Türkiye Cumhuriyeti
76 yaşında

Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 76. Yıldönümü
kutlamalarını TBMM'de kabul etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 76 ncı kuruluş yıldönümü,
tüm yurtta, yurtdışı temsilciliklerde ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nde 17 Ağustos'ta Marmara Bölgesi'nde
meydana gelen deprem felaketi dolayısıyla resmi düzey
deki sade törenlerle kutlandı. TBMM Başkanı Yıldırım
Akbulut, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı
mesajda Cumhuriyete ulaşmamızın kolay olmadığını be
lirterek, "Cumhuriyete, kan ve ateş çemberi içinde şehitler
vererek, büyük acı, yokluk ve sıkıntılar çekerek ulaştık"
dedi.
76. Yılı kutlama törenleri Başbakanlığın bayram
öncesi yayınladığı genelgeye uygun olarak, Ankara'da
Anıtkabir ve tüm illerde Atatürk Anıtlarına çelenk koyma
şeklinde gerçekleşti. Başbakanlık, bu kararın, Genelkur
may Başkanlığının, 'deprem bölgesindeki çalışmaların
aksamaması için askeri geçit törenlerinin yapılmaması'
şeklindeki önerisiyle alındığını açıkladı.
Alınan karara uygun olarak Ankara'daki ilk tören
Anıtkabir'de yapıldı. Törende Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel, TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut, Başbakan Bü
lent Ecevit ve diğer devlet yetkilileri Atatürk'ün mozolesine
çelenk koyarak saygı duruşunda bulundular. Resmi töre
nin ardından çok sayıda yurttaş da Anıtkabir'e geldi.
Anıtkabir'deki törenin ardından TBMM'ye gelen
Cumhurbaşkanı Demirel, burada TBMM Başkanı Akbulut
tarafından askeri törenle karşılandı. Demirel, Meclis'te
kutlamaları kabul ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne gitti. TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut da Türkiye Cum
huriyeti'nin 76 ncı Kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhu
riyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Akbulut'un
mesajı şöyle:
TBMM BÜLTENİ
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"Demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel
ilke, egemenliğin millete ait olmasıdır. Bu temel ilke, Yüce
Önder'in, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız millete aittir' veciz
sözlerinde ifadesini bulmuştur.
Kuruluşunun 76 ncı yıldönümünü kutladığımız
Cumhuriyete ulaşmamız kolay olmadı.
Cumhuriyete; kan ve ateş çemberi içinde şehitler
vererek, büyük acı, yokluk ve sıkıntılar çekerek ulaştık.
Yüce Milletimizin tarihten silinmek istendiği bir or
tamda kazandığımız Kurtuluş Savaşı sonucunda ulaştık.
Milletimizin katlandığı büyük fedakarlıklar sayesinde ba
ğımsızlık ve hürriyetimizi elde ettik.
Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, Cumhuriyetin ilanı
ile taçlanan Kurtuluş Savaşı boyunca dünyada örneği bu
lunmayan bir görev üstlenmiştir.
Kurtuluş Savaşımızın her aşamasında gerçekleşti
rilen eylemlerin tümü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve
O'nun iradesine dayandırılmıştır.
Nitekim, Büyük Kurtarıcı Mustafa Kemal, Başko
mutanlık Meydan Muharebesi sonunda birliklerimize ver
diği unutulmaz emre, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları'
diye başlamıştır.
Büyük Atatürk, emrini 'Türkiye Büyük Millet Meclisi
Reisi, Başkumandan-Mustafa Kemal'diye tamamlamıştır.
Atatürk 'En büyük eserim' diye tanımladığ ı Meclisi
mize olan güven ve inancını şu sözcüklerle ifade etmiştir.
'Memleketin mukadderatında yegane selahiyet ve
kudret sahibi olan Büyük Millet Meclisi, bu memleketin
düzeni için en büyük teminattır.
Büyük milli dertler şimdiye kadar ancak Büyük
Millet Meclisinde şifa buldu. Gelecekte de yalnız orada kati tedbirlerini bulabilecektir. Türk milletinin sevgi ve bağlılığı
daima Büyük Millet Meclisine yöneldi ve daima oraya
yönelecektir.'
Parlamentomuzun, bugün gerçekleştireceği hedef,
Yüce Önder'in işaret ettiği gibi 'Milli dertler'e çare bulmak
tır.
Bu yolda azımsanamayacakbaşarılarelde edilmiş
tir. Her alanda büyük atılımlar gerçekleştirilmiştir.
Yüce Meclisimiz, dün olduğu gibi bugün de karşı
karşıya bulunduğumuz sorunları çözecektir.
Cumhuriyetimizin temel kuruluşu olan Türkiye Büyük
Millet Meclisi, bütün zorlukları aşacak sağlam biryapıya ve
birikime sahiptir.
Bu nedenle geleceğe daima güvenle bakacağız.
Yüce milletimizi, Atatürk'ün gösterdiği muassır medeniyet
seviyesine ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız."

