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Uşaklarımıza hem halkımıza
TİKAdan kalıcı yardımnar

Son yılda, başka proektların arasında, Türkiyenin Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıı (TİKA) 
Gagauziyada çok yardımcı proektları aslıya çıkardı. Onnarın arasında Gagauziyanın zanaat lițeyinä, üüsüzlerä 
hem ana-boba sıçaklıından bir tarafa kalan uşaklar için internata, uşak başçalarına hem başka üüredicilik hem da 
saalık kuruluşlarına bütün candan gelän cömert yardımnar da var.  Hepsi bu proektların başarılmalarınnan hem 
ofițial açılışlarınnan ilgili haberlerimizi okuyun gazetamızın büünkü sayfalarında.

Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz 
şehitlerinä Gagauziyada saygı

2021-ci yılın Orak ayın (iyül) 16-
da Gagauziyanın Çadır kasabasın-
da, Türkiye Respublikasının “De-
mokratiya hem Milli Birlik Günü” 
çerçevesindä, oldu bir sıra, neredä 
saygıylan andılar 2016-cı yılın 15 
Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) 
gecesi FETÖ tarafından Türkiyedä 
devlet devrimi denemesinä karşı ko-
yan 251 şehiti hem yaralanan insan-
narı. 

Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz 
şehitlerinä Gagauziyada saygı sırası 
geçti Çadır kasabasının “İzmit kardaşlık 
parkında”, neredä Çadır primariyasının 
kararınnan hem Türkiye Türk İşbirlii 
hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkan-
nıın (TİKA) yardımınnan 2018-ci yılın 
Orak ayın 15-dä kuruldu hem açıldı 
2016-cı yılın 15 Temmuz şehitlerini an-
mak nışan taşı.

Ukraynanın Perzidentı Vladimir 
ZELENSKİY imzaladı “Ukraynanın 
erli halkları için” № 1616-IX Zako-
nunu, angısı, sıra dışında olarak, Uk-
raynanın Üüsek Radası tarafından 
01.07.2021 günündä kabledildi.

Bu Zakona görä türk kökenni krım 
tatarlarını, krumçakları hem karaim-
narı erli halklar sayısına aldılar da 
“onnar kultura, habercilik hem başka 
hakklarda devlet tarafından maksi-
mum korumaya alınêrlar” hem Zakon 
zapa altına koyêr “onnarın etnika kö-
künü ya da etnika özelliini şüpä altına 
almaa” Bu Zakona görä “erli halkların 
kultura varlıı hem zorlan asimiläțiyası 
Ukrayna devleti tarafındnan korunma-
ya koyulêr”.

Bakmadaan ona, ani zakona alınmak 
için hepsi kertiklär Ukraynada yaşayan 
gagauzlarda da var – bu topraklarda 500 
yıla yakın yaşêêrlar, dünnääda devletleri 
yok, ÜNESKO tarafından açıklandı, ani 
gagauz dili kaybelmäk kertiinä geldi, 
neçin sa Ukraynanın Üüsek Radası, ga-
gauzların zakoncasına asimiläțiyasına 
hem etnika kayıplıına yolu açıp, onnarı 
erli halk olarak tanımadı hem koruma 
altına alımadı. Demeli, gagauzlara Uk-
rayna devleti tarafından bu uurda ko-
runmak olmayacek. Ama bunnar hepsi 
kimin umurunda.

2021-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 
19-da olacek Gagauziya Halk Toplu-
şu seçimnerindä pay almaa deputat 
kandidatlarına deyni danışmalara 
21.07.2021 günü kapular açıldı. 

Gagauziyanın Merkez Seçim Ko-
misiyası (MSK) bildirdi, ani artık alt-
mıştan zeedä kişi imza toplamaa lis-
telerini aldı. MSK yazıya geçirdi 13 
inițiativa grupasını: 10 soțialistlär hem 
komunistlär blokundan, 3 – baamsız 
kandidatların.

GHTya kandidatlar lääzım topla-
sınnar imza bu algoritmaya görä: 500 
kişidän aaz yaşaşan küülerdä – 50-70 
imza, kalan erlerdä – 100-150 imza. İmza 
toplamaa listelerini MSK 20.08.2021 
günü saat 17:00 kadar kabledecek.

Gagauziya Halk Topluşuna 
lääzım olacek 35 tek mandatlı seçim 
bölümündän 35 deputat ayırmaa.

ŞAŞILACEK İŞ:
Ukraynada
gagauzları erli 
insan erinä 
saymêêrlar

GHTya kandidatlara 
yol açık, ama ilktän 
imzalar toplanacek
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Buluşmak kapalı kapular ardında 
geçti. Buluşmadan sora Maya SAN-
DU açıkladı, ani “Gagauziya primarlar 
Asoțiațiyasına girän küülerin hergünkü 
lääzımnıklarını lafettik – erindeki kuvet 
organnarın dooru finans edilmesi, paalı 
proektlar (su hem kanalizațiya, boklık-
ları atmak, yolları düzmäk gibi) için 
kolaylık vermäk, eni iş erleri kurulma-
sını. Erindeki primarlar urguladılar, ani 
bu problemaları çözmää deyni onnarın 
merkez cümne administrațiyasının ar-
kalamasına zorluk var”.

Bundan kaarä, Maya SANDU Ça-

Kıpçaklılar sayêrlar, ani bu kapa-
mak – bir politika emiri, angısı veril-
di Gagauziyada kuvettä bulunannarın 
tarafından. Çünkü Valeriy MANAS-
TIRLI GHTya kandidatlıını çıkararsa, 
ozaman o, Kıpçak küüyündän büünkü 
Halk Topluşunda Gagauziya Başkanı-
nın cep deputatının Nikolay DRAGA-
Nın yolunu geçecek. Bu olmasın deyni 
onun üzünü bataklamaa savaşêrlar.

