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Mağazalarda bayram indirimi

11 ayın sultanı Ramazan ayının sona erdiği bu günlerde bayram
hazırlıkları yoğunlaştı. Birçok
mağaza Ramazan Bayramı sebebi
ile ürünlerinde indirime gitti.
Vatandaşlar özellikle bayramda çocuklarını sevindirmek için
bayramlık kıyafet alışverişine çıktı.
Çorum’da bulunan çok sayıda
mağaza da bayramı fırsat bilerek,
mağazalarında bulunan kıyafet ve
ayakkabılarda indirim yaptı.
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Arasta esnafı dertli
Ramazan bayramına sayılı günler
kala vatandaşlar bayram hazırlıklarına
başlarken, esnaflar da birbirinden güzel
kıyafet ve ayakkabı ile tezgahlarını süsledi. Günler öncesinden vatandaşlar bayram için alışverişe çıkarken, esnaflar da
bayramda işlerin hareketlenmesini bekliyor. Çorum’da yıllardır var olan tarihi
Ayakkabıcılar Arastası’nda her bayram
ayakkabı satışları biraz daha düşüyor.
Arasta esnafı, yıllar önceki bayramlarda
arastada adım atılacak yer olmadığını
söylüyor.

‘Kadir Gecesi, birlik ve
beraberliğe vesile olsun’

AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu
Üyesi Ahmet Sami Ceylan, mübarek Kadir
Gecesi'nin tüm insanları birlik, beraberlik,
bereket, yardımlaşma ve paylaşma ikliminde birleştirmesini, daha güzel bir geleceğe
kapılar açmasını temenni etti. Milletvekili
Ceylan, bir mesaj yayınlayarak tüm Çorum
halkının ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni
Sayfa 5’te
kutladı.

Bayramın tadı tezgahlarda
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Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

Yýl: 1 Sayý: 185

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan hurmaların yerini rengarenk bayram şekerleri aldı. Bayramların vazgeçilmez ikramı bayram şekerleri ve çikolataları tezgâhları süsledi.
Ramazan ayının başlangıcında tezgahları süsleyen hurmalar, üzümler, kayısılar ve çeşitli yemişler tezgahlardan kalktı, yerini rengarenk ambalajları ile bayram şekerleri aldı.

11 ayın sultanı Ramazan ayının vazgeçilmezi olan ve sofraları süsleyen hurmalar
yerini artık bayram şekerlerine bıraktı.
Ramazan ayının son günlerinde hazırlıklar
bayram üzerine yoğunlaştı.
Bayramların vazgeçilmez ikramı bayram şekerleri tezgahlarda yerini alarak, alıcısını bekliyor. Birbirinden güzel renkli
ambalajlar içerisinde bulunan çikolata ve
şekerler Ramazan Bayramı’na sayılı günler
kala beğeniye sunuldu. Fiyatı 5 lira ile 35 lira
arasında değişen bayram şekerleri bayramda vatandaşların ağzını tatlandıracak.
Renkli ambalajları ile önce göze hitap eden
sonra damağa hitap eden bütçelere uygun
bayram şekerlerini marketlerin yanı sıra
bakkal ve çarşı pazarda da bulmak mümkün. Hediyelik ve ikramlık çikolata ile şekerler özenle hediye paketlerinde yerini alırken
vatandaşlar da bayram hazırlıklarını aceleye
getirmemek için şimdiden alışverişe başladı.

Çorum'a
4
doktor
atandı

Vali Kılıç, Kırkdilimi inceledi
Sayfa 5’te

Vali Necmettin
Kılıç, uzun süredir
gündemde olan ve
kimi zaman trafiğe
kapatılan Kırkdilim
yolunda incelemelerde bulundu.
Sayfa 5’te

‘Saldırıyı şiddet ve
nefretle kınıyoruz’

Atatürkçü Düşünce Derneği
Başkanı Uğur Demirer, İstanbul Atatürk
Havalimanı’na yapılan canlı bomba saldırısını ADD olarak şiddet ve nefretle
kınadıklarını söyledi.

Sayfa 8’de

CHP’li Başkana
Erdoğan’a
hakaret
davası

Halk
otobüsleri
ilk gün
bedava

Ceritoğlu’ndan hastane ziyareti
Sayfa 5’te

AK Parti Çorum
Milletvekili Sağlık, Aile,
Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonu Üyesi Lütfiye
İlksen Ceritoğlu Kurt, Kadir
Gecesi münasebetiyle Hitit
Üniversitesi Çorum Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde yatarak
tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Sayfa 3’te

Sayfa 7’de
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Ak Gençlik Bekiroğlu: Kadir gecesi
vefa iftarında hayırlara vesile olsun
Sayfa

AK Parti Çorum İl Gençlik
Kolları geçmişten bugüne AK Parti
Gençlik Kollarında görev almış dava
için emek vermiş dava insanları ile
bir arada İnci Restaurant'ta vefa iftarı gerçekleştirdi.
AK Parti Çorum İl Gençlik
Kollarının düzenlemiş olduğu iftar
programına AK Parti Çorum İl
Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu,
Belediye Başkanı Muzaffer Külcü,
Genel Merkez Gençlik Kolları Sivil
Toplum ve Halkla İlişkiler
Başkanımız Mustafa Özbey, İl
Gençlik Kolları Başkanımız Ünal
Yıldırım, Çankırı İl Gençlik Kolları
Başkanı Koray Erdoğan, Önceki

Dönemlerde Gençlik Kollarında
görev almış AK Parti emektarları,
Çorum'da bulunan şehrin geleceği
için çalışmalar yürüten sivil toplum
kuruluşlarının başkanları katılım sağladı.
İftar programı sonrası sivil
toplum kuruluşları ve İl Gençlik
Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ile
toplantı gerçekleştiren Genel Merkez
Gençlik Kolları Sivil Toplum ve
Halkla İlişkiler Başkanı Mustafa
Özbey gençliğin geleceğin en önemli temeli olduğunu ve her zaman
çalışması gereken bir birim olduğunu
söyledi.

AK Parti İl Başkanı Av.
Rumi Bekiroğlu, Mübarek
Ramazan-ı Şerife veda edilecek bu son günlerde Kadir
Gecesi’ne kavuşmanın maneviyatının hissedildiğini belirterek, bu mübarek günde,
‘Kuran-ı Kerim’de Kadir
Gecesi Bin Aydan Daha
Hayırlıdır’ mealindeki ayetle
bu mübarek günün hayırlara
vesile olmasını niyaz ettiğini
söyledi.
Bekiroğlu, “Bu mübarek günde maneviyatımızı zenginleştirdiğimiz
Ramazan
Ayının Kadir Gecesine ulaşmak ve akabinde Ramazan
Bayramı ile taçlanmaktır.
Kadir Gecesi huzurun her tarafa yayıldığı sema kapılılarının
açıldığı, dua ve tövbelerin
kabul edildiği mübarek bir
gecedir” dedi.

GÜN ‘BİRLİK VE
BERABERLİK
GÜNÜDÜR’

Ak Parti İl Başkanı
Bekiroğlu, “Bu zor günlerde
vatanımızın milletimizin üzerinden oynan oyunlara kanlı
terör saldırılarına karşı özellikte bugünde birlik ve beraberli-

Üniversitenin çalışan

ğimizin dayanışmanın, rahmetin ve bereketin ayı Ramazanın
son günlerinde bu manevi iklimin yüzü hürmetine daha çok
kenetlenmeliyiz, hain emelleri
memleketimiz üzerinde kuranlara fırsat vermemeliyiz” diyerek, yazılı açıklamasında şunları ifade etti:
“Ramazan ayı boyunca
İslâm aleminde kadın, çocuk,
yaşlı, masum demeden din kardeşlerimize reva görülen şiddet, zülüm haksızlıklar ve
ölümlerin üzüntüsü yüreğimizi
dağlıyor. Kadir Gecesi’ni idrak
ederken, dünyanın neresinde
olursa olsun, yoksulların, mağdurların, zulme uğramış insan-

ların dertleriyle dertlenmek,
acılarına ortak olmak, yaralarını sarmak hepimizin vazifesidir.
Bu kutsal gecenin tüm
dünyada akan kan ve gözyaşların durmasına, bütün kardeşlerimizin bayrama huzur ve
güven içerisinde ulaşmasına
vesile olmasını diliyorum. Bu
düşünce ve duygularla aziz
milletimizin, Çorumlu kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin, bin aydan daha hayırlı olan
mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik
ediyor, bu gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı
Hak’tan niyaz ediyorum.”

Sungurlu Fen Lisesi inşaatı tamamlandı
Sungurlu'da Akçay
Mahallesine yapılan Fen
Lisesinin inşaatını tamamlandı.
Fen Lisesi inşaatını üstlenen firmadan kaynaklanan sorun nedeniyle kısa süre çalışmaları aksayan inşaat, yapılan yeni ihale ile
tamamlandı. Ramazan Bayramı
sonrası geçici kabulü yapılacak
olan okula yaz tatilinde taşınıla-
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cağı ve 2016-2017 eğitim öğretim yılında hizmete gireceği kaydedildi.
Akçay Mahallesindeki
Fevzi Çakmak ortaokuluna ait
binada geçici olarak hizmet
veren Fen Lisesi, yeni eğitim
yılında modern binasına geçmiş
olacak.İlçede 20 Temmuz 2014
tarihinde temeli atılan Akçay

Mahallesinde toplam 10 bin m2
alan üzerine 7.194 m2 inşaat
alanına sahip içerisinde fizik,
kimya, biyoloji laboratuarları ile
16 derslikli okul binası, 200
öğrenci kapasiteli pansiyon
binası ve 150 kişilik tribün kapasiteli spor salonundan oluşan
Sungurlu Fen Lisesi 7,2 milyon
liraya mal oldu.

sayısı her geçen gün artıyor
Üniversitelerin en önemli gelişmişlik
düzeylerinden biri de üniversitelerin çalışan akademik ve idari personelinin nitel ve nicel olarak
artmasıdır.
Hitit Üniversitesi bu anlayışla hareket ederek üniversitenin 2011 yılı itibarıyla öğretim elemanı 355 ve idari personeli 256 olup toplamda
611 çalışanı mevcut iken 2016 yılı itibarıyla öğretim elemanı sayısı 671 ve idari personeli 362’ye
ulaşıp toplamda bu sayı yüzde 70’lik bir artışla
1033’e ulaştı.
Bu kapsamda Üniversitenin 1000. personeli olarak göreve başlayan Tıp Fakültesi Temel
Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Hüseyin Kayadibi, Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ı ziyaret etti.
Nazik ziyaretinden ötürü teşekkür eden
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversitelerin gelişmişlik düzeylerinin akademik ve idari
personel sayısının artmasıyla da doğru orantılı
olduğunu, her geçen gün sayının ve kalitenin arttığını belirterek, bu gelişmelerin hiçbirinin tesadüf
olmadığını ve bu çalışmaların çıktılarını aldıklarını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
Doç. Dr. Hüseyin Kayadibi’nin de Üniversitenin
1000.çalışanı olarak başlamasının mutluluk verici
bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi. Doç. Dr.
Hüseyin Kayadibi de Üniversitenin 1000. üyesi
olmasının hoş bir rastlantı olduğunu aynı zamanda sayıca artışın beraberinde nitel olarak da her
geçen gün çalışmaların giderek arttığını ifade ederek, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a yapmış
olduğu çalışma ve gelişmelerden dolayı teşekkür
etti.

