BAŞKANIN
MESAJI

Anayasaya aykırı olarak yarıyıl tatilinde camilerde
6-13 yaş arası öğrencilere din eğitimi verilmesi için 81
il müdürü resmi yazı ile görevlendirildi. Nakşibendi
Cemaati'ne yakınlığıyla tanınan Server Gençlik ve
Spor Kulübü ile protokole göre camiye giden öğrenciye 2 puan, camide sabah namazı için 10 puan, yatsı
namazı için 8 puan, öğle, ikindi ve akşam namazları
için ise ekstra 5'er puan verilecek. Sure ezberleyen
öğrencilere de sure başına 1 puan verilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, Nakşibendi Cemaati'ne yakınlığıyla tanınan Server Gençlik ve Spor Kulübü ile,
"Haydi Çocuklar Camiye" adlı altında proje imzaladığı
ortaya çıktı. Bakanlık , 'Namazını camide kıl, puanları
topla, ödülünü al' sloganlı projenin uygulanması için
81 il müdürüne resmi yazıyla talimat verdi.
Öğrenciler, yarıyıl tatili boyunca Fatiha dahil
ezberledikleri her sure için 1 puan alacaklar.

YURTTAN HABERLER
Kıyafetleri adap Yılbaşı gecesi de
ve inanca göre
'tebliğ' yapmaya
uyarlayın
devam ettiler!

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurumlara
gönderilen yazı, sağlıktaki gericileşmeyi gözler önüne
serdi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce bir yazı kaleme
alındı. Buna göre sağlık personelinin giyeceği kıyafet
standardının 'makam onayıyla' belirlendiği fakat
gerektiğinde kıyafetlerin uyarlanabileceği ifade edildi.
'Sağlık Personellerinin Kıyafetleri Hakkında' başlıklı
yazıda, ilgili kıyafetlerin edep, adap ve inanca göre
uyarlanması istendi.

Camide hediyeli puanlı din eğitimi tepki gösteren
Eğitim-İş Hukuk İşleri Genel Sekreteri Maksut Balmuk,
20 Ocak'ta başlayacak eğitimin iptali için dava açacaklarını kaydetti. 5 vakit namazını da camide kılan
çocuklara ayrıca 2'şer puan verilecek olan yarışmada;
6,7,8 ve 9 yaşındaki çocuklar Fatiha, Sübhaneke
Tahiyyat, Allahümme Salli, Allahümme Barik, İhlas,
Kevser, Rabbena Atina, Rabbenaağfirli, Felak ve Nas
Sureleri'nin her biri için 1'er puan alacaklar. Laik
eğitim sisteminde yaşanan bu yıkıma karşı tek
çözümün ve tek mürşitin bilim olduğunu Ateist birey
ve Ateizm derneği adına hatırlatmayı görev biliyorum.

'STANDARTLARA UYULSUN'
Gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi: "Sağlıkta
dönüşüm ile birlikte dünya standartları üzerinde
çalışan sağlık çalışanlarımızın kendi temayülleriyle
karar verilen kıyafet standartlarına göre, tüm sağlık
personelinin (hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık
teknikeri) 13/02/2019 tarih ve 87300753 sayılı Makam
Onayı ile kıyafet standartları belirlendiği, hem personelin aidiyet duygusunun gelişimi hem de hizmet
verilen kurumumuzun saygınlığı açısından standartlara uyulması, gerektiğinde ana model, desen ve renkler korunarak edep adap ve inanca göre uygun
şekillerde uyarlanması ve 2020 yılı başına kadar tüm
sağlık personelinin (hemşire, ebe, sağlık memuru,
sağlık teknisyeni) kıyafet standartlarına uyması ilgi
sayılı yazımız bildirilmiş olup, belirtilen süre
30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır."

