Aydınları yakarak söndüremezsiniz
EDİTÖRÜN
MESAJI
Geçtiğimiz günlerde açıklanan "İnsan Hakları Eylem
Planı" ilk meyvelerini vermeye başladı. MHP lideri
Bahçeli'nin hedef göstermesi sonucunda Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesine dava açtı.
Cumhuriyet tarihinde ilk kez Merkez Bankasına 20 ay
içinde 4. başkan atandı. Yeni Şafak'ın 19 Mart'ta
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı sert bir şekilde
eleştirmesinin hemen ardından, söz konusu göreve
Yeni Şafak köşe yazarı Şahap Kavcıoğlu getirildi.

Hatanın en önemli gelişmesi ise 20 Mart sabahı saat
02:00 sularında yaşandı. Türkiye, Resmî Gazete'de 19
Mart gecesi yayımlanan ve artık bir padişah fermanı
olarak nitelenebilecek Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, mevcut iktidarla ilk imzacısı olduğu -ama hiç
uygulamadığı- İstanbul Sözleşmesini tek "adamın"
imzasıyla hukuksuzca feshetti. 77 baro ve pek çok
hukukçu, "İstanbul Sözleşmesi Anayasa'nın 90.
maddesi uyarınca yasayla onaylanarak yürürlüğe
girmiştir. Böyle bir sözleşmeden Cumhurbaşkanı
kararnamesiyle çıkılamaz. Dolayısıyla, TBMM yeni
yasa yapmadıkça İstanbul Sözleşmesi
yürürlüktedir." fikrinde birleşti. Sosyal medyada seslerini yükselten kadın örgütleri ve insan hakları
savunucuları, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak
üzere yurdun dört bir yanında bir araya gelerek söz
konusu kararı protesto etti.
İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesi dünyada da
geniş yankı uyandırdı. ABD Başkanı Biden, kararı "cesaret kırıcı bir geri adım" olarak değerlendirdi. AB
yetkililerinden de çeşitli açıklamalar gelirken, en
çarpıcı ve doğru tespiti yapan Lüksemburg Dışişleri
Bakanı Asselborn, bu kararın "ortaçağa dönüş" anlamına geldiğini belirtti.

YURTTAN HABERLER
İstanbul
Sözleşmesini
yaşatamadık
İstanbul Sözleşmesinin 19 Mart gecesi yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hukuksuzca feshedilmesinin ardından yapılan yorumlar, toplumun
kolektif zihninde bir tümör gibi yayılan dinciliğin,
ülkemizin geleceği açısından nasıl ahlaki bir enkaz
yaratacağını gözler önüne serdi.
Ayasofya'nın baş imamı Mehmet Boynukalın, "İstanbul Sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye." diye
konuştu. Kamuoyunda "Cübbeli" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "okula pantolonla giden kızları
görünce yüreği parçalanan" İhsan Şenocak ve Elâzığ
depremini pedofilinin yasaklanmasına dayandıran
Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Bedri Gencer
sosyal medya üzerinden şükür mesajları paylaştı.
İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin en
radikal söylemse, "uzayda ezan projesinin" mimarı ve
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'dan
geldi. İslam'ın tüm canlıları şiddete karşı koruma altına aldığını iddia eden Ünal şöyle buyurdu: "Bir defa
burada Müslüman toplumlara, Türk Milletinin örfüne,
geleneğine, göreneğine uymayan ve asla kabul edemeyeceğimiz maddeler de var. İsimlerini anmak bile istemediğimiz LGBT vs bireyler diye tanımlar var. Bunları
kabul etmemiz mümkün değildir, Dinimizde bunların
yeri yoktur. Allah insanı nasıl yarattıysa öyle hayatını
sürdürmelidir. Tartışılması bile yanlıştır." Hukukun da
kadın haklarının da Kuran ve hadislerde yer aldığını
savunan Ünal, "Gelin, kadına şiddeti, tacizi, haksızlığı,
hukuksuzluğu dinî kuralları yaşatarak aşalım. Mağdurun korunmasını, zorbalığın engellenmesini, adaleti
dinimizde arayalım, tek tek, madde madde yazılı burada." diyerek şeriat talebini açıkça dile getirmiş oldu.

