CAD. NO: 40 / A
MERKEZ / ÇORUM

K.K. 99

YENİYOL MAH. GAZİ 4. SOK.
NO: 2 / A

(0364) 700 10 03

K.K. 100

Tüm müþterilerimizin ve
hemþehrilerimizin
Kadir Gecesini kutlarız.

Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecenizi kutlar;
İslam Alemine hayýrlar getirmesini dileriz.

Etap
Halý
K.K.101

Ýntegral
Turizm

K.K.102

Kadir Geceniz Mübarek Olsun

Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar;
Tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dileriz

Karabacak
Mobilya
K.K.103

Çorum’ a, Çorumluya Özel...

K.K.104

Sayfa
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Tosunoğlu
Kasabı

Dost ve hemþehrilerimizin Mübarek Kadir Gecesi’ni kutlar; hayýrlara vesile olmasýný dileriz.

YUFKA - KADAYIF - MANTI - ERİŞTE - ÇORBALIK - TANDIR EKMEĞİ

Ceren GEDİMAN ARKAN - MURAT ARKAN

Bahattin TOSUN

K.K.105

Değerli müşterilerimizin Mübarek Kadir Gecesi’ni
kutlar; İslam alemine hayýrlar getirmesini dileriz.

K.K.106

DEKOSAN YAPI
Cengiz BIYIK

YUFKA & KADAYIF

Sabri OKUDUCU

0 543 537 47 71 - 0 364 777 08 08
dekosanyapi@hotmail.com
Karakeçili Mah. 1. Albayrak Sok. No: 21/B
(Valilik binası arkası)

0 543 284 28 42 - 0 364 212 78 57

Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 2/F ÇORUM

Tel: 0 364 221 75 97 - Gsm. 0 542 809 03 85
Bahçelievler Mahallesi 2. Sokak No: 12
(Dalgıç Oteli Yanı)
Tüm müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Mübarek Kadir Gecesi’ni
kutlar; hayýrlara vesile olmasýný dileriz.

ANKARA

K.K.108

K.K.107

Değerli müþterilerimizin Kadir Gecesi’ni kutlarız

Bugün idrak edeceğimiz Kadir Gecemizin
hayýrlara vesile olmasýný dileriz.

CAFE RÜYA

Osmanlıdan Gelen Lezzet...

ve CAFE

Levent TURAN
0 530 228 98 97

Karakeçili Mah. Albayrak 6. Sok. No: 6/1 ÇORUM

Hemþehrilerimizin Mübarek Kadir
Gecesi’ni kutlar; Gecemizin hayýrlara
vesile olmasýný dileriz.

Gedimanlar

STEAK HOUSE

0 364 213 49 35 - 0 506 596 51 31
Yeniyol Mah. 8. Gazi Sok. No: 7/A ÇORUM
kasaptosunoglu@gmail.com

01 Temmuz 2016 CUMA

K.K.109

Tüm hemşehrilerimizin Kadir Gecesi’ni
en içten dileklerimizle kutlarız

K.K.111

Aysu ÖZDOĞAN
(Bölge Sorumlusu)

0 544 298 91 86
aysubilgi@hotmail.com

0 364 222 10 20
www.osmanlicigkofte.com
Bahçelievler Mah. Bahabey Cad. Kaleli No: 37/ B Merkez - Çorum
K.K.110

Çorumlu hemşehrilerimizin Kadir Gecesi’ni tebrik eder,
milletimize huzur ve mutluluklar getirmesini dileriz

K.K.112

GÜNDEM
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Mübarek Kadir Gecemiz hayırlara vesile olsun
Sayfa

01 Temmuz 2016 CUMA

Saygıdeğer müşterilerimizin ve tüm Çorum halkının
Mübarek Kadir Gecesi’ni en içten dileklerimizle kutlarız

BAHARIM TOPTANCI
TEMİZLİK MARKET

K.K.114

K.K.113

Tüm dost ve hemşehrilerimizin
Mübarek Kadir Gecesi’ni kutlarız

Hemşehrilerimizin Kadir Gecesi’ni
en içten dileklerimizle kutlarız

HALI YIKAMA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN. TİC. ŞTİ.

Buharaevler Mah. Kamışlıevler 20. Sok. No: 2/5 ÇORUM

0 364 124 65 39 - 0 537 874 94 29

Albayrak Cad. No: 20
0 364 777 03 19

K.K.115

TADIM DÜRÜM

Tüm müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin
Kadir Gecesi’ni kutlar; hayýrlara
vesile olmasýný dileriz.

K.K.116

Kalite ve lezzetin
buluştuğu yer

Müşterilerimizin ve Çorum halkının Mübarek Kadir Gecesi’ni
kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederiz

İyi giyinmek herkesin hakkı
Dolunay SEZGİÇ

Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. 5/F (LC Waikiki arka çıkış kapısı)
K.K.117
Tel: 0 543 462 18 56

Mübarek Kadir Gecenizi kutlar, her şeyin
gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni
ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

e
s
r
225 48 88
ne
ö
D

lir
Ge

BAY - BAYAN GİYİM

Hatay usulü özel soslu
Yavruturna Mah. Tekel 5. Sok. No: 2/ E ÇORUM
(Sistem Dershanesi Yanı)

YENİ CİĞERCİ

K.K.118

1975

Osman İzgi

Saygıdeğer müşterilerimizin ve tüm Çorum halkının
Mübarek Kadir Gecesi’ni en içten dileklerimizle kutlarız

K.K.119

Merkez: Hamit Cami Yanı No: 45 ÇORUM
Tel: 213 45 93 - 212 59 31
Entegre: Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 115 ÇORUM

