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TÜRKİYE UZAY AJANSI'NIN KURULDUĞUNU 
BİLDİREN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

T ürkiye Uzay Ajansı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararname-

si 13 Aralık 2018 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayip Erdoğan’ın imzası 
ile yayımlanan 23 numaralı kararna-
mede tüzel kişiliği haiz, idari ve mâli 
özerkliğe sahip, özel bütçeli Türkiye 
Uzay Ajansı'nın kurulduğu bildirildi.

Ajansı’nın kuruluş, görev ve yetkileri

Ajans’ın kuruluş, görev ve yetkileri 
arasında, “Cumhurbaşkanı'nca be-
lirlenen politikalar doğrultusunda 
Milli Uzay Programı'nın hayata ge-
çirilmesi için çalışmalar yürütmek; 
uzay, havacılık bilimi ve teknolojile-
rine yönelik stratejik planlar hazırla-
mak; rekabetçi bir uzay ve havacılık 
sanayisinin gelişimi için gerekli ça-
lışmaları yapmak ve yaptırmak; mil-
letlerarası anlaşmalar uyarınca uzaya 
fırlatılan nesnelerin kayıtlarını devlet 
adına tutmak; BM nezdinde temsil 
işlemlerini gerçekleştirmek; ticari, 
bilimsel araştırma-geliştirme amaçlı 

uzay operasyonları ile insanlı veya 
insansız uzaya erişim ve uzayın keş-
fine yönelik operasyonları yaptırmak 
veya organize etmek; uzay ve hava-
cılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, 
sistem tasarımı, üretimi, entegras-
yonu ve gerekli testlerin yapılması-
nı sağlamak amacıyla plan, proje ve 
çalışmalar yapmak; uzay ve havacılık 
teknolojilerine olan ilginin arttırıl-
masına öncülük; uluslararası uzay 
hukukundaki gelişmeleri izlemek ve 
muadil yabancı kuruluşlar ile iş bir-
liği yapmak, uzay hukukuna ilişkin 
mevzuat dahil her türlü çalışmaları 
yürütmek; Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı tarafından verilen diğer görevleri 
yapmak ifadeleri yer aldı.

Ajans'ın organ ve birimleri

Ajans'ın organ ve birimleri; yönetim 
kurulu, başkanlık ve Ajans'ın görevle-
rini yerine getirmek için gerek duyu-
lan hizmet birimlerinden meydana 
gelecek. Yönetim Kurulu her ay en az 
bir kez toplanacak. Kurulun çalışma 

usul ve esasları Ajans tarafından çıka-
rılan yönetmelikle belirlenecek.

Ajans'ın gelirleri

Ajans'ın gelirleri her yıl genel bütçe-
den ayrılan tutar, Ajans tarafından 
yapılan yetkilendirmelere ilişkin ge-
lirler, danışma hizmeti karşılığı elde 
edilecek gelirler, buluşlardan doğan 
haklara ilişkin gelirler, yapılacak yar-
dım, bağış ve vasiyetler, Ajans'a ait 
taşınır veya taşınmaz malların gelir-
leri, yayın gelirleri ve diğer faaliyet 
gelirleri, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ta-
rafından bir önceki yıl elde edilen 
gelirlerin yüzde 20’si oranında iz-
leyen yılın Ocak ayı sonuna kadar 
aktarılan tutar, Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü'nün yıllık gelirlerinden 
o yıla ilişkin her türlü giderinin kar-
şılanmasından sonra kalan miktarın 
yüzde 20’si oranında izleyen yılın 
Ocak ayı sonuna kadar aktarılan tu-
tardan meydana geliyor.


