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8-ci sayfa

Sibirä hem Kazahstana gagauzların 
zorlan kaldırılmasının 70-ci kara yılı

Orak ayın 6-da Moldova hem Gagauziya, yaşlan gözlerindä, andı o kara günü, açan 1949-cu yılın Orak ayın (iyül) 
6-da bir gecedä Sibirä hem Kazahstanın kırlarına kaldırıldı 35050 insan (9745 adam, 13924 karı hem 11381 uşak). 
Ama istoriklerin çoyu sayêrlar, ani kaldırılan insannarın sayısı 40 bini aşêr. Sayılêr, ani bütün Gagauziyadan politi-
kalı represiyaların altına düştü 4 binä yakın insan (haliz insan sayısı büünkü gündä da diil belli).

Orak ayın (iyül) 15-dä Türkiyedä bakılêr
“Demokratiya hem Milli Birlik Günü” yortusu

Orak ayın (iyül) 12-dä Gagau-
ziya Halk Topluşu Başı Vladimir 
KISSA imzaladı bir izin kiyadını, 
angısına görä, Gagauziyanın eni 
seçilän Başkanı İrina VLAHın emin 
vermesinnän ilgili olarak, 2019-cu 
yılın Orak ayın (iyül) 19-da saat 
19:00-da Gagauziya Halk Topluşun 
maasuz ofiţial toplantısı yapılacek.

Açıklandı ani  Başkanın emin ver-
mesi sırası olacek Komrat kasabası-
nın baş meydanında. Sıraya beklener 
Moldova Prezidentın İgor DODO-
Nun, Moldova Parlamentın spikerın 
Zinaida GREÇANAYAnın, Moldova 
Premyer-ministrusu Maya SANDU, 
Türkiye Respublikası Kişinev Büü-
kelçisinin Gürol SÖKMENSÜERın 
hem Moldovada başka devletlerin 
Büükelçilerin, Kişinev TİKA progra-
maların Koordinatoru Selda ÖZDE-
NOĞLUnun hem başka misiyaların 
temsilcilerin gelmesi.

2019-cu yılın Orak ayın (iyül) 15-dä Türkiyedä bakıldı “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” yortusunun üçüncü yıldönümü, ani ilgili 2016-cı yılın 15 
Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi olan Türkiyedä devlet devrimi denemesinä karşı enseyişlän. Bu yortuylan ilgili açıklama yazılarını hem onun Moldo-
vaylan hem Gagauziyada bakılması için okuyun gazetamızın 4-cü, 5-ci hem 8-ci sayfalarda.

Seçilän Başkan 
Orak ayın 19-da
emin verecek
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Gagauziya Başkanı seçimneri: 
kavgalar, ön kararlar hem sudlar

Gagauziya Halk Topluşun kararınnan 2019-cu yılın Kirez ayın (iyün) 30-da sıradakı Gagauziya Başkanı seçimneri geçti. Başkan ayırıl-
maa deyni dört kandidat vardı: İrina VLAH, Sergey ÇİMPOEŞ, İvan BURGUCU hem Dimitriy MANOL. Gagauziya Merkez Seçim Ko-
misiyasının kararına görä Gagauziyada 3 seçim bölgesi (rayonnara görä) açıldı: № 1 – Komrat (31 seçim bölümü), №2 – Çadır (22 seçim 
bölümü) hem № 3 – Valkaneş (13 seçim bölümü). Seçimnär için tiparlandı 107 499 bülüten (bu sayıya girer 1% edek bülüten da). Bülüten-
nerin 3 108-zi gagauz dilindä, 2 722-si romın dilindä, 101 669-zu da rus dilindä.

KAVGA: Gagauziya 
Başkanı seçimnerin 
saadı uzadıldı

Gagauziya Merkez Seçim Ko-
misiyasının (MSK) kararına görä 
Gagauziya Başkanı seçimneri olêr 
Kirez ayın (iyün) 30-da saat 07:00 – 
21:00 kadar. Ama...

Nicä açıkladı Gagauziya Başka-
nına kandidat Dimitriy MANOL saat 
21:00 kadar Gagauziyada 50% taa 
aaz insan seçim bölümnerinä geldii 
için, bir kandidatın izininä görä, seçim 
bölümnerindä oy vermäk vakıdı uzadıl-
dı. Bu uzaltmaklan Gagauziya Başkanı 
seçimneri dolayında kavga başladı.

Not. Konuylan ilgili Gagauziya 
MSKası bildirdi, ani o vermemiş 
izin bu saat uzadılsın. Seçim bölüm-
neri bu kararı kendileri almışlar. Ya 
bak sän?! 40% bölümdä zakonsuz-
laa girdilär. Esabı kim verecek?

MSK seçimnerin
olmasını kabletti

Orak ayın (iyül) 2-dä Gagauziya 
Merkez Seçim Komisiyası (MSK) 
Gagauziya Başkanı seçimnerin so-
nuçlarının açıklamak için son top-
lantısını yaptı.

MSKaya görä Gagauziyada 2019-
cu yılın Kirez ayın (iyün) 30-da Gaga-
uziya (Gagauz Yeri) Başkanı seçimne-
ri oldu hem ona seçimcilerin 50,43% 
(55380 kişi) katıldı.

MSK bidirdi, ani seçimnerdä Gaga-
uziya Başkanı genä İrina VLAH ayı-
rılmış. Onun için 91,27% (49742 kişi) 
ses vermiş. Kalan proțentlär öbür üç 
kandidatın arasında payedilmiş: Ser-
gey ÇİMPOEŞ – 7,27% (3932 kişi), 
İvan BURGUCU – 0,89% (481 kişi), 
Dimitriy MANOL – 0,64% (346 kişi).

Şindi seçimnärlän ilgili protokollar 
Komrat Apeläțiya Palatasına yollana-
cek.

YILDIRIM HABER: Sergey 
ÇİMPOEŞ Başkan seçimnerini 
suda protest etti

Gagauziya Başkanına kandidat olan Sergey ÇİM-
POEŞ danıştı Komrat Apeläțiya Palatasına 2019-cu 
yılın Kirez ayın (iyün) 30-da Gagauziya (Gagauz Yeri) 
Başkan seçimnerinä protestlan.

Bu kararını hem adımını açıklayarak Sergey ÇİMPOEŞ 
dedi: “Bän sayêrım, ani seçimnär zakona uymadılar, katılan 
yoktu hem seçimci spisoklarına da soruş var”.

