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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.
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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





IErEOROWr

Devlet Meteoroloji i51eri Genel Miidiirlagii ~~ ,

c- iOAREYE iLi$KiN BiLGiLER

1- Fiziksel Yapl

Devlet Meteoroloji i~leri Genel MGdGrlGgG Merkez birimleri 148.400 m' yerle~kede 41 ayn binada
toplam 33.194 m' kapah alanda hizmetvermektedir.

Beige mGdGrlGkleri ise Beige ve istasyon MGdGrlGgG yaplsl altlnda; 252 birimde kendi hizmet
binalannda, 67 birimde ise kendi binasl olmayan yerlerde hizmetvermektedir. Kendi binalannda hizmet
veren birimlerdeki toplam bina (idari bina, lojman, egitim tesisi ve misafirhane) saYlsl 632 adettir.
Aynca Ankara/Elmadag, istanbul/C;atalca, Bahkesir/Balya ve Zonguldak/Eregli'de kurulu bulunan 4 adet
radar tesisi vardlr. (Sivil ve askeri meydanlarda hizmet verilen yerler ile tesisler d/5mda kurulu bulunan
otomatik istasyonlarbu saywa dahil edilmemi5tir.)

2- Te~kilat Yapisl

Devlet Meteoroloji i~leri Genel MGdGrlGgG Merkez Te~kilatl; Genel MGdGr, 3 Genel MGdGr Yardlmclsl,
Tefti~ Kurulu Ba~kanhgl, Hukuk MG~avirligi, i~ Denetim Birimi, Sivil Savunma Uzmanhgl, 6 Daire
Ba~kanhgl, 28 ~ube MGdGrlGgG ve Dener Sermaye i~letme MGdGrlGgGnden olu~maktadlr. Ta~ra Te~kilatl

ise 23 Beige MGdGrlGgG i1e bunlara bagh ~e~itli ezelliklerde 310 istasyon mGdGrlGgGnden olu~maktadlr.

GENELMUOUR

HAVA TAHM INLERI
OAIRE B~K.

1- Analiz ve Tahmlnler
~beMd.

z· Slnoptik ve Deniz
Met.~ube Md.

3- Havaclhk Met.
~beMd.

4- Telekom iinlkasyon
~beMd.

5- Uzaktan A1llllama
~beMd.

6- SaYlsal Hava
Tahmlnl ~ube Md.

ZIRAI MET. ve IKLlM
RASATLARI O. B~K.

1- Klimatolojl

~ube Md.

2- Hldrometeorolojl

~ube Md.

3- Ziral Meteorolojl

~ube Md.

4- r;:evre Etkl Deg.
~ube Md.

5- Rasat Kontrol

~ube Md.

1- Stratejik Yiin. ve

Planlama ~ube Md.

z· Mali Hlzmetler

~ubeMd.

3- D1~ lli~iler

~ubeMd.

1- Ara~tlrma ~ube Md.

2- Istatistlk ve Yaym

~ubeMd.

3- EBIM ~ube Md.

1- Levazlm ve Ikmal

~ube Md.

2- Tahakkuk ve Muh.

~ube Md.

3- Idart Sosyall~ler

~ube Md.

4- Muamelat ~. Md.

5- Met. Aletler ~b.Md.

6- Tesis Baklm ve

Onanm ~be Md.

7- Elektronlk Gazlem

51st. ~ube Md.

1- Personel ~ube Md.

2- E81tlm ~ube Md.

3- Dislplin ve Slcll

~beMd.

4- Koruma ve Giivenlik

~beMd.

BOLGE
MUOURLUKLERI

(23 Biilile MiidiirlUjiii)

Sekil-l: Devlet Meteoroloji i~leri Genel Miidiirliigii Te~kilatSemasl

2008 ." FaaUyer Raparo 3J



ZONGULDAK

ADANA

AFYON

BALIKESİR ANKARA

ANTALYA

DİYARBAKIR

ELAZIĞ

ERZURUM

ISPARTA

ESKİŞEHİR

İSTANBUL

İZMİR

KARS

KAYSERİ

KIRŞEHİR
KONYA MALATYA

SAMSUN

ŞANLIURFA

TOKAT

TRABZON

VAN



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1. Bilgi Kaynaklarl

DMi, faaliyetlerinde bilgi kaynagl olarak faaliyet
alamyla ilgili mevzuat, ikili i~birligi protokolleri,
milletlerarasl protokol ve anla~malar ile kalite
yonetim sistemi kapsammda olu~turulan bilgi ve
belgeleri kullanmaktadlr. Kurum i!;erisinde
uretilen bilgi ve belgelerin hlzli, guvenli,
ekonomik ve yetkilendirilmi~ eri~im usuluyle
elektronik ortamda ula~i1abilir olmasl i!;in
a~agldaki bilgi sistemleri geli~tirilmi~tir.

Evrak BiIi~im Yonetim Sistemi (EBYS)

EBYS, Kurum yazl~malarlnm elektronik ortamda
yapllmasl, ar~ivlenmesi, tasarruf, verimlilik artl~1

ve kurumsal bilgi platformunun olu~turulmasl

amaclyla geli~tirilmi~; yazl~ma ve ar~iv i~lerini

duzenleyip yoneten bir of is otomasyon
programldlr.

DMi merkez birimleri ve bolge mudurluklerinde
her turlu yazl~malar ve evrak takibi, ar~ivlenmesi

EBYS uzerinden yapllmaktadlr. Ar~ivlenen belgeler
Ms. SQL Server 2000 veritabamnda tutulmaktadlr.
Yazllim moduler yaplda olup; sistem yoneticisi,
evrak kaylt, kullamci ve ar~iv modullerinden
olu~maktadlr.

Turkiye Meteorolojik Veri Ar~iv Sistemi
(TUMAS)
TUMAS, DMi ve diger ulke meteoroloji
te~kilatlarl tarafmdan uretilen gozlem, saylsal
hava tahmin modeli urunleri, radar ve uydu
verileri ile diger meteorolojik verilerin kalite
kontrolu, gerekli format donu~umleriyaplldlktan
sonra ar~ivlenmesi ve internet ortammda
ilgililere sunulmasl amaclyla geli~tirilmi~tir.

IEr
Devlet Meteoroloji i51eri Genel Miidiirlagii ~~ ,

Meteorolojik ileti~im ve Kaylt Programl
(KARDELEN)
KARDELEN, DMi'de kullamlan !;e~itli meteorolojik
i1eti~im programlarlnm yaptlgl i~lemleri tek bir
!;atl altlnda toplamak, toplanan verileri
yonetmek, depolamak, web
ortammda (kurum i!;i ve/veya kurum dl~l)

yaymlamak, gozlem verilerini standart formuller
kullanarak kodlamak, istasyonlardaki rasat
vesikalarlm elektronik ortamda hazlrlamak
amaclyla DMi'de geli~tirilen web tabanli bir
yazllim paketidir.

Meteorolojik Haberle~me ve Uygulama Paketi
(METCAP)
TURKMETCAP, DMi uzmanlarlnca degi~ik tahmin
merkezleri arasmdaki haberle~meyi ve !;e~itli

meteorolojik kart, harita ve grafikler hamlamayl
kolayla~tlrmak i!;in geli~tirilmi~ bir yazllim
paketidir. Meteorolojik uygulamalar i!;in
geli~tirilen haberle~me, veri yonetimi,
meteorolojik haritalar gibi degi~ik modullerden
olu~ur.

