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Son yıllarda uzay ve havacılık alanında 
önemli gelişmeler sağlayan Türkiye, bu 
gelişmelere paralel olarak Türkiye Uzay 
Ajansı kurma kararı aldı. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, 

uzay ve havacılık alanında çalışmaları tek elden 
yürütmek için Uzay Ajansı kuracaklarını açıkladı. 
Elvan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (Turkish 
Aerospace Industries-TAI) ziyaretinde “Uzay Ajansı 
ile ilgili mevzuat ve kanun tasarısı çalışmalarımızı 
tamamladık. İlgili kurumların görüşünü aldıktan 
sonra Bakanlar Kurulu’na sunarak TBMM’nin 
gündemine getireceğiz” dedi.

Türkiye Uzay Ajansı kurulacak

Uzay ve havacılık alanında 
çalışmaları tek elden 
yürütmek üzere Uzay Ajansı 
kurulmasına karar verildi. 
Ajansın kurulması için 
mevzuat ve kanun yapım 
çalışmaları tamamlandı.

TÜRKSAT 6A’nın Türkiye’nin mühendisleri 
tarafından yapılacağı müjdesini veren Bakan 
Elvan, “Türkiye olarak uydumuzu kendi 
mühendislerimizle Uzay Sistemleri Entegrasyon 
ve Test Merkezi’nde üreteceğiz” açıklamasını 
yaptı. Bu alandaki çalışmalar tek bir merkezden 
koordine bir şekilde yürütülecek ve daha hızlı adım 
atılacak. 
“Türkiye Uzay Ajansı” konusu, 10 yıl önce de 
gündeme gelmişti. 2004’te basında, “Uydu 
alanında önemli bir yere sahip olan Türkiye, tüm 
uzay çalışmalarını koordine etmek için NASA 
ve ESA’yı örnek aldı” haberleri yer almıştı. Milli 

Güvenlik Kurulu’nun şubat ayı toplantısından 
sonra yayınlanan bildiride, “Türkiye’de hava ve 
uzay çalışmaları konusunda kurul üyelerine bilgi 
sunulmuştur” şeklindeki ifade dikkat çekmişti. 
Kurul toplantısının ardından çalışmanın ayrıntıları 
netleşmiş, havacılık ve uzay çalışmalarını koordine 
edecek Türk Havacılık ve Uzay Ajansı kurulmasıyla 
ilgili çalışmalar başlatılmıştı.  Doğrudan 
Başbakan’a bağlı olması öngörülen ajans, 
Türkiye’deki tüm uzay ve havacılık projelerini 
koordine edecekti. Ajansın beş bölümden oluşması 
ve bu bölümlerden birinin askerlere ayrılması 
planlanıyordu.
Dönemin TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Namık Kemal 
Pak, Ulusal Havacılık ve Uzay Konseyi’nin, 1997’de 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nca (BTYK) 
kurulmasının kararlaştırıldığını belirtip Konsey’in 
kuruluşunun, istenilen noktaya getirilemediğini 
bildirişti. Ulusal Havacılık ve Uzay Konseyi’nin 
kuruluşunun öncelikli olduğunu, ancak bu 
hedefi şimdi değiştirdiklerini ve Konsey’in ESA 
bağlamında kurulması için öncelikle ESA’ya tedrici 
üyelik çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını anlatan 
Prof. Pak, 29 Mayıs 2000’de ESA’ya gönderdiğini, 
bunun üzerine altyapıya uygunluğunun denetimi 
için ESA’dan bir heyetin, Türkiye’de incelemede 
bulunduğunu söylemişti.  İşbirliği anlaşmasının 
gerçekleşmesiyle Türk katılımcılara uzayla 
ilgili konularda ESA faaliyetlere katılım olanağı 
sağlanacağını vurgulayan Prof. Pak, ESA’nın 
işbirliği anlaşması taslağını kendilerine 
gönderdiğini, bu taslak üzerinde çalışmalarını 
sürdürdüklerini belirtip “Ön anlaşma taslağı geldi. 
Onun hukuksal boyutlarına bakıyoruz. Hükümet 
kararı ya da kanun hükmünde kararname 
düzenlenmesi gereken boyutları olabilecek” diye 
konuşmuştu.
Bu arada 2002’de Antalya’da düzenlenen 13. 
Ulusal Astronomi Toplantısı’nda Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı adına sunum yapan askeri yetkili, 
Türkiye’nin NASA’sı olarak tabir edilen “Türk Uzay 
Kurumu”nun (TUK) kurulmasına ilişkin çalışmaları 
anlatmıştı. TUK’un kurulmasına yönelik ilk 
çalışmaların 2000 yılında başlatıldığını kaydeden 
askeri yetkili, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 
TUK’un kurulmasına ilişkin koordinatörlük görevini 
yürüteceğini kaydetmişti.  Bu konudaki taslak 
kanun tasarısının Milli Savunma Bakanlığı’na 
iletilmek üzere Genelkurmay Başkanlığı’na 
gönderildiğini bildiren yetkili, tasarının hükümete 
sunulma aşamasında olduğunu açıklamıştı. 
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