Sungurlu halkının
iletişimde çözüm ortağı

SUNGURLU
GAZETESi
E

rgişi Telekom bilgisayardan telefon çeşitlerine,
fatura tahsilatından teknolojik ürünler gibi geniş
hizmet yelpazesi ile Sungurlu halkının iletişimde
çözüm ortağı oluyor.
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinde Kaymakamlık
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FİYATI: 1 TL

binası karşısında hizmet veren Ergişi Telekom sahibi
Mehmet Ergişi muhabirimize yaptığı açıklamada, 18
yıldır mağazalarında iletişimin yanı sıra teknolojik
ürünleri ilçe halkının hizmetine sunduğunu söyledi.
Devamı 3.Sayfada

WhatsApp Haber İhbar Hattı

0(546) 811 00 10
İlan ve Reklamlarınız için

0(364) 311 79 82 - 311 79 84
Mail: sungurlugazete@gmail.com
İnternet Sitesi: www.sungurlugazetesi.net

“Türk gençliğini bonzai ile
bitirmeye çalışıyorlar”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu İlçe Başkanı Yasin
Şahin, bazı insan müsveddesi uyuşturucu müptelalarının Türk
gençliğini bonzai ile bitirmeye çalıştığını söyledi. 2’DE

‘da

“arasanız bulamazsınız”
Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Türkiye’nin Kuzey Afrika üzerinden gelen yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altını gireceğini belirterek, vatandaşı olası güneş çarpmalarına karşı uyardı. 7’DE

Çorum Müftüsü Hafızlık İmam
Hatip Ortaokulu binasını inceledi
Çorum Müftüsü Dr. Ahmet Akın, Sungurlu’da yeni açılacak olan Şehit Yavuz Selim
Karaman Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu binasında incelemelerde bulundu. 2’DE

İsmetpaşa ilkokulunun
dış cephesi boyanıyor

Sungurlu İsmetpaşa Mahallesinde
bulunan İsmetpaşa ilkokulunun dış
cephesinin boyası yenileniyor. 5’TE

Sungurlu’ya bağlı İnegazili köyünde yaşayan
İbrahim Pekriz, tokmak
köftesini lezzetli
pişirdiğini iddia ederek
“bu köfteyi benim kadar
lezzetli pişireni
Google’da bile arasanız
bulamazsınız” diyerek
espri yaptı.

Otomobille traktör çarpıştı: 1 yaralı
Sungurlu’da otomobille
traktörün çarpışması
sonucu meydana gelen
trafik kazasında
1 kişi yaralandı.
5’TE
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Çorum Müftüsü Hafızlık İmam
Hatip Ortaokulu binasını inceledi
Çorum Müftüsü
Dr. Ahmet Akın,
Sungurlu’da yeni
açılacak olan
Şehit Yavuz
Selim Karaman
Hafızlık İmam
Hatip Ortaokulu
binasında
incelemelerde
bulundu.

Ç

orum Müftüsü Dr. Ahmet Akın’ın Şehit Yavuz
Selim Karaman Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu
binasında yaptığı incelemelerde İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mustafa Eryiğit, Çorum Müftü Yardımcısı
Abdullah Pamuklu, Sungurlu Müftü Vekili Servet
Çelik, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Çoban
eşlik etti.
Çorum Müftüsü Dr. Ahmet Akın,
Sungurlu´da Hafızlık Projesi kapsamında açılacak
olan okul binasının projeye çok uygun olduğunu, İlçe
Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte
bu okulu 2017 -2018 eğitim öğretim yılına hazır hale
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Araçlar kendini park
etmeyi öğreniyor
Yakın zamanda araçlara rutin park görevleri
öğretilip, tek tuşla aracın kendi kendine park
etmesi sağlanabilecek. Otoyollardaki sürüşlerde araç yönetimi otomatik "Seyir Şoförü"ne
devredilebilecek.
Haber Merkezi

O

getirmek için çalışmaların hız kesmeden devam
ettiğini, ayrıca Çorum Müftülüğü olarak okulun
açılışına her zaman destek olacaklarını da ifade etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit,
Kur’an-ı Kerim-i ezberlemiş, onun mesajlarını almış
yarının yöneticilerini, mimarlarını, mühendislerini,
sosyologlarını, eğitimcilerini, fenni ilimlerle birlikte,
manevi ilmini almış iki yönü gelişmiş nesiller
yetiştirmeyi amaçlayan proje olduğunu söyledi.
Eryiğit, bu okulda öğrenim görecek
öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin de
düşünüldüğü “Hafız Yetiştirme ve Akademik Başarıyı