2008 W, Faal!yet Rapo", 5 J)
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138

1343

458
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Sunucu Masaüstü Dizüstü Yazıcı Faks Projeksiyon

Windows Domain İntranet, İnternet, MS Windows XP ve Windows 2000 İstemciler
MS Windows 2003 Sunucular, 10 GB desteği

100 Mb UTP

1 Gb FiberOptic

1 Gb UTP

............. … … …………..……

Omurga Anahtar C6509
L2-L3

............. ..........................

Workstations Workstations Workstations Workstations

MS Exchange Server

Domain Controllers (Active Directory)
Cisco Call
Manager

McAfee
Antivirus

IP Telefonları

Cacheflow
Proxy Server

Intranet Web&FTP
Server

NMS (WhatsUp)

23 Cisco3550 Anahtarlar



Hava kutlelerinin konumlarlnl, hareket yonunu ve hlzlarlnl tespit edebilen, onemli
meteorolojik hadiseleri olu!iturabilecek hava kutlelerinin takibini ve gunlUk ya!iama
olabilecek olumsuz etkilerini onceden tahmin edilebilmesini mumkun kllan gozlem
sistemleridir.

Elektronik Gozlem Sistemleri

Otomatik Meteoroloji Gozlem Sistemleri i!ilevsel olarak da ol~ulen

ve hesaplanan ~e!iitli meteorolojik parametreleri belirli
formatlarda meteorolojik mesajlara donu!ituren, kalite kontrol
i!ilemlerini yapan, bu bilgileri belirli formatlarda saklayan, grafikler
olu!ituran, bu bilgilerin ~e!iitli yerlerde goruntulenmesini ve ilgili
merkezlere i1etilmesini ger~ekle!itiren ~ok yonlU ozellige sahip
elektronik sistemlerdir.

2008 ylh sonu itibari i1e, DMi bunyesinde 356 adet otomatik
meteoroloji gozlem sistemi faal olarak i!iletilmektedir.

Havaalanl Otomatik Meteoroloji Gozlem ve
Raporlama Sistemleri (AWOS)

Havaalanl otomatik meteoroloji gozlem ve raporlama sistemleri;
meteorolojik ol~um yapan sensorler, veri toplama ve i!ileme
uniteleri ile goruntuleme sistemlerinden olu!imaktadlr. Ol~um

yapan sensorler pist ve ~evresinde konu!i1udur. Aktif pist ba!il
tarafmda; slcakhk, basm~, nem ve yagl!i sensorlerini i~eren rasat
parkl bulunmaktadlr. Her iki pist ba!il tarafmda da ruzgar hlz ve
yonunu ol~en sensorler, bulut taban yuksekligini ol~en silyometre
i1e pist goru!i mesafesini ol~en RWR' lar mevcuttur. Ayrlca aktif pist
ba!imda bulunan RWR' monteli haliham hava sensoru i1e piste
monteli pist slcakhk sensorleri bulunmaktadlr.

Ravinsonde g6zlem sistemleri yer seviyesinden 30 km yukseklige kadar atmosferdeki
slcakhk, nem, ruzgar ve yukseklik bilgilerinin elde edilmesinde kullanllmaktadlr.
Mevcut gozlem agmda 8 adet Ravinsonde istasyonu i!iletilmektedir (Adana, Ankara,
Diyarbaklr, Erzurum, Isparta, istanbul, izmir, Samsun).

2008 W, Faal!yet Rapo", 7 J)



DfMet Meteorolojl~Genel MOdOrtDlO 1984.,.lIndan buyana kul'UCU
Oyesl oldulu ""rupa M_Jlk Uydu~ T.n.. (EUMETSAn
uydulan ile kutupsal y6riinaeri NOAA ve MetOp uyduLanndan &6riintUler
almalrta ve meteorokJjik t:a hmin we !;il1i$maLarda Iwllanmalrtadlr.

Kutupsal yOrOnpll NOAA uydulanndan gQnde 8 kez uzaysal ¢ZOnOrlOto
1 Ian olan I6rOntOlerallnmaktadlr.

EUMETSAT tarafmcHn IJletllen sabtt y6rQnpll yenl MSlI MSG
uydulanndan her 15 daldkada 1 Yl! 3 km. ¢ZOnQrlQkt:t! I6rOntO

YOksek PeI'formansll B11~r Slsteml. sayaal hava VI! denlz tahmln
modellerlnln ~hJtlnlm.1SI ve bunlardan urun elde etmede
kullanllmaktadlr.

Slstemde, MMS, MET\J3 VI! AlADIN vb. Bibi hava lie denlz tahmln
modeIlert yOksek¢Iz0nOrI 0kte ~IIJtmlarak tahminlerdeki tutaril hkoranI
daha de 8rt1nlmlltlr. Bu modellerden elde edilen urUnler sayesinde
aiansei tahmlnlerden nolrtasal t:ahminlere~ mumkOn oImU$f:ur.

Kallbfllsyon Merkel! (KALMER)

Kallbrasyon MerIceli'nde basI~. steakllk, nem. yajI$. n1zpr ve radyasyon
6Igen meteorolotlk aletlerin ve e1ekb'onik PJem sistemierine alt
sens6rterin -kallbrasyonu'" milietierarasl seviyede yapllmakta Yl!

sertiflbLafHIlnlmaktadlr.

Yurt dl$lna kJllbrasyon 1(:ln ,6nderilen meteorolojlk aletlerln
bllbrasyonu artlk bu merkezde yapllabilmektedir.



Yıllar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Personel sayısı 3086 3064 3059 3064 2930 2873 2902 3252 3215

3086 3064 3059 3064
2930 2873 2908

3252 3215

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cinsiyet Kadın Erkek Toplam

Personel sayısı 343 2872 3215

Erkek

2872

89%

Kadın

343

11%

Personel sayısı;

Kurumumuzda 2904'ü kadrolu, 311'i 4/B sözleşmeli olmak üzere 3215 personel bulunmaktadır. Personelin

977'si merkez birimleri, 2238'i bölge ve bağlı istasyon müdürlüklerinde istihdam edilmektedir.



Eğitim Durumu İ.Ö.O. Lise Ön lisans Lisans Y. Lisans Doktora Toplam

Merkez Birimler

Bölge ve Bağlı Birimler

Toplam

58

158

216

304

717

1021

162

605

767

392

694

1086

50

59

109

11 977

5 2238

16 3215

Hizmet Sınıfı THS GİH YHS 4B İşçi SHS G. İşçi

Personel sayısı 1623 927 346 294 15 8 2

1623

927

346 294

15 8 2

THS GİH YHS 4B İşçi SHS Geçici çiİş

216

1021

767

1086

109
16

İ.Ö.O. Lise Ön Lisans Lisans Y. Lisans Doktora

Personel Eğitim Durumu



203

303

454

646
683

630

296

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-51 52- …

Yaş 18–25 25–30 31–35 36–40 41–45 46–51 52 üzeri

Personel sayısı 203 303 454 646 683 630 296

Ödül-Ceza
Maaş

Ödülü

Kademe

Terfisi
Takdirname Teşekkürname

Disiplin

Cezası

Personel sayısı 39 405 39 1 46

39

405

39

1

46

Maaş Ödülü Kademe Terfisi Takdirname Teşekkürname Disiplin Cezası

Kuruma Gelenler Kurumdan Ayrılanlar
4046
Sayılı
Kanun
Gereği

Açıktan
Atama
(KPSS)