"Dış mihrakların" endişelendiği bu ortaçağ karanlığına en çok sevinenler, ülkemizin "yerli ve millî" gericileri oldu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih
Erbakan, İstanbul Sözleşmesinin feshi konusunda Erdoğan'a teşekkür ederken; Saadet Partisinin yayın organı Millî Gazete, "Aile düşmanı sözleşme çöpe atıldı!"
manşetini attı. Karar hakkında Ayasofya baş imamı
Mehmet Boynukalın, Ahmet Mahmut Ünlü, İhsan
Şenocak gibi dinci isimler de şükür mesajları yayınladı.
Ne yazık ki ülkemiz bir avuç gericinin eline ve ortaçağ
karanlığına terk edilmiş gibi görünüyor. Ama unutmayın, geceyarısında bile yıldızlar parlar!

Sevgi ve barıştan söz ederken bile insanları dinsel ve
cinsel tercihlerine göre ayrıştıran, onları birbirine
düşman eden ve kadınlara haklarını teslim etmek
şöyle dursun, var olan haklarını da ellerinden almayı

güdümleyen bir inanç sisteminde insan haklarından
söz edilemez. İnsan haklarının farklı inançlar
çerçevesindeki tek teminatı sekülerizmdir.
Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz:
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/03/27/
istanbul-sozlesmesini-yasatamadik /

Hedef M.Ö 2023!

Yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından Antalya'nın
Finike ilçesinde, internet olmamasına rağmen EBA
destek noktası olarak gösterilen dört köy okulunun
ikisinde imamın, diğer ikisinde de çarşaflı ve yüzleri
tamamen kapalı olan imam eşlerinin ders verdiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili Finike İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şu açıklamayı yaptı: "İlçe Milli Eğitim
Müdürümüzün iyi niyetli kullandığı bir tasarruf var.
Branş öğretmenleri, derse girecek öğretmenler de
görevlendirildi bu mahallelerde. Bir ya da iki kişi
görevlendirildiği halde istifa etti. Kimse bulunamayınca imamın eşi İlahiyat mezunu, üniversite mezunu denilerek görevlendirildi."
BirGün'e açıklama yapan Finike İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu skandaldan habersiz olduklarını iddia ettiler; buna karşılık İlçe Milli
Eğitim Müd. Cengiz Coşkun'un çarşaflı imam eşleriyle
derslere girdiği ortaya çıktı. Antalya İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ise, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını
duyurdu. Bir yandan eğitim sisteminde dinselleşmenin önünü açan kişilere hukuksuz ayrıcalıklar
tanınırken, diğer yandan seküler eğitimciler yönetmeliklere uydukları için hukuksuzluğa maruz
kalıyor. Bunun bir örneği, yaklaşık bir ay önce
İzmir'de bir ilköğretim okulunda yaşanmıştı. "Öğrencilerin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliği" uygulayarak 4. sınıf öğrencisini başörtülü olduğu için okula
almayan bir öğretmen ve okul müdürü, haklarında
soruşturma başlatılarak açığa alınmıştı.
Çarşaflı imam eşleri derslere girerken, yönetmeliklere
ve anayasanın laiklik ilkesine uyan eğitimcilerin açığa
alınması; atanamayan, hatta atanamadığı için intihar
eden öğretmenlerin olduğu bir ülkede imamların derslere girmesi, Siyasal İslamcıların güttükleri hedefler
konusunda ne kadar kararlı olduklarını gösteriyor.
Mevcut hükûmet birtakım sembolik tarihler vererek
geleceğe işaret ediyor; ama tutulan yolun ortaçağ
karanlığına çıkacağı besbelli. Din, insanları karanlık
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çağlara ışınlayan bir "zaman makinesi" olacak güce
sahip ve öyle görünüyor ki mevcut iktidarın hedefi de
Milattan Önce 2023!

