
VALİ MUSTAFA TUTULMAZ’IN 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONUŞMA METNİ 

 

Sayın Milletvekillerim, 

Değerli Afyonkarahisarlılar, 

Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Sevgili Öğrenciler,  

Kıymetli Basın Mensupları  

Milletimizin ezelden ebede uzanan tarih yolculuğunda çok önemli bir dönüm 

noktası olan ve önümüzde yepyeni ufuklar açan Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluşunun 95. Yılını, ülkemiz genelinde olduğu gibi, güzel ilimiz 

Afyonkarahisar’da da büyük bir coşku içinde gururla kutluyoruz. Bu anlamlı 

günümüzde, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını içtenlikle 

kutluyorum. Bayramınız kutlu olsun.   

Milletimizi, aynı coşku ve duygu ile tek vücut olarak birleştiren, 

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü ve o’nun silah 

arkadaşlarıyla, vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele ederken, görevleri 

başında kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi de, rahmet ve minnetle anıyorum.  

Sevgili Afyonkarahisarlılar,   

Türkiye Cumhuriyeti milletimizin ortak eseridir. Bu nedenle ülkemiz, aziz 

milletimiz için olduğu kadar, dünyanın mazlum ve mağdurları için de bir umut 

ışığı olarak doğmuş ve bu fonksiyonunu artan bir şekilde devam ettirmektedir. 

Cumhuriyet, Türkiye’nin çağdaş ve demokratik bir ülke olarak varlığını ve 

gelişimini sürdürmesinin en önemli güvencesidir. Bu sebeple, Atatürk ilke ve 

inkılâplarının ışığında, cumhuriyetin tüm değerleriyle gelecek kuşaklara 

aktarılması ve sonsuza kadar yaşatılması ortak sorumluluğumuzdur. Aziz 

milletimiz, bu bilinç doğrultusunda, kendisini çağdaş dünyayla buluşturan 

cumhuriyeti korumaya ve yaşatmaya kararlıdır.  

Cumhuriyetimiz, kardeşlik üzerine inşa edilmiş ve halkı bütün renkleriyle 

kucaklamaktadır.  

 



 

Bugün ulaştığımız seviyede cumhuriyet, tüm etnik kökenlere, inançlara, dillere, 

kültürlere eşit mesafede duran bir yapıya kavuşmuştur. Devlet ile millet, bugün 

daha bir muhabbetle kucaklaşmış; eski acılar, kırgınlıklar, dargınlıklar tedavi 

ve telafi yoluna girmiştir. İşte bu dayanışma ve kardeşlik ruhuyla geleceği inşa 

etmeyi hep birlikte sürdüreceğiz.   

2023 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılını yeni ve büyük 

kazanımlarla, daha büyük bir coşku içinde ve dünyada vatandaşlığı değerli bir 

ülke olarak heyecanla idrak edeceğiz.  

Değerli Misafirler,  

Cumhuriyetimizin ilanının 95. Yıldönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku 

içinde kutladığımız bu anlamlı günde, demokratik, laik cumhuriyetimizi 

sonsuza kadar koruyacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim.  

Sözlerime son verirken başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 

cumhuriyetimizin sağlam temellerini atan herkese, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ne, aziz şehitlerimiz ve gazilerimize milletçe bir kez daha 

minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Cumhuriyetimizi daha da büyüteceğimize, 

yücelteceğimize, onu insanlığın bir umut kaynağı olarak muhafaza edeceğimize 

dair tüm şehitlerimize ve gazilerimize buradan bir kez daha söz veriyoruz.  

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor; hepinize 

saygılarımı sunuyorum.   

 


