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Türkiye Uzay Ajansı, 
ne zaman kurulur?
Uzayla ilgili tüm birimleri tek çatı altında toplayacak olan, Türkiye ve ABD’deki 
bilim adamlarıyla görüş alışverişinde bulunularak hazırlanan Türkiye Uzay 
Ajansı kurulmasıyla ilgili yasa tasarısı, Başbakanlık’ta. 

Fatma Ağaç

Uzay ve havacılık alanında Türkiye’de 
yeni bir adım atıldı. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın Uzay Ajansı’nın 

kurulmasıyla ilgili hazırladığı yasa tasarısı, 
Başbakanlığa gönderildi. Uzayla ilgili 
tüm birimleri tek çatı altında toplayacak 
ve NASA’nın Türkiye versiyonu olarak 
görülebilecek Uzay Ajansı’nın seçim öncesi 
kurulması isteniyor. Meclis takvimin sıkışık 
olması halinde de tasarının seçim sonrasına 
kalacağı belirtiliyor. 
Uzayla ilgili tüm birimleri tek bir çatı altında 
toplayacak, uzayla ilgili yine teknik düzeyde 
detaylı bilimsel çalışmaların yapılacağı 
Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmasıyla 
ilgili, uzay alanında Türkiye’de ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nde (ABD) çalışan bilim 
adamlarıyla yapılan görüş alışverişleri 
sonucu hazırlanan yasa tasarısının Haziran 
2015’te yapılacak genel seçimden önce 
yasalaşması planlanıyor.
Türkiye’nin ekonomik açıdan gelişmişlik 
düzeyine, sosyal refah düzeyine bakıldığında 
aslında özellikle uzay sistemleri konusunda, 
uzay alanında istenilen düzeyde bir gelişme 
sağlayamadığı görülüyor. Son yıllarda 
özellikle uydu teknolojileri alanında çok 
sayıda mühendis Fransa ve Japonya’da 
eğitildi. Fransa’da yapılan, daha sonra 
Japonya’da yapılan 4A ve 4B uydularında çok 
sayıda Türk mühendis görev aldı.

Ankara’da kurulan Uydu Test ve 
Entegrasyon Merkezi

Ankara’da kurulan Uydu Test ve Entegrasyon 
Merkezi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI)  
tesislerinde yer alıyor. Bu merkezde uyduların 
her türlü testi yapılıyor; Avrupa’nın en iyi 
test merkezlerinden bir tanesi…6A uydusu 
tamamıyla yerli olarak bu merkezde imal 
edilecek.  Uyduyla ilgili erekli imzalar atıldı. 
TÜBİTAK, ASELSAN ve ilgili tüm kuruluşlar 
uydu üzerinde çalışmaya başladılar.
5A uydusu için de ihaleye çıkılıyor. 5A 
uydusunda yüzde 25 yerlilik şartı aranacak. 5A 
geliştirilirken, 6A’nın da tamamıyla yerli olarak 
geliştirilmesi planlanıyor

Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu’nun 
da katıldığı toplantı, Enstitü Müdürü Dr. 
Lokman Kuzu’nun açış konuşması ve TÜBİTAK 
UZAY’ı tanıtan sunumla başladı. Kalkınma 
Bakanlığı Araştırma, Geliştirme ve Girişimcilik 
Dairesi Başkanı Özgür Kadir Özer ve MSB 
ARGE ve Teknoloji Daire Başkanı Mühendis 
Albay Hayri Özden projenin önemi hakkında 
değerlendirmelerde bulundu. Proje Yöneticisi 
Hacı Mehmet Özçelebi; projenin ülkemiz 
için önemi ile projeden neler beklendiğini 
açıklayan bir proje tanıtım sunumu yaptı 
ve katılımcıların projeye ilişkin sorularını 
yanıtladı.
MİYEG Projesi, MSB ARGE ve Teknoloji Dairesi 
Başkanlığının koordinasyonu ve Kalkınma 
Bakanlığı’nın teşvikiyle ile TÜBİTAK UZAY 
tarafından gerçekleştirilecek.
TÜBİTAK UZAY, geçmişten günümüze 
gerçekleştirdiği projeler ile uydu-uzay ve yer 
istasyonu konularında önemli bir tecrübe 
ve altyapıya sahip. Enstitü kazanılan söz 

konusu tecrübe ve altyapıyı MİYEG Projesi’ne 
aktaracak. Projede yer istasyonları konusunda 
daha fazla sistemin yerli imkânlarla tasarımı, 
üretimi, test ve entegrasyonu hedefleniyor. 
Söz konusu hedefler TÜBİTAK UZAY 
öncülüğünde ve yerli altyüklenici sanayi 
kuruluşlarınca yapılacak. Proje kapsamında, 
X ve S bantlarda haberleşme yeteneğine sahip 
yer istasyonu sistemi geliştirilecek.
Besleyici (feed), reflektör ve frekans seçici 
yüzeyi, hareket sistemi, yer istasyonu kontrol 
sistemi (istasyon ve anten kontrol sistemi), 
haberleşme, görüntüleme sistemi ve ilgili 
modül ve yazılımlardan oluşan projenin 2019 
yılında tamamlanması bekleniyor.
Bu arada “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.

Türkiye’nin İlk Yerli Yer İstasyonu 
Projesi 
TÜBİTAK UZAY, yer gözlem uyduları 
için milli bir yer istasyonu geliştirmek 
ve önümüzdeki yıllarda fırlatılması 
planlanan tüm yer gözlem uydularının 
yer istasyonu ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla gerçekleştirilecek Milli Yer 
İstasyonu Geliştirme Projesi  (MİYEG) ile 
bir ilke daha imza attı.
Ülkemiz açısından büyük önem taşıyan 
Milli Yer İstasyonu Geliştirme Projesi 
(MİYEG) açılış toplantısı, 18 Şubat 
2015’te TÜBİTAK UZAY Konferans 
Salonu’nda yapıldı. TÜBİTAK Başkan 
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