Saygılarımla,
Selin Özkohen

Haber Kaynağı: https://www.birgun.net/haber/
kiyafetleri-adap-ve-inanca-gore-uyarlayin-282748

Tebliğciler yılbaşı gecesi de sokaklardaydı. Hata
boyunca İstanbul'un değişik semtlerinde "yılbaşı kutlamayın" bildirisi dağıtan sakallı cübbeli gençler, yılbaşı gecesi Karaköy'de de bildiri dağıtmaya devam
etti.
Ülkemizde bir klasik haline gelen yılbaşı karşıtı
tebliğcilerin tebliğ harekatı bu yıl da tekrarladı kendini. İstanbul Karaköy'de ortaya çıkan uzun sakallı ve
sarıklı-cübbeli bir grup yılbaşı kutlamaları karşıtı
bildiriler dağıttı. Yılbaşı öncesi İstanbul'un bir çok bölgesinde yılbaşı karşıtı broşürler dağıtıp vatandaşlara
"yılbaşı kutlamayın" diyen tebliğciler, yılbaşı gecesi
de Beyoğlu Karaköy'de üzerinde Yılbaşı ve Müslümanlar yazan bildiri dağıttı.
Haber Kaynağı: https://www.internethaber.com/yilbasi-gecesi-de-teblig-yapmaya-devamettiler-1835534h.htm
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Doğum günü
kutlayan
öğretmenlere
‘sarılma’ cezası

Van'da bir lisede doğum günü kutlayan iki öğretmenin birbirine sarılıp tebrik etmesi "uygunsuz" bulundu. Öğretmenlere sürgün ve aylıktan kesme cezası
verildi.
Van'ın Çatak ilçesinde bir lisede doğum günü için birbirine sarılarak tebrik eden 2 öğretmen, meslektaşları
tarafından şikayet edildi. Valilik soruşturma izni verdi,
Kaymakamlık suç duyurusunda bulundu, Milli Eğitim
Müdürlüğü ise 'uygunsuz' diyerek öğretmenlere
sürgün ve aylıktan kesme cezası verdi.
"SARILMAK HANGİ YASADA SUÇ?"
Hakkında soruşturma başlatılan kadın öğretmen
Çatak Kaymakamlığı'na gönderdiği savunmasında;
"Öğretmen arkadaşım bana sarılarak doğum günümü
kutladı. Sarılmanın şekli ve şartları hakkında suç
olduğu bir durum ne Anayasa ne de Milli Eğitim
Yönetmeliği'nin hiçbir yerinde yazmaz" ifadelerine
yer verdi. Erkek öğretmen de ifadesinde tüm insanların yaptığı gibi sarılarak arkadaşının doğum gününü
kutladığını belirterek hukuki haklarını kullanacağını
kaydetti.
MAHKEME: SARILMAK SUÇ DEĞİL!
Suç duyurusu üzerine Çatak Cumhuriyet Başsavcılığı
iki öğretmene ait görüntü ve belgeleri inceleyerek
sarılmanın suç teşkil etmediğini belirterek 'kovuşturmaya yer olmadığına' dair karar verdi. Bu karara rağmen Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, öğretmenlerin
sarılmasını 'uygunsuz görüntü' olarak niteledi. Müfettişler, kadın öğretmene disiplin yönünden, 'aylıktan
kesme' cezası, idari yönden ise 'il sınırları içinde ilçe
dışında başka bir okulda görevine devam etmesi'
kararı verdi. Erkek öğretmen hakkında ise, ilçe sınırları dışında bir okula atanmasına karar verilerek,
sürgün edildi. Karara itiraz eden öğretmenler, kararın
hukuki olmadığını söyleyerek avukatları aracılığıyla
cezanın kaldırılması için mahkemeye başvurdu. (Van/
MA)
Haber Kaynağı: https://www.evrensel.net/haber/
394392/dogum-gunu-kutlayan-ogretmenleresarilma-cezasi
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DÜNYADAN HABERLER
Brezilya'da GAY
İsa dizisi
yayından
kaldırıldı

Dünya çapında internet üzerinden medya içeriği
sağlayan en büyük markalardan biri olan Netflix İsa
Peygamberi eşcinsel olarak tasvir eden dizisi nedeniyle zor durumda. Brezilya'da bir mahkeme İsa
Peygamberi eşcinsel bir ilişki içerisinde tasvir eden
diziyle ilgili ihtiyati tedbir kararı alarak dizinin
Nexflix'ten kaldırılmasına hükmetti.

