
Aydınları yakarak söndüremezsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Mayıs askerî 
darbesinin yıl dönümünde Yassıada'da yaptığı konuş-
mada açılacağını duyurduğu ve temelleri dört yıl 
önce atılan Taksim Camii, Gezi Direnişinin yıl dönümü 
olan 28 Mayıs tarihinde açıldı. Erdoğan'ın 150 yıllık 
hayalimiz dediği cami, İstanbul'un fethinin 568. yıl 
dönümüne ithaf edildi.

İslamcı kesim, Taksim Camii'nin açılışını İstanbul'un 
ikinci fethini kutlar gibi karşıladı. Yeni Şafak, Akşam 
ve Yeni Akit gibi yandaş gazeteler aynı manşeti attı: 
"Ayasofya'ya selam, fethe armağan." Erdoğan'ın da 
katılacağı cami açılışı öncesinde, Isparta Belediyesi 
tarafından Taksim Camii'ne ve çevresine, 20 yıllık 
hukuksuzlukları yıkayıp akıtmak istercesine 25 ton 
gül suyu döküldü ve betona gömülen Taksim Meydanı 
adeta vatiz edildi. 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet 
edebileceği Taksim Camii'nde ilk namazı DİB Başkanı 
Ali Erbaş kıldırdı. Tam kapanma ve kısıtlama süreç-

lerinde hiçbir kurum ve kişiye tanınmayan ayrı-

calık, yine dinî kurumlara ve dincilere tanındı. Tak-
sim Camii konusunda pek çok muhafazakâr isimden 
tebrik ve şükür mesajı gelirken, en dikkat çekici tespi-
ti yapan, iktidara yakın Star Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Nuh Albayrak oldu: "Ayasofya Camii'nin 
açılması Haçlıların "Konstantinopolis" hayalini, Taksim 
Camii'nin yapılması ise içimizdeki uşaklarının 
"Türkiye'yi dinsizleştirme" çabalarını yerle bir etmiştir."

Atatürk, 10 Nisan 1928 tarihinde "Türkiye Devleti'nin 
dini İslam'dır" ibaresini anayasadan çıkarttırarak 
inanç özgürlüğünü teminat altına almıştır. Taksim'e 
cami yapılması üzerinden ülkeyi yeniden din devle-
tine dönüştürme hayalleri dikiş tutmayacaktır. "Ezan 
dinmez, bayrak inmez" diyerek, hukuka yaptığı 
ihanetleri bayrakla örtme, hak arayan insanların sesi-
ni de ezanla bastırma niyetinde olan AKP iktidarına 
şu hatırlatmayı yapmak gerekiyor: İnsan hakkı ihlal-
lerine karşı vatandaşların bir araya gelerek seslerini 
duyurdukları; 1 Mayıs mitingleri, Cumartesi An-
nelerinin eylemleri ve Gezi Direnişi gibi protestolarla 
haksızlıklara karşı çıktıkları yer olan Taksim 

Meydanı, direnişin simgesidir ve öyle de 

kalacaktır!

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: 
https://cutt.ly/4nQ62Ip

Ayasofya'nın ibadete açılışında DİB Başkanı Erbaş'ın 
yaptığı hadsizliğin bir benzeri geçtiğimiz hata bir kez 
daha gerçekleşti ve devletin en üst makamı olan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözleri önünde, laik 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Atatürk'e 
"hakaret edildi."

[Elbette herhangi bir tanrıya tapınmayan bizler için 
"kafir" kelimesi gerçek bir hakaret değil, ancak bu tür 
söylemlerde söz sahibinin niyeti dikkate alınır ve bu-
radaki niyetin de iyi olmadığı gayet açıktır.]

Erdoğan, 28 Mayıs'taki Taksim Camii açılışının ardın-
dan Ayasofya'ya geçti. Burada, Örgün Eğitimle Birlikte 
Hafızlık Projesi kapsamında hafızlıklarını tamamlayan 
136 öğrencinin "icazet alma" törenine katıldı. Ayaso-
fya'daki bu icazet töreninden önce vaaz veren imam 
Mustafa Demirkan, konuşmasının bir bölümünde 
açıkça Atatürk'ü hedef alarak şöyle dedi. "Bu ve benz-
eri mabedlerin mabed olarak kalması için inşa 
edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir za-
man içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline 
çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir? 
Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu milletin başına 

gelmesini mukadder buyurma."

