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EUMETSAT

Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme 

Teşkilatı (EUMETSAT) Türkiye’nin de 

aralarında bulunduğu 14 Avrupa ülkesi 

tarafından 1986 yılında kurulmuştur.

Merkezi, Almanya’nın Darmstadt

şehrindedir.

Halihazırda üye ülke sayısı 30’dur.
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Kuruluş amacı; üye ülke 

meteoroloji servislerinin ihtiyaç 

duyduğu yer-sabit ve kutupsal 

yörüngeli meteorolojik uyduları 

temin etmek ve işletmektir.

Uydular Avrupa Uzay Ajansı 

(ESA) tarafından üretilmekte ve 

uzay segmenti maliyetinin bir 

kısmı ESA ile paylaşılmaktadır.
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 Zorunlu, opsiyonel ve 3. parti uydu programları 

vasıtasıyla şu anda toplamda 11 uyduyu 

işletmektedir.

 Kendi uydu verilerine ilave olarak, dünyadaki 

birçok uzay ajansı ile karşılıklı işbirliği ve veri 

paylaşımı yapmaktadır.

 METEOSAT İkinci Nesil uyduları (MSG), yer-

sabit yörüngede çok geniş alanlardan her 15 

dakikada bir veri sağlamaktadır. Halihazırda 

farklı boylamlardaki pozisyonlarda 4 adet 

METEOSAT uydusu işletilmektedir.

EUMETSAT’ın işletmekte 
olduğu uydular

Uyduların yönetildiği edildiği 
Görev Kontrol Odası
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 MetOp uyduları, kutupsal yörüngede ülkemiz üzerinden günde 

2 kez geçiş yapmaktadır. Halihazırda tandem pozisyonda 3 

adet MetOp uydusu işletilmektedir.

 Jason uyduları kutupsal yörüngeden, okyanus&deniz yüzeyi 

topoğrafyası ve deniz seviyesi verisi sağlamaktadır. 

Halihazırda 2 adet Jason uydusu işletilmektedir.

 Copernicus Sentinel-3 uyduları kutupsal yörüngeden, 

okyanus&deniz yüzeyi yüksekliği, kara/yüzey sıcaklık verisi 

sağlamaktadır. Halihazırda 2 adet Sentinel-3 uydusu 

işletilmektedir.
Bitki indeksi (NDVI) görüntüsü
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 2023 ve 2024 yıllarından itibaren kullanılmaya başlanacak olan Meteosat Üçüncü Nesil 

(MTG) ve Kutupsal İkinci Nesil (EPS-SG) uydu programları, gerek uydu sayıları gerekse 

maliyet olarak Avrupa’nın bugüne kadarki en büyük uydu programları niteliğindedir.

MTG-S ve MTG-I Uyduları
MetOpSG-A ve 

MetOpSG-B Uyduları 6 / 33 



Konsey
(Üye ülke 

Meteoroloji 
Servislerinin Genel 

Müdürleri)

Bilimsel ve 
Teknik 
Grup
(STG)

Yönetim ve 
Finansal 

Grup
(AFG)

Politika 
Tavsiye 

Komitesi
(PAC)

Veri 
Politikası 

Grubu
(DPG)

Operasyon 
Çalışma 
Grubu

(STG-OWG)

Bilimsel 
Çalışma 
Grubu

(STG-SWG)

EUMETSAT 
Genel 

Müdürü

…

…

…

Teknik ve 
İdari 

Başkanlıklar
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 EUMETSAT’ın bütçesi, üye ülkelerin Gayri Safi Milli Hasılaları 

oranında yaptıkları ödemelerden oluşmaktadır.

 2020 yılı bütçesi yaklaşık 600 MEUR’dur.

 Ülkemiz katkı payı oranı, 1986 yılında yaklaşık olarak %0,5 iken, 

2019 yılında %4.58, 2021 yılında %4.36 olmuştur.

 Ülkemizin şimdiye kadar yaptığı toplam ödeme miktarı, enflasyon 

düzeltmesi ile birlikte yaklaşık 240 MEUR’dur.