Destekleme” projesi kapsamında ortaokul süresince
diğer derslerin yanında “Hafızlık” eğitimi alacak
öğrencilerin derslerindeki başarılarını arttırmak
amacıyla çeşitli çalışmalar yapılacağı kaydetti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Eryiğit, Çorum
Müftümüz Dr. Ahmet Akın’a, Sungurlu Müftü Vekili
Servet Çelik’e, Çorum Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu’ya teşekkür ederek "Hep beraber Şehit Yavuz
Selim Karaman Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu
açmanın mutluluğunu yaşayacağız," dedi.
Sevda İnce

tomotiv dünyasının son dönemde üzerinde
durduğu konuların başında otonom sistemler
geliyor. Bu sistemler kullanılarak hayata geçirilen
çözümler, sürücülerin zaman zaman zorlandıkları
park etme konusunda da önemli kolaylıklar
sunacak.
Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve
orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental,
otomatik sürüş konusunda yürüttüğü çalışmalar
kapsamında araçlara bağımsız park etmeyi öğretti.
Sürücülerin araç kullanımıyla ilgili
öğrenmeleri gereken en temel konuların arasında
park etmek yer alıyor. Bu konu pek çok kişi için güç
ve çok da hoşlanılmayan bir görev olmayı
sürdürüyor. Artan araç sayısı ve park alanlarının
sınırlılığı park etme konusunda sürücülerin işini
iyice zorlaştırıyor.
Park etme konusundaki ihtiyaçları dikkate
alan Continental, en azından tekrarlayan park etmelerde sürücüleri rahatlatacak bir çözüm geliştirdi.
Araç park ederken sürücü seyredecek
Öğrenme sürecinde, yani rota manuel
olarak ilk çalıştırıldığında, sistem sensör verilerinden çevrenin kesin bir haritasını üretiyor ve bu
haritayı saklıyor. Araç bu harita kapsamındaki
alanda olduğunda, kesin konumunu belirleyebiliyor
ve öğrenilen rotayı otomatik olarak kullanabiliyor.
park
etme
prosedürünü
Sürücü,
etkinleştirmeden önce araçtan çıkabiliyor. Eğitilmiş
Park bu şekilde hem sürücüyü sıkıcı bir rutinden
kurtarıyor hem de dar alanlarda park etmeye izin
veriyor. Bu sayede sürücü, dışarı çıkma konusunda
da zorluk yaşamıyor.
Eğitimli Park, 2 versiyon halinde sunulacak. İlk versiyonda kısmen otomatikleştirme
sağlanırken, sürücünün denetimi gerekli olmaya
devam edecek. Sürücünün bir düğmeye veya cep
telefonunda bir tuşa basmaya devam ettiği sürece
bu işlev aktif olacak.
Bu versiyonun 2020'de seri üretimde
olması bekleniyor. Bir sonraki geliştirme adımında,
sürücü denetimi gerektirmeyen tamamen
otomatikleştirilmiş çözüm sunulacak.

“Türk gençliğini bonzai ile
SUNGURLU
bitirmeye çalışıyorlar”
Çocukları fark edip duracak
Eğitimli Park sisteminde, birkaç park rutini depolanabilecek. Aracın park alanından çıkması için
de park etme prosedürü tersine çevrilebilecek.
Sistem, araçlara her park etme prosedürü
için 360 derecelik çevre gözleme imkanı
sağlayacak.
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Oğuzhan Atik
illiyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu İlçe
Başkanı Yasin Şahin, bazı insan müsveddesi
uyuşturucu müptelalarının Türk gençliğini bonzai ile
bitirmeye çalıştığını söyledi.
MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin, Türkiye’de
olayların çok çabuk değiştiğini ifade ederek,
bazılarının Türkiye'nin çehresini değiştirmeye
çalıştıklarını kaydetti.
Türkiye karşıtlarının devamlı ve hızlı şekilde
çalıştıklarının altını çizen Şahin, şöyle devam etti:
“Terörü üst düzeyde tutan terör şebekesi bu
yüz karaları, insanlık dışı insan müsveddeleri her türlü
ilişki içine giriyorlar. Hepsinin istedikleri el birliği ile
Türk Gençliğini bitirmek dolayısıyla Türkiye'nin
geleceğine son vermek istemektedirler. Gerek terör
belası, gerekse "Bonzai" denen illetle, en sapa sağlam