Açıktan
Atama

(SHÇEK)

Açıktan
Atama

Nakil Emekli Nakil İstifa Ölüm

22 7 3 0 5 66 16 4 1

Toplam : 37 Toplam : 87



Yıllar 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Merkez 731 772 951 1843 793 828

Bölge ve Bağlı Birimler 55 351 270 683 1216 835

1843

1216

793

951

772731

828
683

27035155

835

0

500

1000

1500

2000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Merkez

Taşra

Yıllar 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Eğitim Sayısı 62 34 38 74 81 62

62

81

74

38

62

34

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2003 2004 2005 2006 2007 2008



5-Sunulan Hizmetler

IErEOROWr
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1- Meteorolojiktahmin ve uyanlar;

a-Klsa sureli meteorolojik uyanlar (0-2 saat),
b-Meteorolojik uyanlar (3 gune kadar),
c-GunlUk hava tahmini,
d- 5 Gunluk hava tahmini

(i1 ve i1c;:e merkezleri),

13-Ayhk tanm gidi~ raporlan,

14-Ayhkyagl~ raporu,

15- Havzalara gore yagl~

degerlendirmesi,

16- Maksimum yagl~lar,

'~"A
' , "~"".,...':,."~ ...'-.":~ -.'<':-- ' . ...--...

. t",

2- Havaclhk sektoru ic;:in haZirlanan
meteorolojik urunler,

3- Denizcilik sektoru ic;:in haZirlanan
meteorolojik urunler,

4- Karayolu hava tahmin bilgileri,

5- Ayllk, mevsimlik slcakllk
degerlendirmeler,

6- Ayllk ISltma-sogutma gun
dereceleri analizi,

7- Yllhk klimatolojik degerlendirme,

8- iklim slnlflandlrmalan,

9- Ayllk ve yililk kurakllk
degerlendirmeleri,

10- 5 gunlukzirai tahmin ve uyarlar,

11- Don analizleri ve uyanlan,

12-Ayhkveyllhkfevkanalizleri,

17- AC;:lk yuzey buharla~ma

analizi,

18-Turkiye iklim atlasl,

19- On-Line Meteorolojik Veri
ve Orun Sunumu - TOMAS
(Turkiye Meteorolojik Veri
Ar~ivSistemi) uzerinden,

20- Meteorolojik alet ve
elektronik gozlem sistemlerine
ait sensorlerin kalibrasyonu,

21- Bilgi edinme ba~vurularmm

takibi,

22- Meteorolojik veri ve urun
satl~I,

23- i1kogretim ve ortaogretim
kurumlarma II meteoroloji ve
atmosfer II konulu seminerler
verilmesi,

24- Muze ve kutuphane
hizmeti verilmesi.

2008 W, Faal!yet Rapo", 13 J)



Savunma

Tarim

HizmetVerdiiimiz SektOrler

Mevcut meteorolojik. olaylann ve hava durumunun
geli~iminin onceden bilinmesi; Kara, hava ve deniz
ula~,m,"," gilvenll ~ekllde yapllabllmeslne 6nemli katkJlar
saAlamaktadir.

On!lilecek enerjlnin ~Idlne gOre ilretlm Iipi, lesi. yerinin
se~mi ve Oretim safhaslnda meteorolojik. veriler ve
faktOrlerdikkate alondoj,nda verimlillk artmaktadlr.

Turk Silahh Kuwetlerl'ne sava$ta ve barl$ta surekli
meteorolojik destek verllerek Dike savunmasma ve
giiyenliAine kalkJ saAlanmaktadir.

Toprilim surUlmeslnden hasada kadar her a$amada
meteorolojlk ~rtla"n planlama ve uygulamada dlkkate
alonmaSl, verimIllIAlartir-maktadir.
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Turizm
Hava olaylan; Turizm planla-malanm, sezon sGrelerini,
rezervasyonlan ve aktiviteleri dogrudan etkilemektedir.

Saghk
Siddetli soguk, a~ln slcakhk gibi olumsuz hava olaylan
oncesinde yapllan meteorolojik uyanlar, saghglmlz i~in

hayati onem ta~lmaktadlr.

Meteorolojik ~artlar dikkate allnmadan yapllan
~ehirle~meve sanayile~me, canhlar i~in bGyGk tehlikedir.
Duyarslz ~evre kullamml ve kirlilik, iklim degi~ikliginin en
onemli nedenleri arasmda sayll-maktadlr.

Meteorolojik karakterli dogal afetler sonrasmda hasar
tespiti ve tazmininde meteorolojik veriler esas
almmaktadlr.

~evre

Sigorta

2008 W, Faal!yet Rapo", 15 J)



Sanat

Orman

Her tOrtii sanat faaliyetfnln planlanmaslndan jaas,"a
leada. alan sO~e 'Meleorolojik ~rtla~ gOl onOne
allnmaktadlf.

-

Meteorolojik ~rtlann Onceden bllinmesi "" erken
uyanlar, orman yanglnla,,"," Onlen-mesinde ve
sanduriilmesinde hayati Onemta~lmaktadlr.

Spor

Adalet

Meleorolojlk lartla"n Onceden blllnmesl, bOIOn spo.
organizasyonlannda ve kl$isel aktlvltelerde verimliligi ve
ba~r1YI artlrmakta, salhllmlzm korunmaslna katkl
.ailamak-tadlr.

Adli olaylano ~61amOnde meteorolojik $artlafln
bilinmesi gerekmektedir.
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i~birligi i~inde oldujumuz bazl kurum ve kurulu~lar

Bakanhklar

Kamu Kurum ve Kurulu,lari

TUBITAK

Universiteler

Belediyeler

Sivil Toplum Kurulu,larl

Televizyonlar

* Ba~kentTV

* CNBC-E
* CNN TOrk
* Kanall

* Kanal7
* Kanal A
* Kanal D
* NTV
* OlayTV
* Ses TV
*STV
*TGRT
* Ton TV
* TRT (TOm Kanallar)
*Tv8

Radyolar

• ESRT (Sizin Radyonuz-98.8)
* Olay Radyo
* TRT (TOm Bandlar)

Haber Ajanslarl

• Anadolu Ajansl

Gazeteler

*Ak~am
* Cumhuriyet

* HOrriyet

* Milliyet

• Olay

• Radikal

• Sabah

• Star
* TOrkiye

* Zaman

Servis Sailaylcllar

• Altay
* Anadolu Ajansl

• DNA Medya Yayrn

• Foreks Bilgi Hizmetleri

• HOrriyetim

• INTA Uzay Sistemleri

• Medyanet i1eti~im

• Mynet Medya Yayrnclhk

* SETUR Turistik A.~.

* TR-NET

2008 ""'aaUY" Rapa," 17 J)





wwnM~/fT,lerEGe".r MOdQrlDlO MmOROLOJi

II. GAVE ve HEDEFLER

A- GAYE ve HEDEFLER

Meteorolojik hizmetlerin etkinliginin artlnlmaSI ve
devamhhgmm saglanabilmesi i~in 2008 ylhnda one
~Ikan hedefler, DMi 2009-2013 donemi stratejik
planmda yer alan gave ve hedeflere paralel olarak
a~agldaki ~ekilde ozetlenebilir:

Gaye-l Ulke genelinde meteorolojik gozlemler
yapmak.

