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Önsöz

Derneğimiz Türk Dünyası ve akraba toplulukla-
rındaki milletvekillerinin arasındaki iletişimi güçlen-
dirmek, vekillerimizin bir birlerini daha da yakından 
tanımalarına fırsat sunmak, ülkelerimiz arasındaki 
siyasi ve ekonomik işbirliğini artırmak, ortak tari-
himizden gelen dostluk ve kardeşlik bağlarını güç-
lendirerek, kültürel zenginliklerimizin tanıtılmasına 
katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Türk Dünyası Parlamenterler Derneği, Türk Dün-
yası ve akraba topluluklar başta olmak  üzere, ortak 
kültürümüz, ortak tarihimiz olan bölgedeki diğer 
ülkeler ile de birlikte, ortak değerlerimizin etrafın-
da birlik, beraberlik, sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk 
ve dayanışma duygularını geliştirerek, faaliyette 
bulunduğu ülkeler de kültürel ve ekonomik iş birliği 

alanında ki gelişmelere de  katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Derneğimiz tüm çalışmalarında insanı ve insani değerleri merkeze alan yapısıyla, ya-
şadığımız çevreye duyarlı, günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek proje ve 
programlara imza atmaktadır. Çalışmalarını da bu değerler üzerine temellendirmektedir.

Derneğimiz dünyadaki siyaset anlayışını, geçmişimizin siyasi temelleriyle besleyerek, 
modern dünyanın tüm gerekleriyle de donatarak, akademik camianın bilimselliğinden 
geçirerek, ülkelerimizin ahlaki değerleriyle de besleyerek, yeni yüzyılın  parlayan güneşi 
olacak yeni nesil siyasetçilerimizin yetişmesi için de, ayrıca çaba harcamayı hedeflemek-
tedir.

Gençlerimizi koruyan ve kollayan yapımız içerisinde değerli siyasetçilerimizin tecrübe 
ve deneyimlerini de bir araya getirerek, gelecek kuşaklara da aktarmayı amaç edinmekte-
yiz.

Derneğimiz, Türk Dünyasının ortak değerlerini yaşatmaya çalışarak, Türk Dünyasının 
ortak paydası olan” Dilde, Fikirde, İşte Birlik” anlayışının hâkim kılınmasına katkı sağla-
mayı hedeflemektedir.

Bu amaçla; Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarından da gelecek bilim insanları ve seç-
kin kuruluşların katılımları ile ulusal ve uluslararası sempozyum, toplantı, şehrengiz ve 
kurultay gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.Sizlerden aldığımız ve alacağımız güçle daha 
nice büyük projeler ve organizasyonlar üreteceğimize olan inancımız tamdır
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 Faaliyet eksenimiz özellikle Kaşgar’dan Endülüs’e kadar uzanan Türk – İslam coğraf-
yasıdır. Uçsuz-bucaksız Türk İslam coğrafyasında, aynı dili konuşan onlarca halkı kucakla-
yan, dört yüz milyona yakın insanı birleştiren, Türk soylu halkları birbirine sahip çıkmaya, 
paylaşarak zenginleşmeye çağıran bu yolun adı Türk Dünyası’dır. O halde bizler, isminde 
Türk Dünyası taşımanın sorumluluğu olarak; Türk âleminin manevi zenginliğini, ortak de-
ğerlerini, dilini edebiyatını, tarihi ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarma yolunda 
herkesten daha fazla çaba gösteren, geçmişimizin izlerini ve kimliğimizi yansıtan yeni 
eserler projelendiren ve hayata geçirenler olmak zorundayız.

 

Ortak Türk kültürünün, tarihinin, siyasetinin temsilcisi olarak uluslararası alanda yeri-
ni alan derneğimizin kurulmasında ve bugünlere ulaşmasında emeği geçen herkese min-
nettarlığımızı ifade ediyoruz.

 

Net bir şekilde ifade etmek isteriz ki,Türk Dünyası Parlamenterler Derneği, küreselleş-
menin farkındalığı içerisinde sadece Türk Dünyasın da değil, diğer ülkelerde ki parlamen-
terlerle, STK’larla, üniversitelerle, kamu kurumları ve kuruluşlarıyla, uluslararası yardım 
kuruluşlarıyla da işbirliği halinde ortak projelere imza atmayı amaçlamaktadır.

