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Bakanliglmlzm yonetim anlaYI~mm temel i1keleri ~effafhk, siirdiiriilebilirlik, adem-i
merkeziyeq:i1ik, hesap verebllirlik, verlmillik ve kat,limcli,kt,r. l;agda~ kamu yonetiminin
anahtan olan bu esaslar, hedeflerin dogru belirlenmesi ve bu hedeflere ula~mak i~in yiiriitlileeek
faaliyetlerin etkin planlamaslm ve bu hedeflere ula~llip ula~llamadlgmm takip edilmesini
i~ermektedir.

Bu yonetim anlaYI~' i1e ~Ii~ma stratejimizi planlarken ilk adlmda, yatlnmlar arasmda azami
faydaya yonelik bir oneelik s"alamasl yapllmakta daha sonraki adlmda ise eldeki meveut kaynak
ve i~giieii potansiyelinin dogru verve zamanda degerlendirilmesini saglamakt".

Biitiin bu ~ali~malanmlzda hem ki~isel hem de kurumsal diizeyde k,saea 7 T olarak
adland,rd,g,m,z temel esaslan uygulamaktaYlz. BunlarTahayyiil, Tetklk, Tahklk, Takvlm, Tatblk,
Takip, Tekemmiil'diir. Bu prensipler; her projenin once ara~tlnlip, zamanlamasma uygun olarak
hayata ge~irilmesi ve daha sonra da s,k, bir ~ekilde takip edilerek gerekli diizeltmelerin vaktinde
yapllmasma dayanmaktad".

Zaman ~ok degerli bir hazinedir ve geri almak miimkiin olmadlgmdan iyi degerlendirilmesi
gerekir. Bunun yolu da etkin ve dogru planlamadan ve planlanan faaliyetlerin ger~ekle~ip

ger~ekle~mediginin takip edilmesinden ge~mektedir.

21. yiizyll biiyiik dii~iinenlerin asn olaeakt". Biiyiik dii~iinmek ise yanm bugiinden gormek,
ger~ekle~tirilebilir biiyiik hedefler koymak, bu hedeflere ula~mak i~in bilgi ve teknolojiyi de
kullanarak ~ok ~ali~ma ktan ge~mektedir.

Bakanliglm,zm temel vazife alanlan ~evre, su, ormane,lik ve meteorolojik faaliyetlerdir.
Bakanliglm,z, vatanda~lanmlZln temiz, saglikli ve huzurlu bir ~evre ortammda hayat haklarmm
temin edilmesindeki mesuliyetlerini ba~an i1eyerine getirmektedir.

Meteorolojik olaylardan neredeyse her sektor, her vatanda~ dogrudan ya da dolayli olarak
etkilenmektedir. Bu bak,mdan tesislerin planlamasmda ve her tiirlii faaliyette meteorolojik
faktorlerin dikkate alinmasl gerekmektedir.

Dike genelinde meteorolojik gozlemlerin yapllmasl, hava tahminlerinde %90'lara varan isabet
oranmm daha da artmas" iklim degi~ikliginin izlenmesi ve bu konuda ara~t"malar yap,lmas, ve
meteoroloji alamnda bolgemizin lider iilkesi olma gayesiylefaaliyetlerimize devam ediyoruz.

Bu hizmetlerin daha kaliteli ve h,zli sunulabilmesi i~in tiim imkanlanmlZla egitim, teknolojik
altyaply' geli~tirmeve modernizasyon ~ali~malanna devam etmekteyiz.

Milletimizin meteorolojik hizmetlerindeki talep ve beklentilerini 72 ylld" kalitesini art"arak
verine getiren, Bakanlig,ma bagli Devlet Meteoroloji i~leri Genel Miidiirliigiiniin hizmet ve
faaliyetlerinin yer ald,gl, ~effaf yonetim anlaY'~1 ve hesap verebilirlik ekseninde haz"lanan
"Devlet Meteoroloji i~leri Genel Miidiirliigii 2008 y,li Faaliyet Raporunu" kamu oyunun ilgi ve
bilgisine sunmaktan memnun oldugumu ifade eder, hay,,1i olmasm, dilerim.



Mehmet ÇAÐLAR
Genel Müdür



72'nei hizmet ylhm kutlayan Devlet Meteoroloji i~leri Genel MOdOrIOgO; Olke genelinde
meteorolojik giizlemler, hava tahmini ve meteorolojik erken uyanlar yapmak, iklim degi~ikligini

izlemekve bu konuda ara~t.rmalan yOrOtmekle giirevlidir.

Genel MOdOrIOgOmOz, artan ba~an ve %90'lara varan tahmin tutarhhk oram, sektiirler bazlnda
sunulan OrOn ~e~itliligi ve zenginligi ile sOrekli kendini yenileme ve geli~tirme gayreti i~indedir.

