
 

 

TÜRKİYE UZAY AJANSI HAKKINDA 
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı         : 23 

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi – Sayısı : 13/12/2018 - 30624 

  

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, Türkiye Uzay Ajansının 

kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Türkiye Uzay Ajansı teşkilatını ve personelini kapsar. 

  

Tanımlar 

MADDE 2- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde geçen; 

a) Ajans: Türkiye Uzay Ajansını, 

b) Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,   

c) Başkan: Türkiye Uzay Ajansı Başkanını,  

ç) Başkanlık: Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığını,  

d) Yönetim Kurulu: Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulunu,  

ifade eder.  

  

Kuruluş 

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirlenen görev ve yetkileri yerine 

getirmek üzere tüzel kişiliği haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı ile ilgili Türkiye Uzay Ajansı kurulmuştur. 

(2) Ajans, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk 

hükümlerine tabidir. Ajansın merkezi Ankara’dadır. 

  

Ajansın görevleri 

MADDE 4- (1) Ajansın görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar doğrultusunda Millî Uzay Programını hazırlamak 

ve hayata geçirilmesi için düzenlemeler yapmak. 

b) Uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke 

ve yaklaşımları, hedef ve öncelikleri, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek 

yöntemler ile kaynak dağılımlarını da içeren stratejik planlar hazırlamak. 



c) Rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayinin geliştirilmesi, toplumun refahı ve millî menfaatler 

doğrultusunda uzay ve havacılık teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, uzay ve havacılık 

teknolojileri alanında bilimsel ve teknolojik altyapıların ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, kapasite 

ve yeteneklerin artırılması, uzaya bağımsız erişim imkânı sağlayacak tesis ve teknolojilerin 

kazanılması, uzay ve havacılık bilimi ve teknolojileri alanındaki uzmanlık ve bilgi birikiminden millî 

sanayinin diğer sektörlerinin de yararlanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak. 

ç) Ulusal kapsamda ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nezdinde yürütülen 

spektrum ve yörünge tahsis ve koordinasyon faaliyetleri  ile  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  

tarafından yürütülen görevler hariç olmak üzere uzay araçları ve uzay yer sistemlerine ilişkin ulusal 

egemenlik kapsamındaki hakların kullanımına karar vermek, bu hakların yönetimi ve 

kullandırılmasına yönelik usul ve esasları belirlemek ve bu haklarla ilgili ulusal yükümlülüklerin 

gereklerini yerine getirmek, uzay yer istasyonlarının işletilmesine yönelik sözleşme imzalamak, uzay 

yer istasyonları arasında koordinasyonu sağlamak, ülkemizin uzaya yönelik hak ve menfaatlerinin 

korunması ve güvence altına alınması için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu 

yürütmek. 

d) Milletlerarası andlaşmalar uyarınca uzaya fırlatılan nesnelerin kayıtlarını Devlet adına 

tutmak, Birleşmiş Milletler nezdinde tescil işlemlerini gerçekleştirmek veya tescil işlemlerini 

gerçekleştirmek üzere yetkilendirmek. 

e) Ticari, bilimsel ve araştırma-geliştirme amaçlı uzay operasyonları ile insanlı veya insansız 

uzaya erişim ve uzayın keşfine yönelik operasyonları yaptırmak veya yapılmasını koordine etmek. 

f) Uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dâhil uzay ve 

havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem, tesis, araç ve gereçlerin tasarımı, üretimi, 

entegrasyonu ve gerekli testlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla plan, proje ve çalışmalar yapmak 

veya yaptırmak. 

g) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları tarafından uzaya gönderilecek uydu 

ve uzay araçlarının yurtiçinden fırlatılmasına, yörüngeye yerleştirilmesine ve geri döndürülmesine 

ilişkin gerekli izinleri vermek ve koordinasyonu sağlamak; yurtdışından fırlatılmasına, yörüngeye 

yerleştirilmesine ve geri döndürülmesine ilişkin bildirimleri kayıt altına almak. 

