çalışmalarınız hem sizin hem bizim
için son derece önemli."
Türk ABD Dernekleri Asamblesi
Başkanı Ergün Kırlıkovalı ise asamble
ve faaliyetleri hakkında T B M M
Başkanı Çiçek'e bügi verdi. Kırlıkovalı
"Çok daha sıkı bir iş birliği hâlinde
çalışmamız lazım çünkü hepimiz aynı
gemide aynı yöne doğru gidiyoruz"
dedi.

M H P G R U B U N U ZIYARET
ETTILER
MHP Grup Başkanveküi Oktay Vural
ve Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul
Türkeş, Türk Amerikan Dernekleri
Asamblesi Başkanı ve beraberindeki
heyeti kabul etti.
Derneğin Amerika'da çok önemli
bir rol üstlendiğini ifade eden Oktay
Vural şöyle konuştu: "Amerika'daki
vatandaşlarımızın menfaatlerini
koruyan kurula, bu yönde gösterdikleri
çaba için çok teşekkür ediyorum.

MHP olarak oradaki varlığınız ve
mücadelenizi takdirle izliyoruz ve
bizler için gurur vericidir".
Türk Amerikan Dernekleri
Asamblesi'nin 1979 yılında
kurulduğunu ve 60 derneğin
bulunduğunu ifade eden Başkan
Ergun Kırlıkovalı şunları söyledi:
"Amerika'da yaşayan yarım müyon
Türk'ün temsilcisi olarak buradayız.
Bizler Türkiye'nin çıkarları için
çalışıyoruz ve bunun mücadelesini
veriyoruz. Lobicilik, hukuki savunma
ve politika alanında üç ana grup olarak
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim
için politika değü, Türkiye'nin çıkarı
ve imajı önemlidir Bu nedenle tüm
partüere eşit mesafedeyiz."

Ermeni soykırımı tezini çürüten,
bu konuda kaynak olarak gösterilen
her yazı, her site, bügi ve doküman
kara listeye alındı. Bu kara listede.
Genelkurmay Başkanlığı da olmak
üzere birçok Türk kamu kuruluşunun
internet sitesi de vardı. Bu bilgüere
ulaşmak öğrencüere yasaklandı. Bu
durum, eğitim ve ifade özgürlüğüne
aykırı ve ırkçüık niteliği taşıyan bir
karardı. Konuyla ügüi bir Türk genci
davacı oldu ve davamız hâlen devam
ediyor Ancak mücadelemiz sonucunda
web sitesinden kara liste kaldırüdı.
Amerika'da yaşayan Türk gençlerinin
tarihine ve kültürüne sahip çıkmaları
yönünde her türlü çabayı gösteriyoruz.
Bu olay da bunun güzel bir örneğidir".

Toplantıda söz alan Yönetim
Kurulu üyesi Günay Övünç,
Amerika'da gerçek anlamda bir ifade
özgürlüğü bulunmadığını belirttiği
konuşmasında, yakın zamanda yaşanan
bir olayı şöyle anlattı: "Minnesota
Üniversitesinin web sitesinde, sözde

Toplantıya katüan Tuğrul Türkeş
ise, Türk Amerikan Dernekleri
Asamblesi'nin, kâr amacı gütmeyen ve
herkesin kendi işinden gönüUü olarak
vakit ayırarak katkı sağladığı önemli
bir kuruluş olduğunu, çalışmalarını
ilgiyle takip ettiklerini belirtti.

PAKISTAN E N F O R M A S Y O N VE Y A Y I N C I L I K
BAKANı,
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T B M M Başkanvekili Sağlam, Pakistan ile üişküerin her
alanda geçmişten beri en üst düzeyde olduğunu ifade
ederek iki ülke arasındaki iş birliğine T B M M olarak katkı
vermeye hazır olduklarını kaydetti.
T B M M çalışmaları hakkında bügi veren Sağlam, geçen yıl
yapüan Anayasa değişikliğinin önemli olduğunu ve yeni
anayasa için önemli bir adım oluşturduğunu vurguladı.
Yeni anayasa çalışmalarına işaret eden Sağlam, "Türkiye'd(
insan odaklı ve ük kez sivü anayasa yapüacak. Anayasada
yasaklar değü, haklar esas olacak" dedi.
Yeni dönemde kadınm i l l e t v e k i l isayısının arttığını, ayrıca
Meclisin gündemine kadın haklarıyla ügüi eksiklikleri
gideren düzenlemelerin geldiğini anlatan T B M M
Başkanvekili Sağlam, son yıllarda kadın hakları alanında
yeni adımlar atümaya başlandığını kaydetti. Sağlam,
parti olarak kadın haklarıyla ilgili verdikleri sözleri yeni
anayasada yerine getirmeye çalışacaklarını ifade etti.
Pakistan Enformasyon ve Yayıncüık Bakanı Firdevs Aşık
Avan da konuşmasında, Türk parlamentosunun "Türk
mületinin arzularını düe getirdiğini" belirterek geçen

yü yapılan anayasa reformunun çok önemli bir gelişme
olduğunu söyledi. Avan, "Yeni anayasayı heyecanla
bekliyoruz" dedi.