M

Türk gençliğini bitirmeye çalışanlar nankör
köpeklerdir.
Yollarda sürüklenmelerine, yok olup gitmelerine izin verdikleri uyuşturucu "Bonzai" denilen
çağımızın, günümüzün içine düşürüldüğümüz, esiri
edildiğimiz oyundur. Bu tehlikeli oyun bitmemizi
isteyen cani grupların yenice aşamaya soktukları,
gençlerin, çocukların kurtuluş bekledikleri çok
tehlikeli bir illettir. Çağımızın tehlikeli oyunu,
Türkiye'yi uyuşturucu batağına gömmek isteyenlerin
yeni oyunları ne yazık ki "Bonzai" denilen illettir.
İnsanların rezilliğini çıkaran, yerlerde
süründüren, insanlıktan uzaklaştıran, yuvaları yıkan
illet ne yazı ki Türkiye karşıtı kahpe ellerce iş
başındadır Türkiye üzerine oynanan bu oyunu görmeli
ve daha fazla evladını kaybetmeden bu işe kimler
karşısında olursa olsun destekleyen mihrakları
yakalamalı, hatta diri diri yerin dibine gömmelidir.
Türkiye üstüne çok karışık ve çok kollu
oyunlar oynanmaktadır. Hep Türkiye'nin aleyhine
çalışan çakalların, itlerin oluşturduğu gruplar,
karıştıkları işler ile kimine göre 5 bin yıllık, kimine
göre 8 bin yıllık Türk Devletini bitirmek için
uğraşıyorlar. Bunu yaparken de hiç küsmeden yardım
almaya çekinmiyorlar.
Uyuşturucu çukuru ile terör çukuru arasında
bağlantı kuran profesyonel eller, hainler elbirliği ile
ülkemizi bitirmeye çalışıyorlar. Oynanan bu oyun çok

profesyonelce, karanlıkta saklananların başımıza
ördükleri bir oyundur, yavşaklıktır.
Türkiye bu oyundan kurtulmak için acilen
gereken birliğini beraberliğini tez elden sağlamalıdır.
Türk Devleti kendine dönmeli, karşısında onu
bitirmek için sıralanmış devlet ve terör kuruluşlarını
gayet soğukkanlı bir şekilde yok etmelidir. Türk'e
yakışan da budur.
Uyuşturucu illeti ile Gençliğimizi esaret
altına alarak geleceğimize dinamit yerleştirmek
isteyen Terör ellerinin kesilmesi kopartılması Çok ağır
yaptırım ve cezaların uygulanması şarttır.
Cezai yaptırımlar caydırıcılıktan ziyade
bırakın kullanmayı satmayı elini değmeye çekinir duruma getirilmelidir.
Toplumumuzun en bariz yaşanan bonzai
denen Uyuşturucu belasından sıyrılıp kurtarılması
Dev-letimizin ivedilikle önüne geçmesi gereken bir
husustur.
İlçemiz Güvenlik güçlerimizin ve Mahkemelerimizin bu ve benzeri konularla ilgili son zamanlarda
göstermiş olduğu tutarlı çalışmaları taktire şayandır.
Bu vesile ile İlçemiz Başsavcılığı nezdinde Tüm adli
görevlilerimize Emniyet müdürümüz nezdinde tüm
emniyet mensubu çalışanlarımıza Jandarma komutanlığımıza özverili çalışmalarından ve uyuşturucu ile
mücadele de göstermiş oldukları kararlılıktan dolayı
İlçemiz adına teşekkür ediyorum.”
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'iPhone' 10 yılda
büyük iş başardı

Sungurlu halkının
iletişimde çözüm ortağı
Ergişi Telekom

bilgisayardan telefon
çeşitlerine, fatura
tahsilatından teknolojik
ürünler gibi geniş hizmet
yelpazesi ile Sungurlu
halkının iletişimde
çözüm ortağı oluyor.

M

uhsin
Yazıcıoğlu
Caddesinde
Kaymakamlık binası karşısında
hizmet veren Ergişi Telekom sahibi
Mehmet Ergişi muhabirimize yaptığı
açıklamada, 18 yıldır mağazalarında
iletişimin yanı sıra teknolojik ürünleri ilçe
halkının hizmetine sunduğunu söyledi.
Mehmet Ergişi, işyerinde bulunan
“N Kolay” ödeme noktası ile Çorumgaz,
Yepaş elektrik, Sungurlu Belediyesi su
faturalarının yanı sıra diğer kurumların tüm
faturalarının tahsil edildiğini, ayrıca tüm
bankaların kredi kartı borçlarının da
ödemesinin yapıldığını kaydetti.
Ergişi, Ucuz Para Transferi
(UPT), hava-le, EFT, Passolig işlemlerinin

yanı sıra teknolojik ürünler, cep telefonu ve
orijinal aksesuarları, bilgisayar çeşitleri ve
sarf malzemelerinin bulunduğu mağazada
Türk Telekom hizmetleri ile fotokopi ve
faks makinaları ile de vatandaşlara hizmet
verdiklerinin altını çizdi.
Mehmet Ergişi, mağazalarında
vatandaş-ların iletişim başta olmak üzere
fatura tahsilatı, cep telefonu, bilgisayar ve
teknolojik ürünlerle hizme-tinde olduklarını vurguladı.
Sungurlu’nun ilk Telekom bayisi
olma unvanına sahip olan Ergişi Telekom,
her geçen gün eklediği yeni hizmetler ile
ilçe halkının yanında olmayı sürdürüyor.
Oğuzhan Atik