Hedef-l Ulkemizde meteorolojik gozlem verisi elde
edilmemi~ onemli tanm/turizm ve i1~e merkezi
kalmayacak ~ekilde otomatik meteoroloji gozlem
sistemlerinin kurulmasl,

Hedef-2 Daha guvenli u~u~ i~in Turkiye'deki tum
havaalanlarmda otomatik meteorolojik gozlem ve
raporlama sistemlerinin kurulumu ve modernize
edilmesi,

Hedef-3 Kisa sureli ~iddetli yagl~ ve flrtma gozlemleri
i~in Turkiye meteorolojik radar agmm kurulmasl,

Hedef-4 Bulut, slcakhk, yagl~ ~evre, bitki ortusu v.b.
gozlemler i~in yeni nesil meteoroloji uydularmdan
veri ve goruntu ahnmasmm yaygmla~tlnlmasl,

Gaye-2 Meteorolojik verileri iletmek, a~ivlemek,

sunmak.

Hedef-l ileti~im altyaplsmm geli~tirilmesi ve
yaygmla~tlnlmasl,

Hedef-2 Turkiye meteorolojik veri ar~iv sisteminin
geli~tirilmesi,

Hedef-3 Meteorolojik veri ve urunlerin hlzh ve yaygm
eri~imle kamuoyuna sunulmasl,

Gaye-3 Hava tahmini ve erken meteorolojik uyanlar
yaymlamak.

Hedef-l Hava tahmini ve erken uyanlarda isabet
oranlarmm uzun Yillar ortalamasmm

uzerinde ger~ekle~tirilmesi,

Hedef-2 Saylsal hava tahmin modelleri ve uygulama
altyaplslnm geli~tirilmesi,

Hedef-3 Siddetli hava olaylarmm takibi i~in ~ok klsa
sureli hava tahmini ~ah~malanyapllmasl,

Hedef-4 Orman yangmlan meteorolojik erken uyan
sisteminin geli~tirilmesi,

Hedef-S Sel ve ta~km erken uyanlan i~in model
~ah~malannln yapllmasl,

Gaye-4 iklim degi~ikligini izlemek ve bu konuda
ara~tlrmalaryapmak.

Hedef-l iklim degi~ikligi konusunda senaryo
~ah~malanyapllmasl,

Hedef-2 iklim degi~ikligi konusunda ara~tlrma

~ah~malanyapllmasl,

Gaye-S Bolgesel bir meteoroloji merkezi olmak.

Hedef-l Bolgesel egitim merkezinde yllda en az 3
milletlerarasl egitim duzenlenmesi,

Hedef-2 Dunya meteoroloji orgutu teknik
komisyonlan oturumlarmdan birine ev sahipligi
yapllmasl,

Gaye-6 Yenilenebilir enerji kaynaklan konusunda
meteorolojik~ah~malaryapmak.

Hedef-l Ruzgar enerjisi potansiyeli belirleme
~ah~malanyapllmasl,

Hedef-2 Gune~ enerjisi potansiyeli belirleme
~ah~malanyapllmasl,

Hedef-3 Ruzgar santrallerine yonelik uretilebilecek
enerji potansiyeli belirleme ~ah~malanyapllmasl,





Tablo–10: 2008 mali yılı bütçesinin ekonomik kodlara göre ödenek ve harcama tutarları

Ekonomik
Kod

Gider
Türleri

Bütçe
Ödeneği

Yılsonu
Ödeneği

Harcama
Miktarı

Harcama
Oranı (%)

01 Personel Giderleri 57.628.000 57.628.000 54.726.945 95

02
SGK Devlet Primi

Giderleri 7.781.000 7.781.000 7.612.765 98

03
Mal Ve Hizmet Alım

Giderleri 13.524.000 17.684.000 14.820.763 84

05 Cari Transferler 15.220.000 11.060.000 8.375.257 76

06 Sermaye Giderleri 14.500.000 14.500.000 13.583.645 94

Toplam 108.653.000 108.653.000 99.119.375 91

Döner Sermaye

Yatırımları 7.650.000 7.650.000 3.144.925 41

Yatırım Harcamaları

Toplamı 22.150.000 22.150.000 16.728.570 76

* 06-Sermaye Giderleri harcamalarına; açılan ve önceki yıldan devreden akreditifler dahildir.

** İhalesi devam eden ve sözleşmesi imzalanıp bedeli ödenmediği için 2009 yılına sarkan projeler toplama dahil edilmemiştir.

**

*



Ekonomik
Kod

Açıklama
Bütçe

Ödeneği
Yılsonu

Ödeneği
Harcama
Miktarı

Harcama
Oranı (%)

01 Genel Kamu Hizmetleri 107.574.000 121.476.317 89.959.376 74

02 Savunma Hizmetleri 168.000 142.700 115.618 81

03
Kamu Düzeni ve

Güvenlik Hizmetleri 720.000 800.000 796.563 100

07 Sağlık Hizmetleri 191.000 215.700 206.818 96

Toplam 108.653.000 122.634.717 91.078.375 74

50.994

42.720

84%

54.320
50.806

94%

68.585

62.097

91%

79.790

67.532

85%

82.574
73.717

89%

102.543

83.275

81%

108.653

99.119

91%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Toplam Bütçe Gerçekle meş

19.242

10.073

52

22.800

8.601

38

19.370

7.901

41

20.286

8.009

39

20.062

6.758

34

22.900

20.282

89

22.150

16.729

76

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Yatırım Ödene iğ Harcama %



255.673

1.486.401

9.685.337

236.102

1.236.165

6.890.000

268.359

1.560.852

6.844.920

284.972

1.463.779

5.981.093

2005 2006 2007 2008

WMO ECMWF EUMETSAT

Gelir Türü Miktar (TL)

EUROCONTROL-Hava seyrüseferinin emniyeti için Avrupa

teşkilatı’ndan, DHMİ aracılığı ile alınan meteoroloji milli maliyetleri

katkı payı

23.778.110

Meteorolojik bilgi ve abonelik ücreti olarak 674.601

Meteorolojik Kitap satışı olarak 1.553

İnternet reklâm geliri olarak 36.709

Kalibrasyon Bedeli olarak 1.924

Matbaada çekilen fotokopi ücreti olarak 719

Diğer muhtelif gelirler olarak 146.084

Faiz gelirleri ile diğer gelirler olarak 817.791

Toplam 25.457.491



Harcama
Kalemi

Açıklama Bütçe ödeneği
Toplam

Harcama (TL)

100 PERSONEL GİDERLERİ 12.000.0000 11.514.173

200 YOLLUKLAR 750.000 644.277

300 HİZMET ALIMLARI 5.000.000 4.666.938

400
TÜKETİM MALLARI VE MALZEME
ALIMLARI 3.950.000 2.248.627

500 DEMİRBAŞ ALIMLARI 500.000 137.004

600 MAK.,TECHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 7.651.000 3.144.925

800 DİĞER ÖDEMELER 4.000.000 3.612.613

900 TRANSFERLER 149.000 51.360

TOPLAM 34.000.000 26.019.917

Faaliyet türü
Gelen
evrak

İncelenen
evrak

Kurum içi
hatalı evrak

Merkez
saymanlık
müdürlüğü

Hatalı
evrak %

(Kurum içi)

Hatalı
evrak %

(saymanlık)