 Türkiye’nin 2019 yılı üyelik ödemesi 25.7 MEUR, 2020 ödemesi 22.5 

MEUR, 2021 ödemesi 21.3 MEUR’dur. 8 / 33 



Uydu 
Fırlatımları

Bütçe (Milyon €)

Finansal Plan 2019-2038

Finansal Plan 2019-2038 (Sadece Onaylanmış Programlar)
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TUYAP Kongre Merkezi, İstanbul 

2 Mayıs 2019

EUMETSAT’ın mevcut ve gelecekteki 
uyduları ve ürünleri

EUMETSAT ihalelerindeki kapsam ve 
yöntemler

Türk firmalar ile ikili görüşmeler

EUMETSAT SANAYİ GÜNÜ
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EUMETSAT Tedariklerinin Kapsamı 

• EUMETSAT uydularının geliştirilmesi ESA tarafından ESA programı

kapsamında, sabit %30 EUMETSAT finansal katkısı ile finanse edilmektedir.

• %100’ü EUMETSAT tarafından finanse edilmesine rağmen, tekrarlayan uydular 
ESA tarafından tedarik edilir.

• EUMETSAT uyduları, ESA Tedarik Kuralları çerçevesinde tedarik edilmektedir. 
Sözleşmeler de ESA tarafından yönetilir.

• EUMETSAT, temel olarak yer sistemleri, geliştirme ve operasyonlara endüstriyel 
destek, çeşitli mal ve hizmetler ile ilgili konularda ihaleye çıkar. 

• EUMETSAT aynı zamanda Copernicus tedariklerini de Copernicus tedarik 
kurallarına göre AB adına gerçekleştirmektedir.  
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12 / 33 



• Fırlatma ve LEOP (Lauch & Early Orbit Phase) hizmetleri

• Yer sistemlerinin geliştirilmesi:

Uydu izleme ve kontrol

Veri işleme

Yer istasyonu sistemleri

EUMETSAT Tedariklerinin Kapsamı 

13

13 / 33 



• Hizmetler:

Uydu sistemlerinin operasyonlarına destek

Uydu operasyon mühendisliği

Yazılım, telekomünikasyon mühendisliği

UNIX, SAP desteği

Telekomünikasyon ve BT hizmetleri

Site altyapısı

Bakım

Kullanıcı eğitimi, iletişim ve PR desteği

• Donanım

• Bilimsel çalışmalar

EUMETSAT Tedariklerinin Kapsamı 

14
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EUMETSAT Tedarik Kuralları

• AÇIK REKABET

• EN İYİ MALİ TEKLİF

Teklifi en iyi karşılayan yüklenici ile Sözleşme yapılır (fiyat, 
kalite, işletme maliyetleri, teknik / program ile ilgili performans 
ve sözleşmeye dayalı uygunluk ve garantiler).

15
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AÇIK REKABET

• 100.000 Euro'nun üzerindeki tedarikler için gerçekleştirilir.

• EUMETSAT Üye Devletleri tarafından sağlanır (eğer rekabet 
yeterli kabul ediliyorsa)

• İş kapsamının net çoğunluğu üye devletler tarafından sağlanır.

• Coğrafi veya endüstriyel kural yoktur.

• Daha düşük kademelerde açık rekabet EUMETSAT tarafından 
teşvik edilir.

EUMETSAT Tedarik Kuralları
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İhale Süreci: Rekabet ve İletişim

• İhale Davetiyeleri (ITT) açık yarışma ve EUMETSAT İhale Davet 
Sistemi (EUMITS) ile web sitesi üzerinden yayınlanır.

• Soruların EUMITS aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir, bu 
sorulara EUMETSAT tarafından verilecek cevaplar da EUMITS 
üzerinden yapılır.

• İhale prosedürlerine uygun olarak EUMETSAT yalnızca 
belirsizlik, hata ve ihmal kategorilerine giren soruları yanıtlar.

• Diğer iletişimler yalnızca ilgili Sözleşmeler Sorumlusu ile yapılır. 

17
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İhale Süreci: Teklifler

• Teklifler, Özel İhale Koşullarındaki (STC) talimatlara uygun olarak 
yapılandırılmalıdır.