ABD'nin teknoloji şirketi Apple,
mobil cihazlarda çığır açan cep
telefonu markası "iPhone"u
piyasaya çıkarmasının 10'uncu
yılını kutluyor.
Haber Merkezi

D

ünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden
Apple, mobil cihazlarda çığır açan cep telefonu markası "iPhone"un piyasaya girişinin
10'uncu yılını kutlarken, bu telefonların
satışından sadece geçen yıl 136,7 milyar dolar
gelir elde etti.
Apple şirket raporlarından derlenen bilgilere göre, firmanın kurucusu Steve Jobs,
iPhone'u bundan 10 yıl önce San Francisco'da
tanıttı.
Jobs'un "devrimci cep telefonu ve
mükemmel bir internet iletişim cihazı" olarak
tanımladığı iPhone kısa bir sürede dünyada büyük
yankı uyandırdı ve ilgi gördü.
Piyasaya ilk çıkışında 3,5 inç
büyüklüğünde, 320x480 piksel çözünürlüğünde,
128 megabayt RAM'e ve 2 megapiksel kameraya
sahip iPhone, IOS 1.0 sürümünü kullandı. Her yıl
yeni bir modeli kullanıcılara sunan şirket, geçen
yıl eylül ayında iPhone 7 ve 7 Plus akıllı
telefonlarını satışa çıkardı. 10 yıllık süreçte
teknolojisinde büyük ilerleme kaydeden iPhone,
5,5 inç büyüklüğüne, 1920 x1080 piksel
çözünürlüğüne, IOS 10 sürümüne, 3 gigabayt
RAM'e ve 12 megapiksel kameraya ulaştı.
Apple'ın uygulamaları akıllı telefonları
bir banka şubesine veya harekete duyarlı video
oyun
cihazı
özelliğine
dönüştürürken,
fotoğrafçılığı da hobi olmaktan çıkararak günlük
yaşamın vazgeçilmezi haline getirdi.
Apple'ın geliri iPhone ile 10'a katlandı
İnternet reklamcılığının farklı bir boyut
kazanmasını sağlayan iPhone sayesinde Apple
şirketi de hızla büyüyerek yüksek kazanç elde
etti.
2006'da ağırlıklı olarak iPod, Mac bilgisayarlardan 19,3 milyar dolar gelir elde eden
şirket, iPhone teknolojisinin de devreye girmesiyle gelirini 10 yılda 10 kattan fazla artırdı.
Buna göre geçen yıl Apple'ın geliri
215,6 milyar dolara ulaşırken, bunun yaklaşık
yüzde 63,5'ine denk gelen 136,7 milyar doları
iPhone satışlarıyla sağlandı. Şirketin karı 2006'da
yaklaşık 2 milyar dolar iken geçen yıl itibarıyla
46 milyar dolara yükseldi.
Şirketin piyasa değeri yaklaşık 750 milyar dolarla Türkiye'nin de içinde bulunduğu 183
ülkenin yıllık milli gelirinden yüksek duruma
geldi. Bu değer, ABD merkezli çok uluslu enerji
şirketi Exxon Mobil'in iki katı, ABD elektrik
şirketi General Electric'in üç katı seviyeyi işaret
ediyor.
iPhone 8 gün sayıyor
Geçen yıl itibarıyla yaklaşık 212 milyon
iPhone satışı gerçekleştiren şirketin, eylül ayında
piyasaya çıkarılması planlanan iPhone 8 ile birlikte bu yıl 241 milyon telefon satışına ulaşılması
bekleniyor.
iPhone, Apple'ın iPad, MacBook, Apple
Watch gibi diğer ürünleriyle de uyumlu çalışması
nedeniyle müşteriler tarafından tercih ediliyor.
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“arasanız bulamazsınız”
Sungurlu’ya bağlı İnegazili köyünde yaşayan
İbrahim Pekriz, tokmak
köftesini lezzetli
pişirdiğini iddia ederek
“bu köfteyi benim kadar
lezzetli pişireni
Google’da bile arasanız
bulamazsınız” diyerek
espri yaptı.