K.K.120

Sayfa
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ÖRGÜNÖZ’DE

İŞ İÇİNDE EĞİTİM

İNSAN HEDEFİNE,
AZMİ İLE ULAŞIR
Yapıcı taraf olarak hedefimiz: Yıkıcının sırtına binmek
ve hedefimize bir an önce
ermek de hepimizin en büyük
arzusu. Bu arzuyla yaşıyor,
arzumuzu gerçekleştirmek
için de Örgünöz Fik-ri'ni öğrenip, mümkün olduğunca
uygulu olmaya çabalıyoruz.
Bazen hepimizin kendinde
daha iyi tespitleyeceği gibi,
aşırı bir iddiamız oluyor, elimizden gelse bir anda dünyanın düzenini terse çevirip,
hedefimize ermeyi arzuluyoruz. İşte bu iddialı halimizi
daima koruyabilsek, gerçekten
arzu ettiğimiz gibi hedefimize
bir an önce ereriz. Fakat maalesef her zaman aynı derecede
gayretli ve başarılı olamıyor,
hatta bazı zaman da tersine
aşırı bir gaflete gömülüyoruz.
Tabi tekrar iddalı, gayretli hali
bulmak da hayli vakit alıyor
ve hedefe ulaşmaya biraz
daha geç kalınıyor.
Daima iddialı olup
azimle çalışmak, başarılar
kaydetmek için, sık sık kendimizi yenilememiz gerekiyor.
Bunu da; fikrimizin esaslarını
tekrarlayarak, uygulamalarımızı kontrol ederek, hatalarımızı, başarılarımızı tespitleyip, daha ilerisi için kendi
kendimizi iddiaya teşvik ederek başaracağız. Bu hususta
kendimizden başkasını var
saymayıp, tamamıyla davanın
yükünün omuzlarımızda olduğu inancıyla hareket etmemiz
gerekiyorsa da, başarılı
olmakta yakınlarımızın, arkadaşlarımızın rolü büyük oluyor. Nasıl ki okulda çalışkan
bir öğrenci ile arkadaşlık
yapan diğer öğrenci de ça lışkan olmak zorunluğunu duyar
ve de çalışkan olur, haylazın
yanındaki de ne kadar zorlasa
haylazlıktan beri gelemez.
Bizlerin durumu da
aynen böyle oluyor. Yakın
arkadaşlıklarımıza göre iddialı, başarılı oluyor ya da gafletten kurtulamıyor, nemelazımcı o-luyoruz. Bu sebeple arkadaş seçimimizi çok iyi yapmamız gerekmekte. Aynı davaya
inanmış da olsak, pasif durmakla hiçbir şey elde edemeyeceğimize göre, seçeceğimiz
arkadaşımızın hedefe ulaşmakta iddialı, gayretli olmasına ve bize de bu konuda destek olacağına kanaat getirmeliyiz. Aynı şekilde biz de kendimiz kadar arkadaşlarımıza
gayret verip, başarmasına yardımcı olacağız.
İşte böyle her şart karşısında birbirimize destek olup,
bir vücut haline geldiğimizde,
hedefe ulaşmak için zorlukları
başarıyla aşacağımız gibi, hiçbirimizde de en ufak yılgınlık,
yorgunluk görülmeyecek,
ancak zafer heyecanıyla dolu
olacağız.

A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M

Kadir Gecemiz
Şimdilik, içimizi doldurup fiillerimizden görünen Ramazan'ı
Şerif ayının Kadir Gecesi'ni idrak etmeye bakalım:

Dış dünyamız için belirli günler!.. Özenilen, beklenilen, gayret gösterilen günler.
Yapılacak işler, hedefler ve sonuçlar belli
de ondan.
Daha çok ehemmiyet verir gibiyiz. Esas,
mânevi hayatımızdır. Çünkü maneviyatımız olmazsa: dış dünyamız neye yarıyor
ki?
Adı belli bu manevi günlerimizin de işi
belli. Allahu Zülcelâl Tegaddesimizin bizi
insan etmekten muradı ne ise; biz o muradı ilâhiye uygun olacağız ki, Allah'ın takdiri ile bizimki bir olsun, Hedefi belli.
Evet.,belli işte, İmtihan ve ehliyet günleri,
tasdikname günleri, talim-yetişim günleri,
bu belli günler.
Sonu da belli. Yaptığımız zaman, tam bir
zevk duyuyoruz.
Devamlı ve sürekli olması, ahirete kadar
devamı ve cennet merhaleleri,
Cemalullahı müşahede, zevkü mennan.
Belli işte.

AYDINLIK

Gece ışıksız, karanlıkta; görmek, yapmak
zorunluğu var.
Bu zorları kolaylayan ışık nedir? Hangi
ışıktır?
Evet, çok ışıklar var. Var ama,
Muhammed'in(A.S) ışığı güneştir işte.
O’nun la geceyi gündüz etmek gerek.
Kadir Gecesi'dir bu! Müslüman çok mert
gerek. Mevlâya ermek gerek. Kadir, kıymet bilerek. Bu gece öyle bir gecedir ki,
tam şerif. Bu şerifle insan, şerefe ermek
gerek.

EHEMMİYETİ

Allah Celle ve Alâ, bizi insan eylediğine
çok iyi bir dikkat edelim. Nesine, hangi
tecellisine mazhar eylemiş bizi?
Hazır melekler yardım ederken sâfu saf,
insanlığımızla eyleyek insaf!
Biz olursak tam bir insanı saf, etmeyelim
şu kervan nefesi israf!
Nasıl takdiri mükarrer eylemis Allah,
uymadan gayriye olalım makduri saf!
İşte belirli-belirsiz, gizlice Kadir Gecesi
denilen, böyle bulunsa gerek.

Kurtulup şirki hafiden berudur.
Tefekkürü ihlâs, tespitle takdirdür.

Ehemmin tamı, mevlâyı aşka yakışır.
Hemen aşkullah ile kalpler tutuşur.
Devamu aşk ile kulluk yakışır.
Leyle-i Kadirde iş! Kulluk da budur.
Ciğer kebap olsun. Sıddık-ı Ekber gibi.
Davranış adalet olsun. Ömerül Faruk gibi.
Nefs ile cihat pek olsun. Aliyyül Mürteza gibi
İlmü edeple dolalım. Zinnureyn Osman gibi.
Kadir Gecesi gibi imtiyazlı geceyi.
Böyle bir kararla eyleyelim epeyi.
Ne yaparsak olalım makduri ilâhi.
İlâhi ente maksudi ve rızaike matlubi.
Havayı nefsin verdiği ıstırap belli.
Ganimeti Mııhammed'den olalım veli.
Kur'an-ı hakimden lütuflurı keremi.
Allah'ın ihsanı. Kadir Gecesi demi.
Böyle ganimetullahlar boşa gider mi?
Elhamdülillah ki biz de insanı İslâmi.
Açık feraizlerle emri ihsanı.
Kadir kıymetini bilmek Kadir Gecesi.

İNSAN MÂNEVİ OLARAK

İnsan, manevi olarak çalışır. Bilse de. bilmese de manevi çalışmasının sene başı
hesapları olarak Leyleyi Berat'ta bir senelik manevi kâr-zarar durumundan sonra
da, öndeki seneye bir plân yapılır.
Bundan on beş gün geçer, sahipliğini
yaşamasına bu nispette her şeye muvaffak
olmak için ramazanda bir ay oruçla hem
kendine sahiplik, hem de kendine lâzım
olacak şeylere bilumum sahipliğini talim
eder.

