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Kutlamalarda Silah Kullanmaya son!
Umut Vakfı, Merkezi ve Mahalli İdarelere Çağrı Yapacak!

Bu yıl yaşama hakkına doğrudan muhalefet eden bireysel silahlanma ve onun en seviyesiz kullanımı olan havaya ateş
açma eylemlerine karşı aldıkları önlemler ve çocukları oyuncak silahlardan arındırmak için yürüttükleri projeler ile Bireysel
Silahsızlanmaya sağladıkları destek sebebiyle merkezi idarelere Umut Vakfı plaketleri verildi.
Bireysel silahsızlanmanın önemine dikkat çekmek ve bu konudaki toplumsal birlikteliğin güçlenmesini sağlamak amacıyla
Umut Vakfı’nın düzenlediği 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’nde, 17. Bireysel Silahsızlanma Günü Ödül Töreninde
bulundukları bölgede kutlamalarda havaya ateş açılmasını engellemeye yönelik çalışmalarda bulunan mülki amirlere
“Bireysel Silahsızlanmaya Destek ve Katkı” plaketleri verdi. Plaket verilenler sırasıyla:
• Gaziantep Emniyet Müdürü sayın Süleyman Oğuz, “Düğün Timi” uygulaması
• Muğla Emniyet Müdürü sayın Kadir Ay, “Düğün Timi” uygulaması
• Kocaeli Kartepe Emniyet Müdürü sayın Yüksel Toprak, Ramazan Kutlamalarına Gözaltı
• Sakarya Akyazı Belediye Başkanı sayın Yaşar Yazıcı, Acelle Yaylası Şenliklerinde Silah Yasağı
Plaketlerini Umut Vakfı Mütevellilerinden alan yetkililer, çabalarının görünür kılınmasından duydukları memnuniyeti dile
getirdiler.
Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay’ın açılış konuşmasını yaptığı Ödül Töreni’nde, “Vakfımızın, diğer
sivil toplum örgütlerinin ve yurttaşların çabalarındaki devamlılık hiç kuşkusuz önemlidir. Fakat, bireysel silahsızlanma
konusunda, kanun yapıcı ve uygulayıcı mercilerin, devlet adamlarının ve yerel yönetimlerin katkıları son derece etkilidir.
Bu sebeple; bu yıl yaşama hakkına doğrudan muhalefet eden bireysel silahlanma ve onun en seviyesiz kullanımı olan
havaya ateş açma eylemlerine karşı aldıkları önlemler ve çocukları oyuncak silahlardan arındırmak için yürüttükleri
projeler ile Bireysel Silahsızlanmaya sağladıkları destek sebebiyle yerel yönetimlere ve emniyet güçlerine teşekkürlerimizi
sunmak için plaket vereceğiz. Arzumuz bu uygulamaların tüm Türkiye’de örnek alınması, yaygınlaşması ve kültürel
değişimi gerçekleştirecek kadar uzun soluklu olmasıdır.” dedi.
Kaza kurşunları ile ölenlerin %13 olduğu gerçeğinden yola çıkarak, tüm Türkiye genelinde, İçişleri bakanlığı başta olmak
üzere, 81 ilin merkezi ve mahalli idarelerine birer mektup yazma hazırlığında olan Sayın Dedeman Çağatay, tüm
kurumlara proje geliştirmeleri konusunda destek vereceklerini, iyi örnekleri ödüllendireceklerini ve Türkiye’de toplumsal
bir sorun olan bireysel silahlanma ile mücadelede, silahın görünürlüğünün azaltılması ile kültürel dönüşümü başlatmak
arzusunda olduklarını dile getirecek.
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’dan takip edebilirsiniz.

