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"Camilerin kadın ibadet yerleri tek tek elden geçirildi"
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Martı, camilerin, kadın ibadet yerlerinin düzenlenmesi amacıyla tek tek elden geçirildiğini söyledi

Prof. Dr.
Huriye MARTI

(AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Huriye Martı, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, Başkanlığın kadınlara yönelik
çalışmaları hakkında bilgi verdi, güncel konuları değerlendirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nca kadınların so-

runlarına yönelik ilahiyatçı kadın akademisyenlerle "İslam ve Kadın" başlıklı istişare toplantısının yapılacağını belirten Martı, stratejik
eylem planının ilahiyatçı kadın akademisyenlerle paylaşılacağını bildirdi.
İlahiyat fakültelerinde kadın akademisyenle-

Hubble Teleskobu
en uzak yıldız
gözlemini yaptı

Hubble Teleskobu, derin uzay gözlemleri
sırasında Dünya'dan 9 milyar ışık yılı
uzaktaki bir yıldızı görüntüledi. Mavi dev
yıldız, bugüne dek görüntülenen en uzak
yıldız oldu

(AA)- Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı’nın
(NASA) Hubble Teleskobu, derin uzay gözlemleri sırasında Dünya'dan 9 milyar ışık yılı uzaktaki
bir yıldızı görüntüledi.
NASA araştırmacılarının uzayın derinliklerindeki bir supernova patlamasını incelerken, tesadüf
eseri ortaya çıkan özel bir optik etki sayesinde
kayda almayı başardıkları mavi dev yıldız, bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız oldu.
"İkarus" ismi verildi
ABD'nin Minnesota Üniversitesi’nden Patrick
Kelly'nin önderlik ettiği araştırma ekibi, yeni keşfedilen yıldıza, Yunan mitolojisinde balmumundan yapılmış kanatlarıyla uçarken Güneş'e yaklaştıkça kanatları eriyen kahramandan ilhamla
"İkarus" adını verdi.
Bilim adamları İkarus'u "kütle çekimsel mercekleme" denilen, uzay derinlerinde optik gözlemler
yaparken ön plandaki galaksi ve galaksi öbeklerindeki kütle çekiminin ışığı kırması ve bükmesiyle geri plandaki uzakta bulunan galaksiler ve
gök cisimleri için büyüteç etkisi sayesinde görüntülemeyi başardı.
Dünya'dan 5 milyar ışık yılı ötedeki "MACS
J1149+2223" adı verilen galaksi öbeği yakınındaki süpernova patlamasını inceleyen bilim adamları, 2016'da galaksi öbeği içinde daha önce orada bulunmayan bir parlaklık olduğunu fark etti.
"İlk defa tekil bir yıldızın büyüteç etkisiyle ortaya
çıktığını görüyoruz"
Araştırmacılar, yaptıkları renk analizlerinde söz
konusu parlaklığın uzaktaki bir mavi dev yıldız
olduğunu tespit etti. Ekip arka plandaki yıldızın
galaksi öbeğindeki yaklaşık Güneş büyüklüğünde bir yıldızın konum değiştirmesiyle ortaya çıktığını gözledi.
Galaksi öbeğinde daha önce yapılan gözlemlerde kütle çekimsel mercekleme etkisinin arka
plandaki nesneleri yaklaşık 600 kat büyüttüğünü
kaydeden araştırmacılar, İkarus'un parlaklığının
ise yıldızın yarattığı ilave mercekleme etkisiyle
2 bin kat arttığını belirledi.
Araştırmaya önderlik eden Kelly, "İlk defa tekil
bir yıldızın büyüteç etkisiyle ortaya çıktığını görüyoruz. Derinlerde müstakil galaksilerin ortaya
çıktığını görüyoruz, ama bu tek yıldız, süpernova patlamaları dışında görebildiğimiz en yakın
tek yıldızdan 100 kat daha uzakta bulunuyor."
dedi.
Kelly, ilk başta yeni yıldızın süpernova olma
ihtimalini göz önünde bulundurduklarını ancak
yaptıkları incelemelerde ışığın bir patlamada
olduğu gibi kaynağına doğru artmadığını, büyüteç etkisiyle dışa doğru gelişen sabit bir kaynak
olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