Ödeme Emri

Belgesi
2.165 2.165 195 22 9 1,01

Taahhüt Evrakı 20 20 1 0 5 0

Kadro dağıtım

cetvelleri
21 21 5 0 24 0

Zam ve

tazminatlar
1 1 0 0 0 0

Maaş ve

ikramiyeler
38 38 6 0 16 0

Ödenek aktarma

ve gönderme

belgeleri

2714 2714 0 0 0 0

Geçici iş/işçi

pozisyonları
- - - - - -

Sözleşmeli

personel Sayı ve

Sözleşmeleri

1 1 0 0 0 0

TOPLAM 4.960 4.960 207 22 4 0,4

Yıllar Eurocontrol M et. H iz. Faiz Toplam

1997 1.430.000,00 753,00 1.430.753,00

1998 3.515.211,00 1.710,00 3.516.921,00

1999 4.801.815,00 435,00 4.802.250,00

2000 9.037.490,00 703,00 9.038.193,00

2001 12.759.675,00 256.464,00 13.016.139,00

2002 11.383.488,00 395.354,00 11.778.842,00

2003 10.174.548,00 299.288,00 10.473.836,00

2004 20.053.608,00 450.455,00 20.504.063,00

2005 19.774.906,00 516.289,00 1.236.388,00 21.527.583,00

2006 21.339.835,00 556.510,00 836.745,00 22.733.090,00

2007 19.965.696,00 569.175,00 895.194,00 21.430.065,00

2008 25 .457 .491 ,00817 .791 ,00861 .590 ,0023 .778 .110 ,00



11.500

10.028

%87

7.650

3.145

%41
1.800 1.482

%82

1.200
715 %60

Ulaştırma Döner Sermaye-
Ulaştırma

Tarım Turizm

Yatırım Ödeneği Harcama Tutarı

12 10

83

15 12

80

10 5

50

85

62
73

122

89

73

Ulaştırma Tarım Turizm D. Sermaye
(Ulaştırma)

Toplam

Proje Sayısı (Planlanan) Proje Sayısı (Gerçekleşen) Proje Gerçekleşme Oranı (%)

Grafik–14: Sektör bazında yatırım projeleri gerçekleşme oranı



1.3.2008ylhnda ger~ekle~tirilen onemli yatlrlm ve faaliyetler

TOrkiye meteorolojik radar agl kurulmasl

Meteorolojik tahmin ve erken uyanlar ic;:in 6 adet meteoroloji radan tedarik edildi Meteoroloji radarlan ile
yagl~, flrtma gibi olaylarm daha dogru tahmini ve erken uyanlan yapllmaktadlr. Ankara, istanbul, Bahkesirve
Zonguldak iIIerinde kurulu 4 adet meteoroloji radanna ilave olarak, temin edilen 6 adet radar, izmir, Antalya,
Mugla, Adana, Samsun ve Trabzon illerine kurulacaktlr.

~ekil-4: Mevcut ve kurulacak olan meteoroloji radarlarlnm daglhml

Gozlem sistemlerinin modernizasyonu ve yaygmla~tlrllmasl

150 adetotomatik meteoroloji g6zlem istasyonu (OMGi) kuruldu

Otomatik g6zlem sistemleri ile dakikahk periyotlarda, daha hlZh, ucuz ve sOrekli veri akl~1 elde edilmektedir.
Hizmette olan 206 otomatik meteoroloji g6zlem istasyonuna ilave olarak 2008 ylhnda 150 adet sistem daha
kurulmu~tur. DMi'nin g6zlem sistemleri konusundaki ana hedefi, Olkemizde meteorolojik g6zlem verisi elde
edilmemi~ ilc;:e merkezi kalmayacak ~ekilde Otomatik Meteoroloji G6zlem istasyonlarmm
yayglnla~tlnlmasldlr.

e Meveu!

e Kurulan

~ekil-S: Mevcut ve yeni kuruIan otomatik meteoroloji gozlem istasyonlarlnm daglhml
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9adet havaalam otomatik meteoroloji gozlem ve raporlama sistemi kuruldu

Van-Ferit Melen, Mu~, Sivas, ~anhurfa-GAP, Hatay, Ankara-GOvercinlik, Afyonkarahisar, Trabzon ve izmir
Kakh~ havaalanlanna kurulan sistemlerle u~u~lar daha gOvenli hale getirilmi~, havaelhk sektorOne verilen
hizmetin kalitesi artlnlml~tlr. U~u~ faaliyetlerini etkileyen meteorolojik olay ve parametrelerin gozlem ve
tahminlerinin dogruluk ve tutarhhgl, klsa ve uzun menzilli u~u~larm gOvenligini olumlu yonde
etkilemektedir. Kurumumuz; Askeri ve Sivil havaalanlannda personel ve donamm destegi saglayarak, tOm
havaalanlannda gOvenli ve ekonomik u~u~a katkl saglamaktadlr. Hava alanlarmm uluslararasl kategorileri
sahip olduklan teknik donamma gore belirlenmektedir. Bir Ost kategoride yer alan havaalamn Olkemize
ekonomik katkl oram da daha fazla olmaktadlr.

Devlet Meteoroloji i~leri Genel MOdOrlOgO 2007 yllmda tedarik ettigi 24 adet Otomatik Meteorolojik Bilgi
OI~Om ve Raporlama Sisteminin kurulumlanm 2011 yllma kadar tamamlayarak bOtOn meydanlanmlzm
Uluslararasl Sivil Havaelhk Te~kilatl (leAD) ve DOnya Meteoroloji Te~kilatl (WMD) standartlarmda hizmet
vermelerine destek saglayaeaktlr.

• •••• • •• •••• •• •• •• • •
• • • •• • • •• ••

~ • • • ••I•• • ••'\ •
e ......eu
e KuUaca< oJan
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~ekil-6: Havaalam otomatik meteoroloji giizlem ve raporlama istasyonlarmm dagillmi

Meteorolojik uydu yer aile.
sistemleri kuruldu

DMi'de kullamlan uydu yer ahel
sistemlerinden elde edilen yOksek
~ozOnOrlOkte uydu gorOntOlerinden;
sleakllk, bitki ortOsO, orman
yangmlan, deniz durumu, aerosol
miktan gibi veriler elde edilmekte ve
bu gorOntOler i~lenerek ~evre, orman
yangmlan, enerji, ula~tlrma, tanm,
turizm, spor, ada let, sanat, sigorta ve
saghkgibi alanlarda kullamlmaktadlr.

~ekil-7: L-Band ve L!X Band uydu yer allel sistemleri
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Tahmin ve erken uyarl sistemlerinin geli$tirilmesi

Yilksek performansh bilgisayar sistemi yenilendi

DMi, tahminlerdeki tutarlilik oram artlrmak ve daha yLiksek !;ozLinLirlLikte !;e!iitli hava, deniz ve iklim modelleri
!;ali!itlrmak gayesiyle 2003 yllinda hizmete aldlgl yLiksek performansli bilgisayar sistemini yenilemi!itir. 2009 yllmda
hizmete alinacak yeni sistem eskisinden 42 kat daha bLiyLik olacaktlr.
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Grafik-15: Hava tahminlerinde yillara gore isabet oranl

Yapllan teknolojik yatlrlmlarla tahminde isabet oram artmaktadlr

Uzun Yillar ortalamasma gore % 83.9 olan hava tahminleri tutarlilik oram 2008 yllinda % 89 olarak ger!;ekle!imi!i,
247 adet erken uyan yaymlanml!i; uyanlarm isabet oram % 90 olmu!itur.