Başta üye milletvekillerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara, kişilere, STK’lara, 
basın yayın organlarına teşekkürlerimizi sunar, tüm etkinlik ve projelerimiz için resmi web 
sayfamızı takip edebileceğinizin altını çizerken, değerli görüş ve önerilerinizi de bizlerle 
paylaşmanızın bizleri mutlu kılacağını da belirtir, saygılarımızı sunarız.

 

Hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

 

Nail ÇELEBİ
Genel Başkan

21.Dönem Trabzon Milletvekili
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Hakkımızda

Geride bıraktığımız çeyrek yüzyıllık zaman diliminin en dinamik aktörleri olarak ulus-
lararası gündemde özel bir yer edinen Sivil Toplum Kuruluşları (STK), küresel boyutta ol-
duğu kadar yerel düzeyde de yeniliklere imza atmaktadır. Ülkemizde özellikle AB üyelik 
sürecinde ivme kazanan sivil toplum kuruluşları toplumsal ihtiyaçların dile getirilmesi, 
çözümler üretilmesi, projelendirilmesi ve somut adımlar atılması adına dikkate değer bir 
fonksiyon üstlenmiş durumdadır. Demokratik kitle örgütlerinden baskı gruplarına kadar 
oldukça geniş bir yelpazeyi tanımlayan STK kavramı, son derece zengin bir içeriğe sahiptir.

Dernekler, hiç şüphesiz Anadolu’nun en ücra köylerinin kalkınma ve güzel-
leştirilmesinden kentsel ve bölgesel çaplı büyük organizasyonlara kadar pek çok 
müspet gelişmenin öncüleri olagelmişlerdir.Gerçekte bu kuruluşların uluslarara-
sı sivil toplum faaliyetlerini yakından takip etmesi,bu alandaki her türlü yenilik ve ge-
lişmeyi başarılı bir şekilde içselleştirmesi ve Avrupalı STK’larla boy ölçüşebilmesi 
ancak teorik ve pratik donanımlarının artması ile mümkündür. Kaldı ki STK’larımız faa-
liyet gösterdikleri alanda daha etkin ve verimli olabilmenin yanı sıra, bir sinerji atmos-
feri oluşturulabilmesi için birbirleriyle iletişime ve işbirliğine de ihtiyaç duymaktadırlar. 
 
TDPD bu doğrultuda önemli bir misyon üstlenme düşüncesiyle 11.03.2013 tarihinde kurul-
muştur. Sivil Toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve kalitesinin arttırılmasını sağlamak 
için ülkemizdeki derneklerin ve bu derneklerce oluşturulan alt ve üst kuruluşların kamuya 
yararlı faaliyetlerinin desteklenmesi, tanıtılması, gönüllü aktiviteler sergileyen dernek ve 
kurumlara karşı toplumsal güven oluşturulması TDPD’nin öncelikli hedeflerindendir. 

Bu çerçevede TDPD insanlık ve Türk dünyası yararına, özellikle; Türk Dünyası ve ak-
raba topluluklarındaki milletvekillerinin arasındaki iletişimi güçlendirmek, vekillerimizin 
bir birlerini daha da yakından tanımalarına fırsat sunmak, ülkelerimiz arasındaki siyasi 
ve ekonomik işbirliğini artırmak, ortak tarihimizden gelen dostluk ve kardeşlik bağlarını 
güçlendirerek, kültürel zenginliklerimizin tanıtılmasına katkıda bulunmak ve ayrıca; ortak 
değerlerimizin etrafında birlik, beraberlik, sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk ve dayanışma 
duygularını geliştirerek, faaliyette bulunduğu ülkeler de kültürel ve ekonomik iş birliği 
alanında ki gelişmelere de katkıda bulunmak amacıyla Mecliste grubu bulunan tüm par-
tilerin milletvekillerinden oluşan heyetçe ülkemizde ve dünyada sivil toplumun sinerjisini 
toplumsal faydaya dönüştürmek amacıyla STK’ların ve özellikle derneklerin kapasitelerini 
artırarak, kaynakların proje esaslı, etkin ve optimum seviyede kullanımını sağlamayı viz-
yon olarak benimsemiştir.
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Amacımız