Valeriy MANASTIRLInın ka-
panması politika emiri olmasını, en 
aazdan, göster o iş, ani Gagauziya 
Başkanatın önündä kıpçaklıların pro-
testından sora Canabisini kolverdilär, 
bezbelli verilän ikinci emirä görä.

dır hem Taraklı kasabalarında başka 
insannrlan buluşmaktan sora urguladı, 
ani “Biz çok milli him erindeki soruş-
ları inceledik da annaştık, ani, birliktä 
işleyeyeräk, lääzım kuralım dooru, 
ortak hem birlikli bir cümne, neredä 
herkezi kendisini faydalı duyacek hem 
kendisini göstermää şansı olacek.

Not. Gagauziya primarlar 
Asoțiațiyasının Maya SANDUylan 
buluşmasına Gagauziya Başkanı 
İrina VLAH teklif edilmedi, ama o 
geldi hem dışarda çok vakıt bekledi, 
ama içeri girämedi.

Prezident Maya SANDU
Gagauziya primarlar 
Asoțiațiyasınnan buluştu

Bilmeeriz ne sä devirildi mi bu 
dünneydä, osa yıldızlar mı tersinä 
dönmää başladılar, ama Gagauzi-
ya Başkanı İrina VLAH, ani Maya 
SANDUyu ne görmää ne da saymaa 

istäärdi, ne da Canabisini perzident 
seçilmesinnän kutlaardı bu kerä, bir 
kabaatlı uşak gibi, süzülärdi Çadır 
kasabanın primariyasının eşiklerin 
yanında da ne sa Moldova Prezidentı-

na sölemää savaşardı. Bu diildi o ho-
dul, azıtmış, birkimseyi tanımaa hem 
bilmää istämeyän İrina VLAH. Bu – o 
İrina VLAHın gölgesiydi.

Çadır kasabanın primariyasının 
eşikleri önündä durarak, İrina VLAH, 
may sekiz aydan sora, aazından lafla-
rını öttüreräk, nicä öttürerlär düdüü 
onnar, kim düdüktä çalmaa becermeer, 
diş arası kutladı Maya SANDUyu onun 
2020-ci yılın Kasımın 10-da Moldova 
Prezidentı seçilmesinnän hem dedi, ani 
“iş beterinä bu toplantıya katılamêêr”, 
bu arada islää işideräk nicä Gagauzi-
ya primarlar Asoțiațiyasının başı hem 
Kıpçak küüyün primarı Oleg GARİ-
ZAN onun üzünä dedi, ki bu toplantıya 
onu hiç çaarmêêrlar da. 

Nicä herkerä, kameraların önündä, 
Gagauziya Başkanı savaştı terbeeleri 
kendi elinä almaa da “küsmää” Mol-
dova Prezidentına, ani Gagauziya-
da bölä buluşmayı seçmiş. Prezident 
Maya SANDU pek gözäl bir cuvap-
lan “urdu İrina VLAHın burnusuna”, 

deyeräk, ani şindi kendisini Gagauzi-
ya primarlar Asoțiațiyası burayı çar-
dı da Gagauziya tarafından başka bir 
ofițial teklif gelirsä o Gagauziyaya 
genä gelecek.

İrina VLAH, genä kameralara 
işleyeräk, dedi, ani Moldovanın “Ko-
runmak üüsek Sovetindä” prezidentı 
kutlamaa istärdi, ama kendisini orayı 
çaarmamışlar.

Neyä, İrina VLAHı “erinä oturda-
rak”, Prezident Maya SANDU genä 
incä bir cuvap verdi: “Korunmak üüsek 
Sovetindä biz korupțiyaylan düüşeriz 
hem regional soruşlarını incelämeeriz”.

İrina VLAHın tarafından bu dialog 
neydi acaba? 

İrina VLAHın tabannarı mı yanêr, 
ayakların altından toprak mı kayêr osa, 
fena tırmalamaktan öncä, tırnakların 
saklanması mı? 

Bunun cuvabını tezdä görecez, açan 
Moldovada Parlamentı seçimnerindä 
seçimnerini kazanan adanmışlarını as-
lıya çıkarmaa başlayacek.

Diş arası kurtlama, lafları zorlan öttürmä hem 
terbeyleri enidän elä kavramaa savaşmak

Orak ayın (iyül) 2-dä, açan Moldova Prezidentı Maya SANDU geldi 
Çadır kasabasına Gagauziya primarlar Asoțiațiyasına girän primarlarlan 
buluşmaa, onu artık uzun zaman orada beklärdi Gagauziya Başkanı İrina 
VLAH, angısını bu toplantıya primarlar çarmadıydılar.

Ani Kıpçak küüyündä kuvedi yala-
yannarı hem baamsız kıpçaklıların ara-
sında cenk başlêêr biz yazdıydık artık 
(bak: http://anasozu.com/insan-neya-
hazirlansin-cenga-mi-1990-cu-yila-
mi/). Yavaş-yavaş cengi çeketterinnär 
da belli olmaa başladılar.

Kıpçak küüyündä olan işlär için 
Orak ayın 14-dä Kişinevda bir pres-
konferențiyada bu küüyün küü Soveti-
nin sovetnikleri (Valeriy MANASTIR-
LI hem başkaları) açıkladılar, ani küüdä 
Nikolay DRAGAN predsedatelliindä 
kolhoz tarafından, Gagauziya önder-
cilerindän, polițiya hem prokuratura 
tarafından başsızlık yapılêr.

Başkanatta protesttan 
sora kolverdilär

Orak ayın (iyül) 15-dä Çadır polițiyası, uydurma bir sebep bulut, kapadı 
Kıpçak küüyün küü Sovetinin sovetniini hem işadamını Valeriy MANAS-
TIRLIyı, angısı gelecek Gagauziya Halk Topluşuna deputat seçilmää karar 
aldı.

Orak ayın (iyül) 2-dä Moldova Prezidentı Maya SANDU, Moldovanın 
üülen tarafına bir vizit yapıp, buluştu öndercilärlän, üüredicilärlän, dok-
torlarlan, perimarlarlan hem onnarlan olan toplantılarda pay aldı. Olä bir 
buluşmak, Gagauziya primarlar Asoțiațiyasının buyur etmesinä görä, oldu 
Gagauziyanın Çadır kasabasında bu asoțiațiyaya girän primarlarlan da.
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Sonu 6-cı sayfada

Uluslararası toplum terörizmi her 
türlü biçim ve tezahürleriyle kınadığı-
nı ve terörizmle  mücadele kararlılığını 
sıklıkla ifade ediyor. Bu yerinde bir tu-
tum, zira terörizm tüm insanlığın  ortak 
güvenliğine, refahına,  değerlerine ve 
daha parlak bir gelecek beklentilerine 
başlıca tehdit olmayı sürdürüyor. 