Meteorolojik Uyarllar

Onemli hava olaylan oncesinde kuwetli yagl!i, flrtma,
slcak ve soguk hava dalgalan gibi kuwetli meteorolojik
olaylan tahmin ederek muhtemel can ve mal
kaylplanm en aza indirmek gayesi ile yer, zaman ve
!iiddet bilgilerini i!;eren Meteorolojik Uyan Mesajlan
haZirlanmaktadlr.

Bu mesajlar dmLgov.tr web sayfasl ve Meteoroloji'nin
Sesi Radyosu yaymlan i1e kamuoyuna duyurulmaktadlr.
Kriz Yonetim Merkezlerine ve yerel yonetimlere faks
mesajl olarak i1etilmektedir. Aynca cep telefonlarma

-

meteorolojik uyan mesajl olarak gonderilmektedir.

Meteorolojik uyarllarln en klsa sLirede
vatanda!ilanmlza ula!itlrllmasl amaclyla, Devlet
Meteoroloji i!ileri Genel MLidLirlLigLi ile Turkcell
arasmda vanlan mutabakat !;er!;evesinde TurkceII,
IYAYINCELL"i kullamcllarm hizmetine a!;ml!itlr.

302 no'lu HLicresel Bilgi Kanali Devlet Meteoroloji i!ileri
Genel MLidLirlLigLi tarafmdan kullamlarak meteorolojik
uyarl mesajlarl abonelere il bazlnda anlnda
Ula!itlnlmaktadlr.

T.e.

DEVLET"&~~~=~~DURlOGO

AHUK METEOROlOJIK UYARI Tallh : 28.01.2008 SNt: 0'):00 s.y. : 0001

BEKLelEN HETEOROLmiK HADise ooGu AKDENiz'DE rnciI.i SAiiANAK YAG~ BEKLENiYOR!

GE(:ERLiLiK p£RiVooo 09:110-21:00

GENROORUH

Yapolan son meteoroIojikd~ gin Mersin, Hiby ve Adana'cIa etJa5 saganak ve gOkgiltlitiilu
~ Ya9mur bekJen<59indeny~ oIlnSUl ~rtl4a (su basIolll) 'lI ilgililenn vev~rln
b!cI>irt. olma"'"~ir.

Sekil-8: Anhk meteorolojik uyan mesajl ornegi



1.4. Meteorolojik OrOn ve Hizmetler

Denizcilik Meteorolojisi Hizmetleri

pirireis.dmi.gov.tr

Denizcilik sektorune hizmet vermek
amaclyla geli~tirilen pirireis.dmLgov.tr
denizcilik sayfalan uzerinden; dalga boyu,
yonu, periyodu ve ruzgar bilgileri, dalga
tahmin modeli urunleri ve hamlanan deniz
raporlarl kamuoyunun hizmetine
sunulmaktadlr.

Marina Tahmin Sistemi

Marina Tahmin Sistemi; saylsal hava
tahmin modelleri ve dalga modeli
urunlerinin ozel algoritmalar sonucu
birle~tirilmesi ile ortaya r;:lkanlan ve klyl
Iimanlan ve koylar ir;:in hamlanan detayh
deniz tahminlerinin vat turizmi, denizciler
ve bahkr;:llarm hizmetine sunuldugu web
sayfalandlr.

Havaclhk Meteorolojisi Hizmetleri

hezarfen.dmi.gov.tr

heza rfen. meteorol oj Lgov.tr havaci hk
sayfalanndan; Rasat Arama, istasyon
Grafikleri, Saylsal Orunler, Ur;:u~

Dokumanlan, Sinoptik Haritalar ile uydu ve
radar urunleri ba~ta Turk Silahh Kuwetleri
olmak uzere havaclhk sektoru ve ilgili
kullanlcllarm hizmetine sunulmu~tur

IErEOROWr
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OMI taraflndan hallrlanan W! brayollan "mllln 6nemn ana hadannln tamamlm tapsayan Karayolu Hava Tahmln
Sistemi liegidilecek&OzeJB'haB6re noktasal oIarakmeteoroIojik tahmln bilsllerfne InternetQzerinden heran 'Ie her
yerden ulapbllmesl mOmkOndOr. 51stemln 6lelllkle IaI ayIannda ve tatll dclnemlerlnde kullamalann yoIun list W!

belenislnl topladljJ IOllenmektedir.

AGRO-METEOROLOJiK URUN VERiM TAHMINI BLlLTENI
BULTEN NO: 200812 (30 NISAN 200s)

u )'IIlIr__.,..~,.__--- - ....""". _...
~.. - - . --_._--_...-._--

OrOn lzIemeWI \IerIm 'MImlnl

FNJ (B1rtejml, Mllletier Gldil ve Tilnm Orgutul tilrafmmln geliJtin1en Alrometeorolojik bitkl s1mOlasyon modeIi lie
meteorolojllt verilerden filydilllniralt OrOn Yelim uhmlnleri yapan ve FAa umndln flllin5e edUen Proje; DMi,
Tanm ve k6v IJieri BilkanlllJ, TAGH.1, T1GEM ve TOIK taraflndiln ortalda$a ~ldeftirilmiJtlr. Ekle edilen 50m~ilr

iIIere litortIllml deterleroIarak intemetteyaylnlanmlktad Ir.
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Af+lM:t~.'~HC.Il.Wi:.wuIai""l.b.~

TabllD SIC. ~ TavauS'c. 30 Topillm Slc.(TBDG) wOo

HASAT ZAMANI TAHMINI
ETKlLJ SICAKUK TOPLAMI-SOyOME DERECE·GON

( Growmg Degree-Day)

[Bugdoy

~Iem Tilril

Bitki Tilril

Bitkilerin normal bOyOme ve geli~meleri

i~in ihtiya~ duyduklarl toplam slcakhk
miktarlannln buiunmasl ve hasat
zamanlnln tahmin edilmesi, kOltOr
bitkilerinin Olkemizdeki uygun ekim
alanlarlnln tespit edilebilmesi amaclyla
haZirlanan meteorolojik verilere gore
"Hasat Zamanl Tahminleri" web
sitemizden vatanda~lmlzln hizmetine
sunulmaktadlr.

HasatZaman! Tahmini

Billilangl~1Ekim Trh iii I 10 200e I~ Goo..,

KurakhkAnalizleri

SP~Sl>ndoldl"d PI..lplt~don InduJMot.do lit

...otlOlol'jlk Kol>kl'k H.,ltOSI

~ A~I'k IHlm ~oot-Aloll ~OO'1

HatJr13NJ Tanhl Q( 'lO09

NODEM'B.' MPt)IIMIUT .,611I«
DlW ClAY NDfU1lt.

