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Değerli Basın Mensupları hepiniz hoşgeldiniz... 

 

            Toplantıya başlamadan önce size, birliğimize güç verecek Türk dünyası 

sevdalısı 3 yeni ismi tanıtmak istiyorum. 

 

           Büyükelçi Hulusi Kılıç. Kendisinden Dış İlişkiler Koordinatörümüz olmasını 

rica ettik. Türkiye'nin Bakü ve Kşinev  Büyükelçiliklerini yaptı. Avrupa 

Gazeteciler Birliği Başkanı Adnan Fişenk Birliğimizin Basın ve Halkla ilişkiler 

Koordinatörü oldu.  Yüksel Değercan kardeşimiz de Fahri olarak basın 

danışmanlığımızı yapacak. Hayırlı olsun.. 

 

              Saygıdeger basın mensupları;  Türk Dünyası Parlamenterler Birliği 2013 

yılında kuruldu. 2015 yılından buyana başkanlığını 21. Dönem  Trabzon 

Milletvekili olarak Nail Çelebi yani ben yürütüyorum. Parlamenterlerin 

oluşturduğu, Türk dünyasına yönelik ilk Birliktir... 

 Birliğimizin Türkiye ve Türk dünyasından 100'ün üzerinde milletvekili 

üyesi vardır 

 

            Hemen belirteyim Birliğimiz partiler üstüdür  her partiden üyesi vardır. 

Kendini Türk hisseden her milletvekiline de açıktır bu yüzden parti siyasetine 

kapalıdır. 

            Hedefimiz öncelikle Türk dünyasını oluşturan bağımsız ve özerk Türk 

cumhuriyetleri parlamentoları ve milletvekilleri arasında işbirliğini 

geliştirmek.  Daha sonra siyasi, ekonomik, kültürel, insani alanda işbirliğini 

artırmaktır. 

 

            Bu çerçevede  Türk'ün olduğu her yerdeki milletvekilleri, işadamları, Türk 

dünyasına gönül veren yurttaşları, gazeteciler, televizyoncular ve sivil toplum 

örgütleri aracılığı ile  Türk dünyası arasında birlik ve beraberliği oluşturmak ve 

bu birlikteliği güçlendirmek amaçlarımız arasındadır. 

 

            Saygıdeğer basın mensupları; Türk dünyasının en büyük problemi, birlik 
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ve beraberlikten  uzak olmalarıdır. Bu sağlandığı takdirde  her bir Türk diyarı ve 

ülkesi daha da güçlü olacaktır. 

           Birikten güç doğar, nitekim Avrupa Birliği, Arap Birliği bu fikirle 

doğmuşlardır. 

           Bizim Kızıl Elmamız da TÜRK Birliği idealidir. Bu birlikle Ekonomik, siyasi 

ve kültürel anlamda   Türk dünyası bir araya gelmelidir... 

 

           Bu fikir Türk Dünyası devletlerininin gündemindedir ancak içinde 

bulunduğu coğrafya ve zorunlulluklarla maalesef  hayata geçirilmesi 

ertelenmektedir. Her bir Türk her zaman devletinin yanındadır ve devletinden 

aldığı güçle Bu birliğe katkı sağlamalıdır. 

 

           Türk dünyasına gönül veren sivil toplum örgütleri Türk dünyasının Birlik 

ve beraberliği için  her zaman çaba göstermeye devam edecektir. Tıpkı bizim 

birliğimiz gibi. 

 

           Sayın Basın Mensupları, Türk’ün olduğu her  yere ulaşmak istiyoruz ve 

Gaspıralı’nın fikirde, dilde ve işte birlik  düsturu ile hareket ediyoruz. 

 

Türkiye ve Türk dünyasından şu ana kadar 100’ün üzerinde milletvekili üyemiz 

var. Türk dünyasındaki milletvekillerini  birliğimize üye olmaya çağırıyorum. 

Türk dünyasını harekete geçiren en önemli güçlerden biri de  basındır.Türk 

dünyasına gönül veren gazetecilerden yani sizlerden birliğe destek vermenizi 

bekliyorum. 

 

 Saygılarımla .. . 

Nail ÇELEBİ  

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Başkanı, 

 21. Dönem Trabzon Milletvekili  