ğ) Uzay ve hava araçları ile uzay yer sistemleri alanında her türlü tasarım, analiz, üretim, test, 

operasyon ve entegrasyon faaliyetlerini düzenlemek, izlemek ve gerektiğinde bu hususlarda 

yetkilendirme yapmak ve süreçleri yürütmek. 

h) Uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerinin; ülke kalkınması, millî güvenliğin sağlanması, 

kamu sağlığının ve çevrenin korunması, doğal kaynakların ve tarımsal verimliliğin tespit edilmesi, 

doğal afetlerin erken tespitinin yapılması ve doğal afetlerden kaynaklanan hasarların azaltılması, 

milletlerarası andlaşmalar ve yükümlülüklerin takibine yönelik kullanılması amacıyla yapılacak 

çalışmalarda ilgili kurumlar ile koordinasyonu sağlamak. 



ı) Ülke genelinde uzay ve havacılık bilim ve teknolojilerine yönelik ilgi ve merakın 

geliştirilmesinde öncülük yapmak; bu amaçla Ajansın ilgi ve faaliyet alanlarında kamuoyuna ulaşmak 

için gerekli yayınları yapmak ve her türlü iletişim ortamında içerik hazırlamak ve sunmak, etkinlikler 

gerçekleştirmek ve bu amaca yönelik faaliyetleri desteklemek. 

i) Millî güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla, Ajansın görevi kapsamında yapılan 

çalışmalar sonucunda elde edilen verinin standartlarını oluşturmak, gerektiğinde işlenmesini, 

saklanmasını ve kullanılmasını sağlamak ve paylaşım şartlarını düzenlemek.  

j) Ülkenin sahip olduğu kritik uzay ve havacılık teknolojilerinin ihracına ilişkin usul ve 

esasları, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak belirlemek. 

k) Deneysel amaçlı uzay ve hava araçları, uzay ve yer sistemleri, alt sistemler, ekipman ve 

bileşenlerin geliştirilmesine, uzayın keşfine yönelik araştırmalar yaptırmak; gerekli sistem ve araçların 

tasarlanması, geliştirilmesi ve sair suretle temin edilmesi için üniversitelerle, diğer bilimsel faaliyette 

bulunan kurum ve kuruluşlarla veya yurtdışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli 

çalışmaların yürütülmesini koordine etmek. 

l) İlgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, uzay ve havacılık bilim ve teknolojilerine 

ilişkin uluslararası standartları da dikkate alarak, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde ülke 

standartlarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak. 

m) Uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak, uluslararası alanda 

rekabet gücünü artırmak, bilimsel ve teknolojik altyapıyı oluşturmak ve her türlü yeni teknolojinin 

geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge ve yüksek teknoloji girişimciliği destek programları hazırlamak. 

n) Astronomi ve uzay bilimleri ile ilgili çalışmaları desteklemek ve ulusal düzeyde yürütülen 

çalışmaları koordine etmek, gözlem ve ölçüm sistemleri teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik 

çalışmaları desteklemek ve uluslararası işbirliklerini geliştirmek. 

o) Uzay ve havacılık bilimi ve teknolojileri ile ilgili olarak uygulamaların gelişimini ve 

yaygınlaştırılmasını destekleyici mahiyette finans, hukuk, yönetim, işletme, pazarlama ve benzeri 

konularda çalışmalar yapmak. 

ö) Uluslararası uzay hukukundaki gelişmeleri izlemek ve muadil yabancı kuruluşlar ile 

işbirliği yapmak, uzay hukukuna ilişkin mevzuat dâhil her türlü çalışmaları yürütmek. 

p) Uzay ve havacılık teknolojileri ile ilgili bölgesel veya uluslararası oluşum ve kuruluşlara 

üye olmak, görev alanı ile ilgili konularda uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle bağlantı sağlamak, 

uluslararası oluşum, kuruluş ve anlaşmalar nezdinde ülkemizi temsil edecek personeli 

görevlendirmek.  

r) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

(2) Ajans, yukarıda belirtilen uzay ve havacılık bilimi ve teknolojileri faaliyetlerine ilişkin 

genel usul ve esasları Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulunun ilke ve önerilerini dikkate 

alarak belirler.  

(3) Diğer mevzuatla hava ulaştırması ve ticari hava işletmeleri ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığına ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne verilen görevler saklıdır.  



(4) (Ek:RG-22/11/2019-30956-CK-52/1 md.) Bu madde ile Ajansa verilen görev ve 

yetkilerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Ajans tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. 

  

Ajansın organ ve birimleri 

MADDE 5- (1) Ajans aşağıdaki organ ve birimlerden oluşur: 

a) Yönetim Kurulu. 

b) Başkanlık. 

c) Ajansın görevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyulan hizmet birimleri. 

