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Haberler  Gündem

03.06.2019 - 20:42 | Güncelleme: 04.06.2019 - 00:37

Bayram namazı saat kaçta? (2019) İl �l
Ramazan Bayramı namazı vak�tler�
Mübarek Ramazan ayı sonrası yurdumuzu saran bayram heyecanı m�lyonları harekete geç�rd�.
Ramazan Bayramı'na saatler kala en çok merak ed�len konulardan b�r� de 'bayram namazı saat
kaçta' sorusunun cevabı. İşte yurdumuzun dört b�r yanındak� vatandaşlarımızı �lg�lend�ren �l �l
bayram namazı vak�tler�...

    

Bayram namazı �ç�n ger� sayım başladı. M�lyonlarca �nanan bugün Ramazan Bayramı'nı bayram
namazı �le karşılayacak. Bu mübarek bayram önces� vatandaşlarımız bayram namazı saat kaçta,
bayram namazı nasıl kılınır ve bayram namazı kaç rekattır g�b� soruların cevaplarını arıyor. İşte
başta İstanbul, Ankara ve İzm�r bayram namazı saatler� olmak üzere �l �l bayram namazı
vak�tler�... 
 

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ 
 
İstanbul bayram namazı vakt�: 06.13 
 
Ankara bayram namazı vakt�: 06.01 
 
İzm�r bayram namazı vakt�: 06.27 
 
İŞTE İL İL RAMAZAN BAYRAMI VAKİTLERİ
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BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR? 
 
Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakt� g�r�nce, ezan ve kamet get�r�lmeks�z�n �mam-
hat�p, Ramazan veya Kurban bayramı namazına n�yet eder. Cemaat de aynı şek�lde bayram
namazını kılmak üzere mevcut �mam-hat�be uymaya n�yet eder.

İmam, "Allâhü ekber" d�yerek tekb�r alır ve eller�n� bağlar. Cemaat de aynı şek�lde tekb�r get�r�p
eller�n� bağlar. İmam ve cemaat �çler�nden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat,
"Allâhü ekber" d�yerek tekb�r alır, eller kulaklar h�zasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Sonra aynı
şek�lde "Allâhü ekber" d�yerek b�r tekb�r daha alınır ve eller y�ne yana bırakılır. Üçüncü kere
"Allâhü ekber" d�yerek tekb�r alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekb�rler arasında üç defa
"sübhanellâh�’l-azîm" d�yecek kadar beklen�r. Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, g�zl�ce
eûzü-besmele çeker, Fat�ha ve zamm-ı sûrey� sesl� olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve
�k�nc� rekâta kalkılır. İk�nc� rekâtta �mam, g�zl�ce besmele çeker, "Fat�ha" ve "zamm-ı sûre"y� y�ne
sesl� olarak okur. Ardından �mam ve cemaat, "Allâhü ekber" d�yerek tekb�r alır, eller kulaklar
h�zasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Peş�nden aynı şek�lde "Allâhü ekber" d�yerek b�r tekb�r
daha get�r�l�p eller y�ne yana bırakılır. Sonra aynı şek�lde üçüncü b�r tekb�r daha alınır ve eller
y�ne yana salınır. İlk rekâtta olduğu g�b� �k�nc� rekâtta da tekb�rler arasında üç defa
"sübhânellah�’l-azîm" d�yecek kadar beklen�r. Üçüncü tekb�r�n akab�nde "Allâhü ekber" d�yerek
rükûa varılır. Tıpkı b�r�nc� rekâtta olduğu g�b� rükû ve secdeler tamamlanır. İk�nc� secdeden sonra
oturulur. "Tah�yyât", "Sall�" "Bâr�k", "Rabbenâ ât�nâ" ve "Rabbena’ğf�rlî" duaları okunur. Sağa ve
sola selam ver�lerek namazdan çıkılır.