MUHAMMED’ÜL EMİN
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

Bayramın tadı tezgahlarda
Sayfa
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Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan hurmaların yerini rengarenk bayram şekerleri aldı. Bayramların vazgeçilmez ikramı bayram şekerleri ve çikolataları tezgâhları süsledi.
Ramazan ayının başlangıcında tezgahları süsleyen hurmalar, üzümler, kayısılar ve çeşitli yemişler tezgahlardan kalktı, yerini rengarenk ambalajları ile bayram şekerleri aldı.

Mağazalarda bayram indirimi

11 ayın sultanı Ramazan
ayının sona erdiği bu günlerde bayram hazırlıkları yoğunlaştı. Birçok
mağaza Ramazan Bayramı sebebi
ile ürünlerinde indirime gitti.
Vatandaşlar özellikle bayramda çocuklarını sevindirmek
için bayramlık kıyafet alışverişine
çıktı. Çorum’da bulunan çok sayıda mağaza da bayramı fırsat bilerek, mağazalarında bulunan kıyafet
ve ayakkabılarda indirim yaptı.
Vatandaşlar alım gücünün
çok fazla olmadığını ancak her
bayram olduğu gibi bu bayramda
çocukları yeni bayramlık kıyafetler
ile sevindirmek amacı ile alışverişe

çıktığını bildirdi.
Esnaflar ise Ramazan ayı
boyunca işlerinin oldukça durgun
olduğunu, bayramı fırsat bilerek
vatandaşın da alım gücünü zorlamamak için indirime gidip bayramda satış yapmayı umduklarını
söyledi. Çoğu vatandaş sadece
bayramların vazgeçilmezi bayram
şekeri, çikolata, tatlı ve kolonya
almak için çarşıda olduğunu dile
getirirken, çoğu vatandaşlar da
bayramda yeni kıyafet ve ayakkabının şart olduğunu bunun için
alışverişe çıktıklarını kaydetti.
(Ebru ÇALIK)

Ramazan ayı
denetimleri sürüyor

Tüketici sağlığının
en üst düzeyde
korunması, ticaretin
etik bilgiler ışığında
önünü açmak, haksız
rekabeti engellemek
ve çiftlikten sofraya
gıda güvenliğini sağlamak amacıyla en
önemli görevlerden
biri olan gıda denetim ve kontrol hizmetleri, ramazan ayı
münasebeti ile artarak devam ediyor.
Konu hakkında bilgi
veren Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl
Müdürü E. Elfaz
Ermiş "Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak
rutin olarak yapmış olduğumuz
gıda denetimlerini, gıda satış ve
tüketimin yoğun olduğu ramazan
ayında daha da önem vererek, tüm
gayretimiz ve imkânlarımızla gerçekleştirmekteyiz. İl ve
İlçelerimizde başta un ve unlu
mamuller, fırın pasta hane, gibi
gıda işletmeleri olmak üzere, üretim, satış, toplu tüketim alanlarında Gıda Kontrol Görevlilerimiz
tarafından etkin bir şekilde denetimler yapılmaktadır” diye konuştu.
“Çiftlikten Sofraya Gıda
Güvenilirliği” anlayışı ile hayvan
sağlığı ve refahı, bitki sağlığı ve
çevrenin korunmasını dikkate alarak insan sağlığı ve tüketici menfaatlerinin en üst seviyede korunmasını temin etmek gibi önemli bir
sorumluluğu en etkin ve tüm gayret ve imkânları ile yerine getirme-

11 ayın sultanı Ramazan ayının vazgeçilmezi olan ve sofraları
süsleyen hurmalar yerini artık bayram şekerlerine bıraktı. Ramazan
ayının son günlerinde hazırlıklar
bayram üzerine yoğunlaştı.
Bayramların vazgeçilmez
ikramı bayram şekerleri tezgahlarda
yerini alarak, alıcısını bekliyor.
Birbirinden güzel renkli ambalajlar
içerisinde bulunan çikolata ve şekerler Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala beğeniye sunuldu. Fiyatı 5
lira ile 35 lira arasında değişen bayram şekerleri bayramda vatandaşların ağzını tatlandıracak. Renkli
ambalajları ile önce göze hitap eden
sonra damağa hitap eden bütçelere
uygun bayram şekerlerini marketlerin yanı sıra bakkal ve çarşı pazarda
da bulmak mümkün. Hediyelik ve

ikramlık çikolata ile şekerler özenle
hediye paketlerinde yerini alırken
vatandaşlar da bayram hazırlıklarını
aceleye getirmemek için şimdiden
alışverişe başladı.
Bazı vatandaşlar bayram
şeker ve çikolatalarını almak için
çarşıyı doldururken bazıları da
çocuklarını sevindirmek için bayram
kıyafetlerine yöneldi.
Öte yandan bayram şekeri ve
çikolatalarında fiyatlarda çok fazla
değişiklik olmadı. Tezgahları çeşitli
renkleri ile süsleyen bayramın vazgeçilmez ikramı şeker ve çikolataların yanı sıra kolonyalar da satışa
sunuldu. Bayramda şeker ve çikolatanın yanı sıra bisküvi arasında
ikram edilen birbirinden güzel
lokumlarda alıcısını bekliyor. (Ebru
ÇALIK)

Arasta esnafı dertli

Ramazan bayramına sayılı
günler kala vatandaşlar bayram
hazırlıklarına başlarken, esnaflar da
birbirinden güzel kıyafet ve ayakkabı ile tezgahlarını süsledi.
Günler öncesinden vatandaşlar bayram için alışverişe çıkarken, esnaflar da bayramda işlerin
hareketlenmesini bekliyor.
Çorum’da yıllardır var olan
tarihi Ayakkabıcılar Arastası’nda
her bayram ayakkabı satışları biraz
daha düşüyor. Arasta esnafı, yıllar
önceki bayramlarda arastada adım
atılacak yer olmadığını söylüyor.
Satışlarının artık eskisi gibi
olmadığını dile getiren arasta esnafı, bayramda en azından biraz olsun
satış yapabildiklerini bunun da her

geçen gün azaldığını kaydetti.
Bayramdan bir iki gün önce
işlerinin canlandığını dile getiren
arasta esnafı, “Yıllar önce bayramlarda tarihi ayakkabıcılar arastasında adım atılacak yer olmazdı. Ama
artık hiç iş yok. Bayrama bir iki gün
kala yoğun oluyordu artık o da
olmuyor. Vatandaş geliyor ama
yoğun olarak değil. Geliyor bakıyor
deniyor ama almadan gidiyor. En
azından bayramlarda yüzümüz
gülüyordu artık gülmüyor. Kaliteli
uygun fiyata ayakkabılar satıyoruz.
Vatandaşlarımızı bayram alışverişi
için tarihi arasta çarşımıza bekliyoruz. Uygun fiyatlarla hem onların
yüzü gülsün hem bizim” diye
konuştular. (Ebru ÇALIK)

Yufkacılar bayrama hazır

On bir ayın sultanı
Ramazan ayının sonuna gelinen
bugünlerde Ramazan Bayramı için
hazırlıklar çarşıda ve evlerde
devam ediyor.
Misafirlerine birbirinden
güzel tatlılar ikram edecek olan
vatandaşlar şimdiden hazır tatlı
siparişlerini hazırlatırken, evinde
tatlısını kendisi yapmak isteyenler
yufkacılardan kadayıf almayı tercih
ediyor.
Tel kadayıfın yanı sıra hazır

yufka ile börek yapacaklara da
hitap eden yufkacılar, siparişlerini
yetiştirmek için çalışmalara başladı.
Yufkacılar, normal günlere
göre bayramlarda satışlarının daha
iyi olduğunu, siparişleri yetiştirmek
için çalıştıklarını dile getirdi. Yufka
ile bayramda misafirlerine kendi
elleri ile börek ve kadayıf ile yapılan birbirinden güzel tatlıları ikram
etmek isteyen vatandaşlar, yufkacıları tercih ediyor. (Ebru ÇALIK)

Ceritoğlu’ndan
hastane ziyareti
ye çalıştıklarının altını çizen
Ermiş, “Ramazan ayı boyunca,
başta unlu mamuller, pastacılık
ürünleri üreten işletmeler ve fırınlar olmak üzere 282 gıda işletmesinde denetimler yapılmış, mevzuata aykırı davranan gıda işletmelerine İdari Yaptırım Kararı uygulanmıştır” dedi.
"En iyi Gıda denetçisi tüketicinin
kendisidir" diyen Ermiş,
“Vatandaşların gıda ürünlerini
satın alırken dikkatli davranmalarını istedi. Gıda ile ilgili her türlü
şikayet ve taleplerini Türkiye'nin
her yerinden ulaştırabilmesi için
Bakanlığımızca oluşturulan "ALO
GIDA 174" hattı yılın her günü 24
saat süresince hizmet vermektedir.
Alo Gıda 174 hattına yapılan şikayet ve bildirimlerin tamamı anında
değerlendirmeye alınmakta ve
sonuçları internetten takip edilebilmektedir” şeklinde açıklama yaptı.

