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Bugün milletimiz için büyük anlam ve öneme sahip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ün 

önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs’m 98. 
Yıldönümünde, hepinizi en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 

 
Umutların tükenmeye başladığı bir dönemde, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk Milleti 

için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir.” Diyerek Samsun’a çıkması, bağımsızlık ve 
özgürlük mücadelemizin başlangıcı olmuştur. Temeli 19 Mayıs’ta atılan "milli egemenlik" 
ilkesi ile birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. 
Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir. Bunun yaşatılması için hepimize ve 
özellikle de siz gençlere büyük görevler düşmektedir. 

 
Büyük önderimiz Atatürk, en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençliğine 

emanet etmiştir. Türk gençliği bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da emanetine sahip 
çıkacak, onun gösterdiği: hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üstüne 
düşen görevi yerine getirecektir. Birlik ve beraberlik içinde, birbirine sevgi ile yaklaşan, iyi 
eğitim almış, teknolojik kabiliyetlerle donatılmış Türk Genci, ülkemizi en iyi şekilde geleceğe 
taşıyacaktır. 

 
Bugün tüm kurumlarıyla dimdik ayakta olan devletimiz, gelen saldırılara karşı 

Cumhuriyetin temel değerlerini korumaya sonuna kadar kararlıdır. Bu durumun sonsuza 
kadar devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. 

 
Sevgili Gençler; 

Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, 
gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır. 

Biliyoruz ki sizler, Türk Milletinin geleceği, yarınlarımızın teminatısınız. Yarınların 
sorumluluğunu üstlenebilecek şekilde nitelikli, bilgili ve idealist insanlar olarak yetişmeniz 
için bizler, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin de “Vatanını en çok 
seven, görevini en iyi yapandır” Sözünü rehber edinerek çok çalışıp, ileride şahsınıza 
verilecek olan görevleri en iyi şekilde yapacağınızdan asla şüphemiz yoktur. 

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik 
ediyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi 
minnet ve saygıyla anıyorum. 
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