İ

negazili köyünün internet sitesi yöneticisi
Hakan Algaç’ın kaleme aldığı haber şöyle:
7'den 70'e herkesin bayıldığı, neredeyse
her Çorumlunun mutfağına giren, özellikle
çocukların en sevdiği yemeklerin başında gelen
Tokmak Köfte bizim için adeta bir tutku.
Bence
Anadolu’nun
en
leziz
sofralarının başköşesine yerleşen Tokmak Köfte
tavada kızartılanı ayrı bir lezzet, mangal üstünde
pişeni ise çok ayrı bir lezzet kattığını ifade eden
Sungurlu ilçesine bağlı İnegazili Köyünde doğup
büyüyen İnegazili Köyü Kültür ve Hizmet
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Pekriz
“bu köfteyi benim kadar lezzetli pişireni
Google’da bile arasanız bulamazsınız” diye çok

Sevdiğini kaybetmek
kalp krizi riskini artırıyor
Haber Merkezi

K

alp ritim bozukluğu ve kalp krizi ile beyin arasındaki
ilişki üzerine yürütülen araştırmalar, eş, sevgili, evlat
gibi çok sevilen bir kişinin kaybedilmesinin, ayrılık,
boşanma gibi ruhsal stres kaynaklarının, kalpte ilerleyen
dönemde ortaya çıkabilecek kalıcı hasara yol açtığını ve kalp
krizi riskini artırdığını ortaya koydu.
İlk olarak Japon bilim insanlarınca, travmatik durumlar ile kalp hastalığı arasındaki ilişkiye yönelik yapılan
çalışmalar sonucunda "Takotsubo" olarak isimlendirilen ve
bir süre sonra "kırık kalp (broken heart) sendromu" olarak
adlandırılan araştırmalar, daha sonra İngiliz bilim insanlarınca da genişletilerek incelendi.
Kalp kırıklığının kalpte kalıcı hasara yol açtığının
ortaya konmasının ardından son olarak da Danimarkalı bilim
insanlarınca yapılan araştırmalar, kişinin çok sevdiği birini
kaybetmesinin kalp krizi riskini artırdığını gösterdi.
"Kırık kalp, kalpte kalıcı hasar bırakabiliyor"
Kardiyoloji Uzmanı ve Atriyal Fibrilasyon Derneği
Başkanı Prof. Dr. Erdem Diker, üzüntünün sadece psikolojik
anlamda kişiye zarar veren bir duygusal durum olmadığını,
tüm bedeni etkileyen ve yaşamsal önem taşıyan organlara da
kalıcı hasarlar verebildiğini söyledi.
İlk kez 1990'lı yıllarda Japonların "Takotsubo" diye
isimlendirilen bir hastalık tanımladığını anlatan Diker,
Japonca'da "ahtapot kapanı" anlamına gelen hastalığın,
kalbin bir anlamda kapana kısılması şeklinde anlamlandırıldığını belirtti.

ELEMAN ARANIYOR
ilginç bir espri ile Tokmak Köfte yapanlara meydan okudu anlatmaya devam etti.
“Benim için Tokmak Köfte yöresel
olduğu kadar, önemli bir yer hak ettiğini” ifade
eden Pekriz, “kolay gözüken ama en ufak bir
hatayı bile kabul etmeyen Çorum kültüründe
olan bir yemektir” dedi.
“Tokmak köfte yapmakta ne var yahu
tavuk etini atıyorsun biraz baharat birazda bulgur” diyen kişilerin olduğunu hatta internette
çeşit çeşit tariflerin olduğunu söyleyen Pekriz
“iddialıyız Eşimin yardımı ile yapmış
olduğumuz köftenin tadına bakan insanlar
sonrasında gidip evlerinde yapıyorlar ve
sonrasında bizi arayıp ya siz tokmak köftenin

içine ne katıyorsunuz bizde yapıyor fakat sizin
yaptığınız köftenin lezzeti yakalayamıyoruz”
diyorlar hatta " Neden benim köftem Pekriz'in
yaptığı tokmak köfte gibi lezzetli olmuyor" deyip
üzülenlerin bile olduğunu ifade etti.
Tokmak Köfte sevenlere lezzeti
yakalamanın sırlarının bir tanesini söyleyeceğini
ifade ederek; bu emek isteyen bir yemektir içerisine tokmağı vurur iken yoğurur iken pişirir iken
sevginizi katın diyerek söylemini bitiren Pekriz,
bir kez daha “Google’da bile arasanız bizim gibi
lezzetlisini yapanı bulamazsınız” diyerek
söylemini bitirdi.
Oğuzhan Atik
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İsmetpaşa ilkokulunun
dış cephesi boyanıyor
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Yazın sıcaktan
eriyen yolların
alternatiﬁ beton yol

TÇMB Başkanı Tüzün, yolların sıcaktan eridiği
yönünde çıkan haberlerin alternatif çözümleri
tekrar gündeme getirdiğini belirterek, beton yollara dikkati çekti.
Haber Merkezi

T

Sungurlu İsmetpaşa Mahallesinde
bulunan İsmetpaşa ilkokulunun
dış cephesinin boyası
Sevda İnce

yenileniyor.