Buna göre bayram namazlarının her �k� rekâtında, d�ğer namazlara göre fazladan üçer tekb�r
get�r�lm�ş olur k� bunlara "zevâ�d tekb�rler�" den�r. Bu tekb�rler� get�rmek vac�pt�r.

Şaf�î mezheb�ne göre her �k� rekâtta da Fat�ha sûres�nden önce olmak üzere, b�r�nc� rekâtta yed�,
�k�nc� rekâtta beş tekb�r alınır.

Selam ver�ld�kten sonra İmam-hat�p m�nbere çıkıp b�r hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbes�nde
olduğu g�b� �k� kısımdan oluşur. Hutbeye "Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ �lâhe �llallâhu vellâhu
ekber, Allâhü ekber ve l�llâh�’l-hamd" d�ye tekb�r get�r�lerek başlanır. Cemaat de tekb�re katılır.

İmam-hat�p, bayram hutbeler�nde genel olarak bayramın b�rleşt�r�c� özell�ğ�nden bahseder. İslâm
kardeşl�ğ�, yardımlaşma g�b� konulara değ�n�r. Ayrıca, Ramazan bayramı hutbes�nde, zekât ve
sadaka �badetler�; Kurban bayramı hutbes�nde �se Kurban �badet� ve teşr�k tekb�rler� hakkında
b�lg�ler ver�r.

 
"Teşr�k tekb�rler�"; Kurban Bayramı arefes�nde sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü
günü �k�nd� namazı sonrasına kadar y�rm� üç vak�tte farz namazların ardından get�r�len
tekb�rlerd�r. Bu tekb�rler vac�pt�r.
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4 aylık ham�le eş�n� öldürüp �nt�har ett�
Batman'ın Kozluk �lçes�nde ç�ftç� Serdar Yılmaz (26), tartıştığı 4 aylık ham�le eş� Melek Yılmaz'ı (25) av
tüfeğ�yle öldürdükten sonra aynı s�lahla yaşamına son verd�.Olay, akşam saatler�nde Kozluk �lçes�nde…

daha fazla v�deo �ç�n

Teşr�k tekb�rler�; "Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ �lâhe �llallâhu vellahu ekber, Allâhü ekber ve
l�llah�’l-hamd" cümleler�nden oluşur.

bayram bayram namazı bayram namazı vak�tler� bayram namazı nasıl kılınır bayram namazı kılınışı

İlg�n�z� Çekeb�lecek D�ğer Haberler

Göldek� den�z

balıkları ölüyor

Fr�da Kahlo’nun

ses�nden 'D�ego’nu…

Evc�l hayvan

satışında sözleşme…
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14.06.2019 - 07:57 | Güncelleme: 14.06.2019 - 07:58

Cuma namazı saat kaçta? 14 Haz�ran cuma
namazı saatler�
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bugün cuma namazını kılmak �ç�n cam�lere g�decek olan
vatandaşlar �ller�ndek� cuma namazı saatler�n� araştırıyor. Cuma namazı öğle vakt�nde cemaatle
kılınır. İşte �l �l cuma namazı vak�tler�...

    

Müslümanlar �ç�n mübarek ve öneml� olan cuma gününde cuma namazını kılmak �ç�n vatandaşlar
cam�lere g�d�yor. Pek�, cuma namazı saat kaçta? İşte 14 Haz�ran �l �l cuma namazı vak�tler�.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı öğle vakt�nde, cemaatle kılınır.

Ankara'da cuma namazı 12.54'te kılınacak.

İstanbul'da cuma namazı 13.09'da kılınacak.

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı dört rekât �lk sünnet, �k� rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma günü cam�de öğle namazı vakt�nde cemaatle kılınır.