"Rabbime
kurban ettim!"
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DÜNYADAN HABERLER
Peçe ve burka
yasağı
Kadınlar İslamiyet'in köle kıyafetlerinden kurtuluyor!
Dünya, radikal İslam'ın insanları ayrıştıran ideolojisi
ve sosyal hayatı yaşanmaz hale getiren kurallarıyla
mücadele etmeye devam ediyor.

21. yüzyılda bazı Afrika ülkeleri dışında pek rastlanmayan ve ülkemizde de artık sadece bir antropolojik
çalışma konusu olması gereken "insan kurban etme"
vakaları, son bir ayda yaşanan iki olayla sosyolojik bir
olgu olarak karşımızda!
İlk vaka, Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi'nin
acil servisinde çalışan Y.A. isimli babanın, uykusunda
"aldığı bir vahiy" ile 16 yaşındaki oğlunun ensesini
kesmesi. "Oğlumu Rabbime kurban ettim" diyen
Y.A.'nın olaydan sonra yaptığı açıklama, eylemin kendisinden daha da tüyler ürpertici: "Oğlumu araca
bindirdim. Kendisini Allah yoluna kurban edeceğimi
söyledim. Oğlum kabul etti. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum.
Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola
gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim.
Oğlumu Allah yoluna adadım." İkinci olay ise Konya'da
site görevlisi olarak çalışan İ.K.'nın 10 yaşındaki oğlu
H.K.'yı boğarak öldürmesi. İ.K.'nın açıklaması da
şöyle: "Oğlumun büyüdükçe günaha girip benim gibi
olmasını istemedim, onu daha günahsızken cennete
göndermek istedim."
Bu iki olay, Atıf Yılmaz'ın 1979 tarihli Adak filminde
konu edilen ve 1962'de Erzincan'da Müslüm Koca
isimli caninin, iki buçuk yaşındaki bebeğini Allah'a
kurban etmesini hatırlatıyor. Filmlere konu olan bu
inanca dayalı vahşet olaylarını akılcı bir gerekçeye
dayandırmak mümkün değil. Herhangi bir dinî
inancın bir cinayet suçunda hafifletici sebep olması
abesle iştigaldir. Bunun "inanç özgürlüğü" kapsamında değerlendirilmesi söz konusu olamaz. Bu tür olaylar, her ne kadar söz konusu haberlerde "akıl sağlığı
yerindedir" raporu verilmiş olsa da, din güdümlü akıl
hastalığının tetiklediği birer cinayet olarak ele alınmalıdır.
Bu ve benzeri haberleri okurken bir şarkı sözü* geliyor
akla: "Tanrınızdan, tapınaklarınızdan ya da dualarınızdan değil, ama Tanrınız adına yaptıklarınızdan korkuyoruz!"(The Klezmatics - I ain't afraid)
Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz:
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/03/17/
rabbime-kurban-ettim/

Fransa'da yaşanan İslamcı terör saldırılarının ardından, başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesi
İslamcılıkla mücadele planlarını gündeme aldı. Bu
ahlakî ve vicdanî seferberliğe en son Almanya da
dahil oldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisiyle Hristiyan Sosyal Birlik'in hazırladığı ve İslamcılıkla daha sert bir şekilde mücadele edilmesini
öngören belgede, camilerin kayıt altına alınması,
camilere bağlı cemaatlerin yurt dışından elde ettiği
malî yardımların denetlenmesi, siyasal İslam'ın gençleri ne ölçüde etki altına aldığının araştırılması ve tüm
bunlar için istihbarat faaliyetlerinin geliştirilmesi istendi.
İslamcılıkla mücadele seferberliğine katılan
İsviçre'de ise, yapılan referandum sonucunda halkın
%52'si yüzü tamamen örten peçe ve burka yasağına
"Evet" dedi. Bu halk oylaması sonrasında kadınlar,
sağlık sorunu gibi istisnalar haricinde ve ibadethaneler dışında vücudu tamamen örten burka ve peçe
giyemeyecek. Oylama öncesinde sağ muhafazakâr
isimlerden W. Wobmann, "Amaçlarının kadının baskı
altına alınmasını engellemek" olduğunu ifade etmiş
ve "Kadının kişiliğinin yok sayılmasının bizde yeri yoktur." demişti.