Terörizm olgusu son yıllarda bir 
dönüşüm geçirdi. Bu süreçte, terör 
örgütlerinin amaç ve araçları genişler-
ken, eylemleri yeni boyutlar kazandı. 
Terör örgütleri sosyal, ekonomik ve 
teknolojik gelişmeler ile hızla evrilen 
uluslararası ortama kendilerini uyarla-
ma gayretindeler. Terör gruplarının ba-
zıları  açıkça görünür  değiller ve sinsi-
ce tasarlanmış  bir propaganda aracının 
arkasına saklanmış durumdalar. Bu 
durum, küresel  terörle mücadele stra-
tejimizin de gözden geçirilmesini ge-
rektiriyor. Terörle etkin mücadele için, 
yeni nesil terör örgütlerine ilişkin kap-
samlı bir algı ve farkındalığa, yeni bir 
perspektife ve uluslararası toplumun 
bu yönde  sergileyeceği güçlü  siyasi 
iradeye ihtiyaç var. 

 Yeni terörizm tehdidi karşısın-
da yerleşik varsayımlarımızı gözden 
geçirerek klişeleri yıkmanın zamanı 
geldi. Yeni bir terör örgütü türü olan 
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve 
Türkiye’nin buna karşı mücadelesi bu 
konuda çarpıcı bir örnektir. 

Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihin-
de FETÖ tarafından kalkışılan acıma-
sız bir darbe girişimiyle karşı karşıya 
geldi.  Devlet organlarına sızmış gizli 
bir terör örgütü olan FETÖ, demok-
rasiyi yıkmaya ve demokratik yollar-
la seçilmiş hükümeti silah kullanarak 
devirmeye kalkıştı. O kara gecede, 
FETÖ’nün terör eylemleri 251 vatan-
daşımızın hayatını kaybetmesine ve 
2000’den fazla vatandaşımızın yara-
lanmasına  neden oldu.  Milletin hür 
iradesinin vücut bulduğu Meclisimiz 
ve Cumhurbaşkanlığı başta olmak 
üzere devlet kurumları tanklar, askeri 

uçaklar ve helikopterlerle düzenlenen  
ağır saldırılara maruz kaldı.

FETÖ üyeleri o gece Türk mille-
tine karşı nasıl bu denli acımasız ola-
bildiler? Seçilmiş hükümete ve meşru 
anayasal düzene nasıl böyle düşman 
hale geldiler? Bu sorulara vereceğimiz 
cevaplar bazı ülkelerde etkin faaliyet 
gösteren bu son derece tehlikeli yapı-
nın ortaya çıkışına ve yapılanmasına 
dair ipuçları barındırabilir. 

Bu sinsi örgütün üyeleri Türkiye’de 
ve farklı ülkelerde çoğunlukla okullar, 
dil merkezleri ya da yurtlar şeklindeki 
sözde eğitim kurumlarında, en kutsal 
milli ve manevi değerlerin istismarı 
yoluyla ideolojik eğitime ve beyin yı-
kamaya tabi tutuldular. Dünya görüşle-
ri de sözde ‘Kainat İmamı’  ilan edilen 
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen etrafında 
inşa edilmiş uydurma bir bilgelik miti 
etrafında şekillendi. FETÖ içinde-
ki çarpık  hiyerarşi onun emirlerinin 
mutlak gerçekler  olarak görülmesini 

zorunlu kılıyor ve bu  emirler, demok-
ratik değerlere ve insan haklarına aykı-
rı olsalar bile  sorgulanamıyor. FETÖ 
tam bağlılıklarını teminat altına almak 
için genç insanların beyinlerini o de-
rece yıkamış ki, bu gençler sonunda 
arkadaşlarına, hatta  ailelerine yaban-
cılaşmışlar. Nitekim, FETÖ mensubu 
darbeciler, adeta uzaktan kumanda edi-
len birer robot gibi, talimat geldiğinde 
15 Temmuz gecesi çalışma ve silah 
arkadaşlarına silah doğrultmaktan ve 
onları katletmekten çekinmediler. 

FETÖ iltisaklı şahıslar bulundukla-
rı toplumda farklı kimliklere bürüne-
rek gizlenmek konusunda da mahirler. 
Örgüt; sivil, askeri ve güvenlik bürok-
rasisini özellikle hedef seçmiş. Tüm bu 
yapılanmanın nihai amacı ise devletin 
kurumlarını ele geçirmek.

Türkiye’nin darbe girişimi öncesin-
de yaşadığı tecrübe, FETÖ’nün gün-
demini ilerletmek için başvurabileceği 
yasadışı yöntemlerin örnekleriyle dolu-

dur.  Bunlar arasında siyasetçi ve bürok-
ratlara şantaj yapmak, üyelerini devlet 
kurumlarına yerleştirmek için merkezi 
sınavlarda geniş çaplı sistematik hileye 
başvurmak, manipülasyon, muhalifleri 
aleyhine yargı süreçleri başlatmak için  
hayal ürünü iddialar ortaya atmak ve bu 
amaçla sahibi bulundukları medya, iş, 
okul ve STK ağlarından faydalanmak  
gibi hususlar var.

FETÖ’nün birinci açık hedefi Tür-
kiye Cumhuriyeti’dir. Bu nedenle, 
uluslararası kamuoyunu Türkiye aley-
hinde yönlendirmeyi hedefleyen  sis-
tematik bir kara propaganda faaliyeti 
içindedirler. Ancak, şu dostça tavsiyeyi 
paylaşmak  isterim: FETÖ’nün sadece 
Türkiye’ye yönelik bir tehdit olduğu-
nu düşünmek vahim bir yanılgı olur. 
FETÖ’nün melce bulduğu ülkelerde 
başlatılacak yasal soruşturmaların, mali 
yolsuzluklardan vize ve iltica başvuru-
larındaki sahtekarlığa kadar, bulunduğu 
ülkenin kanunlarını çiğneyen  pek çok 
yasadışı faaliyeti  gün yüzüne çıkara-
cağına şüphe yoktur. Bu ülkeler için bu 
adımı atmanın zamanı çoktan geldi. 

