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En büyük ödül O'nun

GAZI YAŞARGİL'E VEFA
M e c l i s Bülteni- TBMM'nin açılışının
85'inci yılı etkinlerinin en anlamlı tören
lerinden biri Türkiye'nin uluslar arasın
daki vizyonlarından Prof. Dr. Gazi
Yaşargil
için yapıldı.
Neredeyse
Parlamento ile yaşıt olan Prof.
Yaşargil'e, "85. Yıl Milli Egemenlik
Onur Ödülü" TBMM Başkanı Bülent
Arınç tarafından verildi.
Parlamentonun tatile girmesinden sonra
13 Temmuz günü düzenlenen törende
verilen ödül törenine Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı
Deniz Baykal da katıldı.
"Halka hizmet eden herkesin, ülkesi için
bir tuğla koyan her bireyin kıymetli
olduğunu sembolik de olsa göstermek
istiyoruz" diyen Başkan Bülent Arınç,
TBMM tarihinde ilk defa "Milli
Egemenlik Onur Ödülü" verildiğine
dikkat çekti. Başkan Arınç, Onur ve
Hizmet ödülleri ile, millete hizmeti artır
mayı ve sahip olunan değer
lerin kıymetinin bilindiğini
göstermeyi amaçladıklarını
ifade etti.

Kıssadan Hisse Bir Hayat
Aldığı ödül ile duygulanan ve yaşamın
dan kesitler aktararak tören konuşmasını
yapan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, sınıf
arkadaşı Can Yücel ile öğrenimlerini
sürdürmek için Viyana'ya gitmeye karar

çağırarak, "Lisan öğrenimi 24 yaşına
kadar sürer. Bu nedenle tahsiliniz kısa
olacak dedi. Dedikleri oldu. Lisanım
kısır kaldı. Benden önce konuşanları
kıskandım. Düşüncelerini, görüşlerini
çok güzel bir Türkçe ile ifade ettiler"
dedi.

TBMM Başkanı Bülent Arınç,
"Halka hizmet eden herkesin,
ülkesi için bir tuğla koyan her
bireyin kıymetli olduğunu
sembolik de olsa göstermek
istiyoruz" diyerek Milli
Egemenlik Onur Ödülü'nü
Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e
takdim etti.

Dünyada 4 milyar insanının çetin bir
yaşam mücadelesi verdiğini, çok sayıda
kadın ve çocuğun ezici bağımlılıkların
dan sıyrılıp bir türlü özgürlüklerine
kavuşamadığını
anlatan
Yaşargil,
"Belleğin, zekanın ve yeteneklerin daha
güçlenmesi için tabiattan mucizevi
çareler bekleniyor. Vicdan sorunu
nedense
hep
konu
dışında
kalmakta...Yakında plastik kalp takıl
dığında yine vicdan devam edecektir"
dedi.

verdiklerinde, dönemin Milli Eğitim
Bakanı Hasan Ali Yücel'in kendisini
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Başbakan Erdoğan ve CHP Genel
Başkanı Baykal'ın da birer konuşma
yaptığı ödül töreninde Prof. Dr.
Yaşargil'in Doç. Dr. Nezih
Özkan, TÜBA Başkanvekili
Prof. Dr. Yücel Kanbolat gibi
öğrencileri de hazır bulundu.
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