• STC’ler teklif sürecindeki en önemli belgelerdir ve teklifler onlara 
uymalıdır.

• Kapsamlı bir uygunluk beyanı sağlanmalıdır.

• STC, değerlendirme kriterlerini ve ağırlıklarını tanımlar.

18
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İhale Süreci: Tekliflerin Değerlendirilmesi

• Teklifler, STC'lerde tanımlanan kriterlere göre değerlendirilecektir.

• Konu ile ilgili deneyim (firma, taşeronlar, temas kişileri)
• Teknik, program, yönetim ve kalite güvencesi

• Sözleşmeye uygunluk ve fiyat

• İlgili ek kriterler

• Teklifler, bir İhale Değerlendirme Kurulu (TEB) tarafından 
değerlendirilir.

• Sözleşme, En İyi Fiyatı sunan ile yapılır.
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EUMITS 
EUMETSAT İhale Davetlerine Erişim 

https://eumits.eumetsat.int/
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EUMETSAT İhalelerine 
Teklif Vermek İçin Hesap Oluşturma

21
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"e-posta Bildirimleri" adlı bölümde, e-
posta bildirimleri talep edilebilir:

örn. İhale tekliflerinin ilanı/ 
kapatılması veya EUMITS'te 
yayınlanan yeni soru ve yanıtların 
olması durumunda e-posta alınabilir.

EUMETSAT İhalelerine 
Teklif Vermek İçin Hesap Oluşturma

22
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İhaleye Davet Detayları

•ITT, Teyit Mektubu (Cover
Letter), Taslak Sözleşme, 
Özel İhale Koşulları ve bir 
veya daha fazla Çalışma 
Talimatı (SoW) içerir.

•Bu belgeler "Özel Belgeler" 
bölümü altında bulunur.

23
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EUMETSAT Genel İhale Koşulları -
Teklifin Yapısı

• Teklifin yapısı:

• Teyit Mektubu

• Teknik ve Yönetim teklifi

• Mali ve Sözleşmeye dayalı teklif

• Teklif paketi ITT referans numarası ile işaretlenen iki ayrı kapalı 
zarftan oluşmalıdır (biri teknik/yönetim, diğeri mali teklif). Satışa 
hazır donanım veya yazılım ihaleleri istisnadır.

• Teklif paketinin kapanış tarihine kadar EUMETSAT'a ulaşması 
gerekmektedir. 

24
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EUMETSAT Genel İhale Şartları –
Teyit Mektubu (Cover Letter) İçeriği

• Ana ve alt yüklenicilerin tanımlanması

• Teklifin geçerliliği, (genellikle 90 takvim günü, ancak tedariğin 
karmaşıklığına bağlı olarak daha uzun olabilir)

• Çalışma Talimatı ve teknik gereksinimlere uygunluk beyanı

• ITT taslak sözleşme koşulları ve Genel Sözleşme Şartları’na 
uygunluk beyanı

• Teyit mektubunda hiçbir mali bilgi yer almayacaktır.

• Teyit mektubu teklif verenin yasal yetkili temsilcisi tarafından 
imzalanacaktır.

25
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EUMETSAT Genel İhale Koşulları -
Teknik / Yönetim Teklifi İçeriği

Endüstri ekibinin yapısı (Önerilen her alt yüklenicinin rolü ve 
sorumlulukları)

Proje ekibinin yapısı (temas noktası) ve proje organizasyon 
şeması.

 Teklif sahiplerinin ITT alanındaki deneyimi (tüm sözleşme 
seviyelerinde) - Referanslar;

Önerilen temas noktası personelin özgeçmişleri.