Örgüt mensuplarının  öne sürdükle-
rinin aksine, FETÖ Türkiye’de siyasi 
bir çatışmanın tarafı değil, eli kanlı 
bir terör ve suç ağıdır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde temsil edilen, ikti-
dar veya muhalefet tüm siyasi partiler 
de FETÖ’yü bir terör ve suç ağı olarak 
görmektedir. 

Mesajım net. FETÖ dahil, biçimleri 
ne olursa olsun, tüm terörist örgütlere 
karşı aynı kararlılıkla ve birlikte ha-
reket etmek zorundayız. Terör eylem-
lerinde bulunanlara taviz verilemez. 
FETÖ örneğinde olduğu gibi, terö-
rizmin gizli yüzünü de dikkate alarak 
demokrasiyi ve özgürlükleri savunma-
lıyız. Bunu vatandaşlarımıza, teröriz-
min kurbanlarına ve gelecek nesillere 
borçluyuz.

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU,
Türkiye Respublikasının dışişleri 

Bakanı

FETÖ terör örgütünün ordumuz 
içine sızdırılmış mensupları tarafından 
silahlı kuvvetlerin emir komuta zinciri 
dışında çıkılmak suretiyle gerçekleşti-
rilen, 251 vatandaşımızın şehit olması-
na ve iki binden fazla vatandaşımızın 
yaralanmasına neden olan 15 Temmuz 
kanlı ve hain darbe girişiminin üzerin-
den beş yıl geçmiştir.

Bu tehdidin bertaraf edilmesinde en 
büyük pay, kendi iradesi üzerinde bir 
güç tanımadığını, devletini ve demok-
ratik kazanımlarını korumak için ha-
yatını vermeye hazır olduğunu ortaya 
koyan Türk halkına aittir. Türk halkı 
bu saldırı karşısında tek yürek olmuş 
ve teröristlere kahramanca karşı koy-
muştur.

15 Temmuz tarihimize altın harfler-
le “Demokrasinin Zaferi” olarak ka-
zınmıştır. 2017’den beri “Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü” olarak kutlanan 

bugün, şehit ve gazilerimizin aziz hatı-
raları yad edilmektedir.

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

Bu süreçte FETÖ, yurtiçindeki ya-
pısının giderek zayıflaması sonucunda 
yeni bir strateji değişikliğine gitmiş ve 
yurtdışı faaliyetlerine ağırlık vermeye 
başlamıştır. Bu nedenle, Türkiye dışın-
daki FETÖ yapılarıyla mücadele daha 
fazla önem kazanmıştır.

FETÖ’ nün yurt dışı yapılanmasıyla 
mücadele en öncelikli gündem madde-
lerinden biri olmayı sürdürmektedir. 

Bu çerçevede yabancı muhatap-
larımızla yaptığımız tüm temaslarda, 
FETÖ’nün faaliyet gösterdiği diğer 
ülkeler bakımından da güvenlik teh-
didi olduğu gerçeğinden hareketle, 
örgütün kendisine siyasi ve ekonomik 
nüfuz alanları yaratmayı amaçladığı, 
bu doğrultuda bulunduğu ülkelerin ka-
nunlarını ihlal etmekten çekinmediği, 
adeta bir suç ve istihbarat örgütü gibi 
çalıştığı somut örnekleriyle vurgulan-
maktadır.

Diğer taraftan, FETÖ terör örgü-
tünün yurtdışındaki hareket alanının 
daraltılması, mensuplarının adaletten 
kaçmalarının ve para transferlerinin 
engellenmesi amacıyla idari tedbirler 
ve adli süreçler de devreye konulmuş-

tur. FETÖ’ nün yurtdışı yapılanması-
nın önde gelen elebaşlarına yönelik 
olarak Türkiye’de açılan soruşturmalar 
kapsamında, şahısların bulunduğu ül-
kelere iade taleplerimiz iletilmiştir.

Türkiyenin “Demokratiya hem Milli Birlik Günü”n 5-ci yıldönümünnän 
ilgili olarak, Türkiye türkçesindä, okuyun Türkiye Respublikasının dışişleri 
Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLUnun “Neden FETÖ’yle kararlılıkla mücadele 
etmeliyiz?” statyasını.

Neden FETÖ’yle kararlılıkla mücadele etmeliyiz?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Türkiyenin “Demokratiya hem Milli Birlik Günü”nnän ilgili olarak, bu-

yurun okuyun Türkiye Respublikası Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMEN-
SÜERin “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” yazısını (Türkiye 
türkçesindä).
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Çeketmesi 1-ci sayfada. 
Sıra başladı susma saygısı duru-

şundan, nedän sora burada pay alan 
Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol 
SÖKMENSÜER, Gagauziyanın Baş-
kanı İrina VLAH, TİKA Kişinev prog-
ramaların Koordinatoru Selda ÖZDE-
NOĞLU, Türkiye Respublikasının 
Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan 
AKDOĞAN, Çadır kasabasının prima-
rı Anatoliy TOPAL, Türkiye Kişinev 

Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz 
şehitlerinä Gagauziyada saygı

Büükelçiliin, Gagauziya Komrat Baş-
konsulluun, TİKA Kişinev ofisin zaa-
metçileri hem başka insannar şehitleri 
anmak nışan taşına çiçek koydular.

Çiçek koymak sırasından sora Büü-
kelçi Gürol SÖKMENSÜER annattı o 
5 yıl geeri olan olayları, “Demokratiya 
hem Milli Birlik Günü” önemni olma-
sı için hem urguladı, ani beş yıl gee-
ri FETÖ tarafından Türkiyedä devlet 
devrimi denemesinä karşı koyan 251 

şehit hem iki bindän zeedä yaralanan 
insannar, ani korudular demokratiyayı, 
hiç bir zaman unudulmayaceklar. Sora 
da, yazılı kiyattan bir söz okudu Gaga-
uziyanın Başkanı İrina VLAH.