2

016-2017 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi ile beraber ilçede bulunan temel eğitim okullarının yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirmek üzere bakım onarım çalışmaları devam ediyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017-2018 eğitim yılına
hazırlık çalışmalar doğrultusunda İsmetpaşa ilkokulunun dış cephesi
boyanıyor.
Bu sene hazırlık çalışmalarının erken başladığını ifade eden okul
yöneticileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına katkılarından dolayı
teşekkür ettiler.
Diğer taraftan ilçedeki diğer okullarda da okulların tatile girmesiyle başlayan bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Otomobille traktör çarpıştı: 1 yaralı
Sungurlu’da
otomobille
traktörün
çarpışması
sonucu
1 kişi
yaralandı.

A

lınan bilgiye göre, İbrahim Karslı (35) yönetimindeki B 432 AAA Romanya plakalı otomobil, Sungurlu-Ankara karayolu Kemallı köyü
kavşağında Eyüp Dalkılıç (75) idaresindeki 19 EE
411 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil
sürücüsü İbrahim Karslı’ya olay yerine gelen 112
sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.
Eyüp Dalkılıç’ın traktörü ile ilçe
merkezinde
tohumluk
buğday
ilaçlatıp

Yarımsöğöt köyüne gittiği, İbrahim Karslı’nın da
bayram ziyareti için geldiği Alaca’dan, Romanya’ya gitmek için yola çıktığı öğrenildi.
Oğuzhan Atik

ürkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Başkanı
Şefik Tüzün, son günlerde yolların erimesine dair çıkan
haberlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bayramda
İğneada gibi bazı tatil bölgelerinde sıcaklıkların artmasıyla
yolların sıcaktan eridiği ve tatilcilerin yolda kaldığını
aktardı.
Bu konuda çıkan haberlerin alternatif çözüm önerilerini tekrar gündeme getirdiğini kaydeden Tüzün, dünyada
100 yılı aşkın süredir kullanılan beton yolların uzun ömürlü
oluşu ve düşük yapım maliyeti sebebiyle mevcut yollara
göre daha fazla tercih edildiğini anlattı.
Tüzün, beton yolların tercih sebebinin en büyük
etkenlerinden birisinin de mevsimsel faktörler olduğunu belirterek, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından
"Beton Yollar Teknik Şartnamesi"nin hazırlanmasıyla
Türkiye'de ilk defa 2004 yılında deneme amaçlı yapılarak
kullanılmaya başlanıldığını bildirdi.
Antalya, Samsun, Denizli, Kocaeli, Trabzon,
Tekirdağ ve Şanlıurfa başta olmak üzere pek çok belediyenin
beton yol uygulamalarını deneyip performansından memnun
kalmaları nedeniyle Türkiye'de beton yol kullanımının
giderek yaygınlaştığını anlatan Tüzün, KGM ağındaki yollarda da beton yol uygulamalarının önünde herhangi bir
engel kalmadığını dile getirdi.
"Beton yollar daha uzun ömürlü, daha az maliyetli"
Beton yolların yerli üretimle daha güçlü, daha
dayanıklı, daha düşük maliyetli ve daha az yakıt tüketimi
sağladığını aktaran Tüzün, daha açık renkli olması
dolayısıyla yollarda ışıklandırma gereksiniminin de
azaltılması gibi avantaja sahip olduğu bilgisi verdi.

Çocuklardaki zeka seviyesi
yaşam süresini etkiliyor
Bilim adamları, çocukluktaki yüksek zeka
düzeyinin, uzun yaşamla bağlantısı olduğunu ortaya koydu.
Haber Merkezi

S

onuçları "BMJ" dergisinde yayımlanan çalışmada, Edinburgh Üniversitesinden araştırmacılar, İskoçya'da
1936 yılında doğan ve 11 yaşında zeka testine tabi tutulan
33 bin 536 erkek ve 32 bin 229 kadından alınan verileri inceledi.
Bu kişilerin, çocukluktaki zeka düzeyleri ile Aralık
2015'e kadar hayatını kaybedenlerin ölüm nedenleri
arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmacılar, 11 yaşında zeka
seviyesi daha yüksek olan kişilerde, koroner kalp
rahatsızlığı, felç, bazı kanser türleri, solunum yolu
rahatsızlığı, sindirim sistemi hastalığı, yaralanma gibi harici
sebepler ve demans gibi hastalıklardan ölümün daha az
görüldüğünü tespit etti.
Örneğin, çocuklukta daha yüksek zeka seviyesine
sahip kişilerde, solunum yolu hastalığından ölüm riskinin
yüzde 28, koroner kalp rahatsızlığından ölüm olasılığının
yüzde 25, felçten kaynaklanan ölüm ihtimalinin de yüzde 24
oranında azaldığı gözlendi.
Çalışmada yaralanma, sigara tiryakiliğiyle ilgili
özellikle akciğer ve mide kanseri, sindirim sistemi
hastalıkları ve demanstan kaynaklanan ölümler ile zeka seviyesi arasında dikkati çekici bir bağlantının olduğu görüldü.
Araştırmada, bilim adamlarının yaş, cinsiyet ve
sosyo-ekonomik statü gibi bulgular üzerinde etkisi olabilecek çeşitli faktörleri hesaba kattığı da belirtildi.
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Meteoroloji’den aşırı sıcak uyarısı
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Müezzinoğlu'ndan
songün çağrısı

Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Türkiye’nin Kuzey Afrika
üzerinden gelen yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altını gireceğini
belirterek, vatandaşı olası güneş çarpmalarına karşı uyardı.
Oğuzhan Atik
ayramla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin
3-6 derece üzerine çıktığı belirtilen açıklamada
Kuzey Afrika üzerinden gelecek yeni sıcak hava
dalgasıyla birlikte hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacağı, Çorum’da da hava
sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkmasının tahmin
edildiği kaydedildi.
Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü,
tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Ramazan ayı boyunca ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve zaman zaman normallerin altında
seyreden hava sıcaklıkları, Ramazan ayının son günlerinde artmaya başlamış, Bayram da ise hava sıcaklığı
ülke genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmiştir. Sıcak hava halen
etkili olmaya devam etmektedir.
Yapılan son analiz ve tahminlere göre 30 Haziran Cuma gününden itibaren yurdumuzun mevcut sıcak
havaya ilaveten Kuzey Afrika üzerinden gelecek yeni bir
sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin edilmektedir.
Bu sıcak hava dalgasıyla birlikte halen normal-

B

lerin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin
genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde gerçekleşeceği ve bazı il ve
ilçelerimizde uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine
ulaşılabileceği beklenmektedir.
Bu hafta sonu bazı il merkezlerimizde
gerçekleşmesi beklenen en yüksek hava sıcaklığının
Samsun’da 32, Sinop’ta 29, Ordu’da 30, Kastamonu’da
37, Çorum ve Tokat’ta 40, Amasya’da 41, Merzifon’da
40, İnebolu’da 31 derece civarında olması beklenmektedir.
Sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta
başında Pazartesi günü bölgemizin batısında, Salı günü
ise tamamında etkisini kaybedeceği ve hava
sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına
düşeceği tahmin edilmektedir.
Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği
olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik
hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş
ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası güneş ışınlarına
direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve
sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları büyük
önem taşımaktadır.”

'Yapay zeka'dan küresel ekonomiye

16 trilyon dolarlık katkı

Haber Merkezi

Yapay zekanın, ekonomiler için en büyük zekaya dayalı ürünlere tüketici talebinin
ticari fırsat oluşturabileceğine işaret yükselmesinden kaynaklanacak.
onuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan
edilen araştırmaya göre, 2030'a kadar
Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
yapay zekadan elde edilecek tüm ekonomik Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Levent Akın, söz konusu
kazançların yarısından fazlasının ver- uygulamaların benzer ülkelere göre Türkiye'de oldukça
imlilik artışından, kalanının da yapay az olduğunu söyledi.

K

Bakan Müezzinoğlu, "Vatandaşlarımızın kamuya olan bu borçları
için 30 Haziran 2017'nin son gün olduğunu bir kez daha
hatırlatmak istiyorum. Borcu olanların bu fırsatı kaçırmamaları
için mutlaka başvuru yapması gerekiyor." dedi.
Haber Merkezi

Ç

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu, kamuya olan bazı borçları
yapılandıran "7020 Sayılı Kanun" kapsamındaki başvuruların yarın sona ereceğini belirterek, Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu
olanların bu fırsatı kaçırmamaları için mutlaka
başvuru yapması gerektiğini bildirdi.
Müezzinoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 27 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan
yapılandırma kanunu ile sigortalılar ve
işverenlere sigorta primi, işsizlik sigortası primi,
sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları,
diğer kurumlar adına tahsil edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile
rücuen alacaklara yönelik ödeme kolaylığı
sağlandığını hatırlattı.
Kamuya olan borçların yapılandırılması için son başvuru tarihinin 30 Haziran
2017 olduğunu belirten Bakan Müezzinoğlu,
"Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olanların bu
fırsatı kaçırmamaları için mutlaka başvuru
yapması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Söz konusu yapılandırmayla vatandaşlara daha esnek ve kolay ödeme imkanı getirdiklerine işaret eden Müezzinoğlu, açıklamasını
şöyle sürdürdü:
"Yapılandırmadan faydalanan vatandaşlarımız hem prim teşvikinden yararlanmaya
devam edecekler hem de borçları nedeniyle
uygulanması gereken icra işlemleri durdurulacak. Yapılandırmadan yararlanan borçluların