Atatürk'ün şahsında laik Türkiye Cumhuriyetini hedef 
alan bu hadsiz sözler, kamuoyunda büyük tepki 
uyandırdı. #HaddiniBilMustafaDemirkan etiketi, 
Twitter gündemine oturdu. İlber Ortaylı'dan Cemil 
Kılıç'a, Fazıl Say ve Cem Yılmaz gibi sanatçılardan ka-
muoyunun yakından tanıdığı Anayasa Prof. Ersan 
Şen'e kadar pek çok isim, bu sözleri sert bir dille 
eleştirdi. Olaya siyasiler de sessiz kalmadı. CHP G. B. 
Kılıçdaroğlu, İYİ Parti G. B. Akşener ve hatta AKP'nin 
iktidar paydaşı MHP G. B. Bahçeli bile tepkisini ortaya 
koydu. Ankara ve İzmir baroları, Memleket Partisi G. 
B. Muharrem İnce ve CHP'nin İstanbul'daki 39 ilçe 
başkanı, Atatürk'e "zalim ve kâfir" diyen imam M. 
Demirkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Konuya ilişkin en dikkat çekici ve duyarlı çıkış ise 
DİB'in kendi içinden geldi; Din İşleri Yüksek Kurulu Uz-
manı Bünyamin Okumuş şunları söyledi: "Burası, 
Atatürk'ün kurduğu bir kurumdur. Atatürk'e rahmet 
okumak vefa borcumuzdur, bu borcu ödemek de birinci 
vazifemizdir."

Yobazlığın bayraktarlığını yapanlar, içlerindeki nefreti 
meşrulaştırarak, halka taşıttıkları teokratik tahtlarını 

S o n 2 0 y ı l d a d ü n ya n ı n e n b ü y ü k b eto n i k 
bahçelerinden biri haline gelen Türkiye, benzer bir 
çevre kirliliğini denizlerinde de yaşıyor. Müsilaj (deniz 
salyası), Marmara Denizini tıpkı Munch'un Çığlık 
tablosundaki gibi çığlık çığlığa bırakmış durumda.

Müsilaj oluşumunu, ortalama deniz sıcaklığının art-
masına ve deniz akıntılarının azalmasına bağlayan 17 
Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. 
Mustafa Sarı, bu kirliliğin oluşmasındaki en önemli 
etkenlerden birinin de, evsel ve endüstriyel atıkların 
denize akıtılması olduğunu belirtti. Hatta müsilajı 
yerinde görmek için Marmara'ya dalış yapan Sarı, 
kıyıdan 18 metre derine kadar indiğini ve birçok mer-
canın ve balığın öldüğü derinlikte müsilajın her yeri 
kapladığını ifade etti. İstanbul Caddebostan sahili, 
Tekirdağ, İzmit Körfezi, Mudanya ve Bandırma'daki 
benzer müsilaj görüntüleri, denizin adeta sıvı bir çö-
plüğe dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Haber kay-
naklarına düşen görüntülerde, müsilajın sadece Mar-
mara ile sınırlı kalmayıp, Karadeniz'deki Ordu Yalıköy 
Limanından Ege Denizinin kuzeyine kadar yayıldığı 
görülüyor.

Çevre mühendisi Prof. Mustafa Öztürk'ün, "Azot ve 

fosfor atıklarla Marmara obez oldu, ölüyor." söz-
leriyle tanımladığı bu doğa felaketi, 20-30 yıllık bir 
sorun. 1989-1994 yılları arasında İBB Başkanlığı yap-
mış olan Nurettin Sözen, geçtiğimiz günlerde yaptığı 
açıklamada, Erdoğan'ın belediye başkanı olmasından 
sonra tam biyolojik arıtma projelerinin rafa 

kaldırıldığını ve atık suların Marmara'nın dibine 

deşarj etme yolunun seçildiğini söyledi. İklim 
Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı 
Baran Bozoğlu, müsilajı önleyecek yönetmeliğin 15 yıl 
boyunca rata bekletildiğini belirtti. 2008 yılında da 
MHP Milletvekili Oktay Vural, müsilaj sorununu TBM-
M'ye getirmiş, fakat AKP bu sorunu dikkate 
almamıştı. Aynı AKP, bu sefer yanına MHP'yi de 
alarak, geçtiğimiz günlerde müsilajın araştırılmasını 
talep eden CHP'nin Meclise sunduğu önergeyi reddet-
ti.

