18 Mart Çanakkale Deniz
Zaferi'ni Anma Etkinliği
Düzenlendi

l TBMM İdare Amiri Uslu, "O zaman bir özgüven sorunu yoktu. 'Batılılar bizden güç/ü' kompleks<
yoktu. Ö/ümün b<r sona enş deg/, b<r başlangç olduğu /nanayla, <nanç gücüyle, üzenm<ze topla
tüfekle ge/se/er b<7e üstesinden ge/eb<7ecegm<ze /nankördük."
18 Mart Çanakkale Zaferinin 97.
Yıldönümü nedeniyle T B M M Destek
Hizmetleri Başkanlığı Sivil Savunma
Uzmanlığmca 19 Mart'ta anma
etkinliği düzenlendi.
T B M M İdare Amiri Salim Uslu,
yaptığı konuşmada, "Bugün Çanakkale
Savaşının 97. Yılında sizlerle bir arada
olmaktan duyduğum memnuniyeti
ifade etmek istiyorum. Çanakkale
Savaşının yapıldığı yıl, Türkiye'nin
nüfusunun 15-20 milyon olduğu yıllar.
Neredeyse her eve bir şehit düştü.
Çanakkale'nin, askeri başarıların
ötesinde, başka bir anlamı var. Her
renkten, her mezhepten insanımız
bu ülkenin bekası için beraber
cephede savaştılar. Çanakkale'de
yakaladığımız bu ruhu, bugün yeni
baştan yaşayabilmek son derece önem
arz ediyor. Ülkemizin gücü arttıkça,
ülkemiz üzerine oynanan oyunlar
arttıkça, birliğe ne kadar ihtiyaç
duyulduğunu görmekteyiz." şeklinde
konuştu.
Yoksulluğa ve askeri araç ve gereçlerin
yetersizliğine rağmen Çanakkale

Zaferinin kazanılmış olmasının önemli
olduğunu belirten Uslu, "O zaman bir
özgüven sorunu yoktu. 'Batılılar bizden
güçlü' kompleksi yoktu. Ölümün bir
sona eriş değil, bir başlangıç olduğu
inancıyla, inanç gücüyle, üzerimize
topla tüfekle gelseler bile üstesinden
gelebileceğimize inanıyorduk. Bu
topraklar ağır bedeller ödenerek
elimizde kalmıştır. Türkiye üzerine
hesaplar yapanlar, Çanakkale'deki
diriliş ruhumuzu hatırlamalılar." dedi.

ihanetlere rağmen her zaman yeniden
var olma mücadelesi vermiştir.
Bunlardan birisi de Çanakkale'dir."
dedi.

'BU V A T A N K İ M İ N ' ŞİİRİ

Bilgi İşlem Başkan Vekili Zeki
Çiftçinin, savaşın başlama nedenlerini
ve nasıl kazanıldığını anlattığı ve
gerçek hikâyeleri hatırlattığı etkinlikte,
Sivil Savunma Uzmanı Mahmut
Pulcuoğlu ise Orhan Şaik Gökyay'm
"Bu Vatan Kimin" şiirini okudu.

OKUNDU
Etkinlikte konuşan T B M M İdari,
Mali ve Teknik Hizmetler Genel
Sekreter Yardımcısı Haydar Çiftçi,
"Anadolu'nun, Türklerin yurdu
olarak kalması için elinden geleni
yapan evlatlarımızı yâd etmek için
bir aradayız. Türk milleti, en seçkin
milletlerdendir. Farklı kültürlerle
kaynaşmış olan Türk milleti tıpta,
sanatta, edebiyatta ve birçok alanda
önemli bilim adamları yetiştirmiş,

Çanakkale'de, Türk Milletinin çiftçisi,
öğretmeni ve tüm vatandaşlarının
mücadele ettiğini söyleyen Çiftçi,
"Kahraman Türk evlatlarının destan
yazdığı yerdir Çanakkale... Şehit ve
gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum.
Ruhları şad olsun." diye konuştu.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri
Anma Günü nedeniyle düzenlenen
etkinlik "Çanakkale Zaferi" adlı
belgesel film gösterisiyle sona erdi.
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