Saygı sıranın sonunda, “Demok-
ratiya hem Milli Birlik Günü”n 5-ci 
yıldönümünnän ilgili olarak, Büükelçi-
lik tarafından uşaklar arasında yapılan 
incäzanaat yarışmasında birinci eri ka-
zanana ödül verildi – THY tarafından 

ayırılmış Kişinev-İstanbul gidiş-dönüş 
eroplan bileti.

Büük saygıylan anarak o 251 şehiti, 
Türkiye Kişinev Büükelçilii verdi on-
narın cannarı için  Moldovanın içişleri 
ministerliinä 251 kutu iyecek yardımı, 
daadılsın deyni Moldovanın bütünnüü 
için raametli olan kahramannarın hem 
veterannarın aylelerinä.

251 kutu iyecek yardımı verilmä 
sırasında Türkiye Kişinev Büükelçi-
si Gürol SÖKMENSÜER, danışarak 
yardımı kabledän sırasında bulunan 
Moldova Devlet Sekretarinä Korneliu 

LEBEDİNSKİya, Moldova Pravitels-
tvosunun temsilcisinä, kutuları hazır-
layan Türk İşbirlii hem Koordinaţiya 
Agenstvosu Başkannıın Kişinev TİKA 
programaların Koordinatorluuna, TC 
Büükelçiliin kolektivına, jurnalistlerä 
hem sıradan insannara, annattı o 5 yıl 
geeri olan işlär için, açan  2016-cı yı-
lın 15 Temmuz gecesindä FETÖ teror 
organizațiyası, kullanarak satkın asker-
leri, halkın vergilerinnän alınan uçak-
ları hem tankları hem teroristliklän 

barbarlık metodlarını, Türkiyedä de-
mokratiyayı yıkmak için, Türkiyenin 
milletinä hem çok devlet kuruluşlarına 
urdu. Ama FETÖcuların neeti aslıya 
çıkmadı, çünkü onnara çok insannar 
karşı koydular. O karşı koymakta 2 
bindän zeedä insan yaralandı hem 251-
ri da şehit oldu. O şehitlär Türk mil-
letinin demokratiyada yaşaması için 
hem demokratiyaya hakkı için canna-
rını verdilär. Onuştan bu gündä dä Tür-
kiye “Demokratiya hem Milli Birlik 
Günü”ni bakêr.

Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER 
dedi, ani bu 251 kutu iyecek yardımı 
saygı diil salt Türkiyenin şehitlerinä, 
ama saygı Moldovanın bütünnüü için 
cannarını verän kahramannara hem o 
bütünnük için düüşän veterannara hem 
onnarın aylelerinä.

Kendi tarafından Moldova Devlet 
Sekretari Korneliu LEBEDİNSKİ şü-
kür etti Türkiye Respublikasına hem 
Türkiye Kişinev Büükelçiliinä bu yar-
dım için.

“Demokratiya hem Milli Birlik 
Günü”n 5-ci yıldönümünnän ilgili olan 
Moldovanın içişleri ministerliinä 251 
kutu iyecek yardımı sırasında Türkiye 
Kişinev Büükelçilii tarafından, 2016-
cı yılın 15 Temmuz gecesini annadan, 
bir foto sergisi düzennendi.

“Demokratiya hem Milli Birlik 
Günü”n 5-ci yıldönümünnän ilgili 
olarak, Büükelçilik uşaklar arasında 
bir da resim yarışması yapmış. O ya-
rışmayı kazanan genç resimciykaya 
sıranın sonunda ödül verildi – THY 
tarafından Kişinev-İstanbul eroplan 
gidiş-dönüş bileti.

Türkiyenin 251 şehiti için Moldova veterannarına
251 kutu iyecek yardımı verildi

2021-ci yılın Orak ayın (iyül) 15-dä, Türkiye Respublikasının “Demok-
ratiya hem Milli Birlik Günü”n 5-ci yıldönümünnän ilgili olarak, Türkiye 
Kişinev Büükelçiliindä oldu bir yortulu sıra, neredä anıldılar onnar, kim 
2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesindä FETOculara kar-
şı çıktılar hem Türkiye için 251-si cannarını kurban verdilär, 2 bindän zeedä 
kişi da yaralandılar.
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2021-ci yılın Orak ayın (iyül) 16-da 
da, Çadır kasabasının zanaat uçilişesinä 
gelip, uçilişçenini direktorunnan Vera 
İlyiniçna BALOVAylan barabar, bu ki-
limcilik proektın ofițial açılışını yaptı-
lar  Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol 
SÖKMENSÜER, TİKA Kişinev prog-
ramaların Koordinatoru Selda ÖZDE-
NOĞLU hem Gagauziya Başkanı İrina 
VLAH. Açılış sırasında vardılar Türki-
ye Respublikasının Gagauziya Komrat 
Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, Çadır 
kasabasının primarı Anatoliy TOPAL, 

Uşaklarımıza hem halkımıza
TİKAdan kalıcı yardımnar

Gagauziya Bucak küüyün “Al-
tın anaktarcık” uşak başçası kendi 
kufnesinä deyni TİKAdan sevindi-
rici bir yardım kabletti – dünnää 
tehnologiyalarında oborudovaniya. 
Bu yardım bölä küçük küü üçün pek 
büük maanalı bir iş, çünkü küüyün 
bücetı az hem herbir işlerä o bücetta 
para pek etişmeer. 

Kufnenin ofițial açılışı hem başka 
baaşışları vermäk için “Altın anaktar-
cık” uşak başçasına Orak ayın (iyül) 
16-da da geldilär hem açılış yortusuna 
katıldılar TİKA Kişinev programaların 
Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, 
Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan 
AKDOĞAN, Gagauziyanın GHT Başı 
Vladimir KISSA, Gagauziyanın Üüre-
dicilik Upravleniyasının Başı Natalya 

KRİSTEVA, Bucak küüyün primarı 
Nikolay DUDOGLU, Türkiye Büü-
kelçiliin,  Komrat Başkonsulluun hem 
TİKA Kişinev ofisin zaametçileri.