Başkan seçimnerindä 40% seçim bölümnerindä oy 
vermäk vakıdı 15 minuttan BİR saada kadar uzadıldı, Ga-
gauziya Merkez Seçim Komisiyası (MSK) da seçimcilerin 
katılması için bilgileri saat 22:00 sora açıkladı.

MSKya görä Başkanı seçimnerinä seçimcilerin 50,43% 
katıldı.

Baamsız kandidat Dimitriy MANOLa görä Gagauziya 
Başkanı seçimnerindä 48,45% seçimci pay aldıı.

“Piligrim-Demo” gözledicilerinä görä sa saat 20:30-da 
sandıklara 46,6% seçimci geldi.

Komrat Apeläțiya Palatası:
İrina VLAH Gagauziya seçilmiş 
Başkanı

Orak ayın (iyül) 11-dä Komrat Apeläțiya Palatası 
aldı Karar, ani 2019-cu yılın Kirez ayın (iyün) 30-dan 
Gagauziya Başkanı seçimneri olmuş sayılêr.

Kendi oturuşunda Komrat Apeläțiya Palatası iki soruş 
inceledi:

1. Gagauziya Başkanına kandidat olan Sergey ÇİM-
POEŞin Başkan seçimnerinä protestı.

2. Gagauziya Merkez Seçim Komisiyası (MSK) Gaga-
uziya Başkanı seçimnerin sonuçlarının temelleştirmää 
deyni danışması.

Bu iki soruşu her taraftan inceleyip, Komrat Apeläțiya 
Palatasının daavacıların Kolegiyası Sergey ÇİMPOEŞin 
danışmasını ret edip, 2019-cu yılın Kirez ayın (iyün) 30-
dan Gagauziya Başkanı seçimnerini olmuş olarak kab-
letti.

Komrat Apeläțiya Palatasının bu Kararından sora İrina 
VLAH Gagauziyanın seçilmiş Başkanı sayılêr.

Sergey ÇİMPOEŞ Apeläțiya Palatasının 
kararınnan kayıl diil 

Gagauziya Başkanına kandidat olan Sergey ÇİMPOEŞ kayıl olmadı 
Orak ayın (iyül) 11-dän Apeläțiya Palatasının kararınnan, ani Sergey ÇİM-
POEŞin Başkan seçimnerinä protestını bişeyä saymamaa da 2019-cu yılın 
Kirez ayın (iyün) 30-dan Gagauziya Başkanı seçimneri olmuş sayılêr.

Sergey ÇİMPOEŞ açıkladı, ani Komrat Apeläțiya Palatasının bu kararını ka-
yıl diil da dooruluk için Moldova Üüsek Sud Palatasına danıştı.

Orak ayın (iyül) 16-da Moldova Üüsek Sud Palatası ret etti Gagauziya 
Başkanına kandidat olan Sergey ÇİMPOEŞin danışmasını da kuvettä brak-
tı Gagauziya Apeläțiya Palatasının Orak ayın (iyül) 11-dän kararını, ani Ki-
rez ayın (iyün) 30-dan Gagauziya Başkanı seçimnerinnän ilgili.

Moldova Üüsek Sud Palatası Sergey 
ÇİMPOEŞin danışmasını ret etti
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GAGAUZİYADA KAÇ 
KİŞİ SEÇİMCİ VARDI?
Gagauziya Merkez Seçim Komi-

siyasının (MSK) açıklamalarına görä 
Gagauziya Başkanı seçimneri için se-
çim listelerinä 110 014 kişi koyuldu: 
106 839 kişi (bu ilk sayı) hem 3 175 
kişi (ek sayı).

MSK-nın
AÇIKLAMASINA GÖRÄ:

MSK bildirdi, ani Kirez ayın (iyün) 
30-da saat 21:00-dä Gagauziya Baş-
kanı seçimnerindä Komrat rayonunda 
49,92% (24 344 kişi), Çadır rayonunda 
53,22% (21787 kişi) hem Valkaneş ra-
yonunda 45,52% (9 079 kişi) pay al-
mışlar. Bu da, MSK-nın esabına görä 
yapêr 50,35% (55 210 kişi).

BİR MATİMATİKA
ESABI:

110014-tän 50,35% sayarsak – bu 
55 392 yapêr. MSK-nın esabında sa 
bu, neçin sa 55 210 yapêr? Arada 182 
seçimci kayıp.

50,35% DOORU SA
SEÇİM BÖLÜMNERİNDÄ 
OY VERMÄK VAKIDINI

1 SAADA NEÇİN
UZALTTILAR?

Herliim MSK-nın 50,35% açık-
laması aslı sa, neçin ozaman seçim 
bölümnerin çoyunda oy vermäk vakı-
dı saat 21:00-dan sora taa BİR saada 

uzadıldı?

BAAMSIZ 
KANDİDAT

Dimitriy MANOLa 
GÖRÄ: 

Baamsız kandidat Dimit-
riy MANOLun saat 21:30 için 
yapılan açıklamasında seçimä 
katılan insan sayısı 48,45% 
(53 301 kişi). Bu üzerä da, Di-
mitriy MANOLa görä, Gagau-
ziya Başkanı seçimneri olmadı 
görüner.

KANDİDAT İrina 
VLAHın SAAT

22:30-da
AÇIKLAMASI

Taa Gagauziya Merkez Seçim Ko-
misiyası (MSK) seçim bölümnerindän 
protokolları açıklamadaan hem angı 
kandidat kaç % oy aldı bildirmedän, 

kandidat İrina VLAH saat 22:30 dola-
yında yapılan açıklamaya görä Başkan 
seçimnerini ensediini bildirdi.

KANDİDAT Dimitriy
MANOLun SAAT 21:50 

AÇIKLAMASI
Baamsız kandidat Dimitriy MA-

NOLun saat 21:50-dä yaptıı açıkla-
masında bildirdi, ani Gagauziya Baş-
kanı seçimnerindä 48,45% (53 301 
kişi) seçimci pay aldıı için, ne sayıya 
görä 50%+1 kişidän aaz, Gagauziya 
Başkanı seçimnerin olmadıını önä 
sürdü. 

MOLDOVA
PREZİDENTIN 
AÇIKLAMASI

Saat 23:00 dolayında kandidat İri-
na VLAHın yanında bulunan Moldova 
Prezidentı İgor DODON açıkladı, ani 
Gagauziya Başkanı seçimnerin oldu 

hem şükür etti hepsi insannara, kim 
pay aldı bu seçimnerdä.

