Millî Egemenlik Haftası
coşkuyla kutlandı
23 Nisan Millî Egemenlik ve
Çocuk Bayramı ve Millî Egemenlik
Haftası bu yıl görkemli bir şekilde
kutlandı.
TBMM Başkanı Bülent Arınç,
bu yılki etkinliklerde ilk kez Millî
Egemenlik kavramının ön plana
çıkarıldığım bildirdi.
Kutlamalar sırasında gerçekleş
tirilen sempozyumlarda, kabullerde,
konuşmalarda milli egemenlik kav
ramı üzerinde duruldu,
millî
egemenlik adıyla TBMM Başkanı
Arınç, Başbakan Erdoğan ve coşkun
bir kalabalığın katıldığı bir yürüyüş,
ayrıca bir koşu gerçekleştirildi.
Kutlama haftası içinde Türkiye
Öğrenci Meclisi ile de çocukların bu
yaşlardan itibaren demokrasi bilinci
ile tanışması sağlandı.
MECLIS'TEKI T Ö R E N

TBMM'nin açılışının 84 üncü
yılı ve Millî Egemenlik Haftası
dolayısıyla ilk tören Meclis'teki
Atatürk Anıtı'nda yapıldı. TBMM
Başkanı Arınç, Atatürk Anıtı'na
çelenk
koydu;
saygı
duruşunun ardından askerî
bando eşliğinde İstiklal
Marşı okundu.

Törene Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Hilmi Güler, Sağlık
Bakanı Recep Akdağ ve TBMM
Başkanlık Divanı üyeleri ile AK
Parti ve CHP'li parti yöneticileri,
grup başkanvekilleri, milletvekilleri,
DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar
ile Meclis üst düzey yöneticileri
katıldı.
ANıTKABIR'DEKI TÖREN

Anıtkabir'de yapılan törene ise,
TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın
yanı sıra, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, Dışişleri Bakanı ve Baş
bakan Yardımcı Abdullah Gül, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Abdüllatif Şener, DYP Genel Baş
kanı Mehmet Ağar, CHP Genel Sek
reteri Önder Sav, bakanlar, TBMM
Başkanlık Divanı Üyeleri, millet
vekilleri ve protokolün diğer üyeleri
katıldı.
Heyetin
Büyük
Önder
Atatürk'ün kabrinin
bulunduğu
bölüme ulaşmasının ardından Arınç,
"TBMM Başkam" yazılı kırmızı ve
beyaz karanfillerden oluşan çelengi,
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mozoleye koydu ve saygı duruşunda
bulunuldu.
TBMM Başkanı Armç ve pro
tokol, daha sonra Misak-ı Millî
Kulesi'ne geçtiler. Armç, burada
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Bülent Arınç, deftere şunları yazdı:
"Büyük Atatürk,
Liderliğinizde tarihin şahit ol
duğu
en
büyük
bağımsızlık
mücadelelerinden birini vererek
destansı bir zafer kazanan gazi mec
lisimizin kuruluşunun 84. yılını kut
lamak için manevi huzurunuzdayız.
Millî irade ve halk egemenliğini
temel alarak kurduğunuz TBMM,
dün olduğu gibi bugün de çağdaş,
demokratik, laik ve hukuk dev
letimizin teminatıdır. Demokrasinin,
özgürlüğün ve eşitliğin kalbi olan
yüce meclisimiz, Türk milletinin
iradesinin yegane temsilcisi ve
bağımsız varlığımızın temeli ol
maya devam edecektir.
Büyük Atatürk, bizlere bırak
tığın en büyük eserin olan TBMM'yi
şeref ve onurla korumaya ve bu
mücadeleye devam ede
ceğiz. Ruhun şad olsun."
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