MÂNEVİ YARIŞMA

Ramazan ayındaki bir aylık insanlar arasındaki ilâhi keremler hedefine, insan
oruçla yaraşır. Orucun manevi güç kazandırmasıyla, insanlığına ulaşır.
Bu ulaşımın çok büyük değeri, kıymeti
vardır ki, buna toplu isim olarak "Kadir"
denir. Bu da bir senelik kıymet bilimi ve
ehemmiyeti maneviyenin özet bir belirtisiyle ya karne, ya da tasdikname töreni
gibi pek önemli bir merhaledir. Kadir
Gecesi; insanın insanlığını bulmasıyla,
takdire geçmesinin ilk diploma alması
gibidir.

Faydalı Bilgiler: Mürsafi Nedir ?
TAKDİR

Bir geceyi gün gibi etmektir takdir.
Allah'a şükür, duayı niyetin tamıdır,

Mürsafi, çeşitli ağaçlardan elde edilen, güzel
ve kuvvetli kokusu olan, acı bir reçinedir.
Genellikle ağaçların üzerinde yapışkan, bal
şeklinde görülür. İlk çağdan günümüze kadar
kullanılmaya devam etmektedir. Mürsafi bir
çok hastalığın şifasında da kullanılmaktadır.

Mürsafinin Faydaları

o
Öksürüğü kesici özelliği vardır.
o
Solunum yolu hastalıklarında kullanımı faydalıdır.
o
Spazmları giderir.
o
Nefes darlığı olanlara iyi gelir.
o
Boğaz ağrılarını giderir.
o
Ses kısıklığına faydalı gelir.
o
Balgam söktürücü özelliği vardır.
o
Aybaşı düzensizliğine karşı iyi gelir.
o
Antiseptik ve uyarıcıdır.
o
Ağız kokusunu giderir.
o
Sindirim sistemini güçlendirir.

o
Semizotu ile birlikte karıştırılarak
içilirse karındaki solucanları atar.
o
Sıtma rahatsızlığına karşı iyi gelir.
Mürsafinin Kullanımı
Mürsafi, gargara olarak kullanılır. Bunun için
daha önce hazırlanmış tentürden 1 çay kaşığı
kadar alınıp 1 su bardağı suyun içerisine atılarak karıştırılır. Ancak bunu kullanırken hekiminize danışmanız gerekir.

Müşterilerimizin ve İslam Aleminin Kadir Gecesini tebrik ederim

Kırkambar

Kuru Kahve - Baharat - Yemiş - Aktariye
Gazi Cad. No: 50 / A (Vergi Dairesi Yanı) K.K. 78
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ANINI YAŞA KENDİNİ YAŞA

BU DÜNYADAKİ
YERİMİZ, NE OLMALIDIR?

Evet, meselemiz aldanma hastalığından kurtulmaktı. Geçen mütalâamızda, "İnancından doymayan
insan, haberi olmadan aldanma hastalığına tutulur"
demiştik. "Neye, nasıl inanmak lâzım ki, sağlama
çıkalım" dedik.
Bir haftadır kendimizi izledik. Sadece kendimizi
izlemekle de kalmadık. Yanlarımızdakileri de izledik.
Hem de kendimizi anımızla yaşayarak izledik.
Şu kadarını anlayabildik ki: İnsanoğlu yapısının
gereği olan hedefi tutmadı mı, inancından da bir şey
anlayamıyor. "İnandım" demesi lâftan öteye geçemiyor.
Hatta, "İnsan olarak dünyaya geldim ama, bu
dünyaya gelmekteki maksat nedir?" diye düşünülmemiş, böyle bir merak ortada yok. Kendi yaratılışının
maksadını bilmeyenin, nesi ciddi bir tutuma girer ki;
inancının gerçek ve sağlamlığından söz edelim?
Kendimizi anımızla yaşamanın verdiği uyanıklıktan şu izlenimlerimize biraz daha devam edelim.
Biz ki insanız, bu dünyada yerimiz; yiyip-içmek,
yatıp-kalkmak, anlamsız, maksatsız çalışmak değil
herhalde. Çalışmak karın doyurmak için olsa, bunu
hayvanlar da yapıyor. Sabah yuvasından çıkan hayvanlar, akşama kadar karın doyurmak için çalışıyor.
Evcil hayvanlar, vahşi hayvanlar da böyle.
Eğer biz insanlar da, sadece bir geçim için
uğraşıyorsak, arada bir fark kalmadı demektir. İstif
şeklini düşünsek, dağlar çok mal istif etmiş, bizden
önce davranmışlar.
Hayır efendim hayır!.. İnsan dünyaya sahiplik
için gelmiştir. Sahip ne yapar, onları izleyelim.
Sahip:
Düzenler?
Nizam, intizam kurar,
Değerleri tespit eder,
Her varlığın kullanılan şeklini bulur, ona göre
yönetir.

Bütün bunları izlerken görüyoruz ki; insan çok
büyük, çok şerefli bir yaratık. Evet! İnsan büyük ama
çok da acze düşüyor. Bir türlü istikrarını bulamıyor.
Bulmayınca kayboluyor. Şekli insan, kendisi aldanan
oluyor. Peki, işe nereden başlanacak diye mesele
çatallaşıyor.
Öyleyse bu koca meseleyi yine inançların en
temelinden tashihe gideceğiz. İnsanın nefesiyle birlikte çalışan inanç meselesi, her ilişkisine aittir. Suyunu
bile; inanırsa içer, şüphe ederse içemez.
Hal böyle iken: Her ilişkisinde milim milim
inancıyla yaşarken, her ilişkinin temeline inelim.
İnsan her şeyden önce yaşıyor. Yaşadığına şahit oluyor da, Yaşatan'a, yaşadığı yerden şahit olması gerekmez mi? Kesinlikle düşüncemizi noktalaştıralım.
Yaşıyoruz, o halde canlıyız. Canımız; en yakın
ve her anlık ilişkimizdir.Öyleyse biz mi Yaşatan'dan
yaşıyoruz, yoksa Yaşatan mı bizi yaşatıyor?
Kendimizi anımızla yaşarken, buna iyi dikkat
edelim. Yaşatan'dan daha yakın ve sık ilişkimiz olan
var mı? Nereden ve neden yaşatıldığımızı dikkatle
izleyelim. Anımızı kendimizle, kendimizi de anımızla
yaşarken, sağlam bulabiliriz.
Kendini Anınla Yaşa!..

Yüce Türk Milletinin,
İslâm Âleminin
Kadir Gecesini
tebrik ederiz

“Müspet imandan
güç alınır.”