rin sayısının her geçen gün arttığına işaret
eden Martı, "Bu bizim için büyük bir kazanıma dönüşecek. İlahiyat fakültelerinde şu anda görev yapan kadın akademisyenlerimizin
hem çalışma alanlarına dair hem de iletişim
bilgilerine dair bilgi talep ettik." diye konuştu.
Bu kapsamda, İslam'da kadının konumu,
hakları, saygınlığı, değeri gibi konuların doğru algılanmasına ilişkin bilgilendirme yapılacağını ifade eden Martı, İslam ve kadın konusunda gündemdeki tartışmalara da çözüm
üretileceğini söyledi.
"Sağlıklı modellerin medyada
yaygınlaşması lazım"
Medyada kadının, erkeğin ve ailenin imajını
da değerlendiren Martı, kadının medyada bedeni üzerinden cinsel bir obje şeklinde algılanmasına neden olan her türlü sunuma karşı olduklarını vurguladı.
Bu durumun İslam ve kadın tartışmalarında
da çok ciddi yaralara sebebiyet verdiğine dikkati çeken Martı, şöyle devam etti:
"Eğer siz kadını bir özne olarak değerlendirmezseniz, kadını kimliği, kişiliği, aklı, bilgisi,
tecrübesi ve topluma olan katkısıyla ele

almazsanız, aksine kadını sadece bedeni, fitne olması, toplum içerisinde huzursuzluğa
sebep olmasıyla nesneleştirerek konuşursanız, bunun medyadaki yansıması da çok acı
oluyor. İnsanların algı dünyasını bozması da
maalesef mukadder oluyor. Onun için hem
aile hem çocuk görsellerinin hem de sağlıklı
erkek modelinin, ailesi içerisinde adaleti,
merhameti, fedakarlığı öne çıkartan sağlıklı
erkek modellerinin kesinlikle medyada yaygınlaşması lazım."
"Kadının camiyle irtibatı çok köklü"
Martı, Hazreti Muhammed döneminden beri
kadının camiyle çok köklü bir irtibatının bulunduğuna işaret ederek, caminin bir eğitim
mekanı olduğunu söyledi.
Hazreti Peygamber'in "Allah'ın kadın kullarının, Allah'ın mescidine gelmesine engel olmayın' diyerek Ashabı Kiram'ı yönlendirdiğini
hatırlatan Martı, şu ifadelere yer verdi:
"Çünkü kadın geldiği zaman toplum içerisindeki her türlü gelişmeden camide haberdar
olur. Dini orada sağlıklı kaynaklardan öğrenir.
İbadetin huzurunu, caminin, mescidin bereketini tadar. Özellikle çocuklara ibadet alış-

kanlığı kazandırmada annenin çocuğuyla
camide olması çok kıymetlidir. Bunlardan
dolayı Peygamber Efendimiz kadınların
camiye gelmesine asla engel olmadı."
Kadınların ibadet ettiği alanlara
"standardizasyon" belgesi
Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yürütülen proje
sayesinde cami mimarisine bir standart getirileceğini anlatan Martı, "Camilerimizin gelişi
güzel inşa edilmemesi, belli bir standardı
olması için yürütülen bu projenin bir ayağı da
camide kadın ibadet yerlerinin uygunlaştırılması ve camilerde kadın ibadet yerlerinin
hem yeterli genişliğe hem de temizliğe ulaşması. Mevcut camileri de bu proje kapsamında tek tek elden geçiriyoruz." ifadesini kullandı.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce il ve
ilçe müftülüklerine camilerde kadınların ibadet ettiği ve hizmet aldığı alanların uygunluğuna dair standardizasyon belgesi gönderildiğine işaret eden Martı, kadınların camiye
davet edilmesinin yanı sıra camilerin onlar
için uygun hale getirilmesinin de önemli olduğunun altını çizdi.

