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NÜKLEER S LAHLARA KAR I
PEDAL ÇEV R YORLAR

Bursa Büyük ehir Belediyesi’nin üyesi
oldu u ‘Bar  için Belediye Ba kanlar ’
adl  uluslararas  birli in nükleer silahlara
kar  yürüttü ü çal malar kapsam nda
Almanya’dan yola ç kan Wolfgang
Schlupp-Hauck ve Brigitte Schlupp-Wick,
bisikletle ran’a gidecek.

Bursa Büyük ehir Belediyesi’nin üyesi oldu u ‘Bar  için Belediye Ba kanlar ’ adl

uluslararas  birli in nükleer silahlara kar  yürüttü ü çal malar kapsam nda

Almanya’dan yola ç kan Wolfgang Schlupp-Hauck ve Brigitte Schlupp-Wick,

bisikletle ran’a gidecek.

Elektronik Haber Ajans  (e-ha) muhabirinin edindi i bilgiye göre, Bursa
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Büyük ehir Belediyesi’nin 1997 y l nda üye oldu u ve merkezi Japonya’da

bulunan ‘Bar  için Belediye Ba kanlar ’ birli i, 144 ülkede 4 bin 144 üyesiyle

nükleer silahlara kar  koymak amac yla çal malar na devam ediyor.

‘Global Zero Now’ ba l yla nükleer silahlar n zararlar na dikkat çekmek için

Almanya’dan bisikletle ran’a gitmeyi hedefleyen Wolfgang Schlupp-Hauck ve

Brigitte Schlupp-Wick, Bursa’ya da u rad . Büyük ehir Belediyesi Ba kanvekili

Abdullah Karada  ile Tarihi Belediye Binas ’nda görü en Alman çift, Bursa’y  çok

be endiklerini ve kentin ye il imaj n  korumas n n önemine de indi. Nükleer

silahlanman n önüne geçmek için yola ç kt klar n  anlatan Wolfgang Schlupp-

Hauck, gittikleri yerlerde belediye ba kanlar yla görü üp projeyi anlatt klar n

belirtti. Almanya’dan Türkiye’ye gelen ve stanbul Sar yer Belediyesi’ni de ziyaret

eden çift, Bursa’dan sonra Ankara ve Adana’y  da ziyaret ederek, ran’a

gideceklerini söyledi. Wolfgang Schlupp-Hauck, 2020 y l nda kadar nükleer

silahlar n tamamen yok olmas n  istediklerini ifade ederek Norveç, sveç,

Almanya ve Türkiye gibi nükleer silah bulunan ülkelerin bu konuya hassasiyet

gösterece ine inand n  belirtti.

Bar  için önemli ad m

Büyük ehir Belediyesi Ba kanvekili Abdullah Karada  da konunun ciddiyetine

dikkat çekerek, Alman çifte giri imlerinden dolay  tebrik etti. Wolfgang

Schlupp-Hauck ve Brigitte Schlupp-Wick’in bar  için önemli bir ad m att n

söyleyen Karada , “Gözüdönmü  silah tüccarlar  5 kuru  kazanmak için binlerce

insan n ölece ini dikkate almadan çirkin i ler yap yorlar. Ba bakan m z Recep

Tayyip Erdo an da nükleer silahlanmaya kar  arabuluculuk faaliyetlerinde

bulunuyor. Sizin gibi hassas insanlar n artmas n  diliyorum” dedi.

Nükleer silahlanman n sahip olunan güzellikleri yok edece inin fark nda olunmas

gerekti ine dikkat çeken Karada , insan odakl  çal malar yapan Bursa

Büyük ehir Belediyesi’nin konuya hassasiyetle yakla t n  ve gereken

duyarl l  gösterece ini belirtti.

Wolfgang Schlupp-Hauck ve Brigitte Schlupp-Wick’in Japonya’da bar n sembolü

olan bir rozet verdi i Ba kanvekili Karada  da konuklar na Bursa’ya özgü

hediyeler arma an etti.

(e-ha)Zeynep Kalayc
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