K.K.121

Abdulkadir DURU

GÜNDEM

11

ÇOFSAD iftar
Sayfa

İMSAKİYE

yemeğinde buluştu

Çorum Fotoğraf Sanatı Derneği
(ÇOFSAD), bu yıl düzenlemiş olduğu geleneksel
iftar yemeği ile bir araya geldi. Dernek yönetimi,
dernek üyeleri ve Halk Eğitim Müdürlüğüce
düzenlenen fotoğraf çekimi kursiyerlerinin katıldığı iftar yemeği mütevazı bir havada gerçekleşti.
Gerçekleşen iftar yemeğinde, Dernek
Başkanı Şükrü Ağbal, Ramazan ayında yaşanan
dayanışmanın tüm ülkede ve Çorum’da devam
etmesi temennisinde bulunarak, sağlanan birlik,
beraberlik ve barış ortamının sürdürülebilmesi
gerektiğini vurguladı.
ÇOFSAD’ın Çorum Halk Eğitim
Müdürlüğünce ve Kurs Öğretmeni Altan Özeskici
tarafından verilen Fotoğraf çekimi kursunu
tamamlayan kursiyerlerin kurs bitirme belgelerini
ve kurs sonunda düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren kursiyerlerin plaketlerini takdim
etti.
Birlik, beraberlik ve dayanışmanın hedeflendiği bu etkinlikleri büyük özverilerle gerçekleştirdiklerini dile getiren Ağbal, bu etkinliklerde
emeği geçen ve katılımlarını sağlayan herkese
teşekkür etti.

26 Ramazan

Çorum Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
Programlar ve Kanser Şubesi Ruh Sağlığı Birimi,
il ve ilçelerdeki Toplum sağlığı merkezi ve aile
sağlığı merkezinde görevli doktor, ebe, hemşire,
sağlık memuru personeline yönelik hizmet içi eğitimlerini devam ettiriyor.
Ayrıca kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmadan önce önlenmesi için toplumun farkındalığının artırılması amacıyla il ve ilçelerde halka yönelik eğitimler yapılıyor.
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar
ve Kanser Şubesi, Ruh Sağlığı Birimi, “Kadınlara
yalnızca kadın oldukları için uygulanan ve kadınları etkileyen cinsiyete dayalı ayrımcılık ile fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar
görmeleriyle veya acı çekmeleriyle sonuçlanan
veya sonuçlanması muhtemel her türlü tutum ve
davranış kadına yönelik şiddettir” dedi. Bulaşıcı
Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şubesi, Ruh Sağlığı Birimi, konuya ilişkin şunları söyledi:
“Kadına yönelik şiddet yaşam hakkı beden
bütünlüğü sağlık hakkı gibi kadınların pek çok
hakkını ihlal etmekte ve insan hakkı ihlali olarak
kabul edilmektedir.
Dünya çapında ve Avrupa Birliğine üye
ülkelerde her üç kadından birisi çoğunlukla eş ya
da partnerleri tarafından olmak üzere fiziksel ve
cinsel şiddete maruz bırakılmaktadır. Türkiye’de
ise her on kadından dördü fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalmaktadır.
Şiddetin her hangi bir türünün kadının
sadece fiziksel değil aynı zamanda cinsel ruhsal ve
sosyal sağlığı üzerinde çok büyük olumsuz etkileri vardır. Şiddetin olumsuz etkileri sadece kadınla
sınırlı kalmaz varsa çocuklarını da pek çok açıdan
etkiler. Çocuklar aile içi şiddete tanık olabilir kendisi şiddete maruz kalabilir anne babasının boşanması ya da şiddet nedeniyle hayatını kaybetmesi
sonucunda yaşamı sekteye uğrayabilir.
Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele
konusunda verilen hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi konusunda hizmet sunanların bilgi beceri
ve davranışlarının geliştirilmelerini sağlamak
amacıyla çeşitli hizmet içi eğitimleri düzenleniyor.”

İmsak (Sahur)

03:08

Güneş

05:06

Öğle

12:51

İkindi

16:48

Akşam (İftar)

20:23

Yatsı

22:11

ÇRT’ de Bugün

400’e yakın öğrencinin

Alkan, Alaca Avni Çelik MYO Kampusu’nda incelemede bulundu

eğitim alması hedefleniyor

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, Alaca
Kaymakamı Ramazan Kurtyemez,
Alaca Belediye Başkanı Muhammet
Esat Eyvaz, Üniversite Genel Sekreteri
Erdal
Kanık,
Alaca
Meslek
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Sinan Çalışkan ile birlikte Sinpaş GYO
tarafından yapılan Alaca Avni Çelik
Meslek Yüksekokulu Kampüsü’nde
incelemelerde bulundu.
İlçelerdeki MYO’ların ilçelerin
pek çok alanda gelişimine katkı sağladığına inandıklarını ve bu anlamda ellerinden geldiğince ilçelere verilen desteklerin artarak devam edeceğini belirten
Rektör Prof. Dr. Alkan, Üniversitelerin

ana fonksiyonları arasında yer alan eğitim faaliyetinin iyi olabilmesi için tüm
dünyada geçerli olan bölümleri/programları ve altyapıyı sağlamanın son
derece önemli olduğuna dikkat çekti. Bu
kapsamda Alaca Avni Çelik MYO’nun
oldukça modern bir kampüse kavuşmasının memnuniyet verici olduğunu ifade
eden Rektör Prof. Dr. Alkan, bu sene
Ekim ayı içerisinde Alaca Avni Çelik
MYO’nun yeni binasına taşınmasının
planlandığını vurguladı.
Bu sene Üniversitede bu alandaki ilk bölüm olan Laborant ve Veteriner
Sağlık Programı’na öğretim üyesi ve
öğrenci alımına ilişkin sürecin başladığını belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, bu

Bozboğa Köyünde Hasat
günü etkinliği düzenlendi

Kadına yönelik aile
içi şiddetle mücadele
eğitimleri sürüyor
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İl
Gıda
Tarım
ve
Hayvancılık İl Müdürü Erkan
Elfaz Ermiş, hasat döneminin başlaması
nedeniyle
Bozboğa
Köyü’nde incelemelerde bulundu.
Beraberinde Ziraat Odası
Başkanı Mehmet Sayan ile birlikte
biçerdöverle hasat yapılan tarlaya
giden Ermiş, yaptığı incelemenin
ardından biçerdöver kullanıp buğday hasadı yaptı.
Çorum tarım arazisinin
yarıya yakınının hububat ekibine
ayrıldığını anlatan Ermiş, 220 bin
hektar alanda 600 bin ton gibi bir
üretim yapıldığını ve Türkiye’de
buğday üretiminde Çorum’un 10.
Sırada yer aldığını kaydetti. Daha
önceki yıllarda bir verim kaybı
olduğunu ancak bu yıl verimin iyi
olduğunu söyleyen Erkan Elfaz
Ermiş, bu yıl dönümden 600-650
kilogramlık bir verim elde edildiğini belirtti. Çiftçilerle özellikle
sahada biçerdöver kontrolü yaptırıldığını dile getiren Ermiş, dane

zayiatı fazla olması durumunda
ceza kesildiğini söyledi. Hasat
döneminin bu hafta başladığını da
kaydeden Ermiş, tüm çiftçilere iyi
bir hasat dönemi geçirmelerini
diledi.