AK Parti Çorum Milletvekili
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonu Üyesi Lütfiye İlksen
Ceritoğlu Kurt, Kadir Gecesi münasebetiyle Hitit Üniversitesi Çorum
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
yatarak tedavi gören hastaları ziyaret
etti.
AK Parti Çorum İl Başkanı
Rumi Bekiroğlu, İl Başkan
Yardımcısı Mesut Ceylan, AK Parti
Gençlik Kolları Başkanı Ünal
Yıldırım ve Çorum Eğitim ve
Araştırma Hastane Yöneticisi Yrd.
Doç. Dr. Sinan Zehir ile birlikte servisleri ziyaret eden Milletvekili
Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, hastaların Kadir gecesini ve Ramazan
Bayramını kutlayarak acil şifa dileklerini iletti.
Hastalarla ve
hasta yakınları ile
tek tek ilgilenerek
doktorlardan bilgi
alan
Ceritoğlu,
Hastanede Böbrek
ve Pankreas iltihabı
rahatsızlığı nedeniy-

le tedavi gören AK Parti Kargı İlçe
Başkanı Mustafa Akpınar’ın babası
İsmail Akpınar’ı ziyaret ederek,
Kadir gecesini ve Ramazan
Bayramı’nı kutlayarak acil şifalar
temennisinden bulundu.
Milletvekili Ceritoğlu, İsmail
Akpınar ile yakından ilgilenerek hastalığı ile ilgili Hastane Yöneticisi
Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir’den bilgi
aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Kargı İlçe
Başkanı Mustafa Akpınar, mübarek
günlerde kendilerini yalnız bırakmayarak
ziyarete
gelen
başta
Milletvekili Ceritoğlu ve İl Başkanı
Bekiroğlu olmak üzere herkese
teşekkür etti.
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Kızılırmak taştı, balıklar

suyun yüzüne çıktı

Osmancık İlçesi'nde etkili olan
sağanak yağmur, hayatı olumsuz
etkiledi. İlçe merkezinden geçen
Kızılırmak'ın bazı kısımlarında
taşma meydana geldi. Irmağa
düşen bir koyun da yüzerek kıyıya
çıktı.
Osmancık'ta öğleden sonra etkili
olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin ortasından

geçen Kızılırmak'ın bulunduğu
bazı yerlerde taşmalar meydana
gelirken, tarım arazilerini su bastı.

Ayrıca ırmağın suyunun taşmasıyla
akıntıya kapılan bir koyun da daha
sonra yüzerek kıyıya çıktı. Bu
anlar, çevredeki bir kişi tarafından
cep telefonuyla kaydedildi.
Nehir suyunun yağan yağmurdan
dolayı çamurlanması nedeniyle
oksijensiz kalan balıkları da çevredekiler elleriyle ve ağlarıyla avladı. Taşkınla ilgili hasar tespiti ve
su tahliyeleriyle ilgili Çorum ve
ilçe belediye ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Hastane inşaatından
düşen inşaat işçisi
ağır yaralandı. Olay
Çorum'da yapımı
devam eden yeni hastane inşaatında meydana geldi.
Hastanenin çatı katında çalışan işçi
Mehmet Nabi Çürük, iddiaya göre
dengesini kaybederek 3. katın terasına düştü.

Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine inşaat şantiyesine
sağlık ekipleri sevk edildi. Olay
yerinde yapılan ilk müdahalenin
ardından Çürük, ambulansla Hitit
Üniversitesi Çorum Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan 38 yaşındaki işçinin tedavisi sürüyor. Polis olayla
ilgili soruşturma başlattı.

Hastane inşaatından düştü

Otomobil devrildi,
7 kişi yaralandı

Osmancık ilçesinde
otomobilin devrilmesi
sonucu aynı aileden 7
kişi yaralandı. Alınan
bilgiye göre, Alaeddin
Varışlı'nın (36) kullandığı 59 YE
825 plakalı otomobil, D100 karayolu Kurupınar mevkisinde yoldan
çıktıktan sonra takla atıp, tarlaya
devrildi.
Kazada sürücü ile beraberindeki
eşi Ayşe (35), çocukları Aslı Nisa
(9), Mehmet Tufan (12) ile ablası
Ayşe Varışlı (37) ile Nesrin (36) ve
Zümre Ece Uçar (2) yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarıyla olay
yerine çağrılan ambulanslarla
Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin
ardından Hitit Üniversitesi Çorum
Eğitim ve Araştırma Hastanesine
sevk edildi.
Yaralılardan Zümre Ece Uçar'ın
sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Ailenin, Ramazan Bayramı tatilini
geçirmek için Tekirdağ'dan
Ordu'nun Ünye ilçesine gittikleri
öğrenildi.
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Gürcü gaspçılar Çorum’da yakalandı

Ankara'da gasp olayına karışıp kaçan
Gürcistan uyruklu 3
kişi Çorum'da yakalandı. İddialara göre,
Ankara'da bir gasp olayına karıştıkları iddiasıyla aranan üç kişi,
olayın ardından Gürcistan plakalı
otomobille kaçtı.
Gasp şüphelisi Malkhazı B. (32),
Manuchar K. (38) ve Malkahaz C.
(33), Çorum üzerinden Samsun'a
gidebilecekleri ihtimali üzerinde
duran Ankara polisi, Çorum
Asayiş Şube Müdürlüğü ile temasa geçti. Eşkal ve araç bilgilerini

alan Asayiş ekipleri, Çorum çevre
yolu üzerinde arama noktası oluşturup belirtilen aracı beklemeye
başladı. Şüphelilerin içinde bulunduğu araç, kontrol noktasına geldiğinde polisin dur ihtarına uymayıp kaçtı. Kovalamaca sonrası 3
kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Önce sağlık kontrolünden geçirilen Malkhazı B., Manuchar K., ve
Malkahaz C., sorgulanmak üzere
emniyetine götürüldü. Araçta
yapılan aramada 65 bin TL bulundu. Üç kişi daha sonra Ankara'dan
gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Genel Müdür Aksu'dan
Milletvekillerine Ziyaret

Türkiye Şeker Fabrikaları
A.Ş. (TÜRKŞEKER) Genel
Müdürlüğü'ne atanan ÇorumOsmancıklı hemşehrimiz Ahmet
Aksu, Çorum Milletvekillerine
nezaket ziyaretinde bulundu.
TÜRKŞEKER
Genel
Müdürü Ahmet Aksu, AK Parti
Çorum Milletvekili, TBMM
Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami
Ceylan'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında AK Parti Çorum
Milletvekili, Sağlık, Aile, Çalışma
ve Sosyal İşler Komisyon Üyesi
Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt da

hazır bulundu.
Bilindiği üzere; 27 Haziran
2016
tarihi
itibariyle
TÜRKŞEKER Genel Müdürü olarak atanan Ahmet Aksu, düzenlenen devir-teslim töreniyle görevi
Sami Ölmeztoprak'tan devralarak,
yeni görevine resmen başlamıştı.
Milletvekilleri Ceylan ve
Kurt ile bir süre sohbet eden
Ahmet Aksu, yapacağı çalışmalar
hakkında bilgi verdi. Ceylan ve
Kurt ise TÜRKŞEKER Genel
Müdürlüğü görevine başlayan
Aksu'yu tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Sancaktar iftar geleneğini sürdürdü

Çorum’un Sancaktar esnafı,
her yıl geleneksel olarak düzenlediği
iftar yemeği geleneğini sürdürdü.
Yaklaşık 500 kişinin katılımı
ile Yunus Emre Otoparkı’nda gerçekleştirilen iftarın yemeğini Aşçı
Hüseyin Hapoğlu büyük bir titizlikle
hazırladı.
Yoğun katılımın olduğu ve
birlik beraberlik mesajlarının verildiği iftar yemeğine AK Parti Çorum İl
Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet
Emin Türker, Arif Musa Erkan, AK
Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı
Yasin Özübek, AK Parti eski Merkez
İlçe Başkanı Mustafa Köse ve çok
sayıda esnaf katıldı. İftar yemeğine
katılanlar, ezanın okunması ile bir-

likte iftar topunun patlamasıyla oruçlarını açtı. İftar yemeği organize
eden esnaflardan Hüseyin Biçer
(İmamoğlu Hüseyin), geçmiş yıllarda başlattıkları iftar yemeğini geleneksel hale getirdiklerini belirterek,
bu tür etkinliklerin hem insanlar hem
de esnaflar arasındaki birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini söyledi.
Ramazan ayında düzenledikleri iftar yemeğinin yanı sıra
Sancaktar esnafı olarak Kutlu
Doğum Haftası kutlamaları kapsamında helva ikramı yaptıklarını dile
getiren Biçer, yemeğe katılan herkese teşekkür ederek, Kadir gecesini ve
Ramazan bayramlarını kutladı.

Dikiciler ve Kunduracılar
Odası’ndan üyelerine iftar
Çorum Dikiciler ve Kunduracılar
Esnaf Odası tarafından Ramazan ayı dolayısıyla üyelerine yönelik iftar programı
düzenledi.
Geçtiğimiz
Perşembe
günü
Ayakkabıcılar Arastası’nda verilen iftar
yemeğine ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç,
Başkan Vekili Recep Gür, Oto Tamirciler
Odası Başkanı Necmettin Uzun, Taksiciler,
Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı
Mehmet Gayretli, Marangozlar Odası
Başkanı Ömer Latif Akdağ, Kalaycılar ve
Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek ve
çok sayıda oda üyesi esnaf katıldı.
Birlik ve beraberlik içerisinde geçen
iftar yemeğinde Oda Başkanı Hasan
Coşkun, iftara katılan başta oda başkanları
olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlara
teşekkür ederek, Ramazan Bayramı’nı kutladı.