İsviçre'den sonra Sri Lanka da güvenlik endişesiyle
peçe ve burkayı yasakladı ve İslami eğitim veren
binden fazla medresenin kapısına kilit vurma kararı
aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sri Lanka Kamu
Güvenliği Bakanı S. Weerasekera, "Geçmişte Müslüman kadınlar ve kızlar hiç burka giymezlerdi. Son zamanlarda ortaya çıkan bu durum, dinî aşırılığın bir
işaretidir. Kesinlikle yasaklayacağız." ifadelerini kullandı. Nüfusun büyük çoğunluğunu Budistlerin oluşturduğu Sri Lanka'da, 2019 yılında radikal İslamcılar
tarafından üç kiliseye ve üç otele yönelik bombalı ve
silahlı saldırılar düzenlenmiş; bu dinci terör eylemlerinde 250'den fazla insan hayatını kaybetmişti.
Bunun üzerine geçici olarak yürürlüğe konulan "kamusal alanda burka giyme yasağı" geçtiğimiz hata
kalıcı hale getirildi. Ayrıca Sri Lanka, İslamî eğitim

veren binden fazla medresenin kapısına da kilit vuruyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Weerasekera,
"Kimse bir okul açıp çocuklara ne isterse öğretemez."
dedi.
Aydınlık yarınlar ve çağdaş nesiller için, yakın gelecekte bu tür kararların başta ülkemiz olmak üzere
dünyanın her yerinde alınmasını temenni ediyoruz.
Bu makalenin tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/
2021/03/19/pece-ve-burka-yasagi/

Sessizlik şarkısı

Geçtiğimiz günlerde Afganistan Kabil Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen bir mektupta,
Müdürlüğün aldığı karara göre 12 yaşın üzerindeki kız
öğrencilerin halka açık etkinliklerde şarkı söyleyemeyeceği ve erkek müzik öğretmenlerinden eğitim
alamayacağı belirtildi. "Öğrencilerin çalışmaya odaklanmalarını sağlamak" gerekçesine dayandırılan bu
kararlar, cinsiyet ayrımcılığını teşvik etmesi ve
hükûmetin Taliban çizgisine yaklaşması gibi sebeplerle ülke genelinde ciddi tepkilere yol açtı.
Aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu Afgan
kadınlar tepkilerini şarkı söyleyerek gösterdi ve şarkı
söyledikleri videoları #IamMySong etiketiyle sosyal
medyada paylaştı. Söz konusu kampanyayı başlatan
Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsünün kurucusu Ahmad Sarmast, yasağın kaldırılması gerektiğine dikkat
çekerek şunları söyledi: "Kararname sadece Afgan kızların müzik haklarını ve onları müziğin iyileştirici
gücünden mahrum etmekle kalmıyor, aynı zamanda
Afgan anayasasını, çocuk koruma yasalarını ve uluslararası çocuk hakları sözleşmesini de ihlal ediyor." İnsan Hakları İzleme Örgütünün geçici eş direktörü
Heather Barr, "Hükûmette Taliban'ın dünya görüşünün
doğal müttefikleri var" diyerek, Afgan hükûmetinin
"kadın düşmanı" politikalar yürüttüğünü belirtti.
Afganistan Eğitim Bakanlığı bu tepkilerin ardından
geri adım atmak zorunda kaldı; yasağın yanlış anlaşıldığını ve kendi tutumlarını yansıtmayan bu kararlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Küçücük bir çocuğun şarkı söylemesine dahi tahammül edemeyen bu ilkel zihniyetin çağdaş toplumlarda
yeri yoktur. Ses tellerimiz özgürlüğün liridir; bizler,
"karanlık çağların tellallarına" karşı sekülerizm
şarkıları söylemeye devam edeceğiz!
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Mozambik’te
çocuk katliamı