Musaafirleri Gagauziya, Moldova 
hem Türkiye bayraklarınnan karşla-
dılar kırnak hem kıvrak giimni uşak 
başçasının uşakları, angıları bir kısa 
konțert ta hazırlamıştılar.

Açılış nasaatlarından sora Bucak 
küüyün primarı Nikolay DUDOGLU 
verdi Türkiye Kişinev Büükelçisi Gü-
rol SÖKMENSÜER hem TİKA Kişi-
nev programaların Koordinatoru Selda 
ÖZDENOĞLU adına hazırlanan pri-
mariyanın “Şükür belgelerini”. Nedän 
sora da paalı musaafirlär “Altın anak-
tarcık” uşak başçasının kufnesinin pro-
ektının açılış şiridini kestilär.

Bucak küüyün “Altın anaktarcık” uşak başçasına

Çadırın zanaat uçilişesindä kilimcilik ustalıını diriltmäk
Gagauziyanın Çadır kasabasının zanaat uçilişesindä verilän 11 zanaa-

ta 12-ci eklendi – kilimcilik. Bunun kolayı oldu ondan sora, açan Türk İş-
birlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) yardımınnan, bu 
üçilişçeyä alındı kilim hem pala düzenneri hem da ilk etapta bu iş için hepsi 
lääzımnı mallar: boyalı yapaa iplikleri, çözgü, ek tertiplär h.t.b.

Türkiye Büükelçiliin hem  Komrat Baş-
konsulluun zaametçileri, uçilişçenin iş-
çileri, üüredicileri hem üürencileri.

Not. Çadır kasabasının zana-
at uçilişesindä verilän zanaatlar 
bunnar: kilimci, aşçı, aşçı ofițiant, 
konditer, biçimci, ruba dikmesindä 
biçimci terzi, ilin industriyada ter-
zi, çiftçiliktä traktorıist maşinistı, 
mehanika uurunda slesar, santehni-
ka slesari, dekorlu suvaların restov-
ratoru, oborudovaniya remontunda 
elektrika slesari.



Artık 13-cü olan hem 21.06.2021 – 01.07. 2021 
günnerindä Türkiyenin Konya kasabasında geçän “Dev-
let Teatruları Konya “Bin Nefes Bir Ses” (“Bin soluk bir 
ses”) Halklarası Türkçä Teatru yapan memleketlär Fes-
tivali” geçti.

Festivaldä pay aldı Gagauziyanın Çadır kasabasından 
“Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu da, angısı 
gösterdi “Sevgili Pamela” spektaklisini (dramaturg – Djon 
PATRİK, rejisör –Tural MUSTAFAEV). Gagauz teatrusu-
nun artistleri hem gösterilän spektakli siiredicilär tarafından 
büük meraklan hem sıcaklıklan kabledildi.
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Sonu. Çeketmesi 2-ci sayfada 
Öte yandan, yurtdışındaki FETÖ il-

tisaklı eğitim kurumlarının kapatılma-
sı, FETÖ unsurlarından arındırılması 
ve Türkiye Maarif Vakfı’na devredil-
mesine yönelik girişimlerimiz de de-
vam etmektedir. 

Bu bağlamda, yeni nesil bir terör ör-
gütü olarak nitelendirilebilecek FETÖ’ 
nün kendisini lanse etmeye çalıştığı 
gibi eğitim ve hayır işleriyle uğraşan 
toplumsal bir hareket olmadığı,  siyasi 
ve ekonomik emelleri bulunan karan-
lık ve sinsi bir örgüt olduğu uluslara-
rası planda yavaş da olsa anlaşılmaya 
başlanmıştır. 

Çeşitli ülkeler ve uluslararası ör-

gütler, FETÖ’yü terör örgütü olarak 
ilan etmişlerdir. Bu çerçevede; 19 
Ekim 2016 tarihinde düzenlenen İİT 
Dışişleri Bakanları 43. Toplantısında 
FETÖ terör örgütü olarak ilan edil-
miş; benzer bir karar 1 Aralık 2016 ta-
rihinde Asya Parlamenterler Asamb-
lesi tarafından alınmış; 27 Ocak 
2017 tarihinde ise İİT Parlamenterler 
Birliği’nin 12. Konferansında teyit 
edilmiştir. Ayrıca  KKTC’ye ilave-
ten, Pakistan Yüksek Mahkemesi, 28 
Aralık 2018 tarihinde aldığı kararla, 
FETÖ’yü terör örgütü olarak tanım-
lamıştır.

Üçüncü ülkelerde FETÖ’ ye karşı 
oluşan farkındalık, söz konusu ülkeler 

tarafından bu unsurların faaliyetlerinin 
yakından izlenmesi ve soruşturulması 
sonucunu doğurmuştur. Çeşitli ülke-
lerde FETÖ iltisaklı oluşumların gi-
riştikleri gayri kanuni işlemler ortaya 
çıkartılmıştır. Üçüncü ülkelere sınır 
dışı edilenlerin yanı sıra 20’den fazla 
ülkeden 120’den fazla FETÖ mensu-
bunun Türkiye’ye sınır dışı edilmesi 
sağlanmıştır.

Pek çok ülkede FETÖ iltisaklı okul 
ve dil kurslarının faaliyetleri kısmen 
ya da tamamen sonlandırılmış, bun-
ların 20’sinde okullar Türkiye Maarif 
Vakfına devredilmiştir. Bunun yanı 
sıra,  Türkiye Maarif Vakfı 22 ülkede  
yeni okullar açmıştır. 

Bu çabalarımız yurtdışındaki örgüt 
üyeleri üzerindeki baskıyı arttırmış, 
örgütün yurtdışı yapılanmasında ve 
manevra alanında da ciddi bir daralma 
yaşanmıştır. 