(2) Ajans, yurtiçinde çalışma ofisi ve ilgili mevzuata göre yurtdışında temsilcilik açabilir. 

  

Yönetim Kurulu 

MADDE 6- (1) Yönetim Kurulu, başkan dâhil yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, Ajansın 

en üst karar organıdır. Ajansın Başkanı, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Yönetim Kurulunun 

toplantı ve karar yeter sayısı dörttür.  

(2) Başkan dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten 

üyeler yeniden seçilebilir. Başkan yardımcılarından Yönetim Kurulu üyeliğine atananlardan görevleri 

herhangi bir nedenle son bulanların Yönetim Kurulu üyelikleri de sona erer.  

(3) Yönetim Kurulu her ay en az bir kere toplanır. Yönetim Kurulunun olağan toplantılarına 

yıl içinde toplam dört defa veya üst üste üç defa katılmayan üyelerin üyelikleri, Yönetim Kurulu 

kararıyla düşürülebilir.  

(4) Herhangi bir nedenle boşalan üyeliklere seçilen üyelerin görev süresi de üç yıldır.  

(5) Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Ajans 

tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

(6) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Cumhurbaşkanınca belirlenen uzay ve havacılık bilimi ve teknolojileri politikalarını 

uygulamak. 

b) Uzay politikası doğrultusunda, Millî Uzay Programını hazırlamak. 

c) Ajansın çalışma ilkeleri ile bilimsel,  teknolojik,  hukuki ve idari altyapı ve insan kaynağı 

altyapısının oluşturulmasına dair düzenlemeleri yapmak. 

ç) Ajansın organizasyon şemasını onaylamak, birimler kurmak, kaldırmak, birleştirmek ve 

kurulan birimlerin görevleri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek.  

d) İnsan kaynakları politikasını oluşturmak ve uygulanmasını izlemek, personelin nitelikleri, 

işe alınmaları, performans değerlendirme kriterleri ile ilgili genel esasları belirlemek. 

e) Ajansın faaliyetlerini yönlendirmek, denetlemek ve koordinasyonu sağlamak. 

f) Ajansın faaliyet sonuçlarını, belirlenen politika, strateji ve hedefler doğrultusunda izlemek, 

değerlendirmek ve beklenen performansın sağlanmadığı alanlar için gerekli tedbirleri almak. 

g) Başkanlıkça hazırlanan stratejik plan, performans programı, bütçe, faaliyet raporu ve kesin 

hesabı karara bağlamak. 

ğ) Gerektiğinde yurtiçinde çalışma ofisi açılmasına karar vermek, buralarda istihdam edilecek 

personelle ilgili hususlarda kararlar almak. 



h) Uzay ve havacılık teknoloji ve sistemleri ile ilgili her türlü tesis ve altyapının 

kurdurulmasına veya kiralanmasına ilişkin hususlarda karar almak. 

ı) İlgili mevzuatına göre faaliyet alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara üye 

olmak veya üyelikten ayrılmak için karar vermek; yurtdışında temsilcilik açmak için karar almak. 

i) Ajansın görevleri ile ilgili yürüteceği faaliyetler çerçevesinde; ücret, telif ve işletme ücreti 

tarifelerini belirlemek. 

j) Uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerinin gelişimini ve yaygınlaştırılmasını destekleyici 

mahiyette finans, hukuk, yönetim, işletme, pazarlama ve benzeri konularda çalışmalar yapmak veya 

yaptırmak konusunda karar almak. 

k) Ajansın faaliyetleri ve görev alanı ile ilgili gelişmeler hakkında yıllık raporlar 

yayımlamak.       

l) Ajans dışına görevi gereği verilen hizmetlerin ücretlerini belirlemek. 

m) Ajansın faaliyetleri ve görevleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemek. 

(7) Yönetim Kurulu, bu maddenin altıncı fıkrasının (ç), (ı) ve (m) bentlerindeki yetkilerini 

sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle başkana devredebilir. 

(8) Yönetim Kurulu üyelerine 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

ek 29 uncu maddesine göre ayda ikiden fazla olmamak üzere her bir toplantı için (9000) ek gösterge 

rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. 1 

  

Başkanlık 

MADDE 7- (1) Başkanlık; başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. 