ladı. "İnanç özgürlüğünü herkes için talep ediyoruz
ancak siyasal İslam'a karşı da net bir mücadele yürütmek istiyoruz" diyen Raab, misafir işçi göçü nedeniyle
Avusturya'da yaşayan çok sayıda Türkiye ve eski Yugoslavya kökenlinin Müslüman olmasından dolayı,
İslam'ın uyum konusunda merkezi bir konu olduğunu
belirtti.
Haber Kaynağı: https://www.dw.com/tr/avusturyasiyasal-islama-kar%C5%9F%C4%B1-tavr%C4%B1n
%C4%B1-sertle%C5%9Ftiriyor/a-51957274

Türkiye'den
iltica
başvurularının
kabul oranı
artıyor

Haber kaynağı: https://www.dw.com/tr/brezilyadatart%C4%B1%C5%9Fmal%C4%B1-isa-peygamberdizisi-yay%C4%B1ndan-kald%C4%B1r%C4%B1ld
%C4%B1/a-51937647

Avusturya
siyasal İslam'a
karşı tavrını
sertleştiriyor

Avusturya'da yeni kurulan kabinede yer alan Uyum
Bakanı Susanne Raab, siyasal İslam'a karşı tavırlarının "sıfır tolerans" olacağını dile getirdi. Bakanlığı
bünyesinde uyum dışında kadın, kilise ve dini cemaatler konularından da sorumlu olan Susanne
Raab, Avusturya'da yayınlanan Kurier ve Österreich
gazetelerine verdiği röportajda, hiçbir çocuğun
başörtüsü takmaya zorlanmaması gerektiğini vurgu-

Almanya'ya Türkiye'den yapılan iltica başvurularında
kabul oranı yüzde 47,4'e yükseldi. Artışta Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki durumla ilgili karamsar
tablo çizen bir raporunun etkili olduğu belirtiliyor. Die
Welt gazetesinin Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nden (BAMF) edindiği bilgilere göre 2016 öncesinde
Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularının
sayısı yılda bin 800 civarındayken bu sayı 2016'da 5
bin 742'ye, 2019'da 11 bin 423'e yükseldi. 2019'da Almanya'ya iltica başvurularında Türkiye, Suriye ve
Irak'ın ardından üçüncü sırada yer aldı. Dışişleri
Bakanlığından gazeteye bazı kısımları karartılmış
olarak gönderilen raporda Türkiye'de düşünce ve
basın özgürlüğünün 'temizlik' operasyonları nedeniyle giderek daha güçlü bir şekilde kısıtlandığı belirtilerek "kişisel iktidar çıkarları nedeniyle yargının
suistimal edildiği, bilim ve üniversiteler üzerinde
aleni bir şekilde nüfuz kurulduğu" yönünde tespitlere
yer veriliyor. Türkiye'de insan hakları durumunda
genel bir kötüleşmeden ve demokratik gelişimde gerilemeden bahsedilen raporda kısa vadede önemli ilerlemeler kaydedilmesinin beklenmediği mesajı veriliyor.
H a b e r k a y n a ğ ı : h t t p s : / / w w w. d w. co m / t r/ t
%C3%BCrkiyeden-iltica-ba%C5%9Fvurular%C4%B1n
%C4%B1n-kabul-oran%C4%B1-art%C4%B1yor/
a-51957447
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DERNEKTEN HABERLER
ATEŞ Seni
Çağırıyor

Ateizm Derneği
2020 Etkinlik
Takvimi Sıralı
Listesi

E-Bültenimizde yer vermemizi istediğiniz haberleri
ateisthaber@ateizmdernegi.org.tr adresine yollayarak önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Hatada 30 dakikanızı dernek işlerine ayırarak
Ateizm Derneği Gönüllüsü,
www.ateizmdernegi.org.tr/gonullu
veya
Günde 30 dakikanızı dernek işlerine ayırarak Ateizm
Derneği Yöneticisi
olabilirsiniz.
www.ateizmdernegi.org.tr/uyelik
Ateizm Derneği Çağrı Merkezi
+90 (850) 840 2337

Cuma akşamları canlı yayınlanan Bunlar Ateist!'in 10
Ocak 2020 tarihili yayınında Ateizm Derneği gönüllüleri, üyeleri ve yöneticileri ile derneğe üyeliğin kerametleri hakkında sohbet ettik. Yayına katılan konuklardan İzmir temsilcimiz Soydan Şaşmaz, ve en teknik
gönüllülerimizden Reyhan Alas değerli görüşlerini
ilettiler. Yayında derneğin kurucularından Onur Romano ve sunucu Özgür Örsoğlu da dernek hakkında
değerli bilgileri sundular. Örgütlü mücadelemiz
büyüyerek devam ediyor.