DO
Olln'A ....,.-Ir HCHNAL

tlVI'tAk kUANc CMUll

."n,n••"~! ! • ! I I •

Yagl~larln, kaydedilen normal seviyelerinin
onemli ol~Ode altlna dO~mesi sonucu, arazi
ve su kaynaklarlnln olumsuz etkilenmesine
ve hidrolojik dengenin bozulmaslna sebep
olan dogal olay olarak tanlmlanan
kurakhgln; etki alanl, ~iddeti ve sOresinin
belirlenebilmesi i~in degi~en zaman
dilimlerinde, dOzenli olarak kuraklik
analizleri yapllmakta ve internette
yaylnlanmaktadlr. Son yillarda iklim
degi~ikligiyle beraber etkisini daha ~ok

hissettigimiz kurakhgln izlenmesinde ve
kurakhkla yapllacak mOcadeledetemel veri
olan bu analizler; Standart Yagl~ indeksi
(Standartized Precipitation Index - SPI),
Normalin YOzdesi Metodu (Percent of
Normal Index - PNI) ve Aydeniz metotlarl
i1e yapllmaktadlr.
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ZInI don "¥II" ...... we han .....nl tIIhmln_1......-
~..rimllin don rtskJnln olumsul etldlerlnden
kDrunmalannda erken uyan ~in -lirai don uyan
slstemr' Ye meteorokljlk wri~ gare Qretim
pianiamul I~in -huilt zaman. tahmini
~1I$m.lannlM.ell$tlrilmeslne devam edilmiJtir.
C;eJltll aralt.rmalar aOstermiitir kl; tanmsal
faallyetlerde meteorolojlktahmln ve parametreler
I6z 6nOne allnarak yapdan Oretlm planlama51,
verlmlillAl "30oranlnda artlrmaktadlr.
2008 yllinda IOncellenerek '(f!nJlenen -Zlrai Don

Uyan Sistemr' lie Oretldter w kullanlOIar lDr1dye
genellnde rneteofOIojik g6zlem istasyonu bulunan
bOtOn 11 .... I~ merkezlerl ~n 4 ,aniak lIral don
risk tatlmlnlerlne ulqlbllmektedirler. Bitkilerin
\;qttli bOyOme devrelerlndekl detJlken dona
deyanlm slc:akhklanna gOre twulanan zirai don
erken U'fIn slsteml, Internet iizerinden tanm
sekt6rOnOn ve \;lft~lIerimizln hizmetine
sunulmu$tur.

li.-di DOll Uy;wl 5tslel1l1 (lOIH l.I)

ANKARA BEYPAZARI

I

'"

m
BEYPAlAAI y

,
0

-I ~

I""w<; ~• y ~

"'"GENEl y "•"-, t•,

$l!1d1-9: Zll'll don uywl ststemlekran IIlrDntQsQ
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Orman yangm. olu~abilecek riskli bolgeleri
belirleyen "Meteorolojik Erken Uyarl Sistemi"
(MEUS) geli~tirildi

MEUS ile meteorolojik veritabanlndan
yararlanllarak, orman yangml olu~abilecek riskli
bolgeler belirlenmekte ve Orman Genel
MOdOrlOgO'ne verilmektedir.

Orman yangmlarl Meteoroloji Uydularlndan da
izleniyor

Meteorolojik uydular bOyOk oh;:ekteki duman ve
yangmlann tespitinde kullanllabilmektedir.

Sabit yorOngeli uydulardan her 15 dakikada bir
alman verilerden, "Aktif Yangm OrOnO (FIR)" de
Oretilmektedir. Bu OrOnler, cografi bilgi sistemi
bilgileri ile birle~tirilerek "Aktif Yangm" alanlan
belirlenmekte ve Orman Genel MOdOrlOgO'ne
gonderilmektedir.

Sekil-10: MEUS ekran giiriintOsii

Sekil-ll: Meteoroloji uydusundan alman verilerle tespit edilen yangm alanlan
(15 Agustos 2007, 10:30 - Manisa-izmir Karayolu )
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§ifteml Unuttum Uye Ulmak Istryorum

TOrkiye Meteorolojik Veri Ar~iv Sistemi'nin (TOMAS)
kurulmasl ve internet Ozerinden veri eri~imi

Meteorolojik verilere internet ortamlndan hlzh ve kolay
ula~abilmek i~in TOMAS kuruldu.
DMi'de ar~ivlenen her tOrlO meteorolojik veriye TOMAS ile
internet ortamlnda ula~lla-bilmektedir. Oye olan kullanlcllar se~tikleri verileri on-line veya posta yoluyla
alabilmektedirler.

~ EBYS ver. 3.1.6 ~EBYS (Evrak Bili~im ve Yonetim
Sistemi)

2003 ylhndan itibaren DMi merkez
birimlerinde kullanllmakta olan Evrak
Bili~im Y6netim Sistemi (EBYS),
kurulum ve egitim ~ah~malarlnln

tamamlanmaslyla 4 Temmuz 2008
itibariyle tOm b61ge mOdOrlOklerimizde
aktif olarak kullanllmaya ba~lanml~tlr. '~

Evrak BiIi!1im Yonetim Sistemi
T C <;!'VTIl!' 'e- 0rnlol n Ba~ oJl

Devl~ Met"oro!vll I~le" 1,,,,,,,1 ~1udur1uQU

Merkez

·ullanlCl Ad!

8lrlml

I"lMm iet,,!

iklim Deii~ikliiiKonusunda Yapllan (;ah~malar

DMi Genel MOdOrlOgO DOnya Meteoroloji Te~kilatl'nm Dogu Akdeniz B61gesel
iklim Merkezi Olmu~tur

Bu merkezde detayll b61gesel iklim degi~ikligi izleme ve ara~tlrma ~all~malan

yapllacaktlr.

RegCM ve PRECIS iklim modelleri i1e iklim senaryolan ~ah~lldl, geli~tirme ~ah~malandevam etmektedir

iklim degi~ikliginin izlenmesi ve gelecege dair senaryolarm belirlenmesi kapsamlnda yOrOtOlen ~all~mada,

2025-2099 d6nemi senaryolar~all~lldlve sonu~laryaYlnlandl.

Yail~ ve su durumuna gore zirai OrOn se~imi ~ah~malarl ba~latllml~tlr

Meteorolojik parametreler ile sulama i~in kullanllabilir yer altl ve yerOstO su miktarlannl dikkate alan zirai
OrOn se~imi ~all~masma DMi, Dsi, AO Ziraat FakOltesi ve Tanm ve K6y i~leri Bakanhgl i~birliginde

ba~lanml~tlr. Gediz Havzasmda pilotolarakyOrOtulen ~all~malardan olumlu sonu~lar allnml~tlr.
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V11lJ sistemlerl k:ilIlibre anazr

ROzpr slstemler! tOnell

GOne$lenme slstemler! !calibre cihazi

W","-,M.1wd (lWMER)
M.....,....... ...,.b·CifCHlmerIrezI......1du

Daha hassas ve kaltteli ~umler yapmak. yurtip \Ie yurtdl$l
talepleri bl}llamak pyesiyle milletlel'3l'ilSl standartlarda hizmet

verecek blr kalibn:won merlrezi kurularilk, mevcut laboratuar
modemlze edllrnlJtlr. 2009 yrh I~rslnde akredltuyon
tamamlanac::ak olan W! 5 att b61umden olu$iln merkezde.
rneteoroIoJik .1etIer ile ommltik rneteor'oIoji tstasyonu OIPJm
sens6rierlnln kalitn5yonLan yapllmakta we sertifikalanmalrtad.r.

MeRazfn17025 kallte beIaesi ve akreditasyon~ IlJI1\ilan devam
etntektedir.