“NADAS YERİNE BAŞKA
BİTKİ DİKİN”

Aspir bitkisinin anız sonrası tavsiye ettikleri bir bitki olduğunu söyleyen Erkan Elfaz Ermiş,
tarım arazisinin yarıdan fazlasına
hububat dikildiğini bunun da nadasa bırakıldığını dile getirdi.
Bazı bölgelerde çerezlik
kabak ekimi yaptırıldığını belirten
Ermiş tarlaların boş durması yerine
değerlendirilmiş olunacağını dile
getirdi.
Özellikle Aspir bitkisinin
yağ üretiminde kullanıldığını ve
alım garantisi bulunduğunu söyleyen Ermiş, bunun yanı sıra yağlı
bitkiler için teşvikte sağlandığını
anlattı.

program ile beraber Alaca Avni Çelik
MYO’da 400’e yakın öğrencinin izleyen
yıllarda eğitim almasının hedeflendiğini
belirtti.
Rektör Prof. Dr. Alkan, örnek
olacak girişimiyle Alaca Avni Çelik
MYO kampusunun kazandırılmasından
dolayı Sinpaş GYO Yönetim Kurulu
Başkanı Avni Çelik’e, bu süreçteki yakın
ilgisinden ve desteklerinden dolayı başta
Çorum Milletvekili ve TBMM İdare
Amiri Salim Uslu olmak üzere Alaca
Kaymakamı Ramazan Kurtyemez’e,
Alaca Belediye Başkanı Muhammet
Esat Eyvaz’a, Alaca Eğitim Vakfına ve
tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Halil Kabadayı

oğlunu evlendiriyor

Çorum Alaca Büyük Keşlik Köyü
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı
Halil Kabadayı’nın oğlu Sinan Kabadayı dünyaevine giriyor.
Birgül ve Halil Kabadayı’nın oğlu Sinan
Kabadayı, Alaca ilçesine bağlı Akpınar
Köyü’nden Şirin ve Ali Coşgun’un kızı Gamze
Coşgun ile hayatını birleştirecek.
Genç çiftin nikahı geçtiğimiz günlerde
Çorum Belediyesi Nikah Salonu’nda kıyılırken,
düğün töreni ise Ramazan Bayramının ikinci günü
olan 6 Temmuz 2016 Çarşamba akşamı Özdoğanlar Düğün Salonu’nda yapılacak.
Ramazan Bayramının birinci günü olan 5
Temmuz Salı günü ise saat 19.00’da Bahçelievler
Mahallesi Bahabey Caddesi No:99 (Yeşil Fırın
Yanı) adresindeki oğlan evinde düğün yemeği
verilecek.

Tarım ve Belediye’nin Gıda Denetimi sürüyor
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü ve Çorum Belediye tarafından yapılan Ramazan ayında simit ve
pide fırınları ile lokantalara yönelik
yapılan denetimler tüm hızıyla devam
ediyor.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürü Erkan Elfaz Ermiş ve Belediye
Başkan Yardımcısı Turhan Candan et
restoranlarında yapılan denetimlere bizzat katıldı.
Yaptıkları denetimlerle halkın
sağlığını tehlikeye sokacak unsurları
ortadan kaldırmaya çalıştıklarını söyleyen İl Müdürümüz Ermiş, “Gıda üretimi
yapan iş yerlerinde yaptığımız denetimlerle yiyeceklerin hijyenik ortamlarla
hazırlanıp hazırlanmadığını sıklıkla
denetliyoruz. Gördüğümüz eksiklikler

ve yapılması gerekenler konusunda
işyeri sahiplerini uyarıyoruz.” dedi.
Candan, Zabıta Müdürü Mustafa
Kanat ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl

Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü
Erdal Karıncalı da katıldığı denetimlerin
sürekli olarak yapıldığını hatırlattı.

12:00 Mukabele (30.Cüz)
13:00 Haberler
13:30 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
17:00 Mukabele (30.Cüz) –Tekrar
18:00 Haberler
18:30 İftara Doğru
20:24 İftar Vakti
20:30 Haberler
21:00 Ramazan Sokağı (Kur’ an-ı
Kerim Tilaveti)
23:00 Haberler
23:30 Gönül Bahçesi (Kadir
Gecesi)
01:00 Haberler
01:30 Kadir Gecesi Programı
03:08 Sahur Vakti
03:30 Haberler
04:00 Mukabele (27.Cüz)

Tarihte Bugün

01 Temmuz 1527 Dünyanın ilk ve en
eski protestan üniversitesi Marburg
Philipps Üniversitesi kuruldu.
01 Temmuz 1683 Osmanlı ordularının
Viyana taarruzu başladı.
01 Temmuz 1736 23. Osmanlı Padişahı
III. Ahmet öldü.
01 Temmuz 1798 Napolyon Mısır'ı işgal
etti.
01 Temmuz 1839 Padişah II. Mahmut
öldü; yerine Sultan Abdülmecit geçti.
01 Temmuz 1867 İngiliz Kuzey Amerika
Yasası, Kanada Anayasası olarak yürürlüğe girerek Kanada Konfederasyonu
kuruldu. John A. Macdonald ilk başbakan oldu.
01 Temmuz 1878 Kıbrıs, toprak mülkiyeti Osmanlılarda kalmak üzere geçici
olarak Birleşik Krallıka devredildi.
01 Temmuz 1881 Dünyanın ilk uluslararası telefon konuşması St. Stephen
(New Brunswick) ve Calais (Maine) arasında yapıldı.
01 Temmuz 1903 Tour de France ilk
defa yapıldı.Bu yarışı Fransız Maurice
Garin kazandı ve 6075 Frank ödülünde
sahibi oldu.
01 Temmuz 1908 SOS, Uluslararası
Mors Alfabesi acil durum sinyali olarak
kabul edildi.
01 Temmuz 1911 Kandilli Rasathanesi
kuruldu.