BUNLAR ATEİST! nedir?

"Bunlar Ateist!" Ateizm Derneği'nin inançsızlar ve
sorgulayan bireyler için hazırladığı, hatalık olarak
yayınlanan ve telefonla bağlanabileceğiniz bir programdır. Ateizm Derneği; inançsızlık temelindeki
toplulukları geliştirmek ve onları desteklemek,
sosyalleşmek için ortam hazırlamak, inançsızlar
arasında bir yardımlaşma ağı kurmak, halkımıza
ateist kültürünü pozitif bir şekilde tanıtmak, ateistler
hakkında bilinen yanlışların doğrusunu anlatmak, din
ve devlet işlerinin ayrılması olan laiklik ilkesini savunmak, toplumumuzda inançsızların karşılaştığı ayrımcılığa karşı çıkmak için işbu ortak amaca hizmet eden
diğer kuruluşlarla da çalışan ve kâr amacı gütmeyen
TC, AB ve BM tarafından yasal olarak tanınan bir Sivil
Toplum Kuruluşudur. Ateizmi tanrılara inanmamak
olarak tanımlıyoruz. Bu tanım aynı zamanda birçok
insanın farklı isimler ile adlandırdığı inançsızlık temeline sahip çeşitli felsefi görüşleri de kapsamaktadır.
Ateizm Derneği'ne web sitemizden ve sosyal medya
hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.
https://ateizmdernegi.org.tr/ https://twitter.com/
Ateizm_Dernegi https://www.facebook .com/
ateizmdernegi/ https://www.instagram.com/
ateizmderne...
"Bunlar Ateist!" bir Ateizm Derneği TV programıdır.

İSTANBUL İLİ İÇİN:
- 1 Mart Pazar Ateizm Derneği Tanışma Toplantısı ve
Münazara.
- 5 Nisan Pazar Ateizm Derneği Tanışma Toplantısı ve
Bahar Kılıç ile Kitap Tanıtımı ve Söyleşi.
- 7 Haziran Pazar Ateizm Derneği Tanışma Toplantısı
ve Serra Yılmaz ile Söyleşi.
- 5 Temmuz Pazar Caddebostan Piknik.
- 9 Ağustos Pazar Caddebostan Piknik.
- 4 Eylül Pazar Turan Dursun'u Anma Etkinliği
- 1 Kasım Pazar Ateizm Derneği Tanışma Toplantısı ve
Örsan Öymen ile Söyleşi.
ANKARA İLİ İÇİN:
- 12 Nisan Pazar Ateizm Derneği Tanışma Toplantısı
ve Bahar Kılıç ile Kitap Tanıtımı ve Söyleşi.
- 5 Temmuz Pazar Seğmenler Piknik.
- 9 Ağustos Pazar Seğmenler Piknik.
- 4 Eylül Pazar Ateizm Derneği Tanışma Toplantısı ve
Turan Dursun'u Anma Etkinliği.
İZMİR İLİ İÇİN:
- 3 Mayıs Pazar Ateizm Derneği Tanışma Toplantısı ve
Bahar Kılıç ile Kitap Tanıtımı ve Söyleşi.
- 5 Temmuz Pazar Alsancak Piknik
- 9 Ağustos Pazar Alsancak Piknik
- 4 Eylül Pazar Ateizm Derneği Tanışma Toplantısı ve
Turan Dursun'u Anma Etkinliği.
ANTALYA İLİ İÇİN:
- 17 Mayıs Pazar Antalya Ateizm Derneği Tanışma
Toplantısı ve Bahar Kılıç ile Kitap Tanıtımı ve Söyleşi.
Etkinliklerimize tüm üyelerimiz davetlidir. Ateistler
çalışıyor.
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