Çeşitli savaş bölgelerindeki çocukların temel insanî
haklarını iyileştirmeye çalışan Save The Children
(Çocukları Kurtarın) isimli yardım organizasyonunun
raporuna göre, geçtiğimiz günlerde Mozambik'te
çıkan bir İslamî ayaklanmada en genci 11 yaşında
olan çok sayıda çocuk, kafası kesilerek infaz edildi.
İslamcı teröristler tarafından 12 yaşındaki oğlunun infazını zorla izlemek zorunda bırakılan Elsa, bu korkunç katliam sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı: "O
gece köyümüze saldırdılar ve evleri yaktılar. Her şey
başladığında evde dört çocuğumla oturuyordum. Ormana kaçmaya çalıştık, fakat en büyük oğlumu
yakaladılar ve kafasını kestiler. Hiçbir şey yapamadık,
çünkü yaparsak bizi de öldürüleceklerini biliyorduk."
Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado şehrinde
2017 yılından beri süregelen IŞİD bağlantılı ayaklanma, özellikle son 1 yılda daha da vahşi bir hale gelmiş
durumda. Ayaklanma sonucunda 1312'si sivil olmak
üzere 2614 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 670
bin kişinin de evlerini bırakıp kaçmak zorunda kaldığı
belirtiliyor.
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DERNEKTEN HABERLER
Bilim ve Felsefe
Okulu

11. ders 26.05.2021 saat 20:00-21:10--Dr. Çağrı Mert
Bakırcı: "Nedir bu evrim ve neden önemlidir?"
12. ders 02.06.2021 saat 21:30-22:40--Dr. Umut
Yıldız: "Astronomi"

COVID-19 pandemisiyle geçen bir yılı aşkın bir zaman
yaşamımızda çok şeyi değiştirdi. İş ve eğitim hayatından sonra sosyal ve bilimsel etkinlikler de artık evlerimize konuk olmaya başladı. Ama sıkı durun, henüz
böylesi yapılmadı!

13. ders 09.06.2021 saat 21:30-22:40--Prof. Dr.
Tamer Kaya: "Ahlâkın ve sosyalliğin biyolojik
kökenleri"

Türkiye'nin aydınlanma mücadelesi gönüllülerinin
buluşma noktası olan Ateizm Derneği, bu yıl 10 oturumdan oluşan ve uzaktan erişim yoluyla evlerinizden katılabileceğiniz Bilim ve Felsefe Okulu organizasyonuyla etkinliklerine devam ediyor. Kayıtlarımız
15 Mart itibarıyla açılmıştır.

· ZOOM üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştireceğimiz bu dev etkinliğin her bir dersine katılım 100
kişiyle sınırlıdır.

ÖNEMLİ NOT :

· Her bir ders için ön-kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Kayıt linklerine internet sitemizden ulaşabilirsiniz:
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/03/14/
bilim-ve-felsefe-okulumuz-basliyor/
· Toplam 10 oturum ve 13 dersten oluşan bu okuldan mezun olmak ve katılımınızı ateistlere yakışır bir
sertifikayla ölümsüzleştirmek için en az 9 dersi
tamamlamanız gerekmektedir. Lütfen e-postanıza gelen kayıt bildirimlerini silmeyiniz, sertifika işlemlerinde bu bildirimler esas alınacaktır.
· Tarih ve saatlerde, değerli konuklarımızın talepleri
doğrultusunda değişiklik yapılabilir.