Derneğimiz Türk Dünyası ve akraba topluluklarındaki milletvekillerinin arasındaki ile-
tişimi güçlendirmek, vekillerimizin bir birlerini daha da yakından tanımalarına fırsat sun-
mak, ülkelerimiz arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğini artırmak, ortak tarihimizden ge-
len dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirerek, kültürel zenginliklerimizin tanıtılmasına 
katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Bu amaçlar doğrultusunda Türk Dünyası Parlamenterler Derneği, Türk Dünyası ve akra-
ba topluluklar başta olmak  üzere, ortak kültürümüz, ortak tarihimiz olan bölgedeki diğer 
ülkeler ile de birlikte, ortak değerlerimizin etrafında birlik, beraberlik, sevgi, saygı, kardeş-
lik, dostluk ve dayanışma duygularını geliştirerek, faaliyette bulunduğu ülkeler de kültürel 
ve ekonomik iş birliği alanında ki gelişmelere de  katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Derneğimizin faaliyet alanları ;
Derneğimiz Türk Dünyası ve akraba topluluklar başta olmak üzere, ortak dil, din, kültür 

ve tarihimiz olan bölgelerdeki diğer ülkeleri de içine alacak şekilde geniş bir coğrafyaya hitap 
eden bir faaliyet alanı belirlemiştir.

Derneğimizin bahse konu faaliyet alanlarında ki hedeflerini ;

Parlamenterler arasında iş birliğinin ve dayanışmanın sağlanması,

Uluslararası çalışmalarda parlamenterlerimizin birlik ve beraberliğine katkıda bulunulması,

Parlamentolar arasında karşılıklı tecrübe ve deneyimlerin paylaşılmasının sağlanması,

Akademik yapının bilimselliği çerçevesinde ortak siyasi hedefler ve projeler geliştirilmesi-
ne katkıda bulunulması,

Tüm modern gereksinimlerle donatılmış, ülkelerimizin ahlaki değerleriyle beslenmiş, bi-
limselliği ve aklı ön planda tutan yeni nesil siyasetçilerin yetişmesi doğrultusunda çalışmalar 
yürütülmesi,

Geçmiş siyasi tecrübelerin dönem siyasetine ışık tutacak şekilde gelecek kuşaklara akta-
rılması,

Derneğin amaç ve görevlerine uygun olan konularda özel ve tüzel girişimcilerin iş geliş-
tirme ve kapasite arttırma konularında girişimcilere bu tür projeler ve aktivitelerde katkı ve 
destek sağlanması,

Süreli yayınlar çıkarılması,

Konferans, seminer, panel, toplantı ve diğer etkinlikler düzenlenmesi, yeni gelişmele-
rin öğrenilip üyelerle paylaşılması amacıyla uluslararası siyaset ve liderlik akademisi vb. 
programların düzenlenmesi,
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Üyelerin yararlanacağı bir bilgi bankası kurulması için çalışmalar yürütülmesi,

Dünyanın çeşitli ülkelerinde var olan benzeri yapılarla işbirliği yapılması ve ortak faa-
liyetlerde bulunulması, olarak sıralanmaktadır.

Projelerimiz
Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetiyle Türk Dünyası Parlamenterler Derneği (TDPD) 

arasında ‘’Kalkınma ve Kapasite Projeleri hazırlama, geliştirme, değerlendirme konusun-
da memorandum ‘’ imzalanması projesi,

Kırgızistan Cumhuriyet Hükümeti’ne bağlı Mimarlık, İnşaat, İskan ve Kamu Hizmetleri 
Ajansı’nın Türk Dünyası Parlamenterler Derneği’nden ( TDPD) kalkınma, kapasite geliş-
tirme konularında teknik, eğitim ve sosyal danışmanlık talebine dayanılarak Kırgızistan 
Cumhuriyeti Hükümeti’ne bağlı Mimarlık, İnşaat, İskan ve Kamu Hizmetleri Ajansı ile 
Türk Dünyası Parlamenterler Derneği ( TDPD ) arasında ‘’ Kalkınma ve kapasite projele-
ri hazırlama, geliştirme, değerlendirme konusunda memorandum ‘’ imzalama ve anılan 
faaliyetlere katkıda bulunmak üzere ; Başbakanlık Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı’nın ( TİKA ) destekleri ile Türk Dünyası Parlamenterleri olarak, Türk Medeniyet-
leri coğrafyasındaki ülke halklarına olan tarihi, sosyal ve kültürel hukuku yerine getirmek, 
kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilecek proje 
doğrultusunda 28.05.2016 tarihinde saat 14 : 00 Dernek ve Ajans yetkilileri ile memoran-
dum imzalanmıştır.
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Geleneksel Türk dünyası Gençlik Buluşması projesi,
4.Geleneksel Türk Dünyası Gençlik Buluşması; Türk Dünyası Parlamenterler Derne-

ği’nin çatısı altında kapsamı daha da genişletilerek Türkiye’den ve Balkanlardan katılım 
sağlayan siyasilerimizle birlikte 17 -18 – 19 Nisan 2015 tarihinde Kosova’nın Prizren şehrin-
de gerçekleştirilmiştir. 