YEDAŞ bayrama hazır
Ramazan Bayramı’nda elektrik enerjisinin
kullanımı açısından aşırı yüklenmeler yaşanabileceğini dikkat çeken YEDAŞ, kurduğu ‘Arıza Özel
Ekipleri' ile olası bir arızaya karşı müdahale için
24 saat hazır bekleyecek
Samsun, Çorum, Ordu, Amasya ve Sinop
illerinde müşterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik
dağıtımı hizmeti sunan Yeşilırmak Elektrik
Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), Ramazan Bayramı öncesinde olası elektrik arızalarına karşı tüm tedbirlerini aldı. YEDAŞ, bayram süresince 186 Nolu
Elektrik Arıza Hattı’ndan hizmet verecek.
Olası arızalara müdahale etmek için 5 ilde

‘Arıza Özel Ekipleri' oluşturan YEDAŞ Genel
Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada,
“Hizmet alanımızın kamu hizmeti niteliği taşımasından dolayı Şirketimizin ‘Kaliteli ve Kesintisiz
Hizmet Politikası’ uyarınca, sorumluluk bölgemizde hizmetlerimizin kesintiye uğramaması için özel
ekiplerimizle çalışmaya devam edeceğiz” denildi.
EKİPLER ‘24 SAAT’ HİZMET VERECEK
YEDAŞ’ın açıklamasında şu ifadelere yer
verildi: “Ramazan Bayramı’nı vatandaşlarımızın
huzur ve sükun içerisinde geçirebilmesi adına Şirketimize düşen görev ve sorumluluklar çerçevesin-

de tüm tedbirler alınmıştır. Müşterilerimizle kontrollü ve kaliteli iletişim kurmak için 7 gün 24 saat
hizmet veren 186 Nolu Elektrik Arıza Hattımız her
an ulaşılabilir bir iletişim merkezi olarak hizmet
verecektir. Arıza Özel Ekipler ise olası bir arızaya
karşı müdahale için 24 saat hazır bekleyecektir.
Şirketimize ait www.yesilirmakedas.com adlı
kurumsal web sitesinde oluşturduğumuz öneri,
talep ve şikayet formlarıyla, müşterilerimiz
Türkiye’nin her noktasından bizimle iletişime
geçebilmektedir. Müşterilerimizin bayram tatilini
sevdikleri, akrabaları, eş ve dostlarıyla, mutlu ve
huzurlu geçirmesini temenni ederiz.”
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Belediye Meclisi toplandı Vali Kılıç, Kırkdilimi inceledi
Sayfa

Çorum Belediye Meclis
Toplantısı gerçekleştirildi. Dün
Belediye
Meclisi
Toplantı
Salonu’nda Belediye Başkan
Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, başkanlığında yapılan toplantıda meclis üyeleri gündem maddelerini
görüşerek, karara bağladı.
Meclis üyeleri Gayrimenkul
trampa ve takası, gayrimenkul,
satış, trampa ve takası, Belediye
Meclisinin 06.06.2016 tarih ve
06/97 sayılı kararına yapılan itiraz,
Belediye Meclisinin 06.06.2016
tarih ve 06/98 sayılı kararına yapılan itiraz ile Romanya’da bulunan
toplu taşıma imalatı yapan firmaya
yurt dışı faaliyeti konulu gündem
maddelerini görüştü.
Toplantıda
ayrıca
Cumhuriyet Halk Partisi Belediye
Meclis Grubu Adına Mehmet
Tahtasız gündem dışı söz alarak,
çeşitli konulara ilişkin açıklama
yaptı. (Ebru ÇALIK)

Vali
Necmettin Kılıç,
uzun süredir
gündemde olan
ve kimi zaman
trafiğe kapatılan Kırkdilim
yolunda incelemelerde bulundu.
Vali Necmeddin Kılıç,
AK Parti Çorum Milletvekili
TBMM İdare Amiri Salim
Uslu ve Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, Kırkdilim
yolunda yürütülen çalışmalar
hakkında Karayolları Bölge
Müdür Yardımcısı Selçuk
Urçar’dan bilgi aldı.

‘Bazı mahallerimiz üvey
evlat muamelesi görmesin’

Cumhuriyet Halk Partisi
Belediye Meclis Grubu Adına
Mehmet Tahtasız, belediye tarafından düzenlenen kardeşlik
iftarındaki birlik, beraberlik,
kardeşlik mesajlarının sözde
kalmaması gerektiğini bu yılın
milat olmasını istediklerini söyledi.
Çorum’daki 15 mahallenin eşit hizmet alması gerektiğini bazı mahallerin öz, bazı
mahallerin üvey evlat muamelesi görmemesi gerektiğinin altını
çizen Tahtasız, CHP meclis
gurubu olarak Çorum için her
türlü desteğe hazır olduklarını
vurguladı.
Dün
gerçekleştirilen
Belediye Meclis Toplantısı’nda
gündem dışı söz alarak konuşan
Tahtasız, “Çorum için taş üstüne
taş koyan, Çorum için çalışan,
üreten yaptığı işi ile emeği ile
yüreği ile fikri ile sevdası ile bu
memlekete hizmet eden herkese
vefa borcumuz var. Onlar başımızın tacıdır. Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız ve
birlikte Çorum olacağız sözünüz
1980 olaylarını yaşamış Çorum
için çok anlamlıdır. Evet, her
konu da aynı şeyleri düşünmek
zorunda değiliz. Ancak ortak
hedeflerimiz, ülkemiz menfaatleri söz konusu olduğunda hem
fikir olmayı gerektirir” dedi.
CHP Belediye Meclis Grubu
Adına Mehmet Tahtasız, konuşmasında şunları ifade etti:

BİZ SİYASETÇİLER
SORUMLUYUZ

Atatürk Hava Limanında
sivil halkımıza yapılan hain
terör saldırısını ve hemen hemen
her gün ülkemin bir köşesinde
askerimize, polisimize ve halkımıza yapılan terör saldırıları
sonucunda hayatlarını kaybeden
tüm şehitlerimize Allahtan
Rahmet yakınlarına baş sağlı ve
sabır, yaralılarımıza acil şifalar
diliyorum.
Son yıllarda ülkemiz
öyle bir süreçten geçiyor ki her
gün haberlerde şehit cenazeleri,
ağlayan analar, eş ve çocuklar,
evlatlarını şehit veren anne ve
babaların yok olan umutlarını
görmekten büyük üzüntü içerisindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi;’
ülkemizde işlenen cinayetlerden
biz siyasetçiler sorumluyuz.
Halkımız bize oy verirken
benim can güvenliğimi, mal
güvenliğimi sağlayacaksın diye
oy veriyor.’’ O yüzden şuan ki
terör saldırılarından, şehit cenazelerinden, kaos ortamından,
terör olaylarından dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan sivil
halktan şuan ki hükümet sorumludur. Artık hükümet somut
adımlar atmalı caniler karşısında
dimdik durmalı, tavizler vermemeli. Tüm siyasi partiler, sivil
toplum örgütleri, kamu kurum
ve kuruluşları tüm halk, Hünkâr
Hacı Bektaş Veli’nin dediği gibi;
‘’Bir Olmalı, İri Olmalı, Diri
Olmalı…’’devletin bölünmez
bütünlüğüne sahip çıkmalıdır.

AYDINLARIMIZI
SAYGI İLE ANIYORUM

23 yıl önce tarihimize
kara bir leke bırakan, unutulmaması ve ders alınması gereken 2
Temmuz 1993 yılında Sivas
Madımak Otelinde yakılarak
katledilen aydınlarımızı saygı ile
anıyorum. Bu tür talihsiz olayların bir daha yaşanmamasını
temenni ediyorum.
Bugün bin aydan daha
hayırlı olan Mübarek Kadir
Gecesini idrak edeceğiz. Bu
mübarek Ramazan ayının ve
Kadir Gecesinin tüm insanlığa,
ülkemize, memleketimize huzur,
barış ve kardeşlik getirmesini
Cenabı Allah’tan niyaz ederim.
Çorum halkının ve tüm İslam
Alemi’nin Ramazan Bayramını
kutlar hayırlara vesile olmasını
dilerim.” (Ebru ÇALIK)

CHP’li Başkana Erdoğan’a hakaret davası

ÜLKEMİZDE İŞLENEN
CİNAYETLERDEN

CHP Merkez ilçe başkanı Ali Rıza Suludere’nin facebook paylaşımını gören AK Parti İl Başkan Yardımcısı, Cumhuriyet savcılığına şikayet dilekçesi verdi. Davanın ilk duruşmasından beraat kararı çıktı
CHP Merkez İlçe Başkanı Ali
Rıza Suludere’ye sosyal
medya üzerinden yaptığı bir
paylaşımla ilgili
Cumhurbaşkanına hakaret
dava açıldı. Suludere’nin
Ankara Güvenpark’taki patlamayla ilgili yaptığı paylaşımın,
Cumhurbaşkanına hakaret içerdiğini iddia eden Ak Parti İl
Başkan Yardımcısı Oğuzhan
Kaya, Suludere hakkında
Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu. CHP Merkez

İlçe Başkanı Ali Rıza Suludere
ilk duruşmada beraat etti.
CHP Merkez İlçe Başkanı Ali
Rıza Suludere Ankara
Kızılay’da Güvenparktaki
bombalı terör saldırısını ardından, kendi facebook hesabı
üzerinden bir paylaşımda
bulundu. Suludere yaptığı
yorumda “Ankara'da Güven
park'ta işlenen cinayetlerde
hayatını kaybedenlere
Allah'tan rahmet diliyorum,
yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyorum şiddetle kınıyorum. Ölümler kanlı
olmamalı. Bir insan başka bir
insanın eceli olmamalı Allah
milletimizi yıkanmış zihniyetlerde korusun. Lanet olsun
beceriksizlere bu ülkede bir
dikta uğruna başkanlık uğruna
oluk oluk kan akıtanlara lanet
olsun. En iyi bildikleri şey
yayın yasağı getir interneti
yavaşlatmayı becermek.
Amerika iki gün önce den milletine duyuru yapıyor sen ne
yapıyorsun. Eyy oluk oluk kan
akıtmak mı derdin” şeklide ifadelere yer verdi.