KANDİDAT Dimitriy
MANOLun Maya SANDUya 

hem HALKLARARASI
KURULUŞLARA

DANIŞMASI
Baamsız kandidat Dimitriy MA-

NOLun saat 21:55-tä yaptıı açıklama-
sında bildirdi, ani bu saada kadar seçim 
bölümneri taa açık durêrlar hem danıştı 
Moldova premyer-ministrusuna Maya 
SANDUya durgutsun Gagauziyada bu 
kenarsız zakonsuzluu. Dimitriy MA-
NOL danıştı halklararası kuruluşlara 
karışsınnar bu haksız işä.

KANDİDATLAR İvan BUR-
GUCU HEM Sergey ÇİMPOEŞ 
SEÇİMNERDÄ OLAN İŞLÄRLÄN 
BÜTÜN AVŞAM HİÇ BİR AÇIK-
LAMA YAPMADILAR

GÖZLEMCİLÄR NE 
DEYECEKLÄR?

Gagauziya Başkanı seçimnerinä, 
gözlemci olarak, 192 kişi yazıldı. 
Onnarın arasında cümne kuruluşların 
azaları hem 49 halklararası gözlem-
ci (Amerikadan, Azerbaycandan, Es-
toniyadan, Franțiyadan, İtaliyadan, 
Niderlandlardan, Litvadan, Romı-
niyadan, Rusiyadan, Slovakiyadan, 
Şvețiyadan).

Gözlemci olarak Gagauziya Başka-
nı seçimnerindä Türkiye Respublika-
sının Büükelçiliin, OBSEnın, Evropa 
Birliin hem Rusiya Büüeklçiliin diplo-
matları da vardı.

BU SAADA KADAR GAGAUZİ-
YA BAŞKANI SEÇİMNERİNNÄN 
İLGİLİ MSKnın DETALLİ AÇIK-
LAMALARI TAA YOK.

Todur ZANET
01.07.2019, saat: 02:45

BAŞKAN SEÇİMNERİ. İrina VLAH: “Biz ensedik!” 
Dimitriy MANOL: “Biz ensedik!” İvan BURGUCU 
hem Sergey ÇİMPOEŞ susêrlar

Kirez ayın (iyün) 30-da saat 21:00-dä Gagauziya Başkanı seçimneri bittilär. 
Gagauziya Merkez Seçim Komisiyası (MSK) açıklama yaptı, ani ön bilgilerä 
görä o saada kadar Gagauziyada seçimnerdä pay almış 50,35% seçimci.
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Orak ayın (iyül) 15-dä Türkiyedä bakılêr 

Bilindiği üzere Türkiye’de 15 Tem-
muz 2016 tarihinde ABD’nin Pen-
silvanya eyaletinde yaşayan Fetullah 
Gülen’in liderliğini yaptığı Fetullahçı 
Terör Örgütü (FETÖ)’ye bağlı bir grup 
tarafından, TSK içindeki mensupları 
öncülüğünde askeri darbe girişiminde 
bulunulmuştur. 240 kişinin hayatını 
kaybettiği darbe girişimi milletimizin 
insanlığa örnek direnişi ve devletimi-
zin diğer unsurlarının karşı koymasıy-
la başarısızlığa uğratılmıştır.

15 Temmuz 2016 tarihinde ordu 
içerisinde örgütlenmiş olan FETÖ 
üyeleri, savaş uçakları, helikopter ve 
tanklarla kanlı bir darbe girişiminde 
bulunmuştur. Sokakta darbeye karşı çı-
kan vatandaşların üzerine tankları sür-
müştür. Ankara ve İstanbul’da, Cum-
hurbaşkanlığı, parlamento, emniyet ve 
kamu binaları ile darbeye karşı çıkan 
insanları savaş uçaklarıyla bombala-

yan FETÖ, Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a da suikast gi-
rişiminde bulunmuştur. Darbe girişimi 
halkın ve devletin diğer unsurlarının 
karşı koymasıyla başarısız olmuştur. 
Darbe girişimi sırasında 173 sivil, 62 
polis ve 5 asker hayatını kaybetmiştir. 
Darbecilerin saldırısında ayrıca 1491 
kişi de yaralanmıştır.

Bu çağ dışı darbe girişimine farklı 
düşünceden toplumun bütün kesimle-
ri; siyasal partiler, sendikalar, sivil top-
lum kuruluşları, medya ve iş dünyası 
şiddetle karşı koymuşlardır. Son darbe 
girişiminde görüldüğü gibi sapkın bir 
dini inanışa dayanarak askeri bir dikta-
törlük kurmak isteyen FETÖ, amacına 
ulaşmak için hiçbir sınır, ilke ve kural 
tanımamaktadır. 15 Temmuz’daki gi-
rişimde silahsız masum insanları doğ-
rudan öldürmeye yönelik saldırılarda 
bulunmuştur.

FETÖ, Türkiye dı-
şında diğer ülkelerde 
özellikle Türk ve Müslü-
man kardeş toplulukların 
yaşadığı coğrafyalarda 
faaliyetlerini benzer yön-
temlerle sürdürmektedir. 
Diyalog, hoşgörü gibi 
kavramları kullanan ör-
güt, bir STK/hareketin 
hiçbir şekilde ilişkisinin 
olmaması gereken stra-
tejik alanlarda örgütlen-
mektedir. Uzun yıllara 
dayalı aldıkları eğitim ve 
öğrendikleri yöntemlerle 
kendilerini gizlemekte ve 
yaptıklarını hiçbir şekilde 
sahiplenmemektedirler. 
Örgüt, gizli sapkın dini 
anlayışı, gizli ajan-
dası, amaca ulaşmak 
için her türlü yönte-

mi kullanabilmesi nedeniyle sa-
dece Türkiye için değil faaliyet 
gösterdikleri bütün ülkelerde dev-
letler ve insanlık için bir tehdittir. 
Örgüt, çalışma yaptığı ülkelerde, 
Türkiye’de daha önce izlediği 
stratejinin oldukça benzerini iz-
lemekte, şimdilik kitlelere şirin 
görünecek faaliyetler gerçekleştir-
mektedir. Bu noktada 15 Temmuz 
tarihinin hatırlanması oldukça 
önemlidir.

