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Kazakistan, 16-17 Aralık tarihlerinde Cumhuriyet’in en önemli millî bayramı Bağımsızlık Günü’nü 

kutlamıştır.  

16 Aralık 1991 tarihinde Yüksek Kurul, Kazakistan’ın Bağımsızlığına ve Egemenliğine Dair Yasa’yı 

kabul etmişti.  

17 Aralık tarihi, 1986 yılında Almatı şehrinde meydana gelen ve Kazakistan’ın bağımsızlık yönündeki 

en önemli vakalarından olan Aralık olaylarının yaşandığı bir gündür. 

Orta Asya bölgesinin öncüsü olan Kazakistan, çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Kazakistan, ekonomi 

alanındaki önemli başarılarını SSCB döneminde daha çok ham madde çıkarmaya dayanan ekonomi 

sistemini tamamen yeniden yapılandırma sayesinde elde etmiştir.  

Bağımsız Kazakistan ülkesinde ekonomik reformların yanı sıra siyasi reformlarla uluslararası toplumda 

ülkenin dünyadaki saygınlığını önemli derecede arttıran küresel öneme sahip girişimler de 

gerçekleştirilmiştir. 

Kaydedilen temel değişiklikler Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı, Ulusun Lideri Nursultan 

Nazarbayev’in önderliğinde yapılmıştır.  

Bağımsızlık Günü vesilesiyle Kazakistan Cumhurbaşkanı’na yabancı devlet başkanlarından tebrik 

mesajları ulaşmıştır. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen tebrik mesajında: “Kazakistan’ın 

bağımsızlığını kazandığı günden bu yana refah ve kalkınma yolunda elde ettiği kazanımlar ve her alanda 

kaydettiği uluslararası başarılar bizler için de gurur ve mutluluk kaynağı olmaktadır. Bu başarılarda 



kuşkusuz Türk Dünyasının Aksakalı olarak Zat-ı Devletlerinin rolü büyüktür. Küresel barış ve istikrara 

katkınızın ve Kazakistan’ın uluslararası görünürlüğünün artarak devam edeceğine inanıyorum” 

denerek Sayın Nursultan Nazarbayev’in Kazakistan’ın bağımsızlığı tarihindeki rolünün altı çizilmiştir. 

Bağımsızlık Günü kapsamında bazı kültür, sanat, spor, siyaset ve diğer alanlara büyük emekler veren 

şahıslar madalya ve nişanlarla ödüllendirilmişlerdir. 

Bu bağlamda, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı (TWESCO) Darhan Kıdırali de Kazakistan 

Cumhurbaşkanı Kararı ile Kazakistan Cumhuriyeti’nde sosyal alanlara katkı sağlayan devlet ve siyaset 

insanlarına takdim edilen en büyük nişanlardan olan “Parasat” nişanına layık görülmüştür. 

Bağımsızlık Günü arifesinde Uluslararası Türk Akademisi Başkanı ayrıca Türk Dili Konuşan Ülkeler 

Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10. Yılı “Altın Madalyası” ile ödüllendirilmiştir.  

Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Günü ülke çapında büyük bir coşku ile kutlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜRKİYE UZAY AJANSI RESMEN KURULDU 
 

 
 

Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı bir kararname ile Türkiye Uzay 

Ajansı resmen kurulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı çalışacak yeni ajansın merkezi Ankara’da 

bulunacaktır. 

Türk devleti için büyük öneme ve önceliğe sahip ulusal ajansı kurma çalışmalarına hemen 

başlatılmıştır. 

Türkiye’de ulusal uzay ajansını kurma projesi, “Kanal İstanbul” suyolu projesinden sonraki en büyük 

projedir. 

Türkiye Uzay Ajansı’nı kurma konusu ilk defa 2016 yılının Ocak ayında Türk Hükümetince 

duyurulup 2017 yılının Şubat ayında Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÖZBEKİSTAN YEDİ YENİ BARAJ GÖLÜ  

OLUŞTURACAKTIR  
 

 
 

10 Aralık’ta Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ülkesinde sulamaya elverişli olmayan 

araziler için yedi yeni baraj gölünün meydana getirileceğini söyledi.  

2019 yılına doğru ülkede su barajı sayısının artması sayesinde baraj inşaatı büyük önem kazanmıştır. Su 

barajlarının toplam kapasitesi 45 milyon metre küp olacaktır. 

Taşkent Vilayetinde Parkentsoy, Kizlisoy ve Toştepe; Cizak Vilayetinde Karaman baraj gölleri; 

Kaşkadarya Vilayetinde Guldara ve Ayakçisoy; Semerkant Vilayetinde Bulungur baraj gölleri kullanıma 

verilecektir. 

Sulak yerlerin sulama sistemini iyileştirmek amacıyla devlet bütçesinden 1,7 trilyon Sum (yaklaşık 205 

milyon ABD Doları), uluslararası mali enstitülerden 84 milyon ABD Doları ayrılacaktır. 

Önümüzdeki iki yılda su teminatı 1 milyon 200 bin Hektarlık yer için istikrarlı hale gelecektir. Yıllık 

1700 milyon metre küp su tasarruf edilecek ve 600 bin hektarlık alan kullanışlı hale getirilecektir. 

Ş.Mirziyoyev’in dile getirdiği karar Özbekistan ekonomisinin gelişimine önemli katkıda bulunacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KIRGIZİSTAN’IN SİBER GÜVENLİK STRATEJİSİ 

PROJESİ TANITILDI 
 

 
 

14 Aralık’ta Kırgız Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Ceniş Razakov 2019-2023 yılları için Siber 

Güvenlik Projesi müzakere toplantısına katıldı. 