CHP Merkez İlçe Başkanı Ali
Rıza Suludere, 14 Mart tarihindeki bu paylaşımın
Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği gerekçesiyle Ak Parti İl
Başkan Yardımcısı Oğuzhan
Kaya’nın kendisi hakkında
Cumhuriyet savcılığına şikayette bulunduğunu söyledi.
Suludere, bu cümlelerde
Cumhurbaşkanına doğrudan
hakaret içeren ifade olmadığını
ancak paylaştığı iddia edilen
fotoğrafın yayın yasağı kapsamına girdiği gerekçesiyle hakkında dava açıldığını söyledi.
Suludere 3. Asliye Ceza
Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, beraat
ettiğini açıkladı.
CHP Merkez İlçe Başkanı
olduğu için kendisine siyasi
baskı yağıldığını savunan
Suludere adaletin yerini bulduğunu ve beraat ettiği söyledi.
Suludere mahkemenin kararını
facebook üzerinden takipçilerine duyururken, dava konusu
olan paylaşımını da bir kez
daha yayınladı.

Vali Kılıç, Ramazan
Bayramı’nı kutladı

Vali Necmeddin Kılıç,
sevinç, paylaşma, kaynaşma ve
yardımlaşma günü olan bir
Ramazan Bayramının idrak edildiğini belirterek, bir milleti kaynaştıran en önemli unsurların başında,
milletin değer verdiği, milli ve
manevi günlerin önemli bir yer tuttuğunu kaydetti.
Vali Kılıç, “Bu önemli günleri fırsat bilerek, bizleri bir arada
tutan değerleri yaşatmak, birlik ve
beraberliğimizi korumak, huzur ve
barış ortamını sürdürmek ve kardeşlik duygularımızı geliştirmek
için daha çok çaba harcamalıyız”
dedi. Vali Necmeddin Kılıç’ın bayram mesajı şöyle:
“Gelin hep birlikte bu
Bayramda da, aile büyüklerine,
akrabalara, komşulara, arkadaş ve
dostlara hürmet ve muhabbetimizi
gösterelim. Yetimlerin, gariplerin,
yaşlıların ve kimsesizlerin bayramlarını tebrik edip, onların tebessümüyle bayramımızı aydınlatalım.
Yaralı gönüllere, umutsuzluğa
kapılanlara sevgi ve şefkat eli uzatıp manevi şifa sunalım.

Yüreklerin en ağır yükü
olan küskünlüklere son verelim.
Bu duygu ve düşüncelerimle;
vatandaşlarımızın, İlimizde görevli
tüm kamu görevlilerinin ve basın
mensuplarının
Ramazan
Bayramını en içten duygularımla
kutlar, Bayramın ilimize, ülkemize
ve tüm insanlığa sağlık, huzur,
barış ve mutluluk getirmesini diler,
hepinizi muhabbetle selamlarım.”

Muhtarlara sağlıklı
su eğitimi verildi

Merkez Köy Muhtarlarına
“Sağlıklı Su ve Su Sanitasyonu”
konulu eğitim verildi. Endüstri
Meslek Lisesi Konferans Salonunda
Çorum merkez köylerinde iki yüzün
üzerindeki köy muhtarına “Sağlıklı
Su, Su Sanitasyonu” konularında
Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube
Müdürü Dilek Somuncu tarafından
bilgiler aktarıldı.
İçme kullanma sularının nitelikleri, suyun klorla dezenfeksiyonu
ile ilgili uygulamalar, sağlıksız suların riskleri ve sularla bulaşan hastalıklar, uygun su deposunun özellikleri, su deposunun temizlenmesi, sağlıklı ve güvenli suya erişimin sağlanması, su kirlenmesinin önlenmesi,
Kesintisiz-sürekli klorlamanın sağlanması, klorla su dezenfeksiyonunun üstünlüklerinden bahsedilerek
uygun ve uygunsuz su deposu resimleri, köylerde var olan fakat uygun
kullanımda olmayan mevcut klorlama cihazlarından örnekler gösterildi.
Merkez köylerin 2015 yılı
kimyasal ve mikrobiyolojik uygunsuzluk oranları, bakiye klor yetersizlik oranları harita ve özet tablolar
halinde sunularak, sorular eşliğinde
eğitime son verildi.

Çevre ve Çalışan Sağlığı
Şube Müdürlüğü, “Su kırsal ve kentsel toplumlarda içmede, kullanmada,
tarımda, enerji elde etmede ve sanayideki birçok işlemde vazgeçilmez
bir kaynak ve hammaddedir ve
yaşamsal besinlerin en önemlisidir.
Vücudumuza ihtiyacı kadar temiz ve
kaliteli suyu sağlamadan sağlıklı
olmak mümkün değildir. Tüm canlılar için hayati önemi olan su, sağlığımız ile doğrudan ilişkilidir.
Toplumun temel içme-kullanma
suyu kaynağı musluktan akan sudur.
Bu suyun sağlıklı ve güvenli olması
pek çok hastalığın ortaya çıkışını
önleyecektir. Su kirliliği, tüm dünyada ve ülkemizde sağlığı tehdit eden
ciddi bir çevre sorunudur. Toplumun
tüm kesimlerine, ihtiyacı ve isteğine
göre güvenli ve sanitasyon koşullarına uygun su sağlanmalıdır.
Sağlıklı ve güvenli suya erişim halk sağlığının en temel konularındandır. DSÖ’nün Alma-Ata
Bildirgesi'nde (1978) yer alan ve
olmazsa olmaz olarak nitelenen
minimal sağlık bakımı kavramının
sekiz bileşeninden birisi; "temiz su
sağlanması ve sanitasyon" dur” dedi.

‘Kadir Gecesi, birlik ve
beraberliğe vesile olsun’

AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi
Ahmet Sami Ceylan, mübarek Kadir Gecesi'nin
tüm insanları birlik, beraberlik, bereket, yardımlaşma ve paylaşma ikliminde birleştirmesini, daha
güzel bir geleceğe kapılar açmasını temenni etti.
Milletvekili Ceylan, bir mesaj yayınlayarak tüm
Çorum halkının ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni
kutladı.
Ceylan, "Bereket ve huzur içerisinde geçirmekte olduğumuz mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte birçok ilahi hikmeti
içinde barındıran mübarek Kadir Gecesi’ne
kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Kadir Gecesi’nde kutsal kitabımız
Kuran-ı Kerim yeryüzünü şereflendirmiş, dünyamızı nuruyla aydınlatmıştır. Bu kitap ki tüm insanlığın rehberi olmuş insanlara insanca yaşamayı
öğretmiş, onun ışığı altında tüm insanlık aydınlık
günlere kavuşmuştur. Kıyamete kadar da yüce
kitabımız Kuran-ı Kerim insanlığın ve
Müslümanlığın rehberi olmaya devam edecektir"
ifadesini kullandı. Ceylan, mesajını şu şekilde sürdürdü:
“Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen
Kadir Gecesi, Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerimin
indirilmeye başlandığı gecedir. Hiç şüphesiz bu
mübarek gece kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi
huzurumuzun artması için büyük bir fırsattır.
Bu gecenin hepimizi birlik, beraberlik,
barış, kardeşlik, bereket, yardımlaşma ve paylaşma ikliminde birleştirmesini, daha güzel bir geleceğe kapılar açmasını temenni ediyor, Çorumlu
hemşerilerimizin ve tüm İslam Âleminin Kadir
Gecesi'ni kutluyorum.”

Çorum'a 4
doktor atandı

AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi
Ahmet Sami Ceylan, Çorum'a 4 yeni doktor ataması yapıldığını bildirdi.
Milletvekili Ceylan'ın verdiği bilgiye göre;
69. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası
sonucu Çorum'a 4 doktorun ataması yapıldı.
Bu kapsamda; Çorum Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne 1 onkoloji uzmanı, 1 acil tıp uzmanı,
Sungurlu Devlet Hastanesi'ne 1 ortopedi uzmanı
atanırken, Mecitözü İlçesi'ne ise 1 aile hekimi
atandı.
Milletvekili Ceylan, sağlık kurumlarının
ihtiyaçları doğrultusunda yeni atamalar yapılması
için gayret göstermeye ve sorunları takip etmeye
devam edeceklerini söyledi.

Sayfa
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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
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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
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İki araç çarpıştı

Çepni Mahallesi’nde iki aracın
çarpışması sonucu meydana
gelen trafik kazasında 1 kişi
yaralandı. Alınan bilgilere göre
olay Akşemseddin Caddesi üzerinde yaşandı.
İ.Ü sevk ve idaresindeki aracı ile
seyir halinde iken H.Ç yönetimindeki araç ile çarpıştı. Kazada
araçta bulunan B.Ü hayati tehlike
arz etmeyecek şekilde yaralandı.

Ulukavak’ta kaza

Ulukavak Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi
yaralandı. Alınan bilgilere göre
kaza Osmancık Caddesi üzerinde
yaşandı.
M.B sevk ve idaresindeki araç ile
M.G sevk ve idaresindeki araç
çarpıştı. Kazada araçta bulunan
M.T hayati tehlike arz etmeyecek
şekilde yaralandı.

Osmancık’ta kaza

Çorum’un Osmancık ilçesinde
iki aracın çarpışması sonucu
meydana gelen trafik kazasında 2
kişi yaralandı. Alınan bilgilere
göre kaza Ulucami Mahallesi
Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile
Adnan Menderes Caddesinin
kesiştiği yolda yaşandı.
M.F.A’nın kullandığı araç ile A.B
sevk ve idaresindeki araç çarpıştı. Kazada 2 sürücü de hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı.