VEFAT EDENLER
EMİNE SUNAR
Çobandivan Köyü' nden gelme, Rıza,
Nuri ve Kahveci Esnafından Veli
SUNAR' ın annesi, Nüfus Müdürü Aziz
ÖNAL, Mermer Ustası Mehmet DİLMEZ ve Ezel ÖZDEMİR' in kayınvalidesi, Mobilyacı Yıldıray ve Yalçın
SUNAR' ın babannesi, Turabi ve
Hüseyin ÇOĞAL ile Şeref DİLBİLMEZ' in annannesi; Emine SUNAR
vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
İSMAİL ALTUNKESER
Çorum Belediyesi' nden emekli
Bayram ALTUNKESER' in ağabeyi;
İsmail ALTUNKESER vefat etmiştir.
Allah Rahmet eylesin.
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‘İcap nöbetleri ile

ilgili yazıya dava açtık’

‘O gecenin kadrini

bilin ki, kadriniz bilinsin’
Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen
Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, bin aydan
daha hayırlı olan Kadir Gecesini kutlayarak, maneviyatı yüksek, tefekkürün ve duanın değerinin
yüksek olduğu bu değerli gecenin ihya edilmesinin gerekliliğini bir kez daha hatırlatmak istediklerini söyledi.
Kadir Gecesi’nin, Allah’ın Kitab-ı
Mukaddes’te müjdelediği gibi bin aydan daha
hayırlı bir ihya gecesi olduğunun altını çizen
Saatcı, “Bu gece âlemin özünün kadrini ve kıymetini bilme, adaletin bütün insanlık için geçerli
olduğunu idrak etme ve tefekkür ederek akletme
gecesidir. Bu gece cahiliye zilletine gömülmüş
idraklere Rabbini bildiren gecedir. Kadir
Gecesi’nin ihyası Kur’an’a tazim etmekle mümkündür” dedi. Saatcı, konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi:
“Kur’an’a tazim de, Allah tarafından bizlere bildirilmiş ve hayatımıza tatbik etmemiz gereken hususlara riayet etmemizle mümkündür.
Kur’an-ı Kerim’in ve Peygamber Efendimizin
eşsiz mesajlarını anlamak ve o hayatımızı tanzimle şereflendirecek kutlu telkinleri hayatımıza tatbik etmek işte bu bin aydan hayırlı olan gecede
daha da önem kazanmaktadır. Bu itibarla, Kadir
Gecesi; Kur’an’ı öğrenme ve Resûlullah’ı tanıma,
onların öngördüğü fazilet ilkeleri doğrultusunda
yaşama ve her türlü kötülüğü terk etme vesilesi,
her koşulda ve durumda adaleti ayakta tutarak,
hakikate riayet etme gecesidir. İslam coğrafyası
geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu Kadir
Gecesi’ni karşılayacağımız mübarek günde de kan
ağlıyor.
Yanı başımızdaki Suriye rejiminin katliamlarının yanı sıra, Gazze’de, Yemen’de, Irak’ta,
Libya’da, Arakan’da, Güney Afrika’da ve Doğu
Türkistan’da kan akmaya, Müslümanlar zulüm
görmeye devam ediyor. İslam beldelerinden aldığımız katliam haberleri, insanlık dramları, zulüm,
şiddet, cinayet gibi insanlık dışı faaliyetler bir
şekilde sürdürülüyor. Müslümanlara reva görülen
bu insanlık dışı eylemler devam ederken bizler de
Ramazan’ı buruk bir şekilde idrak ettik.
Bir kez daha bu bin aydan hayırlı gecenin
hürmetine hatırlatmak isteriz ki, emperyalizm ve
işbirlikçileri olan diktatörlerin hak ve hukuk tanımayan saldırılarına, baskı ve zulümlerine karşı
tavır almak hepimizin görevidir. Bu görevi bu
gece dualarımızla da yerine getirmeliyiz.
Peygamber Efendimiz; “Faziletine inanarak ve
sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” müjdesini vermekte ve bu
gecede “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” diyerek dua etmemizi tavsiye
etmektedir.
Bu itibarla Büyük Memur-Sen ailesi olarak; tefekkürü, tedebbürü, duayı, muhasebeyi,
Allah için gözyaşı dökmeyi bol eylemenin gecesi
olan Kadir Gece’nizi ve Ramazan Bayramınız
şimdiden tebrik eder, Ramazan Bayramına sağlık,
afiyet içerisinde huzur ve mutlulukla erişebilmeyi
Cenâb-ı Mevlâ’dan niyaz ederiz.”

İntihara teşebbüs etti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde eşiyle tartıştığı için bunalıma girdiği iddia edilen kadın, ilaç
içerek intihar girişiminde bulundu.
Olay, ilçeye bağlı Başpınar Mahallesinde
meydana geldi. İddiaya göre, evde eşiyle tartıştıktan sonra bunalıma girdiği öne sürülen T.K.(47)
evde bulduğu ilaçları içip intihar etmek istedi.
Olaydan kısa bir sonra evden gelen seslerin kesilmesinden şüphelenen komşuları eve girdiklerinde
T.K. isimli kadının ilaç içtiğini fark ederek hemen
sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri
tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.K., tedavi altına alındı. T.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polisin olayla ilgili
başlattığı soruşturma devam ediyor.