Dini değerleri kendi sapkın 
inanışlarına göre yorumlayan 
FETÖ, IŞİD ve Boko Haram gibi 
örgütlerle bütün insanlık ailesi 
olarak birlikte mücadele edilme-
lidir. Yurtdışı vatandaşlarımızın, 
kardeş toplulukların, demokrasi-
ye, milli iradeye, insan haklarına 
ve özgürlüklere saygılı tüm ulus-
lararası kuruluşların ve bireylerin, 

milletimizin şanlı direnişine verdiği 
destek unutulmayacaktır. Türkiye’de, 
yurtdışında vatandaşlarımızın bulun-
duğu ülkeler ile soydaş ve akraba top-
luluklarımız arasında 15 Temmuz ta-
rihi her yıl Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü olarak hatırlanmaktadır.

Not. Bu çerçevede 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile 
ilgili görsel belgelere, fotoğraf ve vi-
deolara, logo, banner vb. içeriklere 
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazır-
lanan 15 Temmuz’a www.15temmuz.
gov.tr özel web sitesinden ve YTB 
Tarafından derlenen video, fotoğraf 
gibi içeriklere http://images.ytb.gov.
tr/15temmuz/index.html linkten ula-
şabilirsiniz.  

Yurtdışı Türklär hem
Soy Topluluklar (YTB) Başkannıı

2019-cu yılın Orak ayın (iyül) 15-dä Türkiyedä bakıldı “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” yortusunun 
üçüncü yıldönümü. Bu sebeplän ilgili olarak Türkiye Prezidentın İletişim Başkannıı hem Yurtdışı Türklär hem 
Soy Topluluklar (YTB) Başkannıı tarafından  15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) anmalarına baalı anma mesajını 
dünneyää açıkladı. Aşaada o mesajı Türkiye türkçesindä tiparlêêrız hem olaylan ilgili fotolara linkleri vereriz.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ
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“Demokratiya hem Milli Birlik Günü”
2019-cu yılın Orak ayın (iyül) 15-dä tamamnanêr 3 yıl, nicä Türkiye Respublikasında devlet devrimi 

denemesi oldu. Şindi Orak ayın (iyül) 15-şi Türkiyedä ofițial olarak “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” 
yortusu bakılêr. Bu yortuya karşı redakțiyamız kabletti Türkiye Respublikası Kişinev Büükelçisinin Gürol 
SÖKMENSÜERin statyasını, angısını aşaada Türkiye türkçesindä tiparlêêrız.

FETÖ  terör örgütünün kalkıştığı 
hain, sinsi ve kanlı 15 Temmuz darbe 
teşebbüsünün üzerinden üç yıl geçmiş-
tir.

15 Temmuz teşebbüsü Türkiye’nin 
maruz kaldığı en kanlı terör saldırısı 
niteliğini taşımaktadır. FETÖ liderli-
ği tarafından planlanmış ve örgütün 
ordumuz içine sızdırılmış mensupları 
tarafından silahlı kuvvetlerin emir ko-
muta zinciri dışına çıkılmak suretiyle 
gerçekleştirilmiştir.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin ser-
gilediği vahşetin ve hainliğin benzeri 
tarihimizde yaşanmamıştır: Meclisi-
miz, Cumhurbaşkanlığı binası, MİT 
Başkanlığı, Gölbaşındaki Polis Özel 
Harekât Merkezi, Emniyet binalarımız 
bombalanmıştır. Sivil halkın üzerine 
tanklar sürülmüş, havadan bombalar 
yağdırılmış ve helikopterlerden ateş 
açılmıştır. Asker kılığındaki FETÖ’cü 
hainler, silah arkadaşlarının 
üzerine tereddüt göstermeden 
bombalar yağdırmışlardır. 
Gölbaşındaki Özel Harekât 
merkezinin savaş uçaklarıyla 
bombalanması neticesinde şe-
hit olan 51 polisimizin naaş-
larına dahi ulaşılamamıştır. O 
gece 251 vatandaşımız şehit 
olmuş, iki binden fazla vatan-
daşımız yaralanmıştır.

15 Temmuz, FETÖ terör 
örgütünün devletimize yöne-
lik oluşturduğu büyük tehdi-
di ortaya koymuştur. Esasen, 
15 Temmuz’un tüm boyut-
larıyla anlaşılabilmesi için 
FETÖ’nün on yıllar boyun-
ca, okul ve dershanelerden 
başlamak üzere oluşturduğu 
karanlık şebekenin ve evvel-
ce gerçekleştirdiği eylemlerin 
de değerlendirilmesi gerekir. 
Masumane bir eğitim ve hiz-
met hareketi kisvesi altında kurduğu 
okullarda genç beyinleri yıkamak su-
retiyle örgüt liderliğinin talimatlarını 
sorgusuz yerine getiren, bu uğurda hiç-
bir yasal ve ahlaki norm tanımayan ra-
dikal bir müridler grubu yetiştirilmiş-
tir. Bu okullardan mezun olanlar, sınav 
sorularının çalınması suretiyle devletin 
en kritik kurumlarına yerleştirilmiş, 
örgütün önünde engel gördüklerini her 
türlü yola başvurarak bertaraf etmişler-
dir. FETÖ, devletin kaynakları ve oto-
ritesini örgüt çıkarları doğrultusunda 
kötüye kullanmış, ekonomik ve siyasi 
nüfuzunu güçlendirmiştir. FETÖ’nün 
en kritik kurumumuz olan Türk Si-
lahlı Kuvvetleri içinde dahi kurduğu 

yapılanmanın büyüklüğü maalesef 15 
Temmuz’da anlaşılabilmiştir.

Bu büyük tehdidin bertaraf edilme-
sinde en büyük pay, kendi iradesi üze-
rinde bir güç tanımadığını, devletini 
ve demokratik kazanımlarını korumak 
için hayatını vermeye hazır olduğunu 
ortaya koyan Türk halkına aittir.

Geçtiğimiz üç yıl içerisinde devle-
timizin temel önceliklerinden birini, 
yurt içinde ve yurt dışında FETÖ’yle 
mücadele oluşturmuştur.  Türkiye 
içinde çabalarımız üç ana koldan sür-
dürülmektedir: Öncelikle 15 Temmuz 
sorumlularının hukukun üstünlüğü 
ilkesi temelinde adalet önünde hesap 
vermeleri sağlanmıştır. FETÖ’nün 
devlet kurumları içerisindeki örgütsel 
yapılanması deşifre edilmiş, örgütün 
“paralel devlet yapılanması” çöker-
tilmiştir. FETÖ’nün devlet kurumları 
dışında eğitimden medyaya ve banka-

cılık sektörüne uzanan ve ekonominin 
tüm alanlarına yayılan sahte oluşumla-
rı da ortadan kaldırılmıştır.