Alaca’da mantardan
3 ayrı zehirlenme

Çorum’un Alaca ilçesinde mantardan üç ayrı zehirlenme olayı
yaşandı. Alınan bilgilere göre
Yıldızhan Mahallesi’nde oturan
E.Ş pişirip yediği mantardan
zehirlendi. E.Ş’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Alaca’nın Günhan Mahallesi’nde
de K.Ç toplamış olduğu mantarları pişirip yemesi sonucu rahatsızlandı. K.Ç’nin alınan doktor
raporunda hayati tehlikesinin
bulunduğu öğrenildi.
Yine Alaca’nın Yıldızhan
Mahallesi’nde oturan M.İ toplamış olduğu mantarları yemesi
sonucu zehirlendi. M.İ kendi
imkanları ile hastaneye giderken
alınan doktor raporunda hayati
tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kepçe ile yayaya çarptı

Çorum’un Uğurludağ İlçesi’nde
meydana gelen trafik kazasında 1
kişi yaralandı. Edinilen bilgilere
göre kaza Yenicami Mahallesi
üzerinde yaşandı.
M.B kullandığı kepçenin tamiri
için R.İ’nin tamirhanesine gitti.
Kepçe ile manevra yapan M.B,
R.İ’ye çarptı. R.İ hayati tehlikesi
sebebi ile Çorum’a sevk edildi.

Asma toplarken düştü

Çorum’un Kargı ilçesinde asmadan yaprak toplayan bir kişi yüksekten düşerek yaralandı. Alınan
bilgilere göre Kargı-Dereköy
köyünden İ.D (55) asma ağacından yaprak topladığı esnada dengesini kaybetmesi nedeni ile yaklaşık iki metre yüksekten beton

Kasap ve celep esnafı
iftarda bir araya geldi

zemine düştü.
İ.D düşmenin etkisi ile kafasını
çarptı. Yaralı Osmancık Devlet
Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunduğundan sevk edildiği
Çorum Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Osmancık’ta kaza

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde
meydana gelen trafik kazasında 1
kişi yaralandı. Alınan bilgilere
göre Z.Y (52) yönetimindeki otomobil ile Osmancık İlçesi istikametinden Tosya ilçesi istikametine seyir halinde iken OsmancıkTosya karayolunun 11’nci kilometresi Kızıltepe köyü mevkiinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik
nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yolun gidiş istikametine göre
solunda bulunan bariyerlere çarpan Z.Y kazada yaralandı. Yaralı
Osmancık Devlet Hastanesinde
yapılan tedavisinin ardından
taburcu edildi.

Sulama kanalında
çalışan işçi yaralandı

Çorum merkez ilçe Kınık
Köyü’nde sulama kanalında işçi
olarak çalışan bir kişi düşmesi
sonucu yaralandı. Alınan bilgilere göre S.C (40) sulama kanalı
inşaatında çalışırken duvar üzerinde durduğu esnada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeni ile dengesini kaybederek zemine düşmesi sonucu yaralandı.
Yaralı sevk edildiği özel bir hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Çorum Kasaplar ve
Celepler Esnaf Odası tarafından
mübarek Ramazan ayı dolayısıyla oda üyelerine iftar verildi.
Geçtiğimiz Çarşamba
günü ÇESOB’ta verilen yemeğe
Vali Yardımcısı Adem Saçan,
Ticaret İl Müdürü Fikret
Yıldırım, Gıda ve Tarım İl
Müdür Yardımcısı Yusuf Şahinbaş, Türkiye Kasaplar, Besiciler
Et ve Et Ürünleri Esnaf ve
Sanatkarları
Federasyonu
Başkanı
Fazlı Yalçındağ,
ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç,
Kırıkkale Kasaplar ve Celepler
Odası Başkanı Gazi Karafilik,
Hitit Esnaf Kredi ve Kefalet
Kooperatifi Başkanı Erdoğan
Çerikçi, Ziraat Odası Başkanı
Mehmet Sayan, Al-Ka İnşaat
Yönetim Kurulu Başkanı İrfan
Yaşar, oda başkanları ve çok
sayıda oda üyesi esnaf katıldı.
İftar öncesi misafirlerini
ayakta karşılayan Kasaplar ve
Celepler Esnaf Odası Başkanı
Recep Gür, iftara katılımlarından dolayı tüm oda üyelerine
teşekkür etti. Gür, ayrıca oda
üyelerinin Ramazan Bayramı’nı
kutlarken, tüm İslam Alemi’nin
de Ramazan ayını sağlık ve
huzur içerisinde geçirmelerini
temenni etti.

Çorum’un İskilip İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi
hayatını kaybederken, 1 kişi de
yaralandı. Edinilen bilgilere göre
N.K (72) yönetimindeki otomobili ile İskilip ilçesi istikametinden Tosya ilçesi istikametine
seyir halinde iken İskilipDağkıyısı Köyü mevkiinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeni
ile virajı alamayarak devrildi.
Kazada araç sürücüsü ve araçta
yolcu olarak bulunan H.K (53)
yaralandı.H.K hayati tehlikesi
bulunduğundan İskilip Devlet
Hastanesinde yapılan tedavisinin
ardından sevk edildiği özel hastanede hayatını kaybetti.

Direksiyon
hakimiyetini
kaybetti

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde
meydana gelen trafik kazasında
araç sürücüsü yaralandı. Edinilen
bilgilere göre M.A (64) yönetimindeki otomobil ile SungurluÇavuşcu köyünde seyir halinde
iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik
nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Yaralı sevk edildiği Sungurlu
Devlet Hastanesi’nde tedavisinin
tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Kazada otomobil sürücüsü
ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.H (30), F.H (54), N.C (54),
A.C.H (28) yaralandı. Yaralılar olay
yerine çağrılan ambulanslarla
Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum STK'ları iftarda

buluşmaya devam ediyor

Çorimder, İlim Yayma,
Ensar Vakfı ve Tügva'nın ortaklaşa olarak 'İmam Hatip Lisesi'
bahçesinde 'Hicaz Usulü İftar'
programı gerçekleştirildi.
İftar programına AK
Parti Çorum İl Başkanı Av.
Rumi Bekiroğlu, İl Başkan
Yardımcıları Adem Oğuzhan
Kaya, Musa Arif Erkan, Sivil
Toplum Kuruluşları ve çok sayıda davetli katıldı.
İl Başkanı Av. Rumi
Bekiroğlu konuşmasında şu
mesajları verdi. "Mübarek ramazan ayının son günlerindeyiz,
birlik ve beraberlik içinde sizlerle bir arada olmaktan, hasbihal

etmekten onur ve kıvanç duyuyorum. Bugün burada Çorum'un
önde gelen Sivil Toplum
Kuruşlarının vermiş oldukları bu
'Hicaz Usulü İftar' yemeğinde,
kutsal topraklardaki iftar geleneğini Çorum'da yaşatmaya
devam eden STK'larımıza teşek-

Çorum’da halk otobüsleri her
dini bayramda olduğu gibi bu
bayramda ücretsiz taşıma
yapacak. Konuyla ilgili yapılan
açıklamada Ramazan bayramının birinci günü Çorumluların
Halk otobüslerinden ücretsiz
yararlanabilecekleri ifade edildi.
Açıklamaya göre, Ramazan
Bayramının birinci günü halk
otobüslü seferleri saat 09.00’da
başlayacak. Bayramın ikinci
günü ise saat 08.00’da, üçüncü
gün ise seferlerin normal seyrinde devam edecek.
Çorum Belediyesi, her dini
bayramda olduğu gibi bu
Ramazan Bayramında da arefe

günü Ulumezarlık’a ücretsiz
otobüs seferleri düzenleyecek.
Ulumezarlık, Hıdırlık ve Çift-

kür ediyorum.
Vatanımızın, milletimizin en başta ümmetin ve gönül
coğrafyamız olarak büyük sıkıntılar içerisinde olduğumuzu dile
getirerek "Bugün de Hicaz usulü
iftar sofrasındayız. İlimizin bu
güzel kültür ve değerlerini, dernek ve vakıflar aracılığıyla yaşatılarak, ilimizin birlik ve beraberliğe katkı yapması açısından
son derece memnuniyet vericidir. Bu vesile ile Mübarek Kadir
Gecenizi ve ramazan bayramınızı kutluyorum. Nice nice böyle
mübarek ortamlarda bulunmayı
Cenab-I Hak'tan niyaz ediyorum. Vesile olan emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum”
dedi.

27 Ramazan

İmsak (Sahur)

03:09

Güneş

05:07

Öğle

12:51

İkindi

16:48

Akşam (İftar)

20:23

Yatsı

22:11

04:00 Mukabele (27.Cüz)
06:00 Haberler
06:30 Ramazan Sokağı
08:00 Haberler
08:30 Dikkat Bulut Çıkabilir
13:00 Haberler
13:30 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
16:30 Önce Sağlık (Tüp Bebek)
18:00 Haberler
18:30 İftara Doğru
20:23 İftar Vakti
20:30 Haberler
21:00 Ramazan Sokağı
23:00 Haberler
23:30 Dikkat! Bulut Çıkabilir
01:00 Haberler
01:30 Sahura Doğru
03:08 Sahur Vakti
03:30 Haberler
04:00 Mukabele (28.Cüz)

VEFAT EDENLER
SADIK ALTUN
Çalyayla Köyü' nden, Ali ALTUN' un kardeşi,
Hasan KIZILTEPE' nin kayınpederi; Sadık
ALTUN vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

FEVZİYE HAS
Merhum Kemas HAS' ın eşi, Çorum Belediyesi
eski Hal Müdürü Celal ATAKAN' ın ablası, Ceza
Evi çalışpanı Abdurrahman HAS, Aşağı Sanayi
Esnafı Atilla HAS, Gülnaz HAS ve Gülfiye
NACAK' ın annesi, Elektrik Mühendisi Mehmet
Ali GÜRBÜZ' ün kayınvalidesi; Fevziye HAS
vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
HATUN EKE
Sarimbey Köyü' nden, Muhsin EKE' nin eşi, Ali,
Mehmet, Medine ve Serpin EKE' nin annesi,
Saim BOYNUEĞRİ ve Ali GÜLTEKİN' in kayınvalidesi, Nevzat, Muzaffer ve Selami BİÇER' in
halası; Hatun EKE vefat etmiştir. Allah Rahmet
eylesin.
METİN GÖKÇEN
Büyükpalabıyık Köyü' nden gelme, Merhum
Hacı ÖLGÜN' ün oğlu, Özden KALUÇ ve İsmail
Özer GÖKÇEN' in babası, Rıza, Veysel, Murat,
Muammer ve Mürşide ÖLGÜN' ün kardeşi;
Metin GÖKÇEN vefat etmiştir. Allah Rahmet
eylesin.
MEHMET ÇOBAN
Beydilli Köyü' nden gelme, Talip ÇOBAN' ın kardeşi, Hasan ve Nejmettin ÇOBAN' ın babası,
Fırıncı Esnafından Elvan ÇOBAN' ın amcası;
Mehmet ÇOBAN vefat etmiştir. Allah Rahmet
eylesin.

