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Bayram acıya
dönmesin
Yýl: 1 Sayý: 186

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

Camilerde manevi ziyafet

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve ''bin aydan hayırlı'' olarak
kabul edilen Kadir Gecesi,
Çorum’da da idrak edildi.Kadir
Gecesinde camiler doldu, taştı. Çorum halkı
geceyi ibadetle geçirdi. Kadir Gecesi nedeniyle
Çorum Müftülüğü tarafından Teravi namazından önce mevlit okundu.
Sayfa 3’te

Bayramda nasıl
beslenmeliyiz?
Ramazan ayının ardından vücudun yeni

Bayram tatili ile birlikte yollarda araç yoğunluğu arttı. Buna bağlı
olarak kazalarda da artış yaşandı. Bayram tatili öncesi Çorum istikametine artan araç trafiği tatilin sona ermesi ile birlikte ters istikamette yaşanacak. Araç yoğunluğu kazaların artışına neden olurken tatilin ve tatil dönüşünün acıya dönüşmemesi için sürücülerin
dikkatli ve tedbirli olması hayati önem taşıyor. Bayramda yaşanan
coşkunun bayram sonrasında acıya dönüşmemesi can ve mal kaybının
yaşanmaması herkesin ortak dileği. Bu dileğin yerine gelmesi için yetkililer gerekli tedbirleri alırken sürücülere önemli görevler düşüyor. Uykusuz, yorgun bir durumda trafiğe çıkılması trafikte seyreden tüm araçlarda seyahat edenlerin can güvenliğini tehlikeye atıyor. Bayram tatili nedeniyle yollarda seyahat edenlerin hem kendilerinin hem başkalarının can
güvenliğini tehlikeye atmaması için trafik kurallarına ve güvenliğine azami ölçüde uyması gerekiyor.

bir yemek düzenine alışması için
bayramda neler yemeliyiz?.
Sayfa 3’te

HİTÜ Çocuk Üniversitesi’nde
mezuniyet sevinci yaşandı

Ýlhami TÜRKSAL

12’DE

Biliþim Güvenliði Uzmaný
e-posta: bilgi@turksal.com

‘Bayramlar toplumumuzu bir arada
tutan en önemli yapı taşlarındandır’

Ak Parti İl Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu,
rahmet ve cömertliğin en üst seviyeye çıktığı
mübarek ramazan ayını tamamlandığını belirterek, “Yüce dinimizin bizlere hediye ettiği iki
bayramdan biri olan ramazan bayramını karşılamanın mutluluğunu yaşamaktayız” dedi.

Sayfa 3’te

Eğitim ve araştırma alanında yaptığı
çalışmalara ek olarak “Üniversitelerin
bulunduğu ile ve bölgeye; bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik katkı sağlama”
misyonundan hareketle birçok etkinliğe
imza atan Hitit Üniversitesi’nde HİTÜ
Çocuk Üniversitesi’nin mezuniyetSayfa
töreni
12’de
gerçekleştirildi.

İNTERNETTEN
ALIŞVERİŞLER ZİRVE
YAPTI
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GÜNDEM

Bu mübarek günde yüreğinizin huzur
ve mutlulukla dolması niyetiyle
Ramazan bayramınız mübarek olsun.
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‘Bayramda güvenlik
önlemleri artırılacak’

Vali Vekili Adem Saçan, birlik ve
beraberlik
içerisinde
kutlanacak
Ramazan Bayramını vatandaşların huzur
ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak
amacıyla her zaman alınan ve uygulanan
trafik ve asayiş tedbirlerine ilave olarak
02-10 Temmuz 2016 tarihleri arasında
Çorum Emniyet Müdürlüğünce bazı tedbirlerin alınacağını vurguladı. Vali Vekili
Adem Saçan, artırılan güvenlik önlemleri
hakkında şu bilgeleri verdi:
“Halkın yoğun olarak bulunduğu
alış-veriş merkezleri, pazar yerleri ve ana
caddelerde, hırsızlık kapkaç, yankesicilik
ve dolandırıcılık konuları ile ilgili ekip
sayısı artırılarak, denetim ve kontroller
sıklaştırılacaktır.
Bayram süresince tatil ve ziyaretler sebebiyle vatandaşlarımızın evlerinden ayrılabilecekleri değerlendirildiğinden evden hırsızlık olaylarına karşı motorize ve yaya devriye sayısı artırılacaktır.
Arefe günü ve bayram günlerinde
vatandaşlarımızın yoğun olarak ziyaretlerde bulunacakları şehitlik ve mezarlıklar çevresinde güvenlik önlemleri artırılacaktır.
Kalpazanların,
Ramazan
Bayramını fırsat bilerek piyasaya sahte
para sürebilecekleri değerlendirilerek tedbirler artırılacaktır.

K.K.123

Otobüs terminallerinde yolcu kapasitesi artacağından terminalde görevli
personel sayısı artırılmış, terminal görevlilerince bagaj ve eşyaların yolculara bilet
gösterilerek teslim edilmesi hususunda
gerekli uyarılar yapılacaktır.
Bayram süresince şehir içerisinde
ve şehirlerarasında trafik yoğunluğu
yaşanabileceğinden görevli ekip sayıları
artırılacak şekilde görevlendirme yapılacaktır.
Bayram tatillerinde meydana
gelen trafik kazalarının nedenleri incelendiğinde, bu kazaların önemli bir bölümünün hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip,
cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık ihlali
ve yorgunluk, gibi nedenlerden meydana

geldiği görülmekte olup bu ihlallerin
önlenmesine yönelik denetimlere ağırlık
verilecektir.
İki yönlü trafiğin kullanıldığı
karayollarında, bayram tatilinin başlangıç
ve bitiş günlerinde trafik yoğunluğunun
önemli oranlarda arttığı tespit edilen yol
kesimlerinde gerek görülmesi halinde
ağır tonajlı araçların (Tır, Kamyon,
Tanker gibi) uygun yerlerde kısa sürelerle trafik akımı normale dönünceye kadar
bekletilmesi sağlanacak, daha sonra bu
araçlar trafik yoğunluğu oluşturmayacak
şekilde belli zaman aralıkları ile trafiğe
çıkarılacaktır.
Araç kullanıcıları tarafından yapılan ihlallerin anında tespiti amacıyla,
video-kameralı radar ekipleriyle yapılan
denetimlere ilaveten Binevler, Buhara,
İskilip, Toptancılar Sitesi, Yaydiğin ve
Organize Sitesi Kavşaklarında sivil ihbarlı denetimler yapılacaktır.
Trafik güvenliğini olumsuz yönde
etkileyen hava, yol ve trafik durumları
hakkında basın ve yayın organlarına bilgi
verilecek, yol kullanıcılarının zamanında
uyarılması ve tedbirli olmaları sağlanacaktır. Çorumlu hemşerilerimizin sadece
olay olduğunda değil, olay olmadan önce
de şüphelendikleri durum ve şahıslarla
ilgili olarak her türlü ihbar, istek ve şikâ-

MUHAMMED’ÜL EMİN
K.K.124

KÂBE’NİN TAMİRİ

Dünden devam
Fakat bunun için lâzım
olan taşları Mekke civarındaki
dağlardan getirmek mümkünse de, kereste yoktu. Kereste
bulunsa bile içlerinden hiçbiri
Kâbe'ye lâyık bir mimar tanımıyorlardı. Başka ustalar da
lâzımdı, onları nereden bulmalıydı? Bazıları bu maksatla
Şam'a, bazıları da Yemen'e
adamlar göndermeyi teklif ediyorlardı.
Bu sırada bir gün
Cidde'den gelen yolcular
Bizans tacirlerinden birine ait
bir geminin orada karaya oturarak parçalandığını, tamiri
mümkün olmadığını ve sahibinin gemi enkazını satmak istediğini haber verdiler.
Bu geminin sahibi
Bakom adında bir Rumdu.
İnşaat işlerinden anlıyordu,
marangozluk da biliyordu.
Kureyşin büyükleri toplandılar, fırsattan faydalanmayı kararlaştırdılar. Velid bin
Mugire'yi birkaç kişi ile
Cidde'ye gönderdiler.
Velid ve arkadaşları acele
gittiler. Bakom'la görüştüler,
maksatlarını anlattılar.
Kâbe'nin inşasına yardım
etmesi şartıyla geminin enkazını satın aldılar, develere yükleyip Mekke'ye getirdiler.
Kureyş'in başka aileleri
Kâbe'nin dört duvarını paylaş-

tılar, her biri kendilerine isabet eden kısmı yıkacaklar,
sonra Bakom'un nezareti
altında yapacaklardı.
Mekke'de marangozluk
yapan bir usta vardı, (Kıtbi,
"Mısırlı" bir marangoz) onu da
razı ettiler. Böylece her türlü
imkân sağlandı.
Fakat Kureyş büyükleri
hâlâ tereddütten kurtulmuş
değillerdi, hâlâ başlarına bir
belâ gelmesinden korkuyorlardı. Hemen hemen bütün şehir
halkı merak içinde idi. Bir
kısmı orada toplanmıştı. Bir
kısmı dağlara çekilmişlerdi.
Bir kısmı da felâketin belirmesiyle beraber şehirden kaçmaya hazırlanıyorlardı.
Nihayet Velid bin Mugire
hepsinden cesur çıktı.
Hubal'ın önünde diz çökerek
maksadı anlattı. Dua etti ve
yardım diledi.
Kâbe'den çıktı, bir müddet uzaktan baktı. Sonra yavaş
yavaş sağ taraftaki duvara
yaklaştı, tekrar ilâhlara yalvardı. Zaten düşmeye hazır duran
taşlardan birini çekti, yere
düşürdü. Herkes onun çarpılacağını sanıyordu. Velid de şüpheden büsbütün kurtulamamıştı. Fakat hiçbir şey olmadığını görünce, bir taşı daha
söktü. Arkasından üçüncüyü,
dördüncüyü, beşinciyi aldı.
Yoruluncaya kadar çalıştı,
sonra oturdu. Ötekiler hâlâ
korkuyorlardı. Velid'in o gece