Karşı karşıya bulunduğumuz ola-
ğanüstü güvenlik sınamalarına rağmen 
yurtiçindeki mücadelemiz hukukun 
üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin 
korunması prensipleri temelinde yürü-
tülmüştür.

Bu süreçte, FETÖ önemli dönüşüm 
yaşamıştır. Türkiye’deki ana omurga-
sını kaybeden örgüt,  yurtdışı yapılan-
masıyla ayakta kalmaya çalışmaktadır. 
Dolayısıyla, Türkiye dışındaki FETÖ 
yapılarıyla mücadele daha büyük 
önem kazanmıştır.

FETÖ’nün yurt dışı yapılanma-

sıyla mücadele, en öncelikli gündem 
maddelerimizden birisidir. FETÖ’nün 
faaliyet gösterdiği diğer ülkeler bakı-
mından da bir güvenlik riski olduğu 
gerçeğini tüm uluslararası kamuoyu-
na anlatmaya çalıştık ve çalışıyoruz. 
FETÖ ne yazık ki, 1990’lardan itiba-
ren yayıldığı diğer ülkelerde de Türki-
ye’dekine benzer yapılanmalar oluştur-
muştur. Kendisine siyasi ve ekonomik 
nüfuz alanları yaratmayı amaçlamıştır. 
Bulunduğu ülkelerin kanunlarını ihlal 
etmekten çekinmemiş, adeta bir istih-
barat örgütü gibi çalışmıştır.

Diğer taraftan, FETÖ terör örgütü-
nün yurtdışındaki mensuplarının ada-
letten kaçmalarının ve yaptıkları yasa-
dışı para transferlerinin engellenmesi 
amacıyla adli süreçler başlatılmış olup, 
bu süreçler halen devam etmektedir. 
FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasının 
önde gelen elebaşlarının Türkiye’de 

açılan soruşturmalar kapsamında, ül-
kemize iade edilmesini hukuki çerçe-
vede talep ediyoruz.

Özellikle eğitim alanında FETÖ’ye 
karşı adımların mağduriyet yaratması-
nı istemiyoruz. Dostlarımızın güvene-
rek çocuklarını gönderdikleri okulların 
kapanmasıyla mağduriyet yaşamala-
rını önlemek için uluslararası stan-
dartlarda eğitim veren Türkiye Maarif 
Vakfı dünya çapında faaliyetlerini sür-
dürmektedir. Ne mutlu ki çabalarımız, 
olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır.

FETÖ’nün kendisini lanse etmeye 
çalıştığı şekilde eğitim ve hayır işle-
riyle uğraşan toplumsal bir hareket 
olmadığı,  siyasi ve ekonomik emelle-

ri bulunan karanlık ve sinsi bir örgüt 
olduğu uluslararası planda anlaşılmaya 
başlanmıştır.

Çeşitli ülkeler ve uluslararası örgüt-
ler, FETÖ’yü terör örgütü olarak ilan 
etmişlerdir.

FETÖ’nün içyüzünü anlayan ülke-
ler, örgüt üyelerinin faaliyetlerini ya-
kından izleyerek ve soruşturarak, bu 
kişilerin giriştikleri yasadışı işlemleri 
kolaylıkla görebilmiştir. Örgüt men-

supları  20’den fazla ülkeden 
sınır dışı edilmiştir.

19 ülkede FETÖ’ye bağlı 
okullar Türkiye Maarif Vakfı 
tarafından devralınmıştır. Bu 
okullardaki eğitim yasal çer-
çevede, gerçek öğretmenlerle 
ve yüksek standartlarda de-
vam etmektedir. Ayrıca, okul-
larda arka planda yürütülen 
yasadışı faaliyetleri ortaya çı-
karan 22 ülke, FETÖ’ye bağlı 
okulların kapatılmasına karar 
vermiştir.

Uluslararası alanda güç 
kaybeden örgüt, kontrol et-
tikleri medya organları aracı-
lığıyla asılsız haberlerle mağ-
duriyet hikâyesi yaratmaya 
çalışmaktadır. Cevaplanması 
gereken önemli bir soru var-
dır: “Bir eğitim kurumu neden 
terör örgütlerine özgü hücre 
tipi örgütlenme ile faaliyet 

gösterip, öğretmenlerini kod adları 
ile tanıyıp, birbirleriyle kriptografik 
yazışma uygulamalarıyla haberleşip, 
çalışanlarına ve üyelerine istihbarat 
toplama yöntemleri öğretir?” Böyle bir 
kuruma sadece okul demek mümkün 
müdür?

Türkiye olarak, dostlarımızdan 
beklentimiz bu tehlikeyi göz ardı et-
memeleri ve gerekli araştırma ve so-
ruşturmayı titizlikle yapmalarıdır. Bir 
gecede 251 şehit vermiş olan Türkiye 
bu karanlık örgütle mücadelesini ka-
rarlılıkla sürdürecektir.

Gürol SÖKMENSÜER,
Türkiye Cumhuriyeti

Kişinev Büyükelçisi

Gürol SÖKMENSÜER: “Türkiye 
FETÖ teror örgütüyle mücadelesine 
devam edecektir”
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Başta Kirsovo (Baş küüyü) prima-
rı Sergey SAPUNCI küüyün Kultura 
Evinin sțenasından kısa bir sözlän da-
nıştı zalda bulunannara, 
anarak hepsi raametli olan 
kirsovolı muzıkantları, 
artistleri hem kinomehan-
nikleri.

Sora üç saatlık bir 
konțerttä sțenadan sıray-
ca sölendi hem anıldı bu 
küüdä duan, yaşayan hem 
sora da raametli olan mu-
zıkantlar, artistlär hem 
kinomehanniklär. Belliki, 
bu sırada başta bulundu 
Moldovanın kıymetli halk 
artistleri İon BASS hem 
Nikolay SULAK.

Hepsi bu insannarı ana-
rak, Baş küüyü (Kirsovo) 
artistleri Elizaveta PANAİTOVA, Alek-
sandr KRİSTİOGLU, Sergey SAPUN-
CI, İvan KRİSTİOGLU hem başkaları 
hem da o avşam burayı musaafir olan 

Kongaz küüyün artistleri Yuliyä ARNA-
UT, Elena PAÇİ, Valentina hem Mihayıl 
YASIBAŞlar, Mihayıl PAÇİ sțenadan 
rusça, bulgarca hem gagauzça türkü çal-

dılar. Erindeki örnekli ansambli “Laalä” 
(öndercisi – Mariya Georgievna DOB-
RİOGLU) moldovan, ukrayin, rus hem 
gagauz oyunnarını gösterdi.