Çorum İl Müftüsü Dr. Ahmet Akın,
bin aydan hayırlı olarak bilinen Kadir
Gecesini değerli kılan en önemli sebep
mukaddesi kabımız Kur’ân-ı Kerîm’in bu
gece indirilmeye başlanmış olması olduğunu
belirterek, ‘O gecenin kadrini bilin ki kadriniz
bilinsin’ dedi.
Çorum İl Müftüsü Dr. Ahmet Akın,
“Kadir gecesinde yatsı namazından önce Ulu
Camide müftülüğümüz tarafından kandil
programı düzenlenecek ve Mevlid-i Şerif okunacaktır. Ayrıca yine Kadir Gecesi yatsı namazından önce Akşemseddin Camii`nde Dünya
birincisi hafızların katılımıyla bir Kur’an
Ziyafeti Programı gerçekleştirilecektir. Tüm
halkımızı bu programlara davet ediyorum. Bu
vesileyle saygı değer Çorumlu kardeşlerimizin Kadir Gecesini tebrik ediyor, gecemizin
her türlü hayırlara, birlik, beraberlik, barış ve
aile huzuruna vesile olmasını Yüce Mevla’dan
niyaz ediyorum” dedi. Çorum İl Müftüsü Dr.
Ahmet Akın, açıklamasında şunları söyledi:
“Zaman ve mekanlar; kendilerinde
meydana gelen önemli olaylarla değer kazanırlar. Bin aydan hayırlı olarak bilinen Kadir
Gecesini değerli kılan en önemli sebep
mukaddes kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’in bu
gece indirilmeye başlanmış olmasıdır.
Kur’ân-ı Kerîm’in inişi ve Peygamberimizin
insanlığa son peygamber olarak gönderilmesi,
dünya tarihinin en önemli hadisesidir. Cebrail,
Peygamberimiz (s.a.s)'e ilk vahyi bu gece
getirmiştir. Alak suresinin "İkra! Oku!" emriyle başlayan ilk beş âyeti ile dünya değişmiştir.
Rabbimiz Kur’an`ın indirilişiyle ilgili
şöyle buyurmaktadır: “Ramazan ayı, insanlara
yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden
ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an`ın indirildiği aydır” (Bakara Suresi, 185) “Apaçık
olan Kitab`a andolsun ki, biz onu (Kur’an`ı)
mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz
uyarıcıyızdır Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir.” (Duhan
Suresi, 2-5) “Şüphesiz biz, Kur'an`ı Kadir
gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan
hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede
Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O
gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadir Suresi, 1-5)
Hz. Aişe validemiz: “Kadir gecesini
idrak edersem nasıl dua edeyim?” diye sorduğunda: Peygamberimiz: “Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle”, diye dua
et” buyurmuşlardır (Tirmizi, Daavât, 89).
Unutmayalım ki bu gece duaların kabul olduğu bir gecedir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)
Efendimiz: “Her kim ina¬narak ve sevabını
Allah'tan umarak Kadir Gecesi kalkar ibâdet
ederse, geçmiş günâhları affedilir” (Buhari,
Teravih, 1) buyurmuştur. Bu geceye Kadir
Gecesi denilmesi Kadir Suresini göz önüne
alarak izah edilebilir, Buna göre: 1. Hüküm
Gecesi demektir. Gelecek bir seneye kadar
cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah
(cc) Teâlâ'nin ezelî kaza ve takdiri ile ilgili
meleklere bu gece bildirilir. 2. Mevki, Şeref,
Değer ve Azamet Gecesi demektir. Bin aydan
daha hayırlı oluşunu ifade eder. 3. Tazyik
(Sıkıştırma, Zorlama) Gecesi demektir. Bu
gece inen meleklere yeryüzü dar gelir. O
kadar çok melek, o kadar ciddi bir arzu ile iner
ki, hep birlikte bir geçitten geçiyorlarmış gibi
bir sıkışıklık ve zorluk yaşanır. Ve bu iniş
şafak sökünceye kadar devam eder.
Kardeşlerim, Öyle bir kadir gecesi
değerlendirelim ki, eğer şu ana kadar hayatımızda böyle bir kadir gecesi değerlendirmediysek bir kere hayatımızda kadir gecesi
değerlendirmiş olalım. Bu mübarek gecede
yapabileceğimiz birçok şey vardır. Bu gece
Allahu Teala çokça zikredilmeli, Kur'ân-ı
Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli;
Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık
duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir.
Kazâ namazı kılınmalıdır. Peygamber
Efendimiz (s.a.s)'e salât ü selâmlar getirilmeli;
O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma
şuuru tazelenmelidir. Tefekkürde bulunulmalı,
geçmişin muhasebesi yapılmalı, günahlara
samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmelidir.
Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, yaşlı
olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet,
hediye ve sadakalarla mutlu edilmelidir. Bu
gece büyüklerimizin, anne ve babamızın,
dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut email çekerek tebrik edilmeli; duaları istenilmelidir. Milletimizin birlik-beraberlik, kardeşlik ve huzuru için, mazlum milletlerin kurtuluşu ve bütün ihsanlığın hidayeti için dua
edilmelidir.”

Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
Teknik
Bilimler
Meslek
Yüksekokulu’nun ilk bölümlerinden olan Motorlu Araçlar ve
Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
Laboratuarını ziyaret etti.
Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.
Menderes Suiçmez, Ulaştırma
Teknolojileri Bölümü Bölüm
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Seyfi Polat
ve Bölüm öğretim elemanlarının
hazır bulunduğu ziyarette Rektör
Prof. Dr. Alkan, “Motorlu Araçlar
ve
Ulaştırma
Teknolojileri
Bölümümüz, 1976 yılında kurulan
Meslek Yüksekokulumuzun kurulan ilk bölümlerinden birisidir.
Öğrencilerimizin oldukça yoğun
talep gösterdiği bölümümüzdeki
doluluk oranlarının son yıllarda
yüzde 100’e ulaşmaktadır. Bu,
bölümümüzde ne denli iyi bir eğitim verildiğinin en güzel göstergelerinden birisidir. Tüm dünyada ve
ülkemizde bu sektörün hızla büyümekte olup, bölümden kendini iyi
bir şekilde yetiştirerek mezun olanların uluslararası firmalarda hızla
ve kolayca istihdam imkânına
sahip olacaklardır. Bizler de Üniversitemizde yaklaşık 30 milyon
TL’ye mal olan başta HÜBTUAM
olmak üzere, tüm birimlerimizde
yer alan tüm laboratuarlarımıza
verdiğimiz desteklerle teorik olarak
verilen eğitimlerimizi, uygulamalarla da en iyi şekilde desteklemek
için en güncel donanımlara sahip
laboratuarlar oluşturmaktayız. Şu
an içinde yer aldığımız Otomotiv
Atölyesi de bu kapsamda en yeni
teknoloji ile donatılmış olup, ülkemizde yer alan sektörlerde yer alan
hemen tüm firmaların ihtiyaç duydukları teknik bilgilere sahip teknik
elemanlar yetiştirilecek şekilde
kurgulanmıştır” dedi.
Öğrencilerin daha eğitimlerini sürdürürken işbaşı eğitimi konsepti içerisinde ilgili sektörle buluşturmak üzere geçtiğimiz yıl çalışmalara başladıklarını belirten
Rektör Prof. Dr. Alkan, otomotiv