çarpılıp öleceğini sanıyorlardı.
Bunun için hiçbir şey yapmadılar, ertesi güne kadar beklemeyi uygun buldular.
Gece merakla geçti.
Güneş doğdu, Velid sapasağlamdı. Onu öyle görenlerin
yüzlerinde bir sevinç dalgalandı, hepsi birden işe başladılar.
Hz.Muhammed de(SAV)
onlara yardım ediyordu.

ANLAŞMAZLIK

Mekkeliler Kâbe'nin hizmetinde bulunmak için can
atıyorlardı. Başlarında Kureyş
Kabilesi'nin bütün reisleri
bulundukları halde, taşlar kazmalarla sökülüyor, bir kenara
taşınıyor ve istif ediliyordu.
Nihayet bir takım yeşil
taşlar göze çarptı, bunlara
vurulan kazmaların tesiri
olmuyordu. Çünkü sertti. Hem
de yan yarıya toprağa gömülmüşlerdi.
Kureyş büyükleri bu
büyük taşların temel olarak
bırakılmasına karar verdiler,
böylece İbrahim Peygamber'le
İsmail Peygamber'in hatıralarına hürmet etmiş oldular,
sonra yeniden inşa işi başladı.
Taşları yine Kureyş
büyükleri ve Mekkeliler taşıyorlar, temelin yanma götürüyorlar, duvarcılara veriyorlar,
onlar da harcını koyup yerleştiriyorlardı.
Mevcut taşlar kâfi değildi, bunun için civardaki dağ-

lardan mavi granit taşlar da
getiriliyordu.
Taş taşıyanlar arasında
Hz.Muhammed de(SAV) vardı.
Büyük bir gayretle çalışıyordu.
Terliyor, yoruluyor, fakat usanmıyordu? Birçokları hafif ve
serbest olmak için entarilerini
katlayıp omuzlarına koyuyorlar, taşları da onların üstünde
taşıyorlar, böylece omuzlarının
acımasını önlüyorlardı.
Hz.Muhammed(SAV) onlar
gibi yapmıyordu. Amcası
Abbas:
- Sen de öyle yap.
Omuzların kızarmış ve morarmış!.. dedi.
Hz.Muhammed(SAV)
büyüklerine karşı beslediği
yüksek saygının tesiriyle entarisini çıkaracak oldu. Fakat
birden bire hafif bir baygınlık
geçirdi ve düştü. Abbas telaşla
ona koştu, tutup kaldırdı ve
sordu:
- Ey Muhammed(SAV)!
Ne oldun?
Hz.Muhammed(SAV)
örtünerek doğruldu, kendisini
topladı, yüzü kıpkırmızı
olmuştu, sanki büyük bir ayıp
işlemişti. Amcasına cevap
verdi:
- Çıplak yürümekten men
edildim!
Yine eskisi gibi çalışmaya
koyuldu.
Duvarlar yükselirken bir
taraftan da tezgâh kurulmuş,
marangoz ustası ve onun yar-

dımcıları, ellerinde testereler,
keserler bulunduğu halde,
sütunları, kirişleri, tavan tahtalarını hazırlıyorlardı. Kâbe
civarı o zamana kadar bu
derece hararetli bir çalışmaya
sahne olmamıştı.
Nihayet sıra Hacer-ül
Esved'in (Mukaddes Taş) yerine konmasına geldi. O zamana kadar tam bir birlik içinde
pürüzsüz bir dostlukla çalışan
Kureyş büyükleri, durdular.
Bu en mühim ve şerefli hizmeti kim yapacaktı? İçlerinden
biri ilerledi ve taşı kaldırmak
istedi, başka biri onu kolundan tutup çekti:Dur!.. Senden
daha lâyık olanlar var! Dedi.
Öteki çıkıştı:
Kimmiş?

İsteme adresi:
0 212 518 23 97
www. ozdengazetesi. com.tr
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Bayramda sağlıklı
beslenme konulu eğitim

Ramazan ayı dolayısıyla, İl Sağlık
Müdürlüğü Toplantı Salonunda Çorum Halk
Sağlığı Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi
Obezite İle Mücadele Biriminde görevli
Diyetisyen F.Süheyla Başdemir tarafından,
“Ramazanda ve Bayramda Beslenme” konulu eğitim gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü personellerine verilen
eğitimde, Diyetisten F.Süheyla Başdemir;
Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmenin
sürdürülebilmesi için sahur öğününü atlamamak
gerektiği, sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta,
tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif
bir kahvaltı yapılmasının önemini vurguladı.
Sıvı ihtiyacını karşılamak için iftar ve
sahur arasında 2-2,5 litre sıvı alınması gerektiğini
belirten Başdemir, yemeklerin özellikle ızgara,
haşlama, buğulama gibi sağlıklı yöntemlerle
hazırlanmasını, iftarda tek seferde büyük porsiyonlar yerine, birer saat ara ile her seferinde azar,
azar küçük porsiyonlar şeklinde beslenilmesi
gerektiğini ifade ederek, örnek menüler verdi.
Ayrıca sindirim sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi açısından yemeklerde lif oranı yüksek yiyecekler (kuru baklagiller, kepekli tahıllar, sebzeler)
ve ara öğünlerde de taze ve kuru meyveler, hoşaf
ve kompostolar, ceviz, fındık, badem gibi kuru
yemişler tercih edilmesini söyledi.
İftardan sonra hafif tempolu yürüyüşler
yapılmasının önemini vurgulayan Diyetisyen F.
Süheyla Başdemir, bayramda sağlıklı beslenme
hakkında şu önerilerde bulundu:
“Bayramda sağlıklı beslenme önerileri:
Bayram sabahına hafif bir kahvaltı ile başlanmalı,
peynir, yumurta, tam tahıllı ekmek ve bol domates, salatalık, yeşilbiber tüketilmeli, eski beslenme
düzenine geçişte sıvı alımı artırılmalı, su yanında
kahve ve çay tüketimi sınırlandırıp; sıvı olarak
ayran, taze sıkılmış meyve suları veya komposto
gibi içecekler tercih edilmeli, iftarda olduğu gibi
bayramda da yemekler, porsiyon kontrolü sağlamak için yavaş ve iyice çiğneyerek tüketilmeli,
bayram boyunca yağlı, hamurlu ve kızartılmış
besinleri fazla tüketmenin sindirim sisteminde
hazımsızlık, reflü gibi sorunlara neden olabileceği
unutulmamalı,
Şerbetli tatlılar yerine sütlü, meyveli tatlılar, dondurma tercih edilmeli, bayram ziyaretlerinde tüketilen şeker ve tatlıların miktarına dikkat
ederek diğer öğünde alınması gereken kalori miktarı sınırlandırılmalı, fiziksel aktiviteyi arttırmak
için bayram ziyaretleri yaparken yakın yerlere
yürüyerek gidilmeli ve unutulmamalı ki; “Yemek
için değil, Yaşamak için yemeli.”

Sağlık okuryazarlılığı

eğitimleri devam ediyor!