Meteorolojik hizmet kalitesinin artlrllmas. ve uluslararas. alanda biilgesinde lider bir meteoroloji
kurumu olma gayesiyle ~ah~malanmlZl sOrdOrOyoruz.
Genel MOdOrIOgOmOz;

Meteorolojikgiizlem sistemlerinin otomasyonu ve Olke geneline yayglnla~tlnlmasl,

%90'lara varan hava tahmini ve erken uyan tutarhglnln artlnlmasl,

iklim degi~ikliginin izlenmesive bu konuda ara~tlrmalaryap.lmas.,

C;:evre, havae.hk, denizeilik, tanm, turizm, sanayi, enerji, savunma, ula~tlrma, ~ehircilik gibi
sektiirlerin ihtiya~ duydugu meteorolojik hizmetlerin etkin, verimli ve kaliteli bir ~ekilde verine
getirilmesi,

5ahip oldugumuz bilgi birikimi ve teknik kapasiteyi egitim ve i~birligi yoluyla biilge Olkeleri i1e
payla~arak biilgesinde lider bir meteoroloji te~kilatl olmayl,

hedefedinmi~ir.
Etkin ve verimli be~eri ve mali kaynak yiinetimi anlaYI~1 i~erisinde, ulusal ve uluslararasl alanda
artan ba~an oram stratejisiyle 2008 y.hnda iinemli faaliyetler ger~ekle~tirildik. Bunlardan
bazllan;

Hava tahmini ve erken uyanlann daha dogru yap.lmaslnl saglayaeak, TOrkiye meteorolojik
radar aglnln kurulmasl projesine bOyOk bir ad.m atllm.~, 6 adet meteoroloji radanmn tedariki
ge~ekle~tirilmi~,2009-2011 diineminde kurulumu ~ah~malanna ba~lanml~tlr.

Daha gOvenli u~u~ yapllmaslnl saglayaeak, u~ueuluk sektiirOne verdigimiz hizmetin kalitesinin
artlnlmaslna yiinelik 9 adet havaalamna otomatik meteoroloji giizlem sistemleri kurulmu~tur.

Dike genelinde daha dogru ve hlZh giizlemin yapllmaslnl saglayaeak 150 adet otomatik
meteoroloji giizlem sistemi kurulmu~tur.

Daha dogru hava tahmini yap.lmasln. saglayaeak saYlsal hava tahmin modelleri i1e iklim
degi~ikliginin izlenmesine yiinelik modellerin ~ah~tlnlmaslnda ve hidrolik, rOzgar enerjisi tahmin
~h~malan i1e sel erken uyan ~ah~malarlnda kullamlaeak yOksek performansh-sOper bilgisayann
tedariki ger~ekle~tirilmi~tir. 5istemin kurulma ~ah~malan 2009 y.h ilkyanslnda bitirileeektir.

i~ersinde bulundugumuz Dogu Akdeniz Biilgesinde aynntlh Iklim degi~ikligi ~ah~malannln

yapllmasl i~in Olkemiz, DOnya Meteoroloji OrgOtO "Dogu Akdeniz Biilgesel Iklim Merkezi"
olmu~tur.

2008 ylhnda dOzenledigimiz 7 adet milletlerarasl kurs i1e 52 Olkeden 133 meteoroloji
uzmamna egitim verilmi~, biilgesel bir meteoroloji merkezi olma yolunda iinemli adlmlar
atllml~t.r.

Kamuoyunun takdir ve begenisini kazanan pek ~ok iinemli faaliyet ve projelerle hizmetlerine
72ylldlr devam eden Genel MOdOrIOgOmOz; be~eri ve teknik-ekonomik kaynaklarlnln etkin
kullamml, verimlilik, ~effaflik ve hesap verilebilirlik anlaYI~.yla ~ah~malanm sOrdOreeektir.
Geleeekte daha ba~anh ~ali~malara imza atmak dilegiyle "Devlet Meteoroloji i~leri Genel
MOdOrlOgO 2008 y,h Faaliyet Raporunu" sizlerin takdirve bilgisine sunuyorum.
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TORKivE'DE METEOROLOJi

1839 ilk meteorolojikgozlemler istanbul'da yapllmaya ba~landl.

1867 Kandilli rasathanesi (Rasathane-i Amire) kuruldu

1868 Gozlemleryaymlanmaya ba~landl.

1873 Viyana'da dGzenlenen Uluslararasl Meteoroloji Kongresine katlhm saglandl.

1875 ilk meteorolojikgozlem agl16 istasyon ile kuruldu.

1915 havaclhk Meteorolojisi Merkezi kuruldu.

1915 VGksekAtmosfergozlemleri ve meteorolojiktahminleryapllmaya ba~landl.

1918 ilk Ulusal Meteoroloji Kongresi istanbul'da ger~ekle~tirildi.

1925 Savunma ve Tarim Bakanhklarmca kendi meteoroloji te~kilatlarlkuruldu.

1925 Meteoroloji birimleri tek ~atl altmda toplanarak Meteoroloji EnstitGsG kuruldu.

1937 Devlet Meteoroloji i~leri Genel MGdGrlGgG (DMi) kuruldu.
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I. GENEL BILGILER

A- MiSYON we viZVON

MiSYONUMUZ

Bilgi !;aglnln ve meteoroloji biliminin gereklerini kavraml~, hayatln her alanlnda can ve mal
guvenligini artlrlCl, kaliteli ve guvenilir meteorolojik hizmet veren bir kimlikle; hava, iklim ve su
ger!;egini surekli izlemek, yorumlaylp i1gililerle payla~maktlr.

ViZVONUMUZ

Kaliteli, hlzh ve guvenilir hizmet sunan, sorumlulugunun bilincinde, bolgesinde Iider bir
Meteoroloji Genel Mudurlugu.

iLKELERiMiz

Bilimsellik
Guvenilirlik
Kanunlara baghhk
Kaynaklarln etkin ve verimli kullamml
Ol!;ulebilirlik
Hesap verebilirlik
Sektorel i~birligi

Milletleraraslsorumluluk