"Sağlıklı Adımlar" projesi
Nestle Türkiye Genel Müdürü Allemann: " 'Sağlıklı Adımlar' projemizle okul çağındaki çocukları sağlıklı beslenmeye, daha aktif ve iyi bir yaşama teşvik
etmeyi amaçlıyoruz. Bunun için 15 Nisan'da 9 ilde uzmanlar eşliğinde halkımızı yörelerinde ziyaret edeceğimiz bir Türkiye turuna çıkıyoruz"

(AA) - Milli Eğitim Bakanlığı ve Nestle Türkiye iş
birliğinde yürütülen "Sağlıklı Adımlar" projesi ile
şimdiye kadar 70 bin çocuğa ulaşıldığı bildirildi.
Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen basın toplantısında, 6 yıldır devam eden proje hakkında bilgiler
paylaşıldı.
İlkokul 3. sınıf öğrencilerini kapsayan proje ile
dengeli beslenme, fiziksel aktivite konularında farkındalığın geliştirilmesi ve doğru alışkanlıklar kazandırılması amaçlanıyor. Şimdiye kadar 13 ilde 66
okulda, 70 bin çocuk ve 140 bin veli ile 2 bin 500
öğretmene ulaşılan projenin daha da yaygınlaştırılması planlanıyor.
Bu kapsamda yıl boyunca İzmir, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Adana, Trabzon
ve Kayseri olmak üzere 9 ilde, çocuklar ve aileler
için dengeli beslenme, pedagojik gelişim ve fiziksel
aktivitenin önemi konusunda bilgilendirici ve eğlendirici etkinlikler gerçekleştirilecek.
Toplantıda konuşan Nestle Türkiye Genel Müdürü Felix Rolf Walter Allemann, "ortak değer yaratmanın" kurumları için bir sosyal sorumluluk stratejisinden çok daha fazlası olduğunu ve bu durumun
iş yapma biçimlerini temelden etkilediğini söyledi.
Çocukları bilinçlendirmenin sağlıklı bir gelecek
için çok önemli olduğunu vurgulayan Allemann,
şöyle konuştu:
" 'Sağlıklı Adımlar' projemizle okul çağındaki çocukları sağlıklı beslenmeye, daha aktif ve iyi bir
yaşama teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bunun için Milli
Eğitim Bakanlığı'nın değerli desteği ve akademisyenlerle birlikte programımıza yeni geliştirdiğimiz
"Sağlıklı Adımlar Oyunu"nu da ekledik. Bununla

amacımız sağlıklı beslenmenin yanında çocukların
daha hareketli olmasını da sağlamak. 2018'de hedefimiz daha çok çocuk ve ebeveyne ulaşabilmek.
Bunun için 15 Nisan'da 9 ilde uzmanlar eşliğinde
halkımızı yörelerinde ziyaret edeceğimiz bir Türkiye turuna çıkıyoruz. Her zaman olduğu gibi Türkiye'de insanların yaşamlarını zenginleştirmeyi ve
toplumun refahı için ortak değer yaratmayı bir
görev biliyoruz.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel
Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanı Dr.
Gülderen Özdemir ise çocuklarda gelişimin erken
döneminde dengeli beslenme ile fiziksel aktivite
konularında bilinç oluşturmanın büyük önem taşıdığını söyledi.
Bu vizyonla Nestle Türkiye ile birlikte "Sağlıklı
Adımlar" projesini hayata geçirdiklerini belirten
Özdemir, şunları kaydetti: "Projeyle çocukların
dengeli beslenme ve aktif bir yaşamı alışkanlık
haline getirmesini günlük hayatına adapte etmesini
ve bunu ömür boyu devam ettirmesini amaçlıyoruz. Özel olarak geliştirilen materyaller projenin,
öğrenci, öğretmen ve veli dahil olmak üzere ilgili
tüm hedef gruplarını kapsayan bir yaklaşımla yürütülmesini sağlıyor. Projenin etkisini görmek için her
dönem sonunda ölçme-değerlendirme çalışması
yapıyoruz. Buna göre bilgi artış düzeyi, 2015-2016
döneminde öğrencilerde yüzde 25, 2016-2017 döneminde öğretmenlerde yüzde 27,5 şeklinde gerçekleşmiştir. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü olarak sağlıklı nesiller yetiştirmek konusunda kararlığımızı destekleyen Nestle Türkiye'ye katkılarından
dolayı teşekkür ediyorum."