Halkın sağlık kültürüne sahip olması, kişilerin kendi sağlığı hakkında bilgi edinmesi,
sorumluluk sahibi olması, sağlıklı kararlar alması
ve hekimle halkın aynı dili konuşarak sağlıklı iletişim kurulması amacı ile İl Sağlık Müdürlüğünce
"Sağlık Okuryazarlığı" konulu bir kampanya başlatıldı ve eğitimler verilerek halka ulaşılmaya çalışıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünce sürdürülen
“Sağlık Okuryazarlığı Kampanyası” faaliyetlerine
bir yenisi daha eklendi. İl Müftülüğü işbirliğinde
Emre Camiindeki yaklaşık 150 kişilik “Kadınlar
Mukabele Grubuna” Sağlık Okuryazarlığı konulu
eğitim verildi.
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü İzleme ve
Değerlendirme Şubesinde görevli Ebe Gülcan Ak
tarafından verilen eğitime, konu ile ilgili anket
çalışması yapılarak başlandı.
Eğitimde; Sağlık Okuryazarlığı nedir?
Önemi ve faydaları nelerdir? Vücudumuzu tanıyalım, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları tanıtımı,
hasta hakları ve sorumlulukları konularında bilgiler verildi. Sağlık okuryazarı olmanın önemine
dikkat çekilerek, hekimlerle aynı dili konuşarak sağlıklı iletişim kurulabileceğine vurgu yapıldı. Eğitim
sonrası,
İl
Sağlık
Müdürlüğünce hazırlanan;“
Vücudumuzu
Tanıyalım,
Sağlık
Hizmetleri,
Sağlık
Kurumları” konulu broşürler dağıtılarak soru-cevap
şeklinde eğitim sonlandırıldı.

GÜNDEM

Camilerde manevi
ziyafet
Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve ''bin aydan hayırlı'' olarak
kabul edilen Kadir Gecesi,
Çorum’da da idrak edildi.
Kadir Gecesinde camiler doldu,
taştı. Çorum halkı geceyi ibadetle geçirdi.
Kadir Gecesi nedeniyle Çorum Müftülüğü tarafından Teravi namazından önce mevlit okundu.
Camilerin dolup taştığı bu geceyi ibadetle geçiren
Çorum halkı, Kadir Gecesi’ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadı.
Teravi namazından sonra ise bazı camilerde tespih namazı kılınırken bazı camilerde ise Sakal-‘ı
şerif ziyareti yapıldı.

Bayramda nasıl beslenmeliyiz?

Ramazan ayının
ardından vücudun yeni bir
yemek düzenine
alışması için
bayramda neler yemeliyiz?.
Uzmanlar ramazan bayramında beslenme konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Çorum
Özel Hastanesi Diyetisyeni
Merve Damar, hafif kahvaltı
ile güne başlanılmasını, az ve
sık aralıklar yemek yenilmesini önerdi. Damar, tatlının da
bol tüketildiği bayramda,
hafif tatlıların tercih edilmesini tavsiye etti.
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‘Bayramlar toplumumuzu bir arada
tutan en önemli yapı taşlarındandır’

Ak Parti İl Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu,
rahmet ve cömertliğin en üst seviyeye çıktığı
mübarek ramazan ayını tamamlandığını belirterek, “Yüce dinimizin bizlere hediye ettiği iki bayramdan biri olan ramazan bayramını karşılamanın
mutluluğunu yaşamaktayız” dedi.
Bayramların toplumu bir arada tutan en
önemli yapı taşlarından olan özel günler olduğunu dile getiren Bekiroğlu, “Bayramlar kardeşlik,
yardımlaşma, kaynaşma, duygularını en üst seviyeye çıkardığı, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiği için, tarihimizde ve milletimizin hayatında
her zaman mümtaz bir yere sahip olmuştur.
Ramazan bayramı vesilesiyle küskünlükleri ortadan kaldıralım” dedi.
Tüm
Çorum
halkının
Ramazan
Bayramı’nı kutlayan Bekiroğlu, konuya ilişkin
yazılı açıklamasında şunları ifade etti:
“Komşularımızla, dostlarımızla, akrabalarımızla, bayramlaşalım. Muhtaçları, düşkünleri,
ihtiyaç sahiplerini koruyup gözetelim. Bayrama
buruk giren öksüzleri, yetimleri unutmayarak,
onları sevindirmeyi, bayram sevincimizi onlarla
paylaşmayı ihmal etmeyelim.
Bizim medeniyetimizde kimse dini, dili,
rengi nedeniyle dışlanmamış, horlanmamış, eziyet görmemiştir. Mazlumlarla dayanışma içinde
olmayı, onların elinden tutmayı, onların yardımına koşmayı esas almıştır. Dünyanın muhtelif yerlerinde acı, ızdırap, sıkıntı içinde olup bayramın
neşe ve sevincini tadamayan kardeşlerimiz var.
Bayram vesilesiyle İslam dünyasında yaşanan bu
acı ve sıkıntılarında bir an önce son bulmasını,
bölgemizde huzur, barış ve kardeşliğin hakim
olmasını yürekten arzu ediyorum. Bu duygu ve
düşünceler içerisinde en kalbi duygularımla hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin
ramazan bayramını kutluyor, bayramın tüm
gönüllere, hanelere, insanlığa huzur, saadet getirmesini temenni ediyorum.”

İskilip’te Ramazan
Araç kuyrukları oluştu gecesi düzenlendi

Ayrıntılar için QR Code
okutun

Osmancık İlçesi'nden geçen İstanbul-Samsun D-100 karayolunda bayramı tatili nedeniyle araç yoğunlu oluştu
9 günlük bayram tatilinin başlaması ile
birlikte yollarda araç yoğunluğu arttı.
Osmancık İlçesi'nden geçen İstanbulSamsun D-100 karayolu Ramazan
Bayramı tatili nedeniyle araç yoğunlu
nedeniyle tıkanma noktasına geldi.
9 günlük bayram tatili fırsat bilerek
için yola çıkan vatandaşlar, İstanbulSamsun D-100 karayolunun Osmancık
İlçesi kesiminde yoğunluk oluşturdu.
Zaman zaman ışıklı kavşaklarda kırmızı ışığa takılan araçların oluştuğu
güzergahta ulaşımda aksamalar meydana geldi.
İstanbul-Samsun D-100 Karayolu'nun
Osmancık şehir içi geçişlerinde uzun
araç konvoyları oluşurken trafik bazen
durma noktasına geldi. Şehir giriş ve
çıkışları yaklaşık 5-6 kilometre konvoy oluşturdu.
Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik Şubesi ekipleri ile şehir
içi trafik ekipleri ışıklı kavşaklarda
önlem alarak kırmızıya bakılmaksızın
D-100 karayolundaki araçlara trafiği
rahatlatmak için geçiş üstünlüğü verdi.
D-100 karayolu İstanbul-Samsun
güzergahında da bayram yoğunluğu
nedeniyle denetimlerini arttırdı.

İskilip Belediyesi tarafından Mübarek
Ramazan ayı sona ererken manevi atmosferde
farlı bir ramazan etkinliği düzenlendi. Sahur vaktine kadar devam eden gecede 7’den 70’e tüm
İskiliplilere hitap eden etkinlikler sahnelendi.

KURANI KERİM
TİLAVETİ VE DUA

Program, geçtiğimiz gün İstanbul
Havalimanında yaşanan hain terör saldırısında
hayatını kaybeden masum vatandaşlarımız,
güvenlik güçleri ve tüm şehitlerimiz için Kuranı
Kerim okundu. İlçe Müftüsü Nurettin İçtüzel tarafından dua edildi.

DERECEYE GİREN 10
ÖĞRENCİYE BİSİKLET

İskilip Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile çocukları namaza ve Kuranı Kerim okumaya teşvik amaçlı yarışma düzenlendi. Dereceye
giren öğrencilere İskilip Belediyesi tarafından 10
adet bisiklet hediye edildi.

Otomobil bir anda alev aldı

ENGELLİLERE 3 AKÜLÜ 6
MANÜEL
ENGELLİ ARACI DAĞITILDI

Best Organizasyon sahibi Serdar Selbes’in
sponsor olduğu ve Belediyemiz Sosyal Birim
görevlilerinin titizlikle tespit ettikleri engellilere
üç akülü ve altı manüel engelli aracı dağıtıldı.

250 ADET KURANI
KERİM HEDİYE EDİLDİ

Programa yoğun ilgi gösteren İskilip halkına Belediye Başkanı Recep Çatma tarafından
250 adet Kuranı Kerim hediye edildi. Diğer yandan çocuklara da dini içerikli kitap ve cd’nin
yanında çeşitli oyuncaklar hediye edildi.
Hacivat, illüzyon ve ateşbaz gösterileri de
başta çocuklar olmak üzere tüm katılanlardan
yoğun ilgi gördü. İlahiler ve samazen gösterileri
İskilip halkının yoğun isteği üzerine iki kere
sahne aldı.