26
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• SoW ile ITT’nin teknik gerekliliklerinin uyum matrisi

• Hedeflerin, gereksinimlerin ve gerçekleştirilecek başlıca işlerin 
ilk analizi

• İş Kırılım Yapısı

• İş Paketi Tanımları

EUMETSAT Genel İhale Koşulları -
Teknik / Yönetim Teklifi İçeriği

27
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• Yazılımın yeniden kullanılması önerildiğinde, teklif sahibi, her 
durumda, menşei tanımlayacaktır. (örneğin;  dahili, üçüncü taraf, 
piyasadan hazır temin edilebilen (Commercial Off-The-shelf (COTS), 
açık kaynak)

• Kalite Güvence Gereksinimleri:
- ISO 9001 sertifikası (Teklif Sahibinin ISO 9001'e kayıtlı olmaması 
durumunda, kendi izlediği Kalite Güvence Sistemi’ni, sistemin nasıl 
çalıştığını ve aynı gereksinimleri karşıladığını teklifinde göstererek 
teklif edebilir.

-Her durumda, Teklif Sahibi tarafından kullanılan Kalite Güvence Sistemi, teklifte 
kısaca tanımlanacaktır. EUMETSAT, ISO 9001'e kayıtlı olmayan Yüklenicinin 
denetimini gerçekleştirme hakkını saklı tutar.

EUMETSAT Genel İhale Koşulları -
Teknik / Yönetim Teklifi İçeriği
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Yerinde ITT hizmet sözleşmesi teklifi vermek için ön koşullar : 

• EUMETSAT,  tüzel kişilerle (şirketler ve / veya kamu kurumları) sözleşmeler 
yapar. 

• Teklif sahipleri, tekliflerinde aşağıdakileri teyit etmelidir:

Önerilen temas noktası personellerin, sözleşmenin uygulanma süresi 
boyunca, teklif sahibinin çalışanı olduğu veya olacağı teyit edilmelidir. 

Bu personellerin, teklif sahibi firmanın hisselerinin çoğunluğuna sahip 
olmadığı veya olmayacağı ve sözleşme süresi boyunca, teklif sahibi 
firmanın yönetiminin bir bölümünde bulunmadığı veya bulunmayacağı 
teyit edilmelidir.  

Bu nedenle, serbest çalışanlar (free lancers), öncelikli olarak yerinde 
hizmet alımlarına teklif veremez. 

EUMETSAT Özel İhale Koşulları -
Teknik / Yönetim Teklifi İçeriği
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EUMETSAT Genel İhale Koşulları -
Mali / Sözleşmeye Dayalı Teklif İçeriği

• Teklif sahibi tarafından verilecek fiyat türü (kati sabit fiyat, 
değişkenli sabit fiyat, günlük kati sabit fiyat), ITT’de belirlenecektir.

• Fiyat kırılımı (price breakdown) sağlanacaktır.

• ITT taslak sözleşmesi ve EUMITS'te yayınlanan Genel Sözleşme 
Şartları altındaki ‘Genel Dokümanlar’ın uyum matrisi.

• Anlaşmazlık durumunda, ITT taslak sözleşmesi, Genel Sözleşme 
Şartları dokümanından önceliklidir.

30
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• Hizmet sözleşmeleri için: Teklif Sahibi tarafından, ITT’de bulunan 
temel performans göstergeleri esas alınarak, bir hizmet seviyesi 
sözleşmesi sağlanacaktır.

• Aşama başına fiyat kırılımı (mevcutsa)

• Önceden var olan fikri mülkiyet, COTS ve açık kaynak yazılımı için 
lisans koşulları / ücretleri.

• Teslimat aşamalarıyla bağlantılı, önerilen ödeme planı.   

• Zorunlu seçenekler için fiyat teklifi.

EUMETSAT Genel İhale Koşulları -
Mali / Sözleşmeye Dayalı Teklif İçeriği
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EUMETSAT Özel Teklif Koşulları 
Değerlendirme Kriterleri ve 
Ağırlıklandırma Faktörleri

• Teklif sahibi, 
değerlendirme 
kriterlerine ve ITT’nin 
Özel İhale 
Koşulları’nın bir 
parçası olarak 
yayınlanan ağırlık 
faktörlerine dikkat 
etmelidir.
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www.mgm.gov.trmeteoroloji_tiwi

Dr. Kurtuluş Öztürk

MGM UZAL Şube Müdürü

EUMETSAT IFP
kozturk@mgm.gov.tr

0312 302 26 19
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