İktidar, Kanal İstanbul ısrarını ise müsilaja rağmen 
sürdürüyor; hatta Kanal İstanbul projesinin müsilaj 
sorununu ortadan kaldıracağını bile iddia ediyor! El-
bette "Devletin malı deniz…" diyenlerin çevreye du-
yarlı olmasını beklemiyoruz, ancak bu bilim düşman-
lığının artık doğanın tamamını zehirlemekte olduğu 
çok açık...

YURTTAN HABERLER
Dinciliğe hitabeTaksim Gezi 

türbesi

EDİTÖRÜN 
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Laik kimliği ve Cumhuriyetçi duruşuyla tanınan 
İlahiyatçı yazar/öğretmen Cemil Kılıç sosyal medya 
hesabından yaptığı açıklamada, 2018 yılında pay-
laştığı iki tweet nedeniyle yargılandığı davada 7 ay 
hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Sayın Kılıç'ın 
söz konusu paylaşımları şöyleydi:

• "Bir ilahiyatçı olarak yazıyorum ki tarih 
Türkiye'deki İslamcılar kadar hırsız, düzenbaz, 
yalancı ve cahil bir topluluk görmüş değildir. İsl-
amcılar Hz. Muhammed öncesi cahiliye devrinin 
temsilcileri gibiler. İslamcı sapkınlığa karşı çare 
devrimci Muhammedî Müslümanlıktır!"

• "Din, güzel ahlaktır, diyor sevgili peygamberimiz 
Hz. Muhammed! Lakin gel gör ki dincilerin çoğu 
ahlaksız!"

Cemil Kılıç, kendisine verilen cezaya ilişkin şu açıkla-
mada bulundu: "Dincilik korundu, dindarlık ceza-
landırıldı. İslamcılık korundu, Muhammedî Müslüman-
lık cezalandırıldı. Düşünce ve ifade özgürlüğü ayaklar 
altına alındı." Şikâyetçi kurumun Milli Eğitim Bakan-
l ığ ı Tet iş Kurulu olduğunu bel irten Kı l ıç , 
"Cumhuriyetçi ve Atatürkçü olmasaydım ceza al-
mazdım." dedi.

2019 yılında da, başörtüsünün İslami bir gelenek 
olduğunu ve ilahi bir emir olmadığını söylediği için 
kendisine dava açılan Kılıç, bu paylaşımın ardından 
Akit gazetesi tarafından "din karşıtı öğretmen" ve 
"sapkın" ilan edilerek hedef gösterilmişti. Bunun üz-
erine Rami Atatürk Anadolu Lisesindeki görevinden 
uzaklaştırılan ve ölüm tehditleri alan Kılıç, "Gerçek-

ten anlamıyorum!...Şeriat hukukuna geçtik de bir 

tek benim mi haberim yok?!" diyerek haklı tepkisini 
göstermişti.

Görüldüğü üzere, dinciliğin hüküm sürdüğü toplum-
lar sadece seküler değil dindar kesimin de nefes al-
masını zorlaştırıyor. Bu vesilesiyle, derneğimizin de 
dostu olan Cemil Kılıç'a geçmiş olsun dileklerimizi 
iletiyoruz. Düşüncelerin özgürce ifade edildiği, hiç 
kimsenin inançları ve eleştirileri yüzünden tehdit 
edilip cezalandırılmadığı bir topluma ulaşmak için 
tek çıkar yolun, laikliğe sıkı sıkıya sarılmak olduğunu 
bir kez daha hatırlatıyoruz. 

Arizona Hristiyan Üniversitesi Kültürel Araştırma 
Merkezi, 2021 Şubat ayında 2000 yetişkinle bir dizi 
çalışma yürüttü ve bu çalışmaların sonuçlarını Ameri-
can Worldview Inventory 2021 başlığı altında yayım-
ladı. Çalışmalarda Y kuşağı (1984-2002 doğumlular), 
X k uşağ ı ( 1 9 6 5 - 1 9 8 3 d oğu m l u l a r ) , B a b y 

Boomerkuşağı (1946-1964 doğumlular) ve Builders 

kuşağı (1927-1945 doğumlular) olarak dört gruba 
ayrılan insanların dinle olan bağları incelendi.