İSKİLİP HALKINA TEŞEKKÜR

Çorum’da park
halindeyken çalıştırılan otomobil, bir anda
alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından
güçlükle kontrol altına alındı.
Olay, Bahçelievler
Mahallesi Bahar Caddesi

Melikgazi 2’nci Sokak’ta meydana
geldi. 23 yaşındaki Tarık Küyük,
06 ZKT 31 plakalı otomobiline
binerek çalıştırmak istedi. Bu
sırada otomobilin motor kısmından dumanlar ve ardından da
alevler yükseldi.
Sürücü aracından dışarıya

çıkarak kendini son anda kurtardı. Çevredekiler itfaiye ve polisi
arayıp ihbarda bulundu. Kısa
sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını
söndürdü. Otomobil kullanılamaz
hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Belediye Başkanı Recep Çatma selamlama konuşmasında bu yıl bir gece ile sınırlı yapılan etkinliklerin önümüzdeki yıllarda daha zengin
içerikli ve bir günden fazla yapılacağını belirterek, “Çocuklarımızı namaza ve Kuranı Kerim
öğrenmeye özendirirci teşvik edici programlarımız devam edecektir. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi
bu yılda hediye ettiğimiz Kuranı Kerim adedini
artırarak hediye etmeye çalışacağız. Engelli araçlarını temin eden ve dezavantajlı hemşerilerimize
dağıtımını sağlayan Best Organizasyon sahibi,
hayırsever hemşerimiz Sayın Serdar Selbes ve
gecemize yoğun ilgi gösteren siz değerli hemşerilerime teşekkür ederim. Ramazanı Şerifiniz
Mübarek olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları kabul etsin.
Yaklaşan Ramazan Bayramınız Mübarek olsun”
dedi.

Sayfa

GÜNDEM
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Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş
olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun.
Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.
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Rabbim nefsimize celaliyle, kalbimize cemaliyle, hayatımıza hikmetiyle, hatalarımıza rahmetiyle, mahşerde
Muhammediyle yardım etsin inşallah. Hayırlı Bayramlar.

K.K.126

K.K. 125

Ya Rabbi sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri,
sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri ne olur
boş çevirme. Hayırlı Bayramlar.

Ümmetin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, kanın
durmasına; sevgi, hoşgörü ve barışın hakim olmasına
vesile olması dileğiyle Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

K.K.127

Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk
paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler
için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

BELLA
0 532 200 92 77

Dua Kapılarının Ağzına Kadar Açık, bela Ve Kötülüklerin Arındırıldığı
Bu Güzel Günde Bayramınızı Tüm Sevdiklerinizle Birlikte Hayırlı ve
Mutlu geçirmeniz Dileğiyle Mübarek Ramazan Bayramınızı Kutlarım.

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.129

Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılan, arkadaşların en iyisi
de Allah"ı hatırlatandır. Ramazan Bayramınız Mübarek olsun.

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

LEZZET SARAYI

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.128

Uğur Mumcu Cad. No: 8 ÇORUM (Kuyumcular Çarşısı Tozlu Giyim yanı
Hocazade Karşısı) ALO PAKET: 213 18 50
K.K.130

En güzel günler sizin olsun. Yüzünüzde hep gülücük hayatınız da
yüzünüz kadar güzel olsun. Ramazan Bayramınız mutlu olsun…

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

RAMAZAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN
K.K.131

K.K.132

Sayfa
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GÜNDEM
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Ahmet Sami CEYLAN

İslam'ın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet Hz.
Muhammed komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun
Ramazan Bayramın mübarek olsun.

AK
Parti
Çorum
Milletvekili

Abdulkadir ŞAHİNER
SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANI
K.K.134

RAMAZAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN

K.K.133

Sayfa

GÜNDEM
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Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…

Oda üyelerimizin Ramazan Bayramını kutlarım
İl Başkanı Hasan Suvacı

K.K.136

Cumhuriyet Halk Partisi

Merkez İlçe Başkanı
Ali Rıza Suludere

K.K.135

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Bektaş

Çorum Halkının Mübarek Ramazan Bayramını kutlarım

Sefer Kahraman
Şeker – İş Şube Başkanı ve Pankobirlik Başkan Adayı

Çorum Halkının Mübarek

K.K.137

Ramazan Bayramını kutlarım

Necati Gül
Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi

Çorum Halkının Mübarek Ramazan Bayramını kutlarım

K.K.138

Türkiye Emekliler Derneği

Hıdır Kınıklı
Çorum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

RAMAZAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN

K.K.139

Sayfa
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YAÐMAKSAN

Tüm dost ve hemþehrilerimizin Mübarek Ramazan
Bayramını kutlar; hayýrlara vesile olmasýný dileriz.
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Tüm hemþehrilerimizin Mübarek Ramazan
Bayramını kutlar; Hayýrlara vesile olmasýný dileriz.

Er Ticaret

MAKÝNA SAN. VE TÝC.LTD.ÞTÝ.

Mustafa Yaðlý
K.K.140

Hemþehrilerimizin Mübarek
Ramazan Bayramını kutlar;

Hayýrlara vesile olmasýný dileriz.

DURU ÇAMAŞIRHANE

K.K.141

Hemþehrilerimizin Mübarek Ramazan Bayramını kutlar;
Bayramın hayýrlara vesile olmasýný dileriz.
ÜÇTUTLAR MAH.
EŞREFHOCA CAD. NO: 40 / A
MERKEZ / ÇORUM

K.K.142

Tüm hemþehrilerimizin Ramazan Bayramını kutlar;
İslam Alemine hayýrlar getirmesini dileriz.

Etap
Halý
K.K.144

YENİYOL MAH. GAZİ 4. SOK.
NO: 2 / A

(0364) 700 10 03

K.K. 143

Tüm müþterilerimizin ve
hemþehrilerimizin
Ramazan Bayramını kutlarız.

Ýntegral
Turizm

K.K.145

Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun

Tüm hemþehrilerimizin Ramazan Bayramını kutlar;
Tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dileriz

Karabacak
Mobilya
K.K.146

Çorum’ a, Çorumluya Özel...

RAMAZAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN

K.K.147

Sayfa
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Dost ve hemþehrilerimizin Mübarek Ramazan Bayramını
kutlar; hayýrlara vesile olmasýný dileriz.

Tosunoğlu
Kasabı

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

Ceren GEDİMAN ARKAN - MURAT ARKAN

Bahattin TOSUN

K.K.148

Değerli müşterilerimizin Mübarek Ramazan Bayramını
kutlar; İslam alemine hayýrlar getirmesini dileriz.

K.K.149

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

K.K.150

K.K.151

Değerli müþterilerimizin Ramazan Bayramını kutlarız

İdrak edeceğimiz Mübarek Ramazan Bayramının
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

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 Ramazan
Bayramını kutlar; hayýrlara vesile olmasýný dileriz.

ANKARA

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

Hemþehrilerimizin Mübarek Ramazan
Bayramını 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
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K.K.152

Tüm hemşehrilerimizin Ramazan
Bayramını en içten dileklerimizle kutlarız

K.K.154

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.153

Çorumlu hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını tebrik
eder, milletimize huzur ve mutluluklar getirmesini dileriz

RAMAZAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN

K.K.155

GÜNDEM
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Mübarek Ramazan Bayramı hayırlara vesile olsun
Sayfa

BAHARIM
K.K.156

Tüm dost ve hemşehrilerimizin
Mübarek Ramazan Bayramını 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
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Saygıdeğer müşterilerimizin ve tüm Çorum halkının Mübarek
Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle kutlarız

K.K.157

Hemşehrilerimizin Mübarek Ramazan Bayramını

en içten dileklerimizle kutlarız

TOPTANCI
TEMİZLİK MARKET
Albayrak Cad. No: 20
0 364 777 03 19

K.K.158

TADIM DÜRÜM

Tüm müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin
Ramazan Bayramını kutlar;
hayýrlara vesile olmasýný dileriz.

K.K.159

Kalite ve lezzetin
buluştuğu yer

Müşterilerimizin ve Çorum halkının Mübarek Ramazan Bayramını 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.160
Tel: 0 543 462 18 56

Mübarek Ramazan Bayramını kutlar, her
şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını
temenni ederim. Bayramınız mübarek olsun.
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BAY - BAYAN GİYİM

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

YENİ CİĞERCİ

K.K.161

1975

Osman İzgi

Saygıdeğer müşterilerimizin ve tüm Çorum halkının Mübarek
Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle kutlarız