Önce �lk sünnet tıpkı öğle namazının �lk sünnet� g�b� kılınır. Sünnet�n ardından �mam-hat�p
m�nbere çıkarak oturur. Müezz�n, �ç ezanı okur. Ezandan sonra �mam-hat�p kalkarak �k� kısımdan
oluşan hutbey� okur. Hutbede cemaat� d�nî konularda b�lg�lend�r�c� ve yönlend�r�c� konuşma yapar.
Hutbe okunduktan sonra �mam-hat�p m�nberden �nerek cemaat�n önüne geçer ve cemaate �k�
rekât Cuma namazı kıldırır

Sıradak� Haber
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rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hat�p, Cuma namazının farzına ve cemaate �mam olmaya, cemaat de Cuma namazına
n�yet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı g�b� �k� rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında �mam-hat�p, Fat�ha ve zamm-ı sûrey� sesl� olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünnet� kılınır. Bu sünnet, öğlen�n �lk
sünnet� g�b� kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

Cuma namazının sah�h olması �ç�n cemaat�n şart olduğu konusunda bütün b�lg�nler �tt�fak etmekle
b�rl�kte, gerekl� görülen asgar� sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler bel�rtm�şlerd�r.

cuma namazı cuma namazı saat kaçta cuma namazı nasıl kılınır cuma namazı vak�tler�

�stanbul cuma namazı 14 haz�ran cuma namazı saat kaçta
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4 aylık ham�le eş�n� öldürüp �nt�har ett�
Batman'ın Kozluk �lçes�nde ç�ftç� Serdar Yılmaz (26), tartıştığı 4 aylık ham�le eş� Melek Yılmaz'ı (25) av
tüfeğ�yle öldürdükten sonra aynı s�lahla yaşamına son verd�. Olay, akşam saatler�nde Kozluk �lçes�nde…

daha fazla v�deo �ç�n

İlg�n�z� Çekeb�lecek D�ğer Haberler

Fr�da Kahlo’nun

ses�nden 'D�ego’nu…

Eş�n� babasıyla

b�rl�kte dövmüş

Göldek� den�z

balıkları ölüyor

14.06.2019 - 07:50 | Güncelleme: 14.06.2019 - 07:50 | GÖKHAN KARAKAŞ - İstanbul

Göldek� den�z balıkları ölüyor
İstanbul’un en öneml� sulak alanlarından Küçükçekmece Gölü, kanal�zasyonlardan boşalan
atıklar neden�yle tehd�t altında. Sığ b�r göl olan Küçükçekmece, den�z suyunun g�r�ş�ne �z�n veren
ekos�stem� �le acısu yapısına sah�p. Den�z balıklarının da yaşamasına olanak veren gölde üç
gündür balık ölümler� yaşanıyor.

Sıradak� Haber
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Vatandaşların �hbarıyla ortaya çıkan durum, b�l�m �nsanlarını ted�rg�n ett�. İstanbul Büyükşeh�r
Beled�yes� Den�z H�zmetler� Müdürlüğü Kıyı Tem�zleme Ek�pler�’n�n geld�ğ� göl çevres�nde
�nceleme yapan İstanbul Ün�vers�tes� Su B�l�mler� Fakültes� Dekanı Prof. Dr. Mer�ç Albay, sudak�
oks�jen oranının çok düştüğünü bel�rled�.

Gölden su ve balık örnekler� alan Prof.Dr.Albay, tesp�tler�ne göre su �ç�ndek� organ�zmalar �ç�n
gerekl� oks�jen sev�yes�n�n yarı yarıya düştüğünü söyled�. Ölen balıkların gümüş, kefal, kaya
balığı ve den�z�ğnes� g�b� den�z türler�nden olduğunu söyleyen Albay, “Atıklar kontrolsüzce göle
ver�ld�ğ� �ç�n su kal�tes� ve b�yoçeş�tl�l�k b�t�yor. İstanbul´un ortasında böyle b�r suyu tutmak r�skl�.
Bundan sonra başka atık gelmese b�le 30 yıl boyunca göle etk� edecek m�ktarda azot fosfor var.
İstanbul´da böyle b�r su kütles� b�ze yakışmıyor” ded�.