Bu çalışmalardan elde edilen verilere göre Y kuşağı, 
geleneksel Hristiyan öğretisi ve normatif İncil 
öğretisiyle bağlarını en çok kesen kuşak oldu. Baby 
Boomer (Bebek Patlaması) kuşağının neredeyse 
%50'si, İsa'ya iman edip günah çıkardıkları için cen-
nete gideceklerine inanırken, bu oran X kuşağında 
%26 ve Y kuşağında %16 çıktı. Baby Boomer 
kuşağının %28'i ve Y kuşağının %43'ü ya herhangi bir 
ta n r ı n ı n va r o l d uğu n a i n a n m a d ığ ı n ı / b u n u 
önemsemediğini ya da var olup olmadığını bilmediği-
ni ifade etti. Şeytanın dünyaya etki eden gerçek bir 
varlık olduğuna inananların oranı Baby Boomer 
kuşağında %64, Y kuşağında ise sadece %44.

Söz konusu çalışmalar, Amerika'daki Y kuşağının 
kendinden önceki iki kuşaktan farklı olarak yıldız falı, 
Karma (eden bulur ilkesi), reenkarnasyon gibi spir-
itüel kavramlara daha çok inandığını; buna karşılık 
yaratılışçı akımlar yerine evrim kuramını ben-
imsediğini ortaya koydu. "Ahlak ilkeleri, topluma 

bağlı olarak zaman içinde değişir." ifadesine "tama-
men katılıyorum" şeklinde yanıt veren genç yetişkin-
lerin oranı 2018'de %25'ken, bu oran 2021 yılında 
%31'e yükselmiş durumda.

Evanjelik Hristiyan olan araştırmanın başındaki 
George Barna, genç Amerikalıların ülkenin dinî para-
metrelerini yeniden şekillendirdiğini ve adeta tanın-
mayacak hâle getirdiğini söylüyor: "Aslında bu radikal 
spiritüel devrim, Tanrısız, İncilsiz veya kilisesiz bir 
dünya hayali kuran bir gençlik yarattı….ABD'de Hris-
tiyan inancının geleceği için daha güçlü, daha net ve 
daha doğrudan bir tehdit tahayyül etmek güç."

Deizmin ve ateizmin Türkiye'de de yükselişte 
olduğunu, daha önce yayımlanmış çalışmalardan 
biliyoruz. Dincilerin tehdit olarak algıladığı bu 

garanti altına almak istemektedir. Ancak bu çabalar 
boşunadır: Bu ülkenin seküler aklına dinci gömleği 
giydirmeye kalkanlar, "Geldikleri gibi giderler!"

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: 
https://cutt.ly/InWqpx3

Suudi Arabistan'da halkın ezan sesinin yüksekliğine 
olan tepkisi ve şikâyeti üzerine cami hoparlörlerine 
kısıtlama getirildi. Suudi İslami İşler Bakanlığının 
geçtiğimiz hata aldığı bu karar doğrultusunda, ezan 
çağrısında fazladan dış hoparlörler kullanılmayacak, 
azami ses seviyesinin en fazla üçte biri yüksekliğinde 
ezan okunabilecek, ezan sonrası okunan dualar/vaa-
zlar cami hoparlörlerinden verilmeyecek ve ezandan 
sonra da hoparlörler kapatılacak.

Tahmin edilebileceği üzere bu karar, bazı muhafaza-
kâr çevrelerden gelen eleştirilerin hedefi oldu. Sosyal 
medyada bu kararı eleştirerek "restoran ve kafelerdeki 
yüksek sesli müziğin de kısılması gerektiğini" 
söyleyenlere sert tepki gösteren İslami İşler Bakanı 
Dr. Abdüllatif El Şeyh, söz konusu kararın, yaşlıların 
ve çocukların uykusunu böldüğü gerekçesiyle başvu-
ran ailelerin şikâyeti üzerine alındığını ifade etti ve ek-
ledi: "Namaz kılmak isteyenlerin imamın sesini bek-
lemesine gerek yoktur. Önceden camiye gitmiş ol-
maları gerekir." Ayrıca Bakan El Şeyh, bu karara karşı 
çıkanları, "Suudi krallığının düşmanı" olmak ve "ülkeyi 
karıştırmaya çalışmak" ile itham etti.