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

RAMAZAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN
K.K.162

K.K.163

Sayfa
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ÖRGÜNÖZ’DE

İŞ İÇİNDE EĞİTİM

GEÇİCİ ŞEYLERE
GÜVEN DUYAN,
HER ZAMAN
YIKILMAYA
MAHKÛMDUR
Dayanaklarımızın
güvenli olması için tavsiyelerini bir cümlede ne güzel özetlemiş büyüklerimiz:
"Dala dayanma kırılır."
"Duvara dayanma yıkılır."
"Adama dayanma ölür." diye!..
Çok güzel ve çok da doğru
söylemişler ama pek çoğumuz
yine bu tavsiyelere itibar
etmeyip, geçici şeylere bel
bağlıyor ve de bir türlü yakamızı sıkıntılardan kurtaramıyoruz.
Maddeye, adama bağlanmaları bir kenara bırakıp,
konuya fikrî yönden bakarsak,
tutarlı, oturmuş fikre dayananlar, her zaman için güvenli yaşayabilecekleri gibi, çevrelerinde de güven kaynağı
olurlar. Fikrin tutarlılığını
nasıl anlayacağımıza gelince,
önce tarafımızı belirlemekten
başlanacak. Yapıcı isek, tutacağımız fikrin, her varlığın
üzerinde insanı tutması ve
insanı da şahsiyetiyle tanıtması gerekir. Ayrıca insanların
yüreğine ferahlık, gayret getirmesi, insanları birbirine kaynaştırması, güveni, inancı
artırıp, asaleti, meziyeti övüp,
özendirmesi gerekir.
Bir fikrin geçerli ve
tutarlı olabilmesi için yukarıda sayılan unsurların haricinde insan hayatının her yönüne
cevap verebilecek niteliklere
de haiz olması şarttır.
Bir fikir ki, günlük
yaşantıyı düzenlemeye yeterli
olamıyor, o, tutarsız bir fikirdir. Gerçekte fikir teoriden
öte, düzenleyicilik kabiliyetine
sahip olur ve fikri kavrayanlar
tarafından organize edilir.
Söz gelimi ekonomik bir
fikir, toplumsal ilişkiler,
hukuk, devlet düzeni, meslekler düzeni eğitimi gibi temel
konulara hiç yer vermiyor,
sadece ekonomide, "çıkar sağlama, para kazanmayı" temel
alıyorsa, o fikir, uygulanamaz.
Uygulanamayana çalışıldığı
takdirde, birkaç çıkarcının
cebini şişirmekten ve dolayısıyla toplum düzenini bozmaktan başka bir işe yaramaz.
O halde hayatımızı tanzim etmek için, bir fikre
dayanmadan önce o fikrin,
kapsamlılığını ve uygulanabilirliğini (yukardaki örnekte
olduğu gibi) iyice tespit etmek
zorundayız.

A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M

KULLUK VASFI, MAKSADA

UYGUN OLMAKTIR!

İnsanın kendisini çeşitli yönlerden
yetiştirmesi, büyük ilgi toplayan bir
şeydir. Bunların içinden bazılarını
mütalâ edelim. Meselâ beden eğitimi:
Beden eğitimi, hemen herkes için tavsiye edilir. Emsallerine her zaman yenilen birisi, "ben artık yenilmeyeceğim,
benimle güreşenleri yeneceğim" diye
karar verse, gider bir güreş kulübüne
yazılır. Orda antreman yapa yapa epey
bir güç kazanır, yenmeyi öğrenmiş olur.
Beden eğitimi gibi daha çok hususlar
da böyledir. İnsan öyle bir varlıktır ki,
neye karar verse o alanda muvaffak
olur. Öyleyse insanın bir de sahiplik
yetkisi var. Bu sahipliğine de bir karar,
bir talim gerek! Yani insan, insanlık
sıfatını takınması lazım. İnsan sıfatı tek
bir şeydir ki, o sıfat her şeyi içine alır.
İnsanın gerçek saadetini yaşattıracak
şey, insanın sahiplik sıfatını takınması
ve gerçekleştirmesidir. Bu da Allah'a
kul olup, başka şeye kul olmamakla
olur. İnsanın sahip olup her alanda
muvaffak olması, saadetini gerçekten
yaşaması, Allah'a kul olmasına bağlıdır.
Kulluk da öyle bir âlem ki, herkesin başka türlü anladığı bir şey!
Gerçekte ise kulluk vasfı, maksada
uygun olmaktır. Allah'ın sahiplik sıfatına mazhar olmak, Allah'ın kararıyla
kararlanmak, takdiriyle takdirlenmek
demektir.
Şöyle ki: Allah-ü Zülcelâl
Tekaddes'in insan halk etmesi, kararı ve
takdiri izharıdır. Allah neyi ne olarak
takdir etmiş ise o, o değerdedir, kıymeti
ifade eder.
İnsan da böylece hakîkî değerini
ifade etmelidir. Her şeyden evvel insan
takdir edebilendir.
-Neyi takdir edebilendir?
-Evvela kendi insan olumunu takdir edebilen.
-Nasıl yani?.. İşte insanız, hayvan
değiliz ya?..
-Evet, insanız çok şükür! İnsanız,
hayvan değiliz ya demek, takdir etmek
mi oluyor dersiniz?
-Öyle ya, takdir nasıl olur?
-İnsanın insanlığını takdir etmesi
demek, Allah-ü Zülcelâl Tekaddes Hz.
İnsanın nasıl olmasını istiyorsa, tam
olarak Allah'ın maksadına uygun ve
uygulu olması demektir.
-Allah'ın bizi yaratmaktaki mak-

sadını ne bileceğiz, nasıl bileceğiz?
-Allah insanı nasıl ve ne maksat
üzere yarattığını Kuran-ı Kerimle bildiriyor. Örnek olarak da Hz. Muhammed
(SAV)'i örnek edince biz de mi peygamber olalım?
-Kardeşim senin kafanda başka
bir şey mi var? Hep sözü ters anlıyor,
bana kafa tutuyorsun.
Muhammed (SAV)'i kendimize
örnek alacağız dedim, peygamber olacağız demedim!
-Öyle ya onu örnek olmak demek,
onun gibi peygamber olmak istemek
değil mi?
-Kardeşim, o bir insan örneğidir.
Vazifesiyle örnek değil, insanlığıyla
örnek demek istiyorum.
-Haa şimdi anladım, yani onun
ahlâklarını, öyle mi?
-Evet...
-Bizim ahlâkımız kötü mü? Onun
gibi biz de namaz kılıp, oruç tutuyoruz
işte.
Peki tutuyoruz, Allah kabul etsin
ama, oruç nedir biliyor musun?
-Oruç Allah'ın emridir, borçtur,
tutuyoruz işte. Ne demek, ne demek
olacakmış? Oruç işte.
-Oruçtan maksat nedir? Allah
insanı ne maksat üzere yarattı, orucu ne
maksatla emrediyor?
-Ben orucu tutarım vesselâm.
Allah'ın maksatını bilmeye öğrenmeye
memur değilim ya?..
-Allah'a gurbiyyet, için tutmuyor
muyuz orucu?
-Evet gurbiyyet, yani yakın olmak
için...
-Öyleyse nasıl yaklaşma olacak?
-İşte Allah'ın emirlerini yerine
getiriyoruz ya?
Emirler yerine gelince yaklaşma
oluyor!
-Yaklaşma olduğunu nasıl anlıyor,
nasıl duyuyoruz?
-Bizim duymamız mı lâzım, ne
demek nasıl duyuyoruz?
-Evet, duymamız, yaşamamız
lâzımdır!
-Öyle şey olmaz. Kul, kullukta
gerek! Biz duyacak değiliz, Allah murat
edecek.
-Neyi?
-Bizim Rıza-i İlâhi'yi kazandığımızı.

Mine Çiçeği, 80 cm boylanabilen, yaprakları
tüylü ve sapsız, eflatun renkli çiçekleri olan bir
bitkidir. Genellikle akarsu, göl ve güneşi gören
yerlerde yetişir. Mine Çiçeğinin, çiçekleri
açmadan yaz aylarında toplanır. İçerisinde bol
miktarda verbenin, acı madde, verbanelin,
tanen içerir. Ülkemizin hemen hemen her
yerinde yetiştirilir. Mine Çiçeği döktüğü
tohumlarla çoğalır.

dindirir.
o
Soğuk algınlığı, sinüzite karşı iyi
gelir.
o
Depresyon ve migren ağrılarına iyi
gelir.
o
Sindirim sistemini kuvvetlendirir.
Bunların yanında anne sütünü arttırıcı özelliği
vardır. Sinirleri güçlendirir. Göğüs ve kulak
ağrılarına karşı faydalıdır. Ayrıca çiçeğinden
elde edilen infüzyon sayesinde diş çürümesi,
diş çürüğüne karşı faydalıdır.

Faydalı Bilgiler: Mine Çiçeği Nedir ?

Mine Çiçeğinin Faydaları

o
Romatizmaya karşı faydalıdır.
o
Yorgunluğu gidermeye yardımcı olur.
o
Siyatik ve nikrise karşı faydalıdır.
o
Bademcik iltihabı ve öksürüğe karşı
faydalı gelir.
o
Adet sancılarını keser ve düzenler.
o
Baş, kulak, göğüs ve bel ağrılarını

Mine Çiçeğinin Kullanımı

Çiçeği, kurutulmuş yaprakları ve kökleri kullanılır. 1 çay kaşığı çiçeği 1 su bardağı sıcak
suyun içerisinde kaynatınız. 8-10 dakika demlenmesini bekledikten sonra süzerek kullanıma
hazırlayabilirsiniz.

