T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakan Pakdemirli:
“Meteoroloji Artık Şampiyonlar Liginde”
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında 23 Eylül 2021 günü polen
tahminleri ile Ar-Ge iş birliklerini kapsayan bir dizi protokole imza atıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin himayelerinde gerçekleşen imza
töreninde Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar arasında “Atmosferik Alerjik Polen Gözlem, Tahmin ve
Uyarılar” konulu bir protokol imzalandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, daha önce Ege Üniversitesi ile imzaladığı protokol ile
İzmir ilinde saatlik polen gözlem ve tahminleri için pilot uygulama başlatmıştı. Ankara
Üniversitesi ile yapılan yeni işbirliği ile de her 10 kişiden birinde sağlık sorunlarına yol
açan polenlere karşı Ankara ili için erken uyarı sistemini devreye almış oldu.
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli törende yaptığı konuşmada; ülkenin en
köklü ve ilk ziraat fakültesini bünyesinde barındıran Ankara Üniversitesiyle iş birliği
yapmanın önemine dikkati çekerek, meteoroloji olaylarının tüm dünyada takip edildiğini,
bu olayların birçok alanı yakından ilgilendirdiğini ve özellikle son 3 yılda meteoroloji
alanında etkili uygulamaları hayata geçirdiklerini dile getirdi.
Bakan Pakdemirli konuşmasında; Ankara Üniversitesi ile yapılan iş birliği ile önemli
sağlık sorunlarına yol açan polenlere karşı erken uyarı sistemini devreye aldıklarını
belirterek, “polen alerjisi olan vatandaşlarımız, saatlik yapacağımız uyarılarla tedbirlerini
önceden alabilecek” dedi.
Türkiye’nin meteorolojide artık şampiyonlar liginde olduğunu dile getiren Bakan
Pakdemirli, projeyi Türkiye geneline yaymayı hedeflediklerini söyledi.
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Hava tahmin tutarlılığında ilk 10 ülke arasındayız…
Bakan Pakdemirli konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün 4,8 milyon çiftçimize SMS ile
meteorolojik uyarıları iletiyoruz. Zirai don uyarı sistemimizi tüm ilçelerimizi kapsayacak
şekilde geliştirdik. Avrupa’da yaygın olarak kullanılan meteo-alarm sistemini yerli ve
milli imkânlarla geliştirerek, METEOUYARI sistemini devreye aldık. Yerli ve milli
imkânlarla üretilen insansız hava araçlarımız ve mühimmatları özelinde meteorolojik
destek verdik. Türkiye’nin otomobili TOGG’un meteorolojik verilere anlık ulaşması için
gerekli altyapıyı oluşturduk. Meteorolojide artık şampiyonlar ligindeyiz. Hava tahmin
tutarlılığında ilk 10 ülke arasındayız. 7/24 hizmet veren Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz
yakın zamanda 15 günlük hava tahminlerini de yayınlamaya başlayacak. Meteorolojide
gelişen teknolojimizin yanında, insan kaynağımızın güçlendirilmesine de büyük önem
veriyoruz. Bu vesileyle Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün 100 personel daha alacağının
müjdesini de vermek isterim.”
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Toplum sağlığını korumaya yönelik adımlarımızı atıyoruz…
Ankara Üniversitesi ile polen tahmin ve uyarılarını kapsayan iş birliğinin önemine dikkat
çeken Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti: “Her 10 kişiden birinde sağlık sorunlarına yol
açan polenler konusunda 2020 yılında Ege Üniversitesi’yle başlattığımız iş birliğini
Ankara Üniversitesi’yle devam ettirmenin mutluluğu içindeyiz. Polenlere bağlı
hastalıklarda, polenler ortaya çıkmadan ya da çıkar çıkmaz hastaların uyarılması, basit
korunma önlemlerinin ve uygun tedavilerin düzenlenmesi hem hastalarımızın sağlığı hem
de toplumun sosyal ve ekonomik gelişimi açısından önem taşıyor. İzmir Meteoroloji Bölge
Müdürlüğümüzde polen ölçümleri yapan cihazın bir eşini, Ankara Meteoroloji Genel
Müdürlüğü yerleşkemize de kurduk. Böylece polen gözlemleri iki kurumumuzca birlikte
yapılmaya başlandı. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ve Ankara Üniversitesi
teknik ekiplerinin birlikte çalıştıkları polen tahminleriyle ilgili algoritma geliştirme
konusunda da önemli mesafe kat edildi. Ankara’da yaşayan ve polen alerjisi olan
vatandaşlarımız günlük ve saatlik olarak yapacağımız uyarılarla önceden tedbirini alacak.
Toplum sağlığını korumaya yönelik bu adımımızı Türkiye geneline yaymayı
hedefliyoruz.”
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