Kirsovoda (Baş küüyü) raametli muzıkantları andılar
Orak ayın (iyül) 6-da Gagauziyanın Baş küüyündä (Kirsovo) büük bir 

konțertlän andılar bu küüyün raametli muzıkantlarını, artistlerini hem ki-
nomehanniklerini.

Bir ara Kirsovo (Baş küüyü) primarı 
Sergey SAPUNCI sțenaya çaardı zalda 
bulunan “Baş küüyü – Kirsova” türkü-

nün (ani artık oldu bu küüyün gimnası) 
avtorlarını Todur ZANETi hem İliya Fİ-
LEVı. Canabisi açıkladı, ani primariya-
nın Sovetinin 2017-ci yılın kararınnan 
bu iki insana “Kirsovo şannı musaafir-
leri adı verilmiş” da, baalayıp şiritleri, 
kutladı onnarı. Bundan sora Elizaveta 
PANAİTOVA hem Aleksandr KRİSTİ-
OGLU çaldılar bu türküyü.

Konțertın sonunda zalda bulunan-
nar aykta bir susmak minudunnan 
andılar hepsini raametlileri, kimin adı 
sțenadan sölendi hem diil salt onnarı.

Bütün avşam muzıka hem 
spețefektlar pultunda çalıştı Vasiliy 
DRAGAN.

Büünkü gündä hepsi 
kaldırılan insannardan 
respublikada yaşêêr 
yaklaşık 7 bin kişi. Ga-
gauziyada bu gün, nicä 
da artık 17 yıl sıravardı, 
Çadırdakı “Dooruluk” 
cümne kuruluşu tarafın-
dan Çadır kasabasında 
kurulan “XX-ci üzyılın 
40-50 yıllarında politi-
kalı represiyaların kur-
bannarını anmak” taşın 
yanında bakıldı, neredä 
pay aldılar Sibirdän hem 
Kazahstandan geeri 
dönän kaldırılma insan-
nar hem onnarın büünkü evlatboyları.

Yaslı sıra başladı çannarın 
düülmesindän hem susmak minudun-
dan, anmaa deyni hepsini, kim 1940-
1952-ci yıllarda Sovet Rejimın tarafın-
dan yapılan genoțidın kaya taşlarının 
arasından geçti: kurşunnara uruldu, 
zorlan yapılan aaçlıktan öldü, GULAG 
lagerlerinä atıldı, Sibirä hem Kazahs-
tana kaldırıldı.

Sibirä hem Kazahstana gagauzların 
zorlan kaldırılmasının 70-ci kara yılı

Orak ayın 6-da Moldova hem Gagauziya, yaşlan gözlerindä, andı o kara günü, açan 1949-cu yılın Orak ayın (iyül) 
6-da bir gecedä Sibirä hem Kazahstanın kırlarına kaldırıldı 35050 insan (9745 adam, 13924 karı hem 11381 uşak). 
Ama istoriklerin çoyu sayêrlar, ani kaldırılan insannarın sayısı 40 bini aşêr. Sayılêr, ani bütün Gagauziyadan politi-
kalı represiyaların altına düştü 4 binä yakın insan (haliz insan sayısı şindi da diil belli).

Sora, biri-biri ardına söz tutup, o 
kara günnär için hem o kannı baskılar 
için, onnarın akıllarda korunmasının 
önemnilii için nasaat ettilär Çadır-
dakı “Dooruluk” cümne kuruluşun 
başı Mihail GAGAUZ, Çadır rayon 
administrațiyanın başı Valentin KARA, 
Çadır primariyasının sovetnii Konstan-
tin KELEŞ, yazıcı Konstantin KUR-
DOGLU, “Dooruluk” cümne kuruluşu 

sovetin azası Svetlana KAPANCI.
Beşgöz küüyündän kaldırılan İvan 

SLAVİOGLU okudu peetini, neredä 
annadıldı 1949-cu yılın Orak ayın 
(iyül) 6-da olduu işlär.

Sibirä hem Kazahstana kaldırılan 
70-ci kara yılı sırasının sonunda bu-
rada bulunan insannar “XX-ci üzyılın 
40-50 yıllarında politikalı represiyala-
rın kurbannarını anmak” taşına çiçek 

koydular hem Çadır primariyası, rayon 
administrațiyası hem da iki biznesme-
nın tarafından hazırladıkları “Pomana 
sofrası”na buyur edildilär.

Not. Kişinevda anmak sırası geçti 
demir yolu garanın önündä kurulan 
“Deportațiyaları anmak” pamätniin 
önündä. Buradakı anmak sırasında 
pay aldılar Moldova Premyer-mi-
nistrusu Maya SANDU, Premyer-mi-
nistru yardımcısı Andrey NÊSTASE, 
Moldova Parlamentın deputatları.

Gagauziyda bu kara hem yaslı 
anmak sırasına, Stalinin gölgesindän 
korkarak bezbelli, katılmadı ne seçil-
miş Gagauziya Başkanı ne da onun 
yardımcıları, ne Gagauziya Halk 
Topluşu deputatları, ne İspolkom 
azaları ne da başka bir politikacı.

Akademik hem poet Todur ZA-
NET, Gagauz Millli Gimnanın avtoru

Fotolar: Alina MİHALKİNA
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Aşaada GRT saytından bu ko-
nuylan ilgili yazıyı (rusça) hem yapı-
lan esabı tiparlêêrız:

Два месяца без зарплаты
Исполком Гагаузии в последний 

раз переводил ОВК «ГРТ» деньги на 
заработную плату в мае этого года. 
Этими средствами закрыли зарпла-
ту за апрель. Следующий транш 
должен был быть в июне, чтобы по-
крыть зарплату за май. Но транша 
нет до сих пор. Уже июль, и работ-
ники ГРТ должны были получить 
июньскую зарплату. А в действи-
тельности не получили даже за май.

На сегодняшний день по ряду 
причин, сотрудники ОВК «ГРТ» не 
получили заработную плату с мая 
по июнь этого года. И.о. исполни-
тельного директора ОВК «ГРТ» Ви-
талий Гайдаржи сообщил, что все 
это происходит по намеренным при-
чинам исполнительного комитета 
Гагаузии.