Halk otobüsleri ilk gün bedava

lik Mezarlığı’na camilerden
kaldırılacak otobüs seferi
güzergahlarını ve camileri ise

şu şekilde açıklandı;
Ulucami, Köroğlu Cami,
Kevser Cami, Ejder Cami,
Sarılık Cami, Selimiye Cami,
Binevler Cami, Buharaevler
Cami, Garantievler Cami,
İmam Hatip Cami, Abdibey
Cami, Tevhit Cami, Bilali
Habeş Cami, Yeşil Cami,
Beytepe Cami, Kafkasevleri
Cami, Mevlana Cami,
Alaaddin Cami, Hicret Cami,
Huzur Cami, Nadık Cami,
Esentepe Cami, Karşıyaka
Cami, Ehlibeyt Cami,
Esnafevler Cami, Altınevler
Cami, Yörükevler Cami, Fatih
Sultan Mehmet Cami, Mimar
Sinan Cami ve Kışla Cami.

Kırkdilim yolu bayramda açık bayram sonu kapalı

Çorum Osmancık yolunun Kırkdilim-Laçin kesimi
bayramda trafiğe açılacak, bayram sonrasında ise tekrar trafiğe
kapatılacak.
Kırkdilim yolunun şev
ve heyelan temizleme çalışmalarına devam edilebilmesi için
bayram sonunda tekrar trafiğe
kapatılacağı bildirildi.
Konuya
ilişkin
Karayolları Genel Müdürlüğü 7.

İMSAKİYE

ÇRT’ de Bugün

İskilip’te kaza:
1 ölü, 1 yaralı

Otomobil şarampole uçtu: 5 Yaralı

Sungurlu’da otomobilin
şarampole uçtuğu kazada 5 kişi
yaralandı. Edinilen bilgiye göre,
A.C (63) idaresindeki araç,
Sungurlu-Çorum karayolunun 30.
kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
sonucu şarampole uçtu.
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Bölge
Müdürlüğü
Bölge
Müdürü Adına Bölge Müdür
Yardımcısı Mehmet Şakir
Öztürk imzası ile yazılı olarak
yapılan açıklamada “Bölge
müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan ve yapım çalışmaları Dörtyol inşaat taahhüt
Turz. Ve San. A.Ş’nin taahhüdü
altında ihaleli olarak sürdürülen
Çorum-Osmancık il yolunun
Kırkdilim-Laçin kesimi kilomet-

re 19+271+29+279 arası heyelan temizliği işleri kapsamında
kilometre 19+271+29+279 arası
gerekli trafik işaretlemeleri yapılarak 30.06.2016 tarihinde saat
12.00’de trafiğe açılmıştır.
Bayram süresince trafiğe hizmet
verecek olan kesim bayram bitiminde şev ve heyelan temizleme
çalışmalarına devam edilebilmesi için tekrar trafiğe kapatılacaktır” denildi.

HÜSEYİN ÖK
Arpalık Köyü eski Muhtarı; Hüseyin ÖK vefat
etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
AYAZ ALİ KAYA
Acıpınar Köyü' nden gelme, Pazarcı Esnafından
Durmuş ve Şengül KAYA' nın oğlu, Satılmış ve
Burhan KAYA' nın kardeşi;Ayaz Ali KAYA vefat
etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
SEMİHA KİRAZOĞLU
Bayındırlık Müdürlüğü' nden emekli Merhum
Burhan KİRAZOĞLU' nun eşi, Alapala çalışanı
Osman KİRAZOĞLU ile Nurhan GÜVEN ve
Semra KARADAŞ' ın annesi; Semiha KİRAZOĞLU vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
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Ölüm sayısı 2015

yılında yüzde 3,6 arttı

Ölüm sayısı revize edilen 2014 yılı verisine göre 391 bin 9 iken bu sayı 2015 yılında yüzde
3,6 artarak 405 bin 218 kişi oldu. Ölenlerin yüzde
54,8’ini erkekler, yüzde 45,2’sini kadınlar oluşturdu.

KABA ÖLÜM HIZI BİNDE 5,2 OLDU
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‘Saldırıyı şiddet ve
nefretle kınıyoruz’

Atatürkçü Düşünce Derneği
Başkanı Uğur Demirer, İstanbul Atatürk
Havalimanı’na yapılan canlı bomba saldırısını ADD olarak şiddet ve nefretle
kınadıklarını söyledi.
Sorumluların kınamayla yetinmemesi gerektiğini, bireylerin yaşam

BULUTLU
BULUTLU
BULUTLU

hakkını sürdürebilmeleri için üzerlerine
düşen sorumlulukları yerine getirmeleri
gerektiğini düşündüklerini ifade eden
Demirer,” Bu saldırıda Işid işaret edilmektedir. Işid komşumuz yapılmıştır.
Patlayan bombalar ABD’nin bombalarıdır ve büyük Ortadoğu projesine hizmet
etmeyi hedeflemektedir. Parlamentoda
bu saldırının ardından İstanbul havaalanı
saldırısı soruşturulsun şeklindeki muhalefet partisinin önerisinin iktidar partisi
milletvekillerinde reddedilmesi olaya
bakışın bir göstergesidir” dedi.
Yayın yasağı getirmenin, soruşturmanın sürdüğünü belirtmenin, güvenlik zafiyeti olmadığını söylemenin yeterince açıklayıcı ve mantıklı olmadığının
altını çizen Demirer, konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi:
“Bu saldırıda 44 kişi hayatını
yitirdi 32’si yoğun bakımda olmak üzere
87 yaralı hastanelerde tedavi altında.

29 Mayıs 2016
Pazar

KULE
223 13 08
Melikgazi 2.
Sk.1/D

İstanbul’un kalbi uluslar arası trafiğin
yoğun olduğu Atatürk havalimanına bu
üç canlı bombanın nasıl geldiği nasıl
girebildiği yetkililerce cevaplanması
gereken sorulardandır.
Ülkeyi yönetenler benim gibi
sıradan vatandaşlar değillerdir, sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukları yerine
getirmek hem yurttaşın can güvenliğini
sağlamak hem de gelişen olayları topluma açıklamak durumundalar. Artık klasikleşen bir şey izliyoruz.
Ardı ardına yapılan bombalı saldırılarda 300’den fazla yurttaşımız yaşamını yitirdi, bini aşkın insanımız yaralandı. Yayın yasağı getirmek, soruşturmanın sürdüğünü belirtmek, güvenlik
zafiyeti olmadığını söylemek yeterince
açıklayıcı ve mantıklı değildir. Çorum
kamuoyunu bu anlamda uyarıyoruz.
Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil
şifalar diliyoruz.” (Ebru ÇALIK)

Kaba ölüm hızı, bin kişi başına düşen ölüm
sayısını ifade etmektedir. Kaba ölüm hızı, 2014
yılında binde 5,1 iken 2015 yılında binde 5,2’ye
yükseldi. Diğer bir ifade ile 2014 yılında bin kişi
başına 5,1 ölüm düşerken, 2015 yılında bin kişi
başına 5,2 ölüm düştü.

KABA ÖLÜM HIZININ EN YÜKSEK
OLDUĞU İL BİNDE 10 İLE
KASTAMONU OLDU

Kaba ölüm hızı illere göre incelendiğinde,
2015 yılında kaba ölüm hızının en yüksek olduğu
il binde 10 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 9,9 ile
Sinop, binde 9 ile Çankırı ve binde 8,8 ile Edirne
izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise
binde 2,8 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,9 ile
Batman ve Hakkari, binde 3,1 ile Diyarbakır ve
Van izledi.

ÖLENLERİN YÜZDE
49,5’İNİ 75 VE DAHA
YUKARI YAŞTAKİ KİŞİLER
OLUŞTURDU

Ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde,
en yüksek ölüm oranının 75 ve daha yukarı yaşta
olduğu görüldü. Bu yaş grubunda ölenlerin oranı
2014 yılında yüzde 48,6 iken 2015 yılında yüzde
49,5’e yükseldi. Ölümler yaş grubu ve cinsiyete
göre incelendiğinde, 2015 yılında beş yaş altı
çocuk ölümlerinde cinsiyet farklılığının olmadığı,
diğer yaş gruplarında ise cinsiyet farklılığının
belirgin olduğu ve en yaşlı kuşak olan 75 ve daha
yukarı yaş grubu dışındaki bütün yaş gruplarında
erkek ölümlerinin, kadın ölümlerinden daha fazla
olduğu görüldü.

BEBEK ÖLÜM HIZI BİNDE 10,7
OLDU

Bebek ölüm hızı, bin canlı doğum başına
düşen bebek ölüm sayısını ifade etmektedir.
Bebek ölüm sayısı revize edilen 2014 yılı verisine
göre 15 bin 165 iken 2015 yılında 14 bin 164 oldu.
Bebek ölüm hızı, 2014 yılında binde 11,3 iken
2015 yılında binde 10,7 oldu. Diğer bir ifade ile
2015 yılında bin canlı doğum başına 10,7 bebek
ölümü düştü.

BEBEK ÖLÜM HIZININ EN YÜKSEK
OLDUĞU İL BİNDE 25,3 İLE KİLİS
OLDU

Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde,
2015 yılında 2014 yılında olduğu gibi bebek ölüm
hızının en yüksek olduğu il binde 25,3 ile Kilis
oldu. Bu ili binde 20,1 ile Şanlıurfa, binde 17,2 ile
Gaziantep ve binde 16,4 ile Van izledi. Bebek
ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 3,8 ile
Bartın oldu. Bu ili binde 4,6 ile Kırklareli, binde
5,2 ile Rize ve binde 5,4 ile Edirne izledi.