Uzun soluklu olduğunu bildiğimiz 
FETÖ’ nün yurtdışındaki yapılanması-
na yönelik çalışmalarımız kararlılıkla 
sürdürülecektir. Temel amacımız, 251 
vatandaşımızı gözünü kırpmadan şehit 
eden ve binlerce vatandaşımızı yara-
layan bu karanlık terör örgütünün tüm 
mensuplarının adalet karşısına çıkartıl-
masıdır.

Gürol SÖKMENSÜER,
Türkiye Cumhuriyeti Kişinev 

Büyükelçisi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vadim ŞİNİK bildirdi, ani bron-
zadan yapılacek bu pamätniin paası 
25000 amerika doları. Onun 25% ve-
recek Rusiyanın “Rossotrudniçestvo” 
kuruluşu. Kalan parayı erindä lääzım 
olacêk bulmaa. 

Düşünüler, ani bu pamätnii Rusiya-
nın Tula kasabasının demir industriya 
zavodunda dökmää da sora, Valkaneşä 
getirip, kasabanın muzeyinin önünä 
erleştirmää.

İstoriyalı dokumentlerdän biliner, 
ani 1821-ci yılda Aleksandr PUŞ-

KİN hem ozamannar Rusiyanın saklı 
polițiyası polkovnii İvan LİPRAN-
Dİ, Bolgrada hem İzmaila gidärkenä, 
geçelemişlär “țınutul Grceni”dä (“Gre-
çenı konaa”). Şindi bu er Valkaneş ka-
sabasının kenarı sayılêr.

Not. Bitki araştırmalara görä 
büük rus poetı Aleksandr PUŞKİN 
(06.06.1799 – 10.02.1837), Basara-
biyada bulunduu zaman, literatura-
dan hem araştırmak çalışmalardan 
kaarä, Rusiyanın saklı polițiyasında 
izmettä bulunarmış. 

Valkaneştä Aleksandr PUŞKİNa hem 
İvan LİPRANDİya pamätnik koyaceklar

Nicä üürendi “Ana Sözü” redakțiyası, Gagauziyanın Valkaneş kasaba-
sının muzeyinin önündä neettä var koymaa bir pamätnik büük rus poetına 
Aleksandr PUŞKİNa hem Rusiyanın saklı polițiyası generalına İvan LİP-
RANDİya. Bu pamätnää konkursta ensemiş skulptor Vadim ŞİNİK.

Grosmeyster Anatoliy KARPOVun
çok kişiylän birdän oynamak seansı

Moldova Parlamentına seçimnerinä karşı, Moldova şahmatalar 
Fedarațiyasının teklifinä görä Moldovada bulundu Rusiyadan şahmatalar-
da dünnää çempionu hem halklararası uurunda grosmeyster Anatoliy KAR-
POV.

Esaba ala-
rak, ani Moldo-
va şahmatalar 
Fedarațiyasının 
predsedateli var 
soțialistlär parti-
yasının başı İgor 
DODON, Rusi-
ya grosmeysterı 
bulundu üç kasa-
bada – Kişinev-
da, Belțta hem 
Komratta, neredä, 
nicä düşünärdilär 
soțialistlär, on-
narın elektoratı 
bulunêr. Hepsi bu 
kasabalarda gros-
meyster Anatoliy 
KARPOV şahma-
taları sevän çok 
inasnnan birdän 
oynamak seansla-
rı yaptı.   

Foto: comrat.md

Konyada 13-cü “Bin 
Nefes Bir Ses” teatru 
festivali oldu
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Moldova Seçim Komisiyasın açık-
ladı, ani seçimnerdä elektoral eşiini 
geçäbildilär 2 partiya  hem 1 elek-
toral bloku: PAS (“Çalışmak hem 
Birlik” partiyası), “MRSP+MRKP” 
(soțialistlär + komunistlär) elektoral 
bloku hem “ŞOR” partiyası:

PAS (“Çalışmak hem Birlik” parti-
yası) – 52,80% – 63 deputat.

“MRSP+MRKP” (soțialistlär + 
komunistlär) elektoral bloku – 27,17% 
– 32 deputat.

Moldova Parlamentına
sade 3 politika kuvedi geçti

2021-ci yılın Orak ayın (iyül) 11-dä oldu Moldovada Parlamentına erken 
seçimnär, angıları Moldova Respublikasının baamsızlıı günündän beeri 10-
cu Palament seçimneriydi.

“ŞOR” partiyası – 5,74% – 6 de-
putat.

Onnara yakın, ama Parlamentın eşi-
ini geçämeyän oldu “Renato Usatıy” 
elektoral bloku (4,10%,). Kalan oylar 
payedildi öbür 19 partiya hem bir ba-
amsız kandidatın arasında.

Not. Moldova Seçim Komisiya-
sı bildirdi, ani seçimnerdä pay aldı 
seçimcilerin 48,2%. En pasiv oldu 
Gagauziya – burada seçimcilerin 
36,8% seçim sandıklarına geldilär.

Herliim bakarsak Gagauziyada oylar nicä bölündü, göreriz, ani burada 
seçimcilär genä soțialistlerin hem komunistlerin yalannarını inandılar hem o ya-
lannarın karannıı altında kaldırar. Bu iki partiyanın “MRSP+MRKP” (soțialistlär 
+ komunistlär) elektoral bloku için Gagauziyada 80,75% oy verildi (38451 oy). 

Kalan oylar Gagauziyada bölä payedildi:
“Renato Usatıy” elektoral bloku için – 4,86% (2314 oy);
PAS (“Çalışmak hem Birlik” partiyası) – 4,14% (1970 oy);
“ŞOR” partiyası – 3,15% (1500 oy);
“Cümne kongresi” partiyası – 2,74% (1305 oy);
“Moldovayı birleştirmä hem ilerletmä” partiyası – 1,47% (698 oy);
Seçimnerä katılan kalan partiyalara hem bir baamsız kandidatına herkezinä 

bir proțenttän az oy verildi.

Gagauziyada seçimcilär genä
soțialistlerin hem komunistlerin 
yalannarını inandılar

11.07.2021 günündä Moldovada olan Parlamenta erken seçimnerindä 
Gagauziyadan 130 292 seçimcidän 46 616 kişi katıldı, ne yapêr 36,8% bütün 
sayıdan. Moldovaya görä, neredä seçimnerdä pay alannarın sayısı 48,41%, 
– bu en düşük katılmak.