Çocukların ölü balıkları topladığını gören Albay, “Halk sağlığı açısından büyük tehd�t var. Göl
adeta can çek�ş�yor” d�ye konuştu.
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4 aylık ham�le eş�n� öldürüp �nt�har ett�
Batman'ın Kozluk �lçes�nde ç�ftç� Serdar Yılmaz (26), tartıştığı 4 aylık ham�le eş� Melek Yılmaz'ı (25) av
tüfeğ�yle öldürdükten sonra aynı s�lahla yaşamına son verd�. Olay, akşam saatler�nde Kozluk �lçes�nde…

daha fazla v�deo �ç�n

İlg�n�z� Çekeb�lecek D�ğer Haberler

Fr�da Kahlo’nun Eş�n� babasıyla Göldek� den�z
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ses�nden 'D�ego’nu… b�rl�kte dövmüş balıkları ölüyor

14.06.2019 - 07:50 | Güncelleme: 14.06.2019 - 07:50 | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Fr�da Kahlo’nun ses�nden 'D�ego’nun
Portres�'
Fr�da Kahlo’nun b�l�nen tek ses kaydı olduğuna �nanılan b�r kayda ulaşıldı. İng�l�z The Guard�an
gazetes�n�n haber�ne göre, Meks�ka’nın Ulusal Ses Kütüphanes�’nde bulunan kaydın, 1955
yılında yayınlanan El Bach�ller radyo programının p�lot bölümünden alındığı düşünülüyor.

    

Fr�da Kahlo’nun 1954’te yaşamını y�t�rmes�nden b�r yıl sonra yayınlanan programda, Kahlo’nun
fırtınalı b�r �l�şk� yaşadığı ressam kocası D�ego R�vera’nun b�r portres� ç�z�l�yor. Kayıtta Fr�da Kahlo
olduğu �dd�a ed�len k�ş�, kocası �ç�n kend� yazdığı “D�ego’nun Portres�” �s�ml� denemes�nden b�r
kısmı okuyor. Kahlo’nun kaydında şu �fadeler yer alıyor:

‘B�tmeyen arayış’

“(D�ego) Arkadaş canlısı b�r yüzü ve hüzünlü bakışları olan dev, muazzam b�r çocuktu. Koyu,
karanlık, fazlasıyla zek� ve büyük gözler� nad�ren yer�nde dururdu, göz bebekler� b�r kurbağanınk�
g�b� kabarık ve çıkık göz kapaklarından neredeyse dışarı çıkardı. Gözler�, bakışlarının daha

büyük b�r görsel alanı �ç�ne almasını sağlardı sank� büyük mekânlar ve kalabalıkların ressamı �ç�n
yaratılmışlar g�b�…”

Meks�ka Kültür Bakanı Alejandra Frausto, sanat dünyasını heyecanlandıran gel�şmeyle �lg�l� b�r
basın açıklaması yaptı. Frausto, yetk�l�ler�n hâlâ kaydın Fr�da’ya a�t olup olmadığını �nceled�ğ�n�
söyled�. Eğer doğrulanırsa, Fr�da’nın �lk ve tek ses kaydı memleket� Meks�ka’nın tozlu arş�v�nden
çıkmış olacak Meks�ka Ulusal Ses Kütüphanes� yıllar �ç�nde ülkedek� pek çok tar�h� �sm�n ses

Sıradak� Haber
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4 aylık ham�le eş�n� öldürüp �nt�har ett�
Batman'ın Kozluk �lçes�nde ç�ftç� Serdar Yılmaz (26), tartıştığı 4 aylık ham�le eş� Melek Yılmaz'ı (25) av
tüfeğ�yle öldürdükten sonra aynı s�lahla yaşamına son verd�. Olay, akşam saatler�nde Kozluk �lçes�nde…

daha fazla v�deo �ç�n

çıkmış olacak. Meks�ka Ulusal Ses Kütüphanes�, yıllar �ç�nde ülkedek� pek çok tar�h� �sm�n ses
kayıtlarını arş�v�nde topladı. Ancak kütüphanen�n d�rektörü Pável Granados, z�yaretç�ler�n en çok
Fr�da Kahlo’nun ses�n� merak ett�ğ�n� söyled�. Granados, “Fr�da’nın ses� hep b�r g�zem, b�tmek
b�lmeyen b�r arayış olarak kaldı” ded�.