ВИТАЛИЙ ГАЙДАРЖИ, и.о. ис-
полнительного директора ОВК 
«ГРТ»: «Две недели я никак не ком-
ментировал эту ситуацию. Я думал, 
что путем дипломатии можно раз-
решить ситуацию. Но практика по-
казала, что такой метод не работает. 
Были комментарии и в социальных 
сетях. Сегодня мы опубликуем на 
нашем сайте информацию, подго-
товленную бухгалтерией для того, 
чтобы снять вопросы перед коллек-
тивом и общественностью по пово-
ду достойного финансирования ком-
пании».

Финансовые средства для ОК 
«ГРТ» были утверждены в бюдже-
те автономии на 2019 г. в размере 5 
млн. леев. Эти деньги были разделе-
ны исполкомом на 12 месяцев, тем 
самым, ежемесячно ОВК «ГРТ» по-
лучает по 416 тыс. леев. О том хва-
тят ли эти финансовые средства на 
ежемесячную выплату заработных 
плат сотрудникам компании, у ру-
ководства никто не интересовался, 
сообщил И.о. исполнительного ди-
ректора ОВК «ГРТ» Виталий Гай-
даржи.

ВИТАЛИЙ ГАЙДАРЖИ, и.о. ис-
полнительного директора ОВК 
«ГРТ»: «Нас не спросили, что воз-
можно в какой-то месяц нам нужно 
меньше финансов, а в какой-то боль-
ше. Это никого не интересовало».

ОВК «ГРТ» из бюджета получи-

ла 2 млн. 388 тыс. леев. Последние 
трансферты были перечислены в 
мае сего года. Выплата по заработ-
ным платам на май составила 2 млн. 
894 тыс. 80 леев. В итоге получает-
ся, что в компании статья заработ-
ной платы превышает те субвенции, 
которые определены бюджетом.

В И Т А Л И Й 
ГАЙДАРЖИ, и.о. 
исполнительного 
директора ОВК 
«ГРТ»: «Я вижу 
только один вы-
ход: дождемся от-
вета с управления 
финансов для того, 
чтобы обратить-
ся в судебные ин-
станции и попро-
сить их арестовать 

счета управления финансов на ту 
сумму, которую нам должен бюд-
жет в соответствии с тем, что было 
утверждено, т. е. сумма в размере 5 
млн. леев».

В компании работает 56 сотруд-
ников, которые ежедневно произво-
дят новости и программы, заполняя 
собственным эфиром 17-18 ч. Со-
трудники компании, не получая за-
работную плату, не знают, чем опла-
чивать ранее взятые кредиты.

ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВ, 
сотрудник ОВК «ГРТ»: «Не знаю, 
откуда взять деньги. Первый ме-
сяц ожидали, но денег не поступи-
ло. Пришлось одолжить у друзей. 
Вернуть-то надо. Сложное положе-
ние. Есть коллеги, у кого кредиты 
надо выплачивать. Будет ли вообще 
заработная плата, никто не знает. За-
думываюсь о том, чтобы искать ра-
боту. Надо жить дальше».

На сегодняшний день компания 
находится в ситуации, когда есть 
определенные поступления на сче-
тах, но воспользоваться ими не-
возможно из-за того, что счета за-
блокированы судоисполнителем. 
Исполнительный комитет Гагаузии 
не комментирует сложившуюся на 
ОК «ГРТ» ситуацию.

GRT dolayında enidän ateşi kızıştırêrlar
Bitki iki aftanın içindä Gagauziyanın eski Başkanı İrina VLAH türlü açıklamalarında “Gagauziya Radio hem 

Televideniya” (GRT) Cümne Kompaniyasında işleri kötüleer hem isteer, ani GRTnın öndercileri hem Gözledici 
Soveti kuvettän atılsınnar. Bu kötülemektä en çok dalga, maamilä surat, o, ani GRT işçilerinä vakıdında zarplata 
ödänmärmiş. Ama zarplatanın ödenmemesindä Başkanın önderciliindä bulunan İspolkomun kabaatı da var.

Bu konuylan ilgili GRT geçici başı Vitaliy GAYDARCI GRTnın saytında açıkladı, ani zarplatanın verilmemä 
sebepi Gagauziya İspolkomun bu Cümne Kompaniya 532 bin ley borcu.

Orak ayın 3-dä üülendä birbuçuk saadın içindä Gagauziyada boralar 
hem bakırdan dökülän yaamurlar çorbacılık etti. Gagauziyanın Üstolan du-
rumnarın Upravleniyası (ÜDU) bildirdi, ani kıyemettä lüzgerin hızlılıı 20 
m/s, sular da 20 litra 1 metraya gelärdi. Bu hava kıyemeti büük zararlar 
getirdi: evlerin örtülerini söktü, sellär sokakları aldı, elektrika tellerini ko-
pardı, tarlaları hem harmannarı sildi, fidannarı cinkti.

Bu durumnan ilgili Komratta hemen Gagauziyanın Üstolan durumnarı komi-
siyası toplandı. Nicä bildirdi komisiyanın başı hem Gagauziyanın geçici Başkanı 
Vadim ÇEBAN bu belanın beterinä Gagauziyada şafksız kaldı Baurçu, Baş kü-
üyü (Kirsovo), Bucak, Feropontyevka, Kongazçık hem Svetloe küüleri hem da 
Komrat kasabası.

Komrat hem Valkaneş kasabalarında cingilän fidannar elektrika tellerini ko-
pardılar. Komratta hem Çadırda fidannar maşinaların üstlerinä düştülär. Baş kü-
üyü (Kirsovo) tarafından Komrada giriştä büük bir fidan ana yola düştü da yolu 
kapadı.

Vadim ÇEBAN teklif etti iki günün içindä erindeki kuvetlär hem çiftçilik çor-
bacılıkları hazırlasınnar hepsi dokumentleri zarar için da Gagauziyanın kolayı 
olsun yardım istemää merkez kuvetlerdän, zerä Gagauziyanın kendi parası bu iş 
için etişmeyecek.                                                               Fotolar: gagauzinfo.md

Gagauziyada genä hava kıyemeti
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Bu yıl da, Orak ayın 16-da, Türk 
İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu 
Başkannıın (TİKA) tarafından granitlän 
hem çimennän donadıldımış bu anmak 
taşın yanında hepsi 251 raametli kah-
ramanı hem 2016-cı yılın 15 Temmuz 
(Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi olayları 
anmak için hem Türkiye Respublika-
sında bakılan “Demokratiya hem Milli 
Birlik Günü” yortusunun üçüncü kutla-
malamak için bir sıra yapıldı.