İstasyonları başta olmak üzere sektörleriyle ilgili birçok yere teknik
gezilere katılmalarını da sağladıklarını söyledi. Rektör Prof. Dr.
Alkan, kısa bir süre önce FIAT
CEO'su Cengiz Eroldu, FIAT İç
Birim Direktörü Altan Aykaç,
Karataş Otomotiv Yönetim Kurulu
Başkanı Erol Karadaş ve FIAT
yöneticileri’nin Üniversiteye yaptıkları Üniversite-sektör işbirliğinin
geliştirilmesi, öğrencilerin mezun
olmadan iş hayatına hazırlanmaları
için teorik eğitimleri beraberinde
yerinde eğitim almaları konularının
görüşüldüğünü, bu konuda da
çalışmalarının devam ettiğini
belirtti.
Laboratuar
ziyaretinde
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma
Teknolojileri Bölümü Bölüm
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Seyfi Polat
laboratuar ile ilgili bilgiler verdi.
Yrd. Doç. Dr. Polat “Öğrencilerimiz otomotiv sektöründe hemen
hemen bütün markalarda çalışabilecek yeterli bilgi, beceri ve donanımda, hem teorik hem de yoğun
bir uygulamalı eğitim ile yetiştirilmektedir. Bölüm olarak güçlü atölye imkanlarına sahip olmamızdan
dolayı öğrencilerimizin uygulamalı
eğitime olan ilgisi her geçen gün
artmakta ve tasarım derslerinde
şarjlı engelli aracı vb. projeler gerçekleştirmektedirler. Öğrencilerimizin daha temiz, düzenli ve
güvenli bir ortamda eğitimlerini
sürdürebilmeleri için atölyemizin
2015 yılında büyük bir tadilat yaptırılarak fiziki şartları iyileştirilmiştir. Atölye imkanlarının iyileştirilmesi için yapılan yatırımların yanı
sıra akademik personelin gelişimi
içinde her türlü destek sağlanmıştır.
Atölyemizde
Toyota
Fabrikası’ndan alınan 2014 model
Toyota marka sıfır otomobil sadece
eğitim amaçlı olarak kullanılmaktadır. Yeni teknolojiyi yakından
takip edebilmek için Üniversitemizin BAP Proje destekleri kapsamında her marka için kullanılabilen;
profesyonel arıza tespit cihazı, çift
kademeli araç kaldırma lifti, rot
ayar cihazı, tekerlek balans cihazı,
araç ve motor kesitleri, benzinli ve
dizel motorlar, şarj cihazı ve bakım
onarım için gerekli aletler ve
takımlar alınmıştır. Çorum Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Sayın
Çetin Başaranhıncal’ın katkılarıyla
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası
A.Ş. tarafından atölyemize, iki adet
Fiat Doblo komple araç kesiti, sıfır
benzinli ve dizel motorlar, mekanik
ve otomatik şanzımanlar ve daha
birçok eğitim amaçlı kullanılabilecek otomobil parçaları bağışlanmıştır. Desteklerinden dolayı başta
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan olmak üzere
emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Sağlık-Sen Basın ve İletişimden Sorumlu
Başkan Yardımcısı Hacı Nuri Lafcı, Sağlık Sen
olarak icap nöbetleri ile ilgili yazıya dava açtıklarını vurguladı.
Lafcı, “Sağlık-Sen olarak 657 sayılı kanunun ek 33. Maddesi ve toplu sözleşmelerde yapılan düzenlemeler ile yoğun bakım, diyaliz, ameliyathane, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerde
tutulan nöbetler için, nöbet ücretlerinin yüzde 50
artırılmasını sağlamıştık” dedi.
Yüzde 50 artırımlı nöbet ücretlerini alan
birimlerde görev yapan personellerin icap nöbetlerinde de bu artırımdan faydalandırılması için
dava açtıklarını belirten Lafcı, açıklamasında şunları dile getirdi:
“Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu da
23.6.2014 tarihli yazısında icap nöbetlerinin söz
konusu branşlarda yüzde 50 artırımlı ödeneceğini
belirtmişti. Ancak Maliye Bakanlığı’nın, Sağlık
Bakanlığı’na gönderdiği yazıda icap nöbetlerinin
yüzde 50 artırımlı ödenemeyeceği ifadesi üzerine
Sağlık Bakanlığı 24.06.2016 tarihli yazısı ile
olumsuz bir yazı yazdı.
Sendikamız, icap nöbetlerinin yeniden
yüzde 50 artırımlı ödenmesi ve söz konusu yazının iptali için Danıştay’da dava açtı. Açılan davada ayrıca röntgen ve laboratuar ünitelerinin,
yoğun bakım, diyaliz, ameliyathane, acil servis
gibi birimlere de hizmet verdiği için yüzde 50 artırımlı katsayıdan yararlandırılması ve Afiliye
Hastanelerde görevli Akademik personelin de
nöbeti ücretinden yararlandırılması gerektiği ifade
edildi.”

Kayıt dışı istihdamın en
yüksek olduğu sektör tarım

Hane halkı İşgücü Araştırması 2015 yılı
sonuçlarına göre Türkiye’de kayıt dışı istihdam
oranı yüzde 33,6 oldu. Kayıt dışı istihdamın en
yüksek olduğu sektör yüzde 81,2 ile tarım, en
düşük olduğu sektör ise yüzde 19,1 ile sanayi
oldu. Hizmet sektöründe kayıt dışı istihdam oranı
yüzde 20,1 iken bu oran inşaat sektöründe yüzde
35,6 oldu.

55 YAŞ ÜSTÜ VE 15-19 Y
AŞ GRUBUNDA
KAYIT DIŞI İSTİHDAM
ORANI YÜKSEK

Kayıt dışı istihdamın 55 yaş üstü ile 15-19
yaş grubunda en yüksek oranlara sahip olduğu
görüldü.
55 ve daha yukarı yaştakilerde kayıt dışı
istihdam oranı yüzde 68,6 iken, 15-19 yaş grubunda yüzde 66,8 oldu. Kayıt dışı istihdamın en düşük
olduğu yaş grubu ise yüzde 20,6 ile 25-34 yaş
grubu oldu.

KÜÇÜK İŞLETMELERDE
ÇALIŞANLARIN
YARISINDAN FAZLASI KAYIT DIŞI

sektöründen birçok yönetici ile toplantılar gerçekleştirildiğini, sektörden gelen istek ve ihtiyaçları göz
önünde bulundurularak ders müfredatları ve içeriklerinde bazı değişikliklere, güncellemelere gidildiğini sözlerine ekledi.
Rektör Prof. Dr. Alkan,
öğrencilerin teknolojiyi yakından
takip edebilmeleri ve otomotiv sektöründeki iş akış süreçlerini yerinde
inceleyebilmeleri
için
Man
Kamyon Fabrikası, Temsa Otobüs
Fabrikası, Türk Traktör Fabrikası,
GenPower Jeneratör, Mutlu Akü,
AutoShow Fuarları, Muayene

İşyeri büyüklüğü arttıkça kayıt dışı istihdam oranında düşüş gözlenmektedir. Çalışan sayısının 10 ve daha az olduğu küçük işletmelerde
kayıt dışı istihdam oranı yüzde 54,5 iken, bu oran
11-19 kişi çalıştıran işyerlerinde yüzde 16,2, 2049 kişi çalıştıran işyerlerinde yüzde 9,9 iken 50 ve
daha fazla kişi çalıştıran işyerlerinde yüzde 2,8‘e
düşmektedir.

EĞİTİM DÜZEYİ
ARTTIKÇA KAYIT DIŞI
İSTİHDAM ORANI DÜŞÜŞ
GÖSTERİYOR

Okuma yazma bilmeyenlerde kayıt dışı
istihdam oranı yüzde 88,9 iken genel lise mezunlarında bu oranın yüzde 20,2’ye, yükseköğretim
düzeyinde ise yüzde 5,7 seviyesine indiği görülmektedir.