İlg�n�z� Çekeb�lecek D�ğer Haberler

ABD'de üç Müslüman

genc�n…

Kırmızı ışıkta geçen

otomob�l 3 yaya…

Babalar günü ne

zaman 2019 bu paz…
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14.06.2019 - 07:50 | Güncelleme: 14.06.2019 - 07:50 | AYKUT YILMAZ - Ankara

Evc�l hayvan satışında sözleşme tartışması
Hayvanların haklarının korunması �le hayvanlara ez�yet ve kötü muameleler�n önlenmes� �ç�n
alınması gereken tedb�rler�n bel�rlenmes� amacıyla kurulan Mecl�s Araştırma Kom�syonu AK Part�
Tek�rdağ M�lletvek�l� Mustafa Yel, başkanlığında toplandı.

    

Kom�syondak� görüşmelere pet shop’lardan hayvan alırken yapılan özel sözleşme damgasını
vurdu. Kom�syona b�lg� veren Evc�l Hayvancılık İş Adamları Derneğ� Başkanı Sel�m Kınsun, Tarım
ve Orman Bakanlığı tarafından 2004’te çıkarılan ve pet shop’lardan hayvan alırken uygulanan b�r
sözleşme olduğunu ve sözleşmen�n üç nüsha çıkarıldığını ve b�r nüshasının sah�plenen k�ş�de
kaldığını bel�rtt�.

Sözleşmen�n daha sonra bakanlığa gönder�ld�ğ�n� anlatan Kınsun, “Sah�plenen k�ş� o yavrunun
sağlığıyla alakalı yapması gereken �şler� yapacağına da�r �mza atıyor, sokağa terk etmeyeceğ�ne
da�r ve bütün bunlardan sorumlu olacağına da�r özel b�r sözleşme formatı var” ded�.

‘Ben şah�t olmadım’

Kend�s�n�n de farklı �llerde pet shop’lardan alınan ked� ve köpekler�n�n bulunduğu b�lg�s�n� veren
Yel �se, pet shop’ların h�çb�r�nde böyle b�r sözleşme ve kayıt altına alınmasıyla �lg�l� b�lg�

ver�lmed�ğ�n� söyled�.

Yel, “Şu anda altı ked�m�z, köpeğ�m�z var ev�m�zde. H�çb�r�s�nde bu uygulamaya ben şah�t
olmadım” ded�.

Sıradak� Haber
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4 aylık ham�le eş�n� öldürüp �nt�har ett�
Batman'ın Kozluk �lçes�nde ç�ftç� Serdar Yılmaz (26), tartıştığı 4 aylık ham�le eş� Melek Yılmaz'ı (25) av
tüfeğ�yle öldürdükten sonra aynı s�lahla yaşamına son verd�. Olay, akşam saatler�nde Kozluk �lçes�nde…

daha fazla v�deo �ç�n

İlg�n�z� Çekeb�lecek D�ğer Haberler

Fr�da Kahlo’nun

ses�nden 'D�ego’nu…

Evc�l hayvan

satışında sözleşme…

Eş�n� babasıyla

b�rl�kte dövmüş

14.06.2019 - 07:50 | Güncelleme: 14.06.2019 - 07:50 | PAŞA ALYURT - Ankara

Eş�n� babasıyla b�rl�kte dövmüş

Sıradak� Haber
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Ankara Keç�ören’de 4 çocuk annes� Mehtap Er, 5 yıllık eş� Rıza Er’den ş�ddet gördüğü
gerekçes�yle geçen yıl boşanma davası açarak annes� Muazzez Kınay’ın ev�ne sığındı.