Bu önemni sırada pay aldılar Tür-
kiye Respublikası Kişinev Büükelçi-
sinin Gürol SÖKMENSÜER, Türk 
İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvo-
su Başkannıın (TİKA) Kişinev TİKA 
programaların Koordinatoru Selda 
ÖZDENOĞLU, Gagauziyanın eni 
seçilän Başkanı İrina VLAH, Gagauzi-
ya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA 
hem GHT deputatları, Çadır primarı, 
gagauz kultura hem bilim adamnarı, 

türk vatandaşları, Kongaz Süleyman 
DEMİREL teoretik liţeyin üürencileri 
hem üüredicileri, çadırlılar.

Gagauziyada bu saygılı anma sı-
rası başladı susmak minudundan hem 
Moldovanın, Türkiyenin hem Gagau-
ziyanın gimnalarından hem da kahra-
mannarın anmak taşına çiçek koyul-
masından.

Sora Büükelçi Gürol SÖKMEN-
SÜER annattı o olaylar için, ani oldu 
üç yıl geeri, açan FETÖ 
teroristlerin tarafından 
devlet devrimi dene-
mesi yapıldı hem nicä 
ona karşı bütün Türkiye 
halkı, birleşip, kalktı. 
Canabisi acıylan söledi, 
ani o gecä demokratiya-
yı korumak için, Çadır 
anma taşında adları ya-
zılı olan, 251 türk va-
tandaşı kendi cannarını 
kurban verdi. Onuştan 
da Türkiye bu gündä 
“Demokratiya hem Milli 
Birlik Günü” yortusunu 
bakêr.

Bundan sora söz alan 

Gagauziyanın eni seçilän Başkanı İrina 
VLAH urguladı, ani Gagauziya halkı 
candan acıyardı o olaylar için, ani oza-
man olardılar Türkiyedä.

Anma sırasının sonunda kısa bir 
kultura programasını gösterdilär Kon-
gaz Süleyman DEMİREL teoretik 
liţeyin üürencileri, angıları okudular 
şiirleri hem çaldılar “Osman Paşa” 
hem da “Herbir şehitin bir türküsü var” 
türkülerini.

Gagauziya insannarına verildi kola-
yı tanışsınnar bir foto sergisinnenä, ani 
annadardı üç yıl geeri olan o tragedi-
yalı saatları.

Basım toplantısında Büükelçi Gü-
rol SÖKMENSÜER annattı zalda bu-
lunan jurnalistlerä Türkiyede 2016-cı 
yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-
şi) gecesindä FETÖ teroristlerin tara-
fından devlet devrimi denemesi için. 
Urguladı, ani o gecä hem o günü de-
mokratiyayı korumak için FETÖculara 
karşı bütün halk kalktı hem, 251 can 
kurban vereräk, durgutu bu devrimi.

Büükelçi Gürol SÖKMENSÜ-
ER urguladı, ani artık üç yıl Türkiye 
FETÖ terorist organizațiaysına karşı 
savaşêr hem iler dooru da bu savaşmak 
ilerleyecek.

Basım toplantısının sonunda Büü-
kelçi Gürol SÖKMENSÜER derindän 
cuvap verdi o soruşlara, ani çeşitli TV 
kanalların hem gazetaların korespon-
dentları Canabisinä sordular.

Hep o günü Türkiye Respublika-
sında bakılan “Demokratiya hem Mil-
li Birlik Günü” yortusunun üçüncü 
yıldönümünnän ilgili olarak Türkiye 
Respublikası Kişinev Büükelçisi-
nin Gürol SÖKMENSÜER ofițial bir 
reçepțiya verdi.

Reçepțiyada, ofițial musaafir ola-
rak, Moldova Respublikasının Prezi-
dentı İgor DODON pay aldı. Bundan 

kaarä reçepțiyaya katıldılar Türk İş-
birlii hem Koordinaţiya Agenstvosu 
Başkannıın (TİKA) Kişinev TİKA 
programaların Koordinatoru Selda 
ÖZDENOĞLU, Gagauziyanın eni 
seçilän Başkanı İrina VLAH hem İs-
polkom azaları, Gagauziya Halk Top-
luşu Başı Vladimir KISSA hem GHT 
deputatları, Komrat, Çadır hem Valka-
neş primarları, Moldova Parlamentın 
deputatları hem çeşitli partiyaların aza-
ları, diplomatlar hem diplomat misiya-
ların temsilcileri, türk işadamnarı hem 
üüredicileri.

Recepțiya başladı şehitleri anmak 
minudunnan hem Türkiyeylän Moldo-
vanın Gimnalarından. Nedän sora kısa 
bir sözlän Büükelçi Gürol SÖKMEN-
SÜER annattı “Demokratiya hem Milli 
Birlik Günü”n üçüncü yıldönümü için 
hem o olaylar için, ani oldu 15 Temmuz 
(Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi hem 
günü. Sözün sonunda şükür etti Moldo-
va Respublikasının Prezidentına İgor 
DODONa, ani Moldova o zor durumda 
Türkiyenin yanında bulundu hem şindi 
da bu dostluu ileri dooru sürdürêr.

Kendi sözündä Prezident İgor DO-
DON annattı Türkiye hem Moldova 

arasında dostluk işbirlii için hem kut-
ladı bütün türk halkını bu büük yortuy-
lan, dileräk ona kısmet hem işelrlemäk.

Bundan sora reçepțiyada bulunan-
nara gösterildi bir kino o üç yıl geeri 
olan olaylar için hem verdi kolaylık ta-
nışmaa foto sergisinnän, ani maasuz bu 
iş için kuruldu. 

Reçepțiyada hepsini ikram ettilär 
gözäl türk imeklerinnän hem iki çeşit 
şerbetlän.

T.C. Kişinev Büükelçiliindä basım toplantısı hem reçepțiya
Orak ayın (iyül) 15-dä Türkiye Respublikasında bakılan “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” yortusunun 

üçüncü yıldönümü kutlamalarınnan ilgili Türkiye Respublikası Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER bir ba-
sım toplantısı yaptı, ardından da ofițial reçepțiya verdi.

Gagauziyada Türkiyenin “Demokratiya hem Milli Birlik Günü”
2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi olan Türkiyedä devlet devrimi denemesinä karşı koyan 

kahramannarın öldürülmesinin hem yaralanmasının acısını Türk halkınnan paylaşarak, 2018-ci yılın Orak ayın 
15-dä, Çadır kasabasının primariyasının kararınnan hem TİKA yardımınnan Çadırın “İzmit kardaşlık parkında” 
anma taşı koyuldu.