Açıklamalara görä akreditațiyalı 
gözlemcilerin arasında vardılar 1800 
erindeki kişi hem 6 cümne birlii. Bun-
dan kaarä seçimnerin monitoringında 
pay aldılar Moldovada bulunan 17 dip-
lomatiya misiyaların temsilcileri, 11 
halklararası seçim strukturalarından 30 
halklararası ekspert hem 14 sınır aşırı 
kuruluşlardan 606 temsilci.

Türkiye Respublikasının Parlamen-
tından da 3 güzlemci vardı – deputatlar 
Kämil AYDIN, Ahmet ARSLAN hem 
Cemal ÖZTÜRK. Seçimnär bittiktän 
sora bu gözlemcilärlän buluştu Gaga-
uziya Başkanı İrina VLAHlan. Buluş-
mada pay aldı Türkiye Respublikasının 
Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan 
AKDOĞAN da.     Foto: gagauzinfo.md

Parlament seçimnerindä 
Türkiyedän gözlemcilär

Moldova Seçim Komisiyasının açıklamasına görä 11.07.2021 günündä 
Moldovada olan Parlamenta erken seçimnerinä 2 436 gözlemciyä akreditațiya 
yapıldı. Onnarın arasından Türkiyedän deputatlar da vardı.

Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministerlii bildirdi, ani Tür-
kiye Respublikası tanıdı Moldova Respublikası kompetent organnarı tara-
fından verilän COVID-19-dan imunizațiya için  milli sertifikatlarını. 

Bu iş verer kolayını vakținațiya geçän Moldova vatandaşlarına hem Mol-
dovada zakonca yaşayan başka kişilerä, Tirkiyeyä girişindä, COVID-19-dan 
imunizațiya için  milli sertifikatlarını gösterdiktän sora, “Polimeraz sincirlemä 
reakțiyasına” (PSR) testı yapmasınnar hem lääzımnı vakıda izoläțiyada kalma-
sınnar. Bu proțedura geçerli hepsi vakținalar için, angıları iki devletin milli uu-
runda tanındılar.

Gruziya, Ukrayna hem Vengriya devletlerindän sora Türkiye Respublikası 
oldu dördüncü memleket, angısınnan Moldova Respublikası, diplomatiya notala-
rınnan diişmäk yolunu kullanarak, vakținațiya için milli sertifikatların karşılıklı 
tanınması için ikili annaşmaya varmaa.

Türkiye tanıdı Moldovanın COVID-19 
vakținațiya için sertifikatlarını

Komrat munițipiyin Soveti kab-
letti karar, angısına görä Komrat 
munițipiyin ilerlemäk, düzmäk hem 
düzennemäk Baş (generalnıy) planı-
nı temelä koyuldu.

Bu plana görä kasabada kesinneş-
ti neredä var nicä yaşamak için evleri 
yapmaa, neredä komerțiya kuruluşları 
var nicä kurulsun hem nerelerdä, ölä 
denlän, eşil zonalar olacek.

Şindi kasabanın arhitektorla-
rı hem başka ilgili insannar bu planı, 
maalelerä görä, detalleştireceklär.

Bu plan detalli kesinneşmeyecek 
kadar, Komratta eni evlerin hem bina-
ların yapılması için munițipiyin Soveti 
izin vermeer.

Komrat munițipiyi ilerlemäk generalnıy 
planını hazırladı hem temelä koydu
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Geçennerdä Gagauziya Çadır kasabasının internat şkolası kabletti 
Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıından  (TİKA) cö-
mert hem kalıcı bir büük yardım – internatın stolovası büünkü standart-
lara görä enilendi hem kufnesinä, son tehnologiyalara uygun, oborudova-
niya erleştirdi.

Çadır internat şkolasına stolova hem oborudovaniye
58 yıl üüsüzlerä hem ana-boba sıçaklıından bir tarafa kalan uşaklara izmet 

edän Çadır kasabasının internat şkolasına deyni bu pek hatırlı bir iş, çünkü 
enilenän er – pak, kırnak, tertipli hem uşaklara kendi evlerindä gibi raatlıı, sıcak-
lıı hem kuytuluu verer.

Bu eni erin ofițial açılışı 2021-ci yılın Orak ayın (iyül) 16-da da oldu hem 
onu yapmaa deyni burayı musaafirlää geldilär Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol 
SÖKMENSÜER, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞ-
LU, Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, Gagauziyanın Başkanı 
İrina VLAH, Çadır kasabasının primarı Anatoliy TOPAL hem da taa çok başka 
insannar.

Çadır saalık Merkezinä eni dicital rentgen aparadı

Türk İşbirlii hem Koordinaţiya 
Agenstvosu Başkannıın yardımınnan 
alınan hem çalışmaya geçirilän bu 
rentgen aparadı verecek kolayını Çadır 
saalık Merkezindä taa üüsek uura kal-

dırmaa saalık izmetlerini, ani yapılêrlar 
Çadır rayonundan hem dolay erlerdän 
burada bakılan 64 bin insana.

2021-ci yılın Orak ayın (iyül) 16-
da, rentgen aparadın çalışmaya baş-

Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) yardımınnan Çadır kasabasının saalık Merkezinä 
alındı hem erleştirildi çoktan beklenän rentgen aparadı, angısı diiştirdi bu günä kadar kullanılan hem artık dökülmää 
başlayan 30 yıılık eski aparadı.

lamasınnan, Çadır saalık Merkezindä 
oldu ofițial bir țeromoniya, angı-
sında, Merkezin vraçlarından hem 
izmetçi personalından kaarä, pay 
aldılar Türkiye Kişinev Büükelçisi 

Gürol SÖKMENSÜER, TİKA Kişi-
nev programaların Koordinatoru Sel-
da ÖZDENOĞLU, Gagauziya Kom-
rat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, 
Gagauziyanın Başkanı İrina VLAH, 
Gagauziyanın saalıı koruma Uprav-
leniyasının Başı Svetlana DULEVA 
Çadır kasabasının primarı, Anatoliy 
TOPAL.