“Manevi güç, kişiyi şahsiyete çeker, şahsiyet olmanın tüm gereklerini rahatlıkla yaptırır.”
Abdulkadir DURU

04 Temmuz 2016 PAZARTESİ

ANINI YAŞA
KENDİNİ YAŞA

NEDEN AYIRIMLI' VE
BENLİ-SENLİYİZ?
Kim bilir ne demek istiyor deme. Bırak canım
bunda bir şey yok deme. Her önümüze geleni böyle
baştan savarsak, vay başımıza. Tamamı boş diye bir şey
düşünülemez. İçinde az veya çok bir gerçek payı vardır. Ama ne var ki; bir kiloda bin gramı gerçek. Yâni
tamamı gerçek olur. Kiloda bir gram gerçek olur.
Kiloda bir gramla bin gram oranıyla gerçek payları
ayrılır. Seçilip alınır, posası atılır.
Böylesi seçkileri yapabilmek; ancak, kendimizi
anımızla yaşadığımız zaman olur. Uyanık olabilmek,
kendimizi anımızla yaşayabilmemize bağlıdır.
Her ihtiyacımızı, zekâmızla temin edeceğiz.
Böyle kuvvetli zekâyı neyle buluruz ona bakalım. Her
zaman tecrübe etmek için tavsiye ederiz Yine de tavsiyemiz budur. Kuvvetli zekâya sahip olmak isteyen,
inancını müspete bağlasın ve kesinleştirsin deriz. Yine
de diyoruz.
Nasıl Türk ola da kendisini muhtaç ve başkalarının himayesinde bile. Böyle sözleri işittiği kimseleri
nasıl ikna etmeden bırakabile!.. Bu ne sözlerdir dolaşır
Türkiye'de. Ne demek olsun bizim gücümüz yok, ne
demek filân falan yardım etmese biz bir şey yapamayız
demek. Böyle sözlere yer verenin zekâsına direnç gelmez.
İnsan kendi milletini, kendi vatanını kendisini
tanımalıdır. Tabii ki kendisini tanımayan, milletini de,
vatanını da tanıyamaz. Böyle tanıma yoksunluğuyla
kulağına gelen sözleri de tanıyamaz.
Zayıflık, zayıflığı getirir. Kuvvetlilik de kuvvetliliği
getirir. Ancak bu getirimler nereden başlar ona bakalım. Apaçık görülüyor ki; kulağımızdan giren sözler,
kafamızın içinde biçimlenmiş. O kafamızın içinde
biçimlenenlere bakıyoruz.
Bizim bu tutumumuz, gözlerimizi bağlamış oluyor. Bu bağlanışımız sebebiyle, önümüzdeki büyük
büyük kabiliyetlerimizi, büyük büyük imkânlarımızı
göremiyoruz. Kendi zekâ gücümüzü kendimiz takdir
edemiyoruz. Yaptıklarımızı bile yapmamış, yapamıyormuş sanısını dokuyoruz.
Peki, ama bu görüşlerimiz, bu kabullerimiz,
tamamen yanlış değil mi? Kendimizi böyle küçümsemeye sebep ararsak, maksatlıların sözlerine inanmamızdır.
Kafamızdan en önce çıkaracağımız, elâlemin
küçümser sözleridir. Bize bizi takdir eden, uyandırıp
önümüzdekileri gösteren sözler gerek.
Anını yaşa ki bu uyanıklıkta olasın da zararlılardan korunasın.
Kendini Anınla Yaşa!..

Kırkambar

Anaman

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

Kız neye demişler ki, bu kadar
isim yapmış? Öyle ki: Eğer bildiğimiz
kızsa!. . Bir iki ıslıkla bile ele geçirip oynanıyor. Başka kızsa, neye denmiş de, bu
kadar büyük ehemmiyet taşıyor? Evet, kız
gibi...
" Kız gibi " diye tarif vesilesi oluyor.
Ama hangi kız? Bu sözü ifade eden hangi
kız? Ana karnı; fiziksel yapının kurumu
olduğu kadar, inancın ve ahlâkın da temeli ve ilk olumudur. Nasıl ki bitki topraktan
çıkıp, dönüp dolaşıp, yine toprakta kaybolur. İnsan da, insanlık da bunun gibi başka
yerden temin edilemez. Analar, ana olup
ehliyetli kızlar yetiştirecek, onlara layık
olmak için, delikanlı erkeklerin de ona
göre idealist olmaları kolayca temin edilecektir.

Sayfa

GÜNDEM

11
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Saygıdeğer oda üyelerimizin ve tüm Çorum halkının Mübarek
Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle kutlarız

Yalçın Kılıç

Çorum Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (ÇESOB)
K.K.164

Üyelerimizin ve hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını
en içten dileklerimizle kutlarız

Mehmet Sayan

Çorum Ziraat Odası Yönetim Kurulu adına Başkan
K.K.165

EĞİTİM İŞ ÇORUM ŞUBESİ
Barış, hoşgörü ve kardeşlik içinde bir emek
mücadelesinden doğacak
birlik ve beraberliğe duyduğumuz özlemle, tüm
eğitim işgörenlerinin ve
Ulusumuzun Ramazan
Bayramını kutlarız.

Şube Yönetim Kurulu

İMSAKİYE
30 Ramazan

Sungurlu’da resmi
bayramlaşma töreni
yapılmayacak

Sungurlu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla her yıl düzenlenen resmi bayramlaşma töreninin bu yıl yapılmayacağı öğrenildi.
İlçede Kaymakamlık tarafından her yıl Ramazan ve
Kurban bayramlarında ilçe kaymakamının önderliğinde kamu
kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil
toplum kuruluşları başkanları ile vatandaşların katılımı ile resmi
bayramlaşma töreni düzenleniyordu. Mahmut Atalay Spor salonunda düzenlenen bayramlaşma törenin ardından protokol üyeleri Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Devlet
Hastanesini ziyaret edip, personelle bayramlaşıyordu.
Bu yıl Salı günü başlayacak olan Ramazan bayramında
resmi bayramlaşma töreninin yapılmayacağı öğrenildi. Resmi
bayramlaşma töreni yapılmayacağı için kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına bayramlaşma
programı gönderilmedi. Resmi bayramlaşma töreninin neden
yapılmadığı yönünde kaymakamlıktan her hangi bir açıklama
yapılmadı.
Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen'in bayramı memleketinde geçirmek için yıllık izine ayrıldığı ve Alaca Kaymakamı
Ramazan Kurtyemez'in yerine vekalet edeceği belirtildi.
Diğer taraftan 9 Temmuzda Ankara'da düzenlenecek
düğünle dünya evine girecek olan Boğazkale Kaymakamı
Osman Aydoğan'ın bayramın ilk günü ilçe halkıyla bayramlaştıktan sonra düğün hazırlıkları için memleketine gideceği öğrenildi.
Boğazkale Kaymakamı Osman Aydoğan'ın yerine de Alaca
Kaymakamı Ramazan Kurtyemez'in vekâlet edeceği kaydedildi.

Evci'de geleneksel iftar yemeği verildi
Boğazkale'ye bağlı Evci
köyünde geleneksel iftar yemeği düzenlendi. Sungurlu'da
Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Caddesinde bulunan Evci
Emlak
ve
Danışmanlık
Hizmetlerinin sahibi ve Evci
Belediye
Başkanlarından
Mustafa Sarıyüce tarafından her
yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeği bu yılda büyük
bir katılımla gerçekleştirildi.
Evci köyü ilk ve ortaokulunda düzenlenen iftar
yemeği
öncesi
Mustafa
Sarıyüce, konuklarını kapıda
karşılayarak yakından ilgilendi.
Kur'an-ı Kerim okunmasıyla
başlayan iftar yemeğine, Evci
ve çevre köylerin yanı sıra
Boğazkale ve Sungurlu'dan çok
sayıda davetli katıldı.
Mustafa Sarıyüce, her
yıl düzenleyerek geleneksel
hale getirdikleri iftar yemeğini
bu yılda komşu, akraba, dost ve
arkadaşların katılımıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Birlik ve
beraberliğin pekişmesi için bu
tür yemeklerin önemine deği-

nen Sarıyüce, "Ramazan ayı,
birlik beraberlik ayıdır, yardımlaşma
dayanışma
ayıdır.
İnsanlar arasında toplumsal
dengenin sağlandığı bu müstesna günler, zengin ile fakir arasında bir köprü kurulduğu
değerli zamanlardır. Karşılıklı
hoşgörünün, güvenin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın olduğu yerde huzur vardır, barış vardır. Toplum olarak bizi biz
yapan güzel değerlerimiz ve
geleneklerimiz ramazan ayında
yenilenir ve kuvvetlenir." dedi.
Dost ve arkadaşlar ile
birlikte bir bütün olarak iftar
açmanın mutluluk verici olduğunu ve bunun aynı zamanda
büyük bir minnet olduğuna dikkat çeken Sarıyüce, “Taşralarda
dostluklar, arkadaşlıklar ve
komşuluklar daha samimi ve
daha içten. Bizde bu samimiyetin devamı için bu yemeği organize ettik. Düzenlediğimiz geleneksel iftar yemeğimize katılan
konuklarımıza çok teşekkür
ediyor ve hayırlı ramazanlar
diliyorum” dedi.