1. ders 07.04.2021 saat 20:00-21:10--Prof. Dr.
Aslıhan Tolun: "Evrim, insanda evrimin izleri"

Genel Kurul
duyurusu
Değerli üyelerimiz,

Tarihe baktığımızda, insandan en çok nefret edenlerin tanrılarını en çok sevenler, insanları en çok
öldürmek isteyenlerin de tanrılarını en çok yaşatmak
isteyenler olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki din ve
vahşet arasındaki bu pozitif korelasyon günümüzde
de geçerli. Doğaüstü inançları dayanak alıp kendi varlığını ve aklını inkâr eden, bir nevi Stockholm Sendromuna yakalanmış insanlara Erica Jong'un sözlerinden bir alıntıyla sesleniyoruz: "Tanrı adına işlenen cinayetlerin sayısı, şeytan adına işlenenlerden
çok daha fazladır."

2. ders 07.04.2021 saat 21:30-22:40--Prof. Dr. Örsan
Öymen: "Ateizm, Agnostisizm ve Deizm Üzerine''
3. ders 14.04.2021 saat 20:00-22:40--Prof. Dr. Hasan
Aydın: "Din ve Teoloji Eleştirisi Olarak Felsefe"
4. ders 21.04.2021 saat 20:00-21:10--Dr. Öğr. Üyesi
Yasin Ramazan Başaran: "Bilime Metafizik
Yaklaşım"
5. ders 21.04.2021 saat 21:30-22:40--Prof. Dr. Ergi
Deniz Özsoy: "Biyolojik Evrimde Determinizm ve
Olumsallık"
6. ders 28.04.2021 saat 20:00-21:10--Prof. Dr. Sinan
Canan: "İnsanı Bilimle Düşünmek''
7. ders 28.04.2021 saat 21:30-22:40--Prof. Dr. Celal
Şengör: "Nedensellik"
8. ders 05.05.2021 saat 21:30-22:40--Prof. Dr. Taner
Edis: "Kurallar ve Tesadüfler: Fizik Ötesi Ne Olabilir?"
9. ders 12.05.2021 saat 21:30-22:40--Dr. Bahar Kılıç:
"Yanlış anlaşılan bir deha: Charles Darwin"
10. ders 19.05.2021 saat 20:00-21:10--Uzm. İbrahim
Yeşua Özçelik: "Bilinç Bilmecesi/Problemi"

Bildiğiniz gibi, derneğimizin kuruluş günü etkinliğinde yapılması planlanan Nisan 2020 tarihli Ateizm
Derneği Olağan Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığının 16
Mart 2020 tarihinde 81 il valiliğine gönderdiği
Covid-19 tedbirleri kapsamındaki genelgeye istinaden ikinci bir bildirime kadar ertelenmişti. Sonrasında yayımlanan genelgeyle, pandemi sürecinde
ertelenmiş olan genel kurulların 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yapılması gerektiği duyurulmuştu.
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 30.03.2021 tarih ve 25
No'lu kararı ile sivil toplum kuruluşları tarafından
düzenlenecek genel kurul ve benzeri etkinliklere dair
İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı
genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 02.03.2021 tarih ve 14 No'lu karar ile belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine karar verilmiştir.
Ancak 30 Mart 2021 tarihinden itibaren İstanbul'da
Cumartesi gününü de kapsayacak şekilde genişletilen
sokağa çıkma yasağı nedeniyle, şehir dışından gelecek üyelerimizi de düşünerek Şişli Belediyesinden
hata sonu için ayırttığımız salonun tarihinde değişiklik yapılması gerekmektedir. Önümüzdeki günlerde
güncellenen Genel Kurul adresi konusunda elektronik
posta ve sms yoluyla üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