Suudi Arabistan şeriatla yönetilmesine rağmen ezan 
sesini kısarken; 2020 verilerine göre 90 bine yakın 
camisiyle, cami sayısı bakımından dünyada 5-7. sıra-
da olan laik Türkiye Cumhuriyetimizde, ezanın sesi 
tüm yasal sınırlamalara rağmen gitgide yükseltiliyor. 
2012 yılında Milliyet gazetesinin yaptığı habere göre, 
Atatürk Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı 
ve Türkiye Psikiyatri Derneği Erzurum Şube Başkanı 
Prof. Dr. Nazan Aydın, Erzurum'daki camilerin çoğun-
da ezan yayınındaki ses seviyesinin yasal ve tıbbi lim-
itin üzerinde olduğunu tespit etmişti. Cami hopar-
löründen 104 desibel şiddetinde ses yayıldığını be-
lirten Aydın, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunmuş, fakat Savcılık kovuşturmaya 
yer olmadığına karar vermişti. Bu olayın, ezan sesinin 
şimdiki seviyesinden çok daha düşük olduğu 10 yıl 
öncesinde yaşandığını da hatırlamakta fayda var.

Dolayısıyla her zaman olduğu gibi bir kez daha laiklik 
ilkesinin önemine vurgu yapıyor ve darısı başımıza 
diyoruz...Şeriatla yönetilen ülkelere bile özenecek du-
rumlara gelmemek umuduyla, sözü Nietzsche'ye 
bırakıyoruz: "Dindarlığınızı Tanrı'ya gösterin, bana 

insanlığınız lazım."

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: 
https://cutt.ly/cnb4Mia

DÜNYADAN HABERLER

Cemil Kılıç’a 
“paylaşım” 
cezası

Y kuşağı örgütlü 
dinden 
uzaklaşıyor

Ezanların 
sessizliği
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değişimin aslında kademeli bir aydınlanma süreci 
olduğunu da biliyoruz. Her ne kadar spiritüel kavram-
lara doğru bir yönelim olsa da bu değişimin tüm 
dünyada eş zamanlı gerçekleştiğini görmek, insanlık 
adına son derece umut verici.

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: 
https://cutt.ly/inb4L2B

Covid-19 vaka sayısı 28 milyonu geçen Hindistan'da, 
"Tanrı oksijeni bedava verdi, aptallar ise oksijen tüpü 
arıyor. Neden oksijen kıtlığından ve yatak yetersizliğin-
den şikayet ediyorsunuz?" ifadelerini kullanarak, te-
davi olmak için yatak ve oksijen tüpü bekleyen hasta-
larla alay eden yoga gurusu Swami Ramdev, 
geçtiğimiz günlerde de modern tıbbı hedef aldı.

İnsanların yoga yaparak koronavirüsten korunabile-
ceğini öne süren Ramdew, "aptal bilimi" olarak 
tanımladığı modern tıbba rağmen on binlerce kişinin 
hayatını kaybettiğini söyledi. Gurunun bu açıkla-
malarını ve Başbakan Modi'nin sağlık politikalarını 
protesto eden Hint doktorlar, kollarına siyah bant 
takarak tepkilerini gösterdi. Özür dilemesi istenen 
Ramdew, açıklamasını geri çektikten sonra Hindistan 
Tıp Derneğine, "modern tıbbın hala diyabet ve hiper-
tansiyon dahil 25 hastalığa çare bulamadığını" ifade 
eden bir mektup yolladı.

Hindistan'da modern tıbbın yanı sıra geleneksel ve al-
ternatif tıp da popülerliğini sürdürüyor. Randew, bu 
popülerliği kullanarak halkın duygularını ve parasını 
sömüren dinci gurulardan yalnızca biri. YouTube'da 8 
milyona yakın abonesi bulunan Ramdew, yoga video-
larının yanı sıra modern tıbba alternatif olarak sun-
duğu bitkisel ilaçları ve ürünleri satıyor.