Toplum sağlığından Aziz Milletimizin ve İslâm âleminin

koordinasyon toplantısı

Toplum Sağlığı Hizmetleri
Şube Müdürlüğü, koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. İl Sağlık
Müdürlüğü toplantı salonunda; Halk
Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış
başkanlığında, Halk Sağlığı Müdür
Yardımcıları Dr. Ayhan Bolat ve Dr.
Sevil Dirlik Zaman, Şube Müdürleri
Dt. Ferda Suiçmez, Dr. Zafer Yapar,

Dr. Hüseyin Moray, Mustafa Çeşmeci, Dilek Somuncu, Dt. Emine
Paydar ve 14 TSM Başkanlarının
katılımı ile bir koordinasyon toplantısı
düzenlendi.
Toplantıda,
Çorum’da yaşanan sıkıntılar ve
çözüm önerileri konuşularak fikir
alış verişinde bulunuldu.

YİTİK

K.K. 166

Berat Güneşi mübarek olsun.
Aziz Milletimizin, bu mübarek geceyi
beratlarını almış olarak, huzurlu ve
huşu İçinde geçirmelerini dileriz.

03:10

Güneş

05:08

Öğle

12:52

İkindi

16:48

Akşam (İftar)

20:23

Yatsı

22:10

Bayramınız Mübarek olsun

Ramazan Bayramı
İmsak
Güneş
BAYRAM NAMAZI
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Tarihte Bugün

ÇRT’ de Bugün
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)
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RAMAZAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN
K.K.167

03:12
05:09
06:01
12:52
16:48
20:23
22:10

04 Temmuz 1054 SN 1054 adlı süpernova, Çinli,
Japon, İranlı, Arap ve Amerikan yerlileri tarafından gözlemlendi. Boğa takımyıldızı yakınında
bulunan ve Yengeç Bulutsusu'nun kalıntılarından
oluşan bu gök olayı aylarca gün ışığında bile
görülebilmiştir.
04 Temmuz 1187 Hıttin Muharebesi. Selahaddin
Eyyubi Haçlıları Hıttin'de tam bir bozguna uğrattı.
04 Temmuz 1776 Amerikan Bağımsızlık günü;
Amerikan Kongresi Britanya'dan bağımsızlığını
ilan etti.ABD'nin kuruluş günü
04 Temmuz 1802 Amerika Birleşik Devletleri
Askeri Akademisi West Point-New York'ta açıldı.
04 Temmuz 1810 Fransa, Amsterdam'ı işgal etti.
04 Temmuz 1826 Amerika Birleşik Devletleri'nin
ikinci (John Adams) ve üçüncü başkanı (Thomas
Jefferson) öldü.
04 Temmuz 1827 New York'ta kölelik yasaklandı.
04 Temmuz 1848 Karl Marx ve Friedrich
Engels'in yazdığı Komünist Manifesto yayımlandı.
04 Temmuz 1865 Lewis Carroll'un Alis Harikalar
Diyarında adlı romanı yayımlandı.
04 Temmuz 1918 Osmanlı Padişahı VI. Mehmet
tahta çıktı.
04 Temmuz 1918 Bolşevikler Rus Çarı II.
Nikolas'ı ve ailesini öldürdüler.
04 Temmuz 1932 İçişleri Bakanı Şükrü Kaya otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi
oldu.
04 Temmuz 1932 ABD'li gangster Al Capone 11
yıl hapis cezasına çarptırıldı
04 Temmuz 1934 Macar fizikçi Leo Szilard, ilerde
atom bombasının yapımında kullanılacak olan
'zincirleme reaksiyon' modelinin patentini aldı.
04 Temmuz 1946 Ankara Üniversitesi kuruldu.

Yazý Ýþleri Müdürü:

651 - 700 Adisyon bir cilt 15501 - 15600
Parakende Satış Fişi 2 Cilt kayıptır.
Tülay Öztürk
V. No: 39706076064

İmsak (Sahur)

Yayýn Türü
Yönetim Yeri
Tel&Fax
web
e-posta
Baský
Adres
Bayi Daðýtým
Adres
Tel

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm)
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
Kongre Ýlanlarý
Tüzük Ýlanlarý(maktu)
Birinci sayfa (maktu ilan 4sut.x6cm)
Tam sayfa Ýlan
Yitik

: Yerel süreli yayýndýr
: Yavruturna Mah.
Kulaksýz Sok. 3/41 Çorum
: 0364 224 29 65 - 225 36 50
: www.kesinkarar.com
: haber@kesinkarar.com
: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
: Çöplü Mh. Osmancýk Cd.
No:27/22 ÇORUM
: Ecem Daðýtým
: Yavruturna Mah. Cengiz
Topel Cad. No:16/E ÇORUM
: 0364 224 69 87

2.50 TL
80 TL
30 TL
50 TL
400 TL
200 TL
750 TL
15 TL

ABONE ÞARTLARI
6 Aylýk : 100 TL Yýllýk: 180 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 235 TL
Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO
Organize Sanayi Yýllýk : 240 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 140 TL

E NÖBETÇİ ECZANELER

Alkan, Ramazan
Bayramı’nı kutladı

Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin
Alkan, bayramların insanlar arasındaki sevgi
ve saygıyı arttırma, kardeşliği, dostluğu ve
hoşgörüyü pekiştirme günleri olduğunu söyledi.
Umutları canlandıran bayramların dünyada barışa ve huzura vesile olmasının ortak
temennileri olduğunu dile getiren Alkan, açıklamasında şunları söyledi:
“Böyle günler iyi ahlakı, küçükleri
sevindirmeyi, büyüklere saygı duymayı hatırlatan, tüm insanî değerlerin paylaşılmasını sağlayan, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine
vesile olup gelenek ve değerlerimizi yoğun bir
şekilde yaşadığımız bir toplumda, millet olma
şuurunun şekillendiği ve kuvvetlendiği en
anlamlı günlerimizin başında bayramlar gelmektedir.
Bu güzel bayram sevincini yaşarken
diğer yandan ülkemizin ve dünyanın yaşadığı
terör saldırıları maalesef bu günümüzü buruk
bir şekilde geçirmemize neden olmaktadır. Bu
duygu ve düşüncelerle insanları birleştiren,
yürekleri
bütünleştiren
Ramazan
Bayramımızın barış ve esenlik çağrısının tüm
insanlığa ulaşmasını diliyor huzur ve mutluluğa vesile olmasını temenni ediyorum.”

En Düşük

Tarih

04 Temmuz Pazartesi
05 Temmuz Salı
06 Temmuz Çarşamba
07 Temmuz Perşembe
08 Temmuz Cuma

En Yüksek

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
11
12
12
12
12

27
27
28
29
31

Hadise

GÜNEŞLİ

BUGÜN

GÜNEŞLİ
GÜNEŞLİ
GÜNEŞLİ

HİTÜ Çocuk Üniversitesi’nde
mezuniyet sevinci yaşandı

Eğitim ve araştırma alanında yaptığı çalışmalara ek olarak
“Üniversitelerin bulunduğu ile ve
bölgeye; bilimsel, kültürel, sosyal
ve ekonomik katkı sağlama” misyonundan hareketle birçok etkinliğe imza atan Hitit Üniversitesi’nde HİTÜ Çocuk Üniversitesi’nin mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
HİTÜ Çocuk Üniversitesi
kapsamında Arkeoloji Atölyesi,
Mikropların Dünyasına Yolculuk,
Nano Dünyaya Yolculuk, Scratch
Atölyesi,
Robotlar
Artık
Hayatımızda, DNA Okulu,
Seslerin Dünyasına YolculukMüziğimi Yapıyorum, Ebru
Atölyesi ve Yaşam Boyu Spor
başlıklı programlarda eğitimler
verildi.
Etkinliğe
Çorum
Milletvekili, Sağlık, Aile, Çalışma
ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi
Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt,
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, Üniversite
öğretim elemanları, öğrenci velileri ve HİTÜ Çocuk Üniversitesi
öğrencileri katıldı.
Törenin açılış konuşmasını
yapan Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ülkenin geçtiği sıkıntılı süreçlerin tüm
vatandaşları derinden etkilediğini
ve büyük üzüntü duyduğunu ifade
ederek “Bunların tekrar etmemesi
veya olmaması için bizlerin olabildiğince genç arkadaşlarımızı,
öğrencilerimizi en iyi şekilde
yetiştirmemiz gerekiyor. Bu tür