(2) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Ajansı temsil etmek. 

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek. 

c) Yönetim Kurulunun belirlediği ilke, usul ve öncelikler doğrultusunda Ajansı yönetmek.  

ç) Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Ajansın yıllık çalışma raporu, araştırma ve iş programı 

ile bütçesini hazırlamak. 

d) Ajansın süreli yayınlarına karar vermek. 

e) Diğer mevzuat hükümleriyle kendisine verilen işleri yapmak. 

(3) Başkan, yazılı olmak ve sınırlarını açıkça belirlemek kaydıyla, bu maddede belirtilen 

yetkilerinden bir kısmını başkan yardımcılarına devredebilir. 

(4) Başkan yardımcıları, başkan tarafından verilen görevleri yapmakla yükümlüdür. 

(5) Başkan yardımcıları, başkanın görev süresi ile sınırlı olmak üzere görev yapar; ancak 

başkan yardımcılıklarına yeni atama yapılıncaya kadar görevlerine devam eder. 

(6) Başkanın geçici olarak görevde bulunmadığı hâllerde, görevlendireceği bir başkan 

yardımcısı Başkanlığa ve Yönetim Kurulu Başkanlığına vekâlet eder.  

                                                           
1 Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022  tarihli ve E.:2019/17; K.:2022/145 sayılı Kararı ile bu fıkrası iptal edilmiştir. Kararın 
Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra (6/1/2024) yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır. 



  

Ajansın gelirleri ile bütçe esasları  

MADDE 8- (1) Ajansın gelirleri şunlardır: 

a) Her yıl genel bütçeden aktarılacak tutar. 

b) Ajans tarafından yapılan yetkilendirmelere ilişkin gelirler. 

c) Danışma hizmeti karşılığı elde edilecek gelirler. 

ç) Buluşlardan doğan haklara ilişkin gelirler. 

d) Ajansa yapılacak her türlü yardımlar, bağışlar ve vasiyetler.  

e) Ajansa ait taşınır veya taşınmaz malların gelirleri. 

f) Yayın gelirleri ve diğer faaliyet gelirleri. 

g) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı gelirleri 

kapsamında, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve 

Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 591 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendi  gereğince, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  

tarafından bir önceki yıl elde edilen gelirlerin yüzde 20’si oranında izleyen yılın ocak ayı sonuna 

kadar aktarılan tutar.  

ğ) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yıllık gelirlerinden o yıla ilişkin her türlü giderinin 

karşılanmasından sonra kalan miktarın yüzde 20’si oranında izleyen yılın ocak ayı sonuna kadar 

aktarılan tutar. 

h) Diğer gelirler. 

(2) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı  Düzenlemeler 

Hakkında Kanun Hükmünde  Kararnamenin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası gereğince Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığına aktarılan tutarın yüzde 20’si  aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince aktarmayı 

takip eden ayın sonuna kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Ajans hesaplarına aktarılır. Aktarılan 

bu tutarlar, uzay ve havacılık araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılır. 

(3) Ajans gelirlerinden hesap yılı sonuna kadar harcanmayan paralar, Ajansın ertesi yıl gelir 

hesabına aktarılır. 

(4) (Mülga:RG-22/11/2019-30956-CK-52/2 md.)  

  

Destekler ve burslar 

MADDE 9- (1) Ajans, Cumhurbaşkanınca belirlenen uzay ve havacılık bilimi ve teknolojileri 

politikaları doğrultusunda ülkemizin önceliklerinin belirlendiği stratejik planlar çerçevesinde ortaya 

çıkan ihtiyaçları karşılamak amacıyla proje ve burs çağrılarına çıkabilir. Bu kapsamda: 

a) Ajans ülkemizin uzay ve havacılık bilimi ve teknolojileri alanındaki Ar-Ge ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere Yönetim Kurulunun kararıyla TÜBİTAK  programları üzerinden proje çağrılarına 

çıkar. 



b) Ajans, ülkemizin uzay ve havacılık bilimi ve teknolojileri alanındaki insan kaynağı 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere Yönetim Kurulu kararıyla TÜBİTAK üzerinden burs çağrılarına çıkar.  

c) Destek ve burslar ile ilgili faaliyetler kendi mevzuatı kapsamında TÜBİTAK tarafından 

yerine getirilir.  