    

Genç kadının hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırdığı Rıza Er, olay günü oğlunu görme
bahanes�yle g�tt�ğ� evde katl�am yaptı. Eş� �le kayınval�des�n� öldüren Rıza Er, baldızı Gül�stan K.
�le oğlunu yaraladı.

‘Ev�ne bakmıyordu’

Tutuklanan Rıza Er, eş� tarafından aldatıldığını öne sürdü. Mehtap Er’�n kız kardeş� N.C.Ç. �se
aldatma �dd�asını yalanladı ve ablasının düğün salonlarında garsonluk yaptığını söyled�. N.C.Ç.,
“Ablam, Rıza Er’� çok sev�yordu. Ama Rıza, ablamı dövüyordu. Rıza ev�ne bakmıyordu,
çalışmıyordu. Üstel�k ablamı tek başına değ�l, babasıyla b�rl�kte dövüyordu” ded�.

f t
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4 aylık ham�le eş�n� öldürüp �nt�har ett�
Batman'ın Kozluk �lçes�nde ç�ftç� Serdar Yılmaz (26), tartıştığı 4 aylık ham�le eş� Melek Yılmaz'ı (25) av
tüfeğ�yle öldürdükten sonra aynı s�lahla yaşamına son verd�. Olay, akşam saatler�nde Kozluk �lçes�nde…

daha fazla v�deo �ç�n

İlg�n�z� Çekeb�lecek D�ğer Haberler

Göldek� den�z

balıkları ölüyor

Fr�da Kahlo’nun

ses�nden 'D�ego’nu…

Evc�l hayvan

satışında sözleşme…

Sıradak� Haber


Son Dak�ka Yazarlar S�yaset Ekonom� Dünya M�ll�yet TV Gündem Galer� Pembenar Skorer



http://ww2.milliyet.com.tr/milliyet-tv/4-aylik-hamile-esini-oldurup-intihar-etti-4739890
http://ww2.milliyet.com.tr/milliyet-tv/
http://ww2.milliyet.com.tr/gundem/goldeki-deniz-baliklari-oluyor-2889130
http://ww2.milliyet.com.tr/gundem/frida-kahlo-nun-sesinden-diego-nun-portresi-2889125
http://ww2.milliyet.com.tr/gundem/evcil-hayvan-satisinda-sozlesme-tartismasi-2889127
http://ww2.milliyet.com.tr/sondakika/
http://ww2.milliyet.com.tr/yazarlar/
http://ww2.milliyet.com.tr/siyaset/
http://ww2.milliyet.com.tr/ekonomi/
http://ww2.milliyet.com.tr/dunya/
http://ww2.milliyet.com.tr/milliyet-tv/
http://ww2.milliyet.com.tr/gundem/
http://ww2.milliyet.com.tr/galeri/
http://ww2.milliyet.com.tr/pembenar/
http://ww2.milliyet.com.tr/skorer/
http://ww2.milliyet.com.tr/
javascript:;


2019/6/14 Bayram namazı saat kaçta? (2019) İl il Ramazan Bayramı namazı vakitleri - Gündem Haberleri

ww2.milliyet.com.tr/gundem/bayram-namazi-saat-kacta-2019-il-il-ramazan-bayrami-namazi-vakitleri-2884432 15/15

Son Dak�ka Yazarlar S�yaset Ekonom� Dünya M�ll�yet TV Gündem Galer� Pembenar Skorer



http://ww2.milliyet.com.tr/sondakika/
http://ww2.milliyet.com.tr/yazarlar/
http://ww2.milliyet.com.tr/siyaset/
http://ww2.milliyet.com.tr/ekonomi/
http://ww2.milliyet.com.tr/dunya/
http://ww2.milliyet.com.tr/milliyet-tv/
http://ww2.milliyet.com.tr/gundem/
http://ww2.milliyet.com.tr/galeri/
http://ww2.milliyet.com.tr/pembenar/
http://ww2.milliyet.com.tr/skorer/
http://ww2.milliyet.com.tr/
javascript:;