olayların olmaması için bizlerin
yapması gereken, olabildiğince
dünyada her türlü bilince sahip
genç insanların yetiştirmesini sağlamaktır” dedi.
HİTÜ Çocuk Üniversitesi’nin Üniversite ile birlikte kurulan üniversiteler arasında ilk olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr.
Alkan, “Çorum’da bulunduysak,
Çorum’da kurulduysak Çorum’un
her kesimine elimizin değmesi
gerekiyor. Bu kapsamda da HİTÜ
Çocuk Üniversitesi konseptini
geliştirdik. Sizlerden gelen geri
dönüşler çok önemli. Gelecek
sene için bizlere çok önemli veriler oluşturacak muazzam bir çalışma olduğuna inanıyorum. İnşallah
sonuçları da yansımaları da aynı
şekilde sizler için güzel olmuştur”
dedi.
HİTÜ Çocuk Üniversitesi’nin amacını; üniversite ortamın-
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da öğrencilerle bir bilimsellik
ruhu kazandırmak, öğrencilerin
daha bu yaştayken bilimsel merakını uyandırmak, heyecanını,
merak duygusunu ortaya çıkarmak veya varsa bu potansiyeli
geliştirmek olduğunun altını çizen
Rektör Prof. Dr. Alkan, “Dünyada
şuanda en önemli unsurlar yetişmiş insan gücü ve bilgi. Tek başına bilgi ya da tek başına yetişmiş
insan gücü yeterli değil. Bu ikisini
bir araya getirip insanlığa fayda
sağlayacak şekilde yönlendirecek
olursak aşamayacağımız hiçbir
engel yok” dedi.
“Cumhurbaşkanımız her
ilde bir üniversite olsun derken,
sadece öğrenci sayıları ya da diğer
faktörler için değil üniversitelerin
bulundukları bölgeye bilimsel,
sosyal ve kültürel olarak da katkı
sağlayabilmeleri için” diyen
Rektör Prof. Dr. Alkan, Hitit Üni-
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versitesi’nin 2011 yılından bu
yana içinde bulunduğu toplumdaki herkese dokunma hedefiyle
hareket ettiğini vurgulayarak
“Bizlere güvenip çocuklarınızı
gönderdiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye’nin dünyanın, insanlığın önünü açacak olan,
büyük gelişmelere imza atacak
olan çocuklar olarak yetişecekle
ve hep birlikte gurur duyacağız.
Mezun öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.
Çorum
Milletvekili,
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal
İşler Komisyonu Üyesi Lütfiye
İlksen Ceritoğlu Kurt da “Burada
hem veli hem de Çorumlu olarak
Üniversite ortamında bulunmaktan gurur duyuyorum. İnşallah
bugün çocuklarımız mezun olacak. Bizler güçlü ve dik durmalıyız. Hocalarımıza çok büyük iş
düşüyor. Bugün 10 günlüğüne
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emanet ettiğimiz ve gelişmesini
gördüğümüz çocuklar gibi nice
çocuklar yetiştireceksiniz ki bizim
memleketimiz güçlü olsun. Biz
genç nüfusumuzla ve onları emanet ettiğimiz siz hocalarımızla
gurur duyuyoruz. Her şeyin başı
ve temeli sevgi. Burada bir sevgi
ortamında çocuklarımızı yoğurdunuz. Umarım bu üniversiteye ve
diğer üniversitelere hizmet eden
çocuklar olarak sizlere geri dönüş
sağlarlar. Ben çocukları şimdiden
tebrik ediyor ve başarılarının
devamını diliyorum” dedi
Açılış konuşmaları sonrasında Çorum Milletvekili Lütfiye
İlksen Ceritoğlu Kurt, Rektör
Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Nurcan Baykam tarafından HİTÜ
Çocuk Üniversitesi’nin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan öğretim
elemanlarımıza teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından HİTÜ
Çocuk Üniversiteli öğrenciler diplomalarını alarak kep attı.
Programın devamında öğrenciler
tarafından ebru atölyesinde yapılan ebru örneklerinin ve arkeoloji
atölyesinde gerçekleştirilen kil
tabletlerin sunulduğu sergi gezildi.
Bu yıl Üniversite tarafından ilki düzenlenen HİTÜ Çocuk
Üniversitesi, Çorum’da gördüğü
aşırı talep ve yoğun ilgi nedeniyle
önümüzdeki yıllarda da etkinliklerini gerçekleştirilmeye devam
edecek.

Öğretim elemanları

zirveye tırmandı

Hitit Üniversitesi öğretim üyeleri
Aladağlar Emler zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.
Üniversitenin 10. kuruluş yıldönümü etkinlikleri
kapsamında düzenlenen tırmanışa Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu öğretim üyeleri Yrd. Doç.
Dr. Zafer Doğru, Yrd. Doç. Dr. Bülent Kilit ve
Yrd. Doç. Dr. Yetkin Utku Kamuk katıldı. Toros
dağ kıvrımlarının (Orta Toroslar) yüksek doruklarından birisi olan Emler (3723 m) zirvesine tırmanan öğretim üyeleri “Üniversitemizi her alanda
temsil etmeye devam ediyoruz” dedi.

Ýlhami TÜRKSAL

TEKNOLOJİ KÖŞESİ

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞLER ZİRVE YAPTI

Biliþim Güvenliði Uzmaný
e-posta: bilgi@turksal.com

Türkiye’de internetten alışveriş
büyük bir hızla artış gösteriyor.
Geçtiğimiz yıl internet ortamında
%30’un üzerinde alışveriş gerçekleşti. Yapılan alışverişte en büyük
payı tablet ve akıllı telefonlar aldı.
İnternet kullanıcı sayısı arttıkça
alışveriş sitelerine olan taleplerde
doğal olarak arttı.
Tüketicilerin, istediği ürüne istediği yerde rahatlıkla ulaşmasının
etkisi oldukça büyük. İnternet,
tablet ve akıllı telefonlar alışveriş
kolaylığı sağlıyor. Çalışma şartları zorluğundan sebep insanlar
online alışverişe yöneliyor.
Kadınların giderek artan bir şekilde çalışma hayatının içinde olma-

sı da internet alışverişlerinin artmasında bir etken, çünkü genellikle evde alışverişi yapan kişi olan
kadınlar, vakitleri sınırlı olunca
online alışverişe yöneliyor.
Tüketici kendini en rahat nerede
hissediyorsa trafikte, toplu ulaşımda, evinde, en kolay nerede
alışveriş yapabilirse artık oraya
yöneliyor. Tek tıklama ile alışveriş
olayı insanlarca oldukça rağbet
gördü. Mobil internetin yaygınlaşması da internet üzerinden alışverişleri tetikledi.
Mağazadan alışveriş yapmak ile
sanal bir mağazadan alışveriş yapmanın arasında oldukça büyük
farklar var. Bu farkların başında

alışveriş rahatlığı geliyor, özellikle
Türk insanının daha az zahmetli
olan şeylere yöneldiğini söylemek
çok yanlış olmaz. Mağazadan alışveriş yapabilmek için ürünü satın
alacağınız mağazaya gitmeniz
gerekir. Bu hem zaman kaybı hem
de yorucu olabiliyor tüketici açısından. Ancak sanal mağazalardan
internetin olduğu her yerden alışveriş yapabilmek mümkün.
Yolculuk yaparken, akşam kahvenizi içerken, ya da televizyon
izlerken dilediğiniz gibi alışveriş
yapabiliyorsunuz. Aşırı iş yoğunluğuna sahip ya da dışarı çıkmak
için vakit bulamayanlar için internetten alışveriş en cezbedici alış-

veriş yöntemidir.
İnternet alışveriş siteleri fiziksel
mağazalara göre çok daha düşük
maliyete kurulmakta ve çok daha
düşük gidere sahip olmaktadır.
Maliyetin ve giderlerin düşük
olması ürün fiyatlarına yansımakta ve internet alışveriş siteleri tarafından cezbedici kampanyalar
yapılmaktadır. Yapılan kampanyalar ile daha çok kitleye ulaşma
imkânı vardır. İnsanlar yapılan
kampanyaları an ve an takip edebilmekte ve istedikleri ürünleri
yapılan kampanyalar ile satın alabiliyorlar. Yani kampanyalar, indirim kuponları ve cazip ücretler
elektronik ticaret sitelerinin daha

çok tercih edilmesine sebep olmamakta.
SONUÇ : İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin cazibesi her
geçen gün artarken beraberinde
bir çok risk getiriyor. İnternet üzerinden alışveriş yaparken oldukça
dikkat etmek gerek indirimli bir
ürün aldığınızı düşünürken orijinal olmayan yada defolu veya
farklı özelliğe sahip bir ürünü
almanız kaçınılmaz olabilir. Diğer
taraftan sahtekârların oluşturduğu
sahte alışveriş siteleri üzerinden
kredi kartı dolandırıcılığı ile kredi
kartınız boşaltılabilir. Güvenli alış
veriş yapmak ve doğru ürüne en

uygun fiyatla ulaşmak için çok
dikkat etmek gerekiyor. Bir ürün
piyasa değerinin çok altında bir
fiyata satılıyorsa o ürün ve site
hakkında geniş bir araştırma yapmak gerek aksi takdirde kar edeyim derken çok büyük kayıplar
yaşamanız kaçınılmaz olabilir.
Hayatımızda büyük kolaylık sağladığı çok açık olan internet alış
verişlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat edildiğinde
gerek zaman gerek ekonomik olarak büyük fırsat ve kolaylıklar
sağlıyor. Eğer internet alış verişi
konusunda bilginiz yoksa fiziksel
bir mağazadan alış veriş yapmanızı tavsiye ederim.