ç) Bu faaliyetlere ilişkin mali kaynak, ilgili destek ya da bursların dönemsel ödemeleri 

başlamadan önce TÜBİTAK hesaplarına aktarılır.  

  

Uzman istihdamı  

MADDE 9/A- (Ek:RG-22/11/2019-30956-CK-52/3 md.)  

(1) Ajansta 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi 

uyarınca Uzay Teknolojileri Uzmanı ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.  

(2) Uzay Teknolojileri Uzmanı ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı mali ve sosyal hak 

ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 

uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir. 

  

Personele ilişkin hükümler 

MADDE 10- (1) Ajansta  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine 

göre kamu kurum ve kuruluşları personeli geçici olarak görevlendirilebilir  ve   ek 26 ncı maddesine 

göre yerli veya yabancı personel istihdam edilebilir. 

(2) (Mülga:RG-22/11/2019-30956-CK-52/4 md.)  

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan burslardan doğan zorunlu hizmet yükümlülükleri, 

yükümlünün isteği, Ajansın talebi ve yükümlünün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Ajansa 

devredilebilir. 

(4) Ajans Başkanı ve Başkan Yardımcıları, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük 

hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca 

 sırasıyla Türkiye İstatistik Kurumu Başkan ve Başkan Yardımcılarına denktir.2 

  

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler ile atıflar 

MADDE 11- (1) (10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

(2) (10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe 

Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

(3) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde, Türkiye Uzay Ajansına verilen görevlerle ilgili 

olarak diğer mevzuatta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yapılan atıflar Türkiye Uzay Ajansına 

yapılmış sayılır. 

                                                           
2 Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022  tarihli ve E.:2019/17; K.:2022/145 sayılı Kararı ile bu fıkrası iptal edilmiştir. Kararın 
Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra (6/1/2024) yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır. 



(4) (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.)  



(5) (Ek:RG-22/11/2019-30956-CK-52/5 md.) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde hüküm 

bulunmayan hallerde, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum 

ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Ortak Hükümler” başlıklı 

Ellibeşinci Bölümü hükümleri uygulanır. 

  

Geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih 

itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bulunan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü kapatılmıştır. Söz konusu Genel Müdürlüğe ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç, yazılı ve 

elektronik ortamdaki evrak kayıt ve dokümanların Ajansa devrine ilişkin iş ve işlemler Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanı tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından 3 ay içinde yerine getirilir.  

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan proje ve faaliyetlere 

ilişkin devir hükümleri Ajans ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında düzenlenecek bir protokolle 

belirlenir. 

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımı tarihinde Havacılık ve Uzay Teknolojileri 

Genel Müdürlüğüne tahsisli kadroların mevcutlu olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının merkez 

teşkilatı bünyesinde yer alan birimlere dağıtımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yetkilidir. 

(3) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında  Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı 

unvanlı kadrolarda görev yapan personelin kadro unvanları başka bir işleme gerek kalmaksızın 

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı şeklinde; Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanı 

unvanlı kadrolarda görev yapan personelin kadro unvanları başka bir işleme gerek kalmaksızın 

Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı şeklinde değiştirilmiştir.  

(4) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilafları gidermeye ve bu 

amaçla gerekli düzenlemeleri yapmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

  

Yürürlük 

MADDE 12- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

  

Yürütme 

MADDE 13- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 



  

23  SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNE İŞLENEMEYEN 

HÜKÜMLER 3 

  

 1- 22/11/2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 52 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Geçici 1 inci Maddesi: 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Uzay Ajansına 

Başkan olarak atanmış personel, atandığı tarihten geçerli olmak üzere, bu Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi ile ihdas edilen Başkan unvanlı kadroya başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış 

sayılır. 

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ihdas edilen memur kadrolarına, 31/12/2020 

tarihine kadar 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesine göre belirlenen atama 

sayısı sınırı aranmaksızın, açıktan veya naklen atama yapılabilir. 

 

 

                                                           
3 Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî 

Gazete’ye bakınız. 



  

23 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARANAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNE İLİŞKİN TABLO 

  

Değiştiren Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin Değişen Maddeleri 

Değişikliğin Yürürlüğe 

Giriş Tarihi 
Sayısı Resmî Gazete Tarihi 

52 22/11/2019 4,8,9/A,10,11, İşlenemeyen Hüküm 22/11/2019 

    

  

  

 

 