Milli Eğitim Bakanlığı ve Nestle Türkiye iş birliğinde yürütülen "Sağlıklı
Adımlar" projesi ile ilgili Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen basın
toplantısında Nestle Türkiye Genel Müdürü Felik Allemann (sol) ve Milli
Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve
Projeler Daire Başkanı Dr. Gülderen Özdemir birer konuşma yaptı.

Antalya'da yabancı turistte, üç ayda yüzde 45 artış
ATSO Başkanı Çetin:
"Yabancı turistte
ocakmart döneminde,
yani üç ayda toplam
artış yüzde 45'tir.
Avrupa pazarı çok net
şekilde ve hızlı
gelişmeyle geri
dönmektedir"
"Bu yılın dünya
turizminde Antalya yılı
olacağını görüyoruz"

ARIKÖY SPOR KULÜBÜ DERNE⁄‹
OLA⁄AN GENEL KURUL’A ÇA⁄RI
Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2018 Cumartesi günü
saat: 11:00'de, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29 Nisan 2018 Pazar günü saat
11.00’de 5253 sayılı kanun ile Kulüp tüzüğü hükümleri gereğince Arıköy Sosyal Tesisleri
Konferans Salonu’nda yapılacaktır.
Arıköy Spor Kulübü Derneği
Yönetim Kurulu
TOPLANTI GÜNDEMİ :
1 - Yoklama, açılış ve saygı duruşu,
2- Başkanlık Divanı’nın seçimi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3- Yönetim Kurulu 2016/2017 Yılları çalışma raporunun okunması, Derneğin ilgili
dönemlere ait GelirGider hesapları ile Derneğin İktisadi İşletmesi’nin mali
tablolarının Genel Kurul’a sunulması,
4- 2016/2017 Yılları Denetim Kurulu raporlarının okunması,
5- Raporların ve mali tabloların görüşülmesi,
6- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı aklanması,
7- Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,
8- Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,
9- Önümüzdeki dönem aidat tutarlarının görüşülmesi,
10- Dilek ve temenniler,
11- Kapanış.

(S: 0419)

İnsan Vakfı'ndan Doğu Guta
için yardım kampanyası
(AA) - İnsan Vakfı, Beşşar Esed rejiminin kuşatması altındaki
Doğu Guta'ya yardım ulaştırmak için kampanya başlattı.
Vakıftan yapılan açıklamada, kuşatma altındaki Doğu Guta'da, hayatta kalan sivillerin güvenli bölgeye nakledilmeye
başlandığı belirtildi.
Bu bölgeye yardım ulaştırmak için İnsan Vakfı'nın harekete
geçtiği vurgulanan açıklamada, vakfın internet adresinden ve
iletişim numarasından yardım yapılabileceği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İnsan Vakfı Başkanı
Sinan Aktaş, "Son 7 yıldır, tüm dünyanın gözü önünde Suriyeli
kardeşlerimiz katledildi. Her gün bombalar ve çeşitli işkencelerle kadın, yaşlı, çoluk, çocuk binlerce sivil öldürüldü. Bu bombardımanların en ağırı belki de Doğu Guta'da yaşandı. Bir türlü
yardım koridorları açılamayan Doğu Guta'ya nihayet ulaşıldı ve
insanlar güvenli bölgelere taşınmaya başlandı. İnsan Vakfı olarak, güvenli bölgede çadırlara yerleştirilen aileler için ilk etapta
gıda ve hijyen paketleri hazırlıyoruz. Bölgede ihtiyaç hem çok
acil hem de çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.

(AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin,
"Yabancı turistte ocakmart döneminde, yani üç ayda toplam artış yüzde
45'tir. Avrupa pazarı çok net şekilde
ve hızlı gelişmeyle geri dönmektedir"
dedi.
Çetin, ATSO'nun 136. kuruluş yıl
dönümü dolayısıyla, ATSO meclis
salonunda düzenlenen törende, kuruluş yıl dönümünün, vefa günü olduğunu söyledi.
Antalya ekonomisinin asıl büyümesinin 1980 sonrasında olduğunu, ATSO'nun da Antalya ile güçlendiğini anlatan Çetin, odanın sanayide, ticarette,
eğitimde, sanatta, ulusal ve uluslararası alanda önemli çalışmalar yaptığını kaydetti.
Geçen ay kente gelen yabancı turist
sayısının 2017'nin aynı ayına göre
yüzde 71 arttığını dile getiren Çetin,
"Martta Almanya'da artış yüzde 128,
Belçika'da yüzde 104, İngiltere'de yüzde 71, İsrail'de yüzde 120'dir. Yabancı

turistte ocak-mart döneminde, yani 3
ayda toplam artış yüzde 45'tir. Avrupa
pazarı çok net şekilde ve hızlı gelişmeyle geri dönmektedir. Bu yılın dünya turizminde Antalya yılı olacağını
görüyoruz." diye konuştu.
Tarımda ulusal, hatta uluslararası
büyüklükte kooperatif veya üretici birlikleri olması gerektiğini belirten Çetin,
küçük işletmelerin ortak tedarik, ortak
makine, ortak Ar-Ge veya tasarım
merkezi, ihtisas sitesi gibi çözüm yollarını mutlaka profesyonel bir yaklaşımla denemesi gerektiğini söyledi.
Antalya'nın tarihinin, geleneklerinin,
tabiatının, mimarisinin, portakalının
korunması gerektiğini vurgulayan
Çetin, "Antalya gibi güzel bir şehri, 'Bizim olacak, benim olacak' diyerek herkes bir kolundan çekiştirmemelidir. Bu
güzel şehir hepimizindir, güzelliğini
dünyayla paylaştığımız, bundan gurur
duyduğumuz bir şehirdir. Antalya'da
yaşayan ve çalışan herkesin bu şehri
sahiplenmesini, korumasını, şehre katkı yapmasını sağlamalıyız." dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Türel
ATSO'nun eski başkanlarından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Menderes Türel de ATSO'nun kuruluşunun kendisi için özel bir anlam ifade
ettiğini, 136 yıl önce ilk kurucu başkanının ninesinin dedesi Barutçuzade
Abdi Efendi olduğunu dile getirdi.
Kuruluşu ninesinin dedesi tarafından
gerçekleştirilen bir odada kendisinin
de görev yapmış olmasından büyük
onur duyduğunu belirten Türel, "ATSO
çok önemli bir okuldur. Hepimiz bu
okuldan mezun olduk. Bu okuldan mezun olmanın faydasını hayatımın her
noktasında ciddi şekilde görüyorum.
ATSO Antalya'nın en güçlü sivil örgütü, en güçlü kanaat önderleri arasında.
ATSO'nun eleştirileri her zaman her
kesim tarafından dikkate alınmış, projeleri Antalya idealleri haline dönüşmüştür." diye konuştu.