Akın,
Türkiye'de
akıllı
otomasyon
uygulamalarının yapay zeka uygulamalarına
göre daha fazla sayıda olduğunu anlatarak, şöyle
devam etti:
"Özellikle robotik süreç uygulamaları birçok
sektörde kullanılıyor. Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR) tarafından yayınlanan 2016 yılına
ait rapora göre Türkiye, dünyada robot
kullanımında 17. sırada yer almasına rağmen
üretimde çalışan 10 bin işçi başına düşen robot
sayısı oldukça düşük. Dünya ortalaması 70 iken
Türkiye’de 19. Robotlar en çok taşımada, kaynak
işlerinde ve otomotiv sektöründe kullanılıyor.
Türkiye’de yaklaşık 7 bin 900 robot olduğu tahmin ediliyor. Otomasyonunun yaygınlaşması
halinde üretimde de ciddi artışlar ve bugüne kadar
yapılamayan stratejik, katma değeri çok yüksek ürünlerin de yapılabileceği öngörülüyor. "
"Türkiye yapay zeka stratejilerini zaman geçirmeden geliştirmeli"
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur
Halıcı ise insan beyninden esinlenilerek geliştirilen ve

gecikme zammı ve cezasını Yİ-ÜFE ile güncelliyoruz. Ayrıca ilk taksitlerini ödemeleri halinde
'borcu yoktur' yazısı da alabilmeleri mümkün
olabilecek. Borç aslı ödenmiş olan ancak ferileri
ödenmemiş olan durumlarda feri alacağın yüzde
60'ının tahsilinden vazgeçiyoruz. Taksitli
ödemelerde 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ikişer
aylık dönemlerde ödeme imkanı getiriyoruz.
Peşin ve ilk taksit için de Ağustos sonuna kadar
süre tanıyoruz."
Başvuru süresi uzatılamayacak
Bakan Müezzinoğlu, borcu olup sağlık
hizmetlerinden
yararlanamayan
4/b
kapsamındaki (Bağ-Kur) sigortalılara da sağlık
hizmetlerinden yararlanma yolunu açtıklarını
aktararak, şu ifadeleri kullandı:
"Bu düzenlemede son başvuru süresi
uzatılmayacak. Dolayısıyla 30 Haziran (yarın)
mesai bitimine kadar kurumumuza şahsen,
posta ile yahut elektronik ortamda müracaat etmelerini bekliyoruz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
olarak bu yapılandırma ve benzeri uygulamalarla çalışma hayatına daha dinamik bir yapı
ve işverenlerimizi biriken borç yükünün altında
ezmeden taksitlendirme seçenekleriyle esnettik
ve rahatlattık.
Bu vesileyle bir kez daha işverenlerimiz ve sigortalılarımızı borç yapılandırma
uygulaması için kurumumuza davet ediyor ve
'Bu fırsatı kaçırmayın' diyoruz."

derin sinir ağı denilen yapıların, kapasiteli bilgisayarlar
kullanılarak büyük veri üzerinden derin öğrenme yöntemleriyle eğitildiğinde bilgisayarla görme, nesne
tanıma, karar verme, bir dilden diğer dile tercüme gibi
bazı uygulama alanlarında insan performansıyla
yarışan, hatta daha başarılı sonuçlar üretebildiğini
söyledi.
Derin ağların yüksek kapasiteli paralel
işlemcilere sahip bilgisayarlarda eğitildikten sonra normal bilgisayarlarda veya mobil cihazlar gibi düşük kapasiteli ortamlarda ya da bulut ortamlarında
uygulamaya konulabildiğini kaydeden Halıcı, "Bu
gelişmeler ile yapay zeka ve derin öğrenme günümüzde
bazı iş alanlarında kullanılmaya başlandı.
Bu tür akıllı yaklaşımların önümüzdeki
yıllarda birçok iş alanına otomasyon getirmesi bekleniyor. Bunun sonucunda yeni tür iş alanlarının ortaya
çıkacağı ve ekonomiyi etkileyeceği öngörülmektedir.
Akıllı yaklaşımların dünya genelinde Endüstri 4.0
içinde yer almasıyla bu teknolojileri kullanan fabrikalar,
işletmeler ya da siber kuruluşlar gelişim gösterirken, bu
teknolojilere ayak uyduramayanların yok olması
kaçınılmazdır." diye konuştu.
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İğneli
yorum
Kemal BERK

Biz eğlenirken bile ciddileşen,
Şaka yaparken bile sertleşen bir toplum olduk.
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