ÖLEN BEBEKLERİN
YÜZDE 64,2’Sİ BİR AYINI, YÜZDE
87,1’İ İSE BEŞ AYINI
TAMAMLAYAMADAN ÖLDÜ

Bir ayını tamamlayamadan ölen bebeklerin
oranı 2014 yılında yüzde 67,1 iken 2015 yılında
yüzde 64,2 oldu. Ölen bebeklerin 2015 yılında
yüzde 13,4’ünün ilk gün, yüzde 30,2’sinin 1-6
günlükken, yüzde 20,6’sının ise 7-29 günlükken
yaşamını yitirdiği görüldü. Ölen bebeklerden 1-4
aylıkken yaşamını yitirenlerin oranı ise yüzde 22,9
oldu.

BEŞ YAŞ ALTI ÖLÜM
HIZI BİNDE 12,8 OLDU

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, revize
edilen 2014 yılı verisine göre binde 13,5 iken 2015
yılında binde 12,8 olarak gerçekleşti.

Miniklerden ADD’ye ziyaret
Türkiye Eğitim Gönüllüleri
Vakfı (TEGV) Öğrenim Birimi
öğrencileri yaz etkinlikleri kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği’ni
ziyaret etti.
Ziyarete Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
(TEGV) Öğrenim Birimi Sorumlusu Serpil Çetin
ve minik öğrenciler katıldı. Atatürkçü Düşünce
Derneği Başkanı Uğur Demirer, minik öğrencilerle
yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Ziyarette
minik öğrenciler Türkiye Cumhuriyetinin kurusu
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile belgesel
izledi.
Ziyarette konuşan Türkiye Eğitim
Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Öğrenim Birimi
Sorumlusu Serpil Çetin, yaz etkinlikleri kapsamında farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini amaçlarının çocukların daha sosyal olmalarını ve gelişimlerini tamamlamalarını sağlamak olduğunu söyledi.
Her hafta Cuma günleri de çocukları çeşitli
gezilere götürdüklerini dile getiren Çetin, bu hafta
Atatürkçü Düşünce Derneği’ni ziyaret ettiklerini
vurguladı. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı
Uğur Demirer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, çocuklara teşekkür etti. (Ebru
ÇALIK)

Kadir gecesi ve bayramı kutladı
Ak Parti Merkez İlçe Başkanı
Yaşar Anaç, tüm Çorum halkının Kadir
Gecesini ve Ramazan Bayramı’nı kutladığını söyledi.
Anaç, Kadir Gecesi’nin getirdiği
esenlik ve selametin, tüm yurdu, milleti
ve bütün insanlığı kuşatmasını, yeryüzünde barış ve huzura vesile olmasını dilediğini vurguladı.
Ak Parti Merkez İlçe Başkanı
Yaşar Anaç, “Hiç şüphesiz, bu mübarek
gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için
eşsiz bir imkân ve fırsat sunmaktadır”
dedi. Anaç’ın açıklaması şöyle:
“Bu gecenin kadrini gerektiği gibi
bilebilmek için evvela, Allah'ın sonsuz

lütfu olarak kapımıza kadar gelmiş Kur'an
nuruna yüreğimizi sonuna kadar açmamız
gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle
Alem-i İslam'ın Kadir Gecesi'ni kutluyor,
barış ve huzur içinde hepimizi Ramazan
Bayramı'na da eriştirmesini diliyorum.
Bu duygularla tüm Çorumlu hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum. Yine,
gerek milletimizin huzur ve selameti için
vatan topraklarında gerekse bölgemizde
ve dünyada barış ve istikrarı korumak için
yurt dışında fedakarca görev yapan bütün
asker ve polislerimizin mübarek
Ramazan Bayramını kutluyorum. Şehit
ve gazilerimizi de rahmet ve şükranla anıyor, ailelerine ise bir kez daha sabır ve
metanet diliyorum.”

Pikap TIR'a çarptı, 2 kişi öldü

Mecitözü’nde pikap, park halindeki TIR'a
çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Elmapınar Köyü kavşağında meydana geldi. Tokat'tan İzmir'e
giden Ahmet Efe yönetimindeki pikap, park halindeki
Süleyman Türel'in şoförlüğünü yaptığı TIR'a arkadan
çarptı. Kazada, pikap sürücüsü 37 yaşındaki Ahmet
Efe ile beraberindeki 51 yaşındaki Şükrü Elmas öldü,
Mediha Tetik (40), Ramazan Tetik (49) ve Fahrettin
Efe (41) ise yaralandı.Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye
ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra hazır bekleyen
ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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‘Bayram, barış

ÞAHÝN
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ve huzur getirsin’

Çorum İl Müftüsü Dr. Ahmet Akın, dini
bayramların insanlar ve toplumlar arası gerçek
barış için Yüce Allah tarafından insanların önüne
konulan birer fırsat ve muhasebe imkânını veren
günler olduğunun altını çizdi.
“Evveli rahmet, Ortası mağfiret ve sonu
azaptan kurtuluş” olan Ramazan ayını geride bırakarak sevgi, umut, kardeşlik, dostluk, mutluluk ve
kederi paylaşma, bütün bir toplum olarak kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincinin yaşandığını dile getiren Akın, Ramazan
Bayramı’nın barış ve huzur getirmesini dilediğini
söyledi.
“Çorum halkının Ramazan Bayramını kutluyor, bayram namazının sabah saat 06.01’de kılınacağını hatırlatarak bu bayramın hepimize, bütün
insanlığa barış ve huzur getirmesini ve ülkemizdeki terör olaylarının bir an evvel sona ermesini yüce
Allah’tan niyaz ediyorum” diyen Akın, yazılı olarak yaptığı Ramazan Bayramı kutlama mesajında
şunları dile getirdi:
“Baştan sona bir “arınma ve bilinçlenme
mevsimi” olan bu günlerde çocuk, genç, yaşlı,
kadın, erkek demeden hep birlikte cemaate katılarak camiler şenlendirildi.
İlimizde; Fatih Sultan Mehmet Camii, Ulu
Cami, Akşemseddin Camii, Tevhid Camii ve
Seydim Köyü Camiinde, İlimizin seçkin ve güzel
sesli hafız İmam-Hatip ve Müezzin Kayyımları
tarafından icra edilen, Osmanlı geleneği olan
“Enderun usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliği”
ile yine İlimizin beş ayrı mahallesinde altı camimizde Kubbeli Camiinde, Azap Ahmet Camiinde,
Garantievler Camiinde, Köroğlu Camiinde, İsa
Halife Camiinde ve Hıdırlık Camiinde de kuvvetli hafız İmam-Hatiplerimiz tarafından hatimle
teravih namazı kıldırılmak suretiyle Camileri dolduran cemaatimize farklı bir manevi atmosfer
yaşatılmıştır.
“ Zengin, fakir, akraba, komşu iftar sofralarında buluşarak ekmeğimizi aşımızı yüreğimizdeki sevgiyi ve umudu paylaştık. Allah’ın rızasını
kazanabilmek için iyi ve güzel davranışlarımızı
arttırdık. O’nun rızasına uygun olmayan davranışlarımızı da terk ederek, üzerimizdeki manevi kirlerden arınma gayretinde olduk. Fitre ve zekâtlarımızı vererek hem bireysel hem toplumsal anlamda bunun ortaya çıkardığı güzellikleri ve iyilikleri
yakinen müşahede ettik ve aynı zamanda paylaşma, hayırda yarışma sorumluluklarımızı yerine
getirmenin huzurunu yaşadık. Sadece midemize
değil, zihnimizle duygu ve düşüncemizle de oruç
tutarak irademizi eğittik.
Ramazan ayı boyunca kazanılan yüksek
ahlâkî seviyemizi, Kur’an ile bilgilenme gayretimizi, paylaşma duyarlılığımızı, hâsılı bütün güzel
hasletlerimizi yılın diğer günlerinde de sürdürebilmek son derece önemlidir. Nitekim ibadetlerde
orta yol ve süreklilik Yüce Allah’ın istediği, sevgili Peygamberimizin tavsiye ettiği bir durumdur.
Rahmet Peygamberi Muhammed Mustafa (sav.) “
İbadetlerin Allah`a karşı en sevimli olanı az da
olsa devamlı olarak yapılanıdır” diye buyurmuştur.
Bayramlar sıradan günler olmaktan öte
dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, barış, sevgi
ve esenliğin toplumun tüm kesimlerine yayıldığı “
Ben” i “Biz” yapan İslam dininin rahmet kaynaklı çağrısına kulak verilip yanı başındakinin fark
edildiği kimsesizlerin gözetildiği, toplumda açılan
sosyal yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yeniden güç kazandığı çok
özel günlerdir.
Bayramlarda sevgi, saygı, özveri, fedakârlık ve güzellikler adına ne varsa harmanlanıp, bunların gönülden gönülle sunulması gerekmektedir.
Bu günlerde “Yüce Rabbimiz tarafından
sayısız nimetlerle donatılan dünyamızı bizlere zindan eden hırs ve bencilliğimizi sorgulayarak, “
Neyimizi paylaşamıyoruz?” sorusuna cevap aramalıyız. Farklı anlayışlardan dolayı insanları yargılamadan, sınıflandırmadan ve ötekileştirmeden
gönül kapılarını birbirimize açmalı, aramıza koyduğumuz mesafeleri kaldırarak şefkat ve merhamet elimizi birbirimize uzatmalıyız. Varlık sebebimiz ve hayır dualarına her zaman muhtaç olduğumuz anne ve babalarımızı, aile büyüklerimizi,
akraba ve komşularımızı bu günlerde ziyaret
etmeli, çocukları sevindirmeliyiz. Hastalarımızı,
huzur evlerindeki yaşlı vatandaşlarımızı, öksüz,
yetim ve engelli kardeşlerimizi ve onlara karşı
sorumluluklarımızı hatırlamalıyız. Bu duygu ve
düşüncelerle Çorum halkının Ramazan Bayramını
kutluyor, bayram namazının sabah saat 06.01’de
kılınacağını hatırlatarak bu bayramın hepimize,
bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini ve ülkemizdeki terör olaylarının bir an evvel sona ermesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