Ziyaretlerimiz
Kırgızıstan T.C.Büyükelçisi  sayın  Metin KILIÇ bey’i ziyaret
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Kırgızıstan temsilcimiz Felix KULOV ile görüşme

Eğitim Müşaviri Recep SULA beyi ve eğitim kurumlarını ziyaret
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Manas Üniversitesini ziyaret
Üniversite Rektörü Sayın Prof.Dr.Sabahattin Balcı beyi ziyaret ve etkinliklere 20 Yıl 

törenlerine katılım

Ata Beyit ve Cengiz 
Aitmataov Müzesini 
ziyaret. Cengiz 
Aitaymatov beyin 
anısına yaptırlan müze 
ve yerleşkeyi oğlu Eski 
Dışişleri Bakanı Asgar 
Aitmatov ile ziyaret
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Kırgızistan Meclisini ziyaret

Kırgız hükümeti 
Türkiye Dostluk 
Grubu başkanı KC 
Meclisi Milletvekili 
ve Kırgız-Türk 
Dostluk Grubu 
Başkanı Asılbek 
uulu Damirbek ve 
Kırgızistan Partisi 
Başkanı Milletvekili 
Makeev Nurlan beyi 
ziyaret ve görüş 
teatisi



Kırgızistan Egemenlik Derneği başkan Erkinbek Djorojev ve yönetimini Ziyaret 
(EGEMENDİK PUBLİK ASSOSİATSİON)

Araşan 
İlahiyet 
Fakültesini 
ziyaret
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Isık Gölü ve Ruhaniyet Müzesini ziyaret
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı BİŞKEK PROGRAM KOORDİNASYON 
OFİSİ Kırgızistan Program Koordinatörü Evren RUTBİL beyle görüşme
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Üyelik şartları
Derneğe üye olabilmenin şartları aşağıda belirtilmiştir.
Yukarıda sayılan ülkelerde Parlamenter olma hakkını kazanmış olan gerçek kişiler ve 

bu kişilerin kurmuş oldukları tüzel kişilikler derneğe üye olabilirler. Ayrıca bu derneklerde 
başkanlık görevi yapanlar onursal başkan olma hakkına sahip olurlar.

 Üyelik Türleri
1- Asıl Üye: Üyelik şartlarına haiz her gerçek kişi ve Türk Parlamenterler Birliği Derneği 

Başkanlığı yapanlar ve yapmış olanlar bu derneğe asıl üye olabilirler.
2- Fahri üye: Dernek Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un onayı ile tanınan 

üyelik türüdür. Fahri üyeler giriş aidatı ve yıllık aidat ödemekle yükümlü olmayıp seçme ve 
seçilme haklarına sahip değildirler.

Şube Kuruluşu, 
Dernek yönetim kurulunun teklifi, dernek genel kurulunun kararıyla ilgili ülkelerden 

derneğe üye olanlar tarafından, o ülkenin yasaları çerçevesinde kurulur. Yönetim kurulu 
tarafından üç kişiye şube kuruluşu için yetki verilir. Şubenin organları; şube yönetim ve 
denetim kurulunda ibarettir.

YÖNETİM KURULU
Sıra 
No

Asıl Üyelerin
Adı ve Soyadı

Sıra 
No

Yedek Üyelerin
Adı ve Soyadı

1 Nail ÇELEBİ 1 Orhan KAVUNCU
2 Beyhan ASLAN 2 Mehmet CEYLAN
3 Kemal ALBAYRAK 3 Şaban KARDEŞ
4 Mücahit HİMOĞLU 4 Feramuz ÜSTÜN
5 Bedri YAŞAR 5 Orhan ŞEN
6 Oktay SARAL 6 Kemalettin YILMAZ
7 Ali SERDENGEÇTİ 7 Ayhan ÇEVİK

DENETLEME KURULU

Sıra 
No

Asıl Üyelerin
Adı ve Soyadı

Sıra 
No

Yedek Üyelerin
Adı ve Soyadı

1 Mehmet ŞANDIR 1 İbrahim Halil ORAL
2 Nazif OKUMUŞ 2 Dr.Hasan ÇALIŞ
3 Dr.Reşat DOĞRU 3 Mustafa HAYKIR 
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