Anılan belge Kırgız Cumhuriyeti Enformasyon Teknolojileri ve İletişim Devlet Komitesi ile Güvenlik 

Konseyi Sekreterliği, ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından ortaklaşa hazırlanmıştır. 

Başbakan Yardımcısı belirtilen stratejinin uygulanmasının önemine değindi. C.Razakov “Hayatımız 

elektronikleşiyor, buna bağlı olarak hem toplumumuzdaki hem bütün dünyadaki siber güvenlik 

meselesi ile belirli riskleri vatandaş ile genel olarak devletin gündeminde yer almaktadır” dedi. 

Başbakan Yardımcısı devlet ve kurumsal siber ispiyonculuğun, ayrıca zarar verici program ürünlerinin 

desteğiyle yapılan gizli veri toplama işlemlerinin yaygınlaştığını belirtti. 

C.Razakov devletin istikrarlı gelişimi için siber güvenliğin sağlanması, elektronik enformasyon 

kaynakları, iletişim altyapısı ile sisteminin dış ve iç tehlikelerden korunması gerektiğinin altını çizdi. 

Razakov, Kırgızistan’ın bu şartlarda ulusal ekonominin dijital tranformasyonu ve vatandaşların 

modern dijital servislere ulaşımını sağlamakta olduğunu belirtti. 

Tanıtım sırasında Stratejinin temel amacının vatandaşların, iş dünyası ile devletin siber alanda hayati 

önem taşıyan menfaatlerini korumayı sağlayan güvenliğin oluşturulması  ve ülkenin ulusal 

ekonomisinin dijitalleşmesi dahil olmak üzere istikrarlı sosyal ve ekonomik gelişimini sağlamak için 

ulusal siber güvenlik politikasının şekillenmesi olduğu vurgulandı. 

 

 

 

 

 

 

 



  

ULUSLARARASI TÜRK AKADEMİSİ’NE MACARİSTAN 

DEVLET BAYRAĞI TESLİM EDİLDİ 

 
 

 
 

13 Aralık 2018 tarihinde Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) Kazakistan Cumhuriyeti’nin 

Bağımsızlık Günü münasebetiyle bir kutlama töreni düzenlemiştir.  

Törene Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yerjan Aşıkbayev, Üye ülkelerle 

Macaristan, Özbekistan ve Moğolistan’ın Astana Büyükelçileri, Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliği 

Müsteşarı Kaynarbek Toktomuşev, Türkmenistan Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Anımurat Yagmırov 

başta olmak üzere diplomatik misyon temsilcileri, bilim insanları, etnik kültür merkezleri ile bilimsel 

araştırma merkezi mensupları ve basın mensupları katılmışlardır. 

Kutlama töreni çerçevesinde Uluslararası Türk Akademisi’ne gözlemci üye statüsü edinen Macaristan, 

devlet bayrağını Akademi’ye teslim etmiştir. 

Konuşmasını Kazakça yapan Macaristan Büyükelçisi András Baranyi, Macaristan’ın devlet bayrağını 

Akademi’ye teslim etmenin verdiği mutluluğu paylaşırken “Bu, benim için büyük bir şereftir. 

Uluslararası Türk Akademisi merkezinin Astana’da yerleşik olması sayesinde Macaristan - Kazakistan 

işbirliğinin hız kazandığının altını çizmek isterim. Macaristan - Kazakistan arasındaki ilişkilerin 

gelişmesinde kardeş halkların ortak tarihî kökeninin etkisini hissetmemek mümkün değildir. Bu 

nedenle Macaristan’ın devlet bayrağını Türk Akademisi’nin merkezine teslim ediyoruz” demiştir. 

Törende birer konuşma yapan Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yerjan Aşıkbayev 

ve Türk Konseyi Aksakallar Konseyi’nin ilk Kazakistan Temsilcisi, tanınmış devlet ve toplum adamı 

Mırzatay Joldasbekov, Macaristan’ı tebrik edip Türk Akademisi’nin çalışmalarına başarılar dilemiştir. 

 



TÜRKMENİSTAN’DA ATLI SÜVARİ ÜNİVERSİTESİ 

AÇILACAK 

 
 

10 Aralık’ta Aşkabat’taki spor yapılarında incelemelerde bulunan Türkmenistan Cumhurbaşkanı 

Gurbangulı Berdımuhamedov fakültelerinde tarih, miras, mimari eserler konusunda eğitim alınan 

Kültür Esntitüsünde turizm alanıyla ilgili özel bir bölümün açılmasının doğru olacağını ileri sürdü.  

G.Berdımuhamedov turizm alanında uzman olacakları Ulusal Spor ve Turizm Ensitüsünde değil, 

belirtilen yüksek öğrenim kurumunda eğitilmesinin makbul olacağını belirtti. 

Türkmenistan Cumhurbaşkanı bazı üniversitelerde atçılık ve at bakıcılığı alanıyla ilgisi olan bölümlerin 

bulunduğunu ifade ederek atçılık endüstrisine yönelik eğitim verecek bölümleri yeni üniversitede 

birleşmesinin doğru olacağını öne sürdü. 

G.Berdımuhamedov buna bağlı olarak Türkmenistan Başbakan Yardımcısına Türkmen Devlet Kültür 

Enstitüsünde turizm bölümlerini açma ve atçılık alanıyla ilgili bütün bölümleri bir üniversitede 

çatısında birleştirme konusunda öneri hazırlanması talimatını verdi. 


