MUAFİYETTEN YARARLANACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA
VERİLECEK METEOROLOJİK VERİ VE ÜRÜNLERİN KAPSAMI VE
MAHİYETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Gaye ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların gayesi ve kapsamı, Meteoroloji Genel
Müdürlüğünün ürettiği meteorolojik veri ve ürünlerin verilmesinde 28/1/2002 tarihli ve
2002/3654 sayılı Kararname eki Kamu Kurum ve Kuruluşlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin
Ücretsiz ve İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Kararın 33 üncü maddesine
göre muafiyet uygulanacak meteorolojik veri ve ürünlerin kapsamı ve mahiyetine ilişkin usul
ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı Meteoroloji Genel
Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 22 nci maddesi ile 28/1/2002 tarihli ve
2002/3654 sayılı Kararname eki Kamu Kurum ve Kuruluşlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin
Ücretsiz ve İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Kararın 33 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen,
a) AIRMET: 15.000 feet altındaki uçuş faaliyetlerini desteklemek amacıyla ve bölgesel
hava seyrüsefer anlaşmalarına uygun olarak Meteoroloji Gözlem Ofisleri tarafından hazırlanan
mesajları,
b) ALADIN: Avrupa Sınırlı Alan Sayısal Hava Tahmin Model Konsorsiyumunu,
c) ECMWF: Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini,
ç) EUMETSAT: Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatını,
d) GAMET: Saha Tahminleri, AIRMET tahminlerine destek sağlamak ve 15.000 feet
altındaki uçuşların meteorolojik bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan mesajları,
e) Kamu Kurum ve Kuruluşları: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve
kuruluşlarını
f) METAR: Havacılık hizmetleri için hazırlanan hava raporunu,
g) MGM: Meteoroloji Genel Müdürlüğünü,
ğ) SIGMET: Uçuş faaliyetleri üzerinde etkisi olan hava olaylarını kapsayan ve pilotlar ile
havacılıkla ilgili diğer personelin bilgisine sunulmak üzere hazırlanan mesajları,
h) SPECI: Havacılık hizmetleri için hazırlanan seçilmiş özel hava raporunu,
ı) TAF: Belirli bir periyot esnasında havaalanında beklenen meteorolojik şartları,
ifade eder.
Muafiyete tabi meteorolojik veri ve ürünler
MADDE 4 – (1) Muafiyete tabi meteorolojik veri ve ürünler şunlardır:
a) Kurumsal internet sitesinden yayınlanan meteorolojik gözlemler, istatistiksel analiz
çalışmaları, tahmin ve erken uyarılar ile araştırma maksatlı formlar ve içerdiği ürünler.
b) Havalimanı meteoroloji birimlerince hazırlanan METAR, SPECI, TAF, Meydan İhbarı,
SIGMET, AIRMET ve GAMET bilgilerinden halihazır ve arşivlik bilgilerden en fazla 3 yıllık
kısmı.
c) Operasyonel Sayısal hava tahmin veri ve ürünleri.

ç) Operasyonel Uydu ve radar veri ve ürünleri.
d) Meteorolojik gözlem sistemlerinden üretilen;
1) Dakikalık parametre verilerinin 1 (bir) aylık,
2) On dakikalık parametre verilerinin 1 (bir) yıllık,
3) Saatlik parametre verilerinin 5 (beş) yıllık,
Bilgisi.
e) Yüksek atmosfer ölçümlerinden elde edilen saatlik parametre verilerinin 5 (beş) yıllık
bilgisi.
f) Yer, deniz ve yüksek atmosfer gözlem sistemlerinden elde edilen;
1) Ölçüm ve gözlem verilerinin günlük, aylık ve yıllık parametre bilgileri,
2) Uzun yıllara ait bültenler, yağış ile ilgili analiz tabloları ve fevkalade olay kayıtlarına
ait bilgiler.
g) Kurumsal internet sitesinden yayınlanan meteorolojik parametrelere ait mevcut
istatistiksel analizleri içeren raporlar.
ğ) Hava tahmin modellerinden elde edilen ham verilere ait arşiv dosyalarının 5 Günlük
kısmı.
h) Meteorolojik uydu ve radar ham veri ve ürünlerine ait arşiv dosyalarının 5 günlük kısmı.
ı) Arşiv sisteminde kayıtlı özel meteorolojik formatlı dosyaların (BUFR, GRIB) 5 günlük
kısmı.
Muafiyetin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar
MADDE 5 – (1) Muafiyet kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına meteorolojik
veri ve ürünlerin ücretsiz verilmesinde aşağıda belirtilen usul ve esaslara uyulacaktır:
a) EUMETSAT tarafından sağlanan arşiv veri ve ürünleri, talep eden kamu kurum ve
kuruluşlarınca doğrudan EUMETSAT Elektronik Kapısı (E-Portal) sistemi üzerinden
alınacaktır.
b) ECMWF tarafından üretilen veri ve ürünlere erişim için talep eden kamu kurum ve
kuruluşlarına ECMWF erişim kartı sağlanabilecektir.
c) Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılarak üretilen veri ve ürünlerin, söz konusu
kuruluşların veri politikalarına uygun şekilde sağlanması esastır.
ç) Gerçek zamanlı operasyonel sayısal hava tahmini ile uydu ve radar veri ve ürünleri
MGM’de üretilen mevcut orijinal format ve içeriğinde, MGM’nin belirleyeceği bir sunucu
üzerinden, talep eden kamu kurum ve kuruluşlarınca alınacaktır.
d) Talep edilmesi halinde gerçek zamanlı operasyonel sayısal hava tahmin ürünleri ile uydu
ve radar ürünlerine MGM extranet sayfaları üzerinden ücretsiz erişim imkânı sağlanacaktır.
e) Kurumsal internet sitesinde yayınlanan veri ve ürünler ile ilgili bilgi edinme
kapsamındaki bilgi talepleri karşılanmayacaktır.
MADDE 6– (1) MGM’den muafiyet kapsamında temin edilen veri ve ürünler, MGM’nin
yazılı izni olmaksızın 3. Şahıs ve Kurumlarla paylaşılamaz ve kaynak belirtilmeden
kullanılamaz.
MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esasların 4 üncü maddesinde belirlenenler dışındaki bilgi
taleplerinde, Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulunca tespit edilen ücret alınır.

MADDE 8– (1) Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulunca ücreti belirlenen basılı
materyal muafiyet kapsamı dışındadır.
MADDE 9– (1) Talep eden Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Meteorolojik Veri Arşiv
Sistemine aktarılan veri ve ürünler, bu sistem üzerinden alınacaktır.
MADDE 10– (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasından doğan tereddütleri gidermeye
MGM Ana Hizmet Birimleri yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Usul ve Esaslar onay tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12– (1) Bu Usul ve Esasları Meteoroloji Genel Müdürü yürütür.