Pandeminin başından beri, virüs tehdidinin gerçek ol-
madığına dair çeşitli komplo teorileri üretilmiş; ön-
lem alanları küçümseyen ve bilimi göz ardı edenlerin 
sonu da hiç iç açıcı olmamıştır. Kaynak yetersizliğini 
vurgulamak yerine modern tıbba saldıran safsata gu-
rularını dünyanın her yerinde görmek mümkün ve bu, 
hurafelerin egemen olduğu toplumlarda gayet doğal 
karşılanması gereken bir durum.

2 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilen "Evrenin 

ölümü nasıl olacak?" başlıklı dersimizde Dr. Umut 

Yıldız ile birlikteydik. 9 Haziran'da gerçekleştirilen 
son dersimizde ise, "Ahlâkın ve sosyalliğin biyolojik 

kökenleri" başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Tamer Kaya 
ile birlikte olduk. Değerli konuklarımız, sunumların-
dan sonra dinleyicilerin sorularını yanıtladı.

Böylece 7 Nisan 2021 Çarşamba günü sınıflarını açan 
ve toplam 13 dersten oluşan Bilim ve Felsefe Okulu-
muz, 9 Haziran itibarıyla tamamlandı. Ateizm Derneği 
olarak, bilimin rehberliğinde olguları akıl ve mantık 
süzgecinden geçirmeyi ilke edinmiş izleyicilerimizin 
aydınlanmasına katkıda bulunabilmiş olduğumuzu 
umuyor; yoğun bir talep gören bu etkinliğin benzer-
lerini gelecek yıllarda da tekrarlamayı planlıyoruz.

* Bildiğiniz gibi derslere katılım sağlayan izleyiciler-
imize bir elektronik sertifika veriyoruz. Sertifikanızı 
almak için, ZOOM hesabınıza giriş yaptığınız e-posta 
adresi üzerinden bfo@ateizmdernegi.org.tr adre-
sine bir mail atmanız gerekiyor. Bu mailde;

- Tam isim ve soy isminizi, sertifikada görünmesini 
istediğiniz şekilde yazmanız,

- Katıldığınız derslerin, mail adresinize gelen bildirim-
ine ait bir ekran görüntüsünü yollamanız gerekiyor.

* Tüm ders sunumları derneğimizin YouTube kanalına 
sırayla yüklenecektir. Dersleri kaçıran veya yeniden 
izlemek isteyen takipçilerimiz tüm sunumlara You-
Tube kanalımızdan ulaşabilir: https://cutt.ly/9nFizGb

Değerli Ateizm Derneği üyeleri,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı, pande-
mi döneminde iki kez iptal edildiği için, bu sene istis-
nai olarak, ilk oturumda çoğunluk şartı aranmak-

sızın TEK OTURUM halinde yapılacaktır.

Toplantımız 22 Haziran 2021/Salı günü 13:00'te 
başlayacaktır. Darülaceze cad. No:8, Şişli/İstanbul 
adresindeki Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür 

ve Sanat Evi, Abidin Dino salonunda, aşağıdaki 
gündem maddeleri çerçevesindeyapılacaktır.

• İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 21 No'lu Kararı 
ile 15.03.2021 tarihinden itibaren sivil toplum 
kuruluşları tarafından düzenlenecek, genel ku-
rul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden 
olan her türlü etkinliğe girişte HES kodu kon-

trollerinin yapılması zorunluluğu getirilmiştir.
• Genel Kurul Gündem Maddeleri, üyelerimize e-

posta ve sms yoluyla iletilmiştir. Dernek ku-
rullarında görev almak isteyen üyelerimiz 
iletisim@ateizmdernegi.org.tr adresine yazarak 
bilgilendirme yapabilir.

Kolektif aklın rehberliğinde, derneğimizi aydınlık 
yarınlara taşımak üzere tüm üyelerimizin katılımı 
önemle rica olunur.

Artık Yalnız Değiliz!

Olağan Genel 
Kurul duyurusu

DERNEKTEN HABERLER
Bilim ve Felsefe 
Okulumuz 
tamamlandıHindistan'ın 

safsata gurusu