Nem slstemleri kalibre dhazJ

$eki~13: kalibrasyon rnerkezinden ~itIi gOrOntiller
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1.5.Ar-Ge (:ah~malarl

Tilrkiye'de Alansal ve Bolgesel (:Ig Tahmini Projesi

Meteorolojik faktorlerin C;:lg Riskine etkisi olduk~a
onemlidir. Genel Mudurlugumuz tarafmdan
ba~latllan "Alansal C;:lg Tahmin" ~all~masl deneme
a~amaslndadlr. C;:lg olu~umunda en fazla hangi
meteorolojik parametrelerin etkin oldugu Iiteratur
taramasl ve klimatolojik ~all~malaryapllaraktespit
edilmi~tir. Afet i~leri Genel MudurlUgunden temin
edinilen "C;:lg Du~en Bolgeler" ve " C;:lg Du~me

Slkllgl" kayltlanndan yararlanllarak "Alansal C;:lg
Risk Haritasl" haZirlanml~tlr.

Saylsal Hava Tahmin Modelleri i1e uretilen
slcakllk, ruzgar, basln~, radyasyon, bulut kapallllgi

ve kar parametrelerine ait 1 gun sonraslnln tahmin
verileri girdi alinarakAlansal C;:lgTahmini i~in erken
uyan modeli olu~turulmu~tur. Cografi Bilgi
Sistemlerinden yararlanllarak u~ boyutlu
haritalarla sunumu yapllmaktadlr. Modeli
geli~tirme~all~malarlnadevam edilmektedir.

CIG TAHMiN HARiTASI

2803.2008

180 80 0 180 380 540 720
lQometers

2008 y,lJ Faaliyet Raporu 37 0
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1.6. Milletler arasl Meteorolojik i~birligi

Genel MudurlUgumuz, Dunya Meteoroloji Orgutu (WMO), Avrupa Orta Vadeli Meteorolojik Tahminler
Merkezi (ECMWF), Avrupa Meteorolojik Uydular i~letme Te~kilatl (EUMETSAT) gibi milletler arasl
meteorolojik kurulu~larin kurucu uyesi, ICAO, EUROCONTROL, ECOMET kurulu~larlnln ise uyesidir. WMO 6.
Bolge Bolgesel Egitim Merkezi olarak milletler arasl egitim faaliyetlerimiz devam etmektedir. 2008 ylli
ic;:ersinde duzenlenen 7 milletler arasl egitim faaliyeti yanlnda, ikili i~birligi ic;:erisinde bulundugumuz ulkelere
de, kar~llikli protokol ve anla~malar dogrultusunda teknik ve ayni yardlmlarda bulunulmu~tur. Bu egitim,
destekve yardlmlar onumuzdeki donemlerde devam edecektir

Afganistan Kabil Havaalanl'nda gorev yapan milletler arasl barl~ kuvvetlerinin (ISAF) meteorolojik destegi,
kurulu~undan bu yana Genel Mudurlugumuz tarafmdan verilmektedir. 2008 yllinda 3'er aylik donemler
halinde 8 personelimiz gorevyapml~tlr. Veri len meteorolojik destek surdurulmektedir.

Dunya Meteoroloji Te~kilatl-WMO

WMO, Birle~mi~ Milletlerin atmosferin davranl~larl, okyanuslarla
etkile~imi, meydana getirdigi iklimselozellikler ve su kaynaklarlnln
daglliml gibi konularda yetkili kurumudur. 11 Ekim 1947'de kuru Ian
WMO'nun 188 uye ulkesi bulunmaktadlr. Turkiye 1949 yllinda uye
olmu~tur.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi-ECMWF

ECMWF, saylsal hava tahmin tekniklerinin iyile~tirilmesinden

atmosfer ve okyanusun iklimsel ve ~evresel ara~tlrmalarlna

kadar pek ~ok alanda ~all~malaryapan ve Turkiye'nin de kurucu
uyesi oldugu 28 Avrupa ulkesi taraflndan desteklenen
uluslararasl bir meteoroloji te~kilatldlr. 1973 yllinda
kurulmu~tur.
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Avrupa Meteorolojik Uydular i~letme Te~kilatl-EUMETSAT

Meteorolojik hadiselerin uzaydan 365 gun, 24 saat kesintisiz
olarak gozlenmesi gayesiyle Turkiye'nin de kurucu uyesi oldugu,
20 ulkenin i~birligi i1e 1983 yllmda kurulmu~tur. Halihamda; dort
adet sabit yorungeli (METEOSAT-5,6,7,8) ve bir adet kutupsal
yorungeli uydudan olu~an ikinci Nesil Meteorolojik Uydulann
(MSG2) i~letimini yapmaktadlr.

Avrupa Ekonomik Fayda Grubu-ECOMET

Merkezi Bruksel'de bulunan ve 1995 yllinda kuru Ian ECOMET'in
amacl; uye ulkeler ic;:erisinde meteorolojik bilgi edinimini
artlrmak, kolayla~tlrmakve temel meteorolojik veri ve urunlerin
ticari amac;:lar ic;:in kullanlmml geli~tirmektir. DMi, 23 uye Milli
Meteoroloji Servisinden biridir. ECOMET' in bir diger amaci da
Milli Meteoroloji Servislerinin mevcut i1i~kilerini guc;:lendirmek
ve ozel sektorle olan i1i~kileri ilgili AB yonetmeliklerine gore
duzenlemektir.

ALADIN

ALADIN du~uncesi ilk olarak 1990 yllinda Fransa Meteoroloji
Te~kilatl tarafmdan teklif edilmi~tir. Amaci orta ve dogu Avrupa
ulkeleri arasmda saylsal hava tahmini alanmda kar~llikli yarar
saglayacak bir i~birligi olu~turmaktlr. Temel olarak ALADIN uye
ulkelere, modern meteorolojinin geregi olan, tahmin imkanlannl
saglar. Halen 16 ulke taraflnda desteklenen ALADIN
konsorsiyumuna Turkiye 1Ocak 2008 detam uye kabul edilmi~tir.
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1.7. Milletierarasl Bolgesel Egitim Faaliyetleri

Yalnlzca Olkemize degil, b61gemize de hizmet vermekteyiz. 2008 yllinda dOzenledigimiz 7 egitim faaliyetine, 52 farkli
Olkeden 133 kursiyer katllml~tlr. Olkemizin milletler arasl alanda g6rOnOriOgOne ve tanmmasma 6nemli katkllar
saglayan bu egitimlerle, bilgi ve deneyimlerimiz katllimlarla payla~llml~, b61gesel meteoroloji merkezi olma
y6nOnde bOyOk a~ama kaydedilmi~tir.

Uzaktan Algllama Yontemleriyle
Meteorolojik Karakterli Dogal Afetlerin

Onlenmesi ve Etkilerinin Azaltilmasl Kursu

02-06 Haziran 2008, Alanya
14 Olkeden 18 katilimci

U~uculugu Etkileyen
Kuvvetli Hava Olaylarl Kursu

09-13 Haziran 2008, Alanya
16 Olkeden 24 katilimci

Meteorolojik Haberle~me ve
TURK-METCAP Yazlhml Kursu

06-10 Ekim 2008, Alanya
13 OIkeden 15 katllimcl,

2008 W, Fa.'!yet R.po", 41 J)



-_ ........
SIll mIerIlCursu

20-24 Eidm 2008, A1a~
12 Qlb!den 12 btJ1Jma

1~11 Eklm 2008. Istanbul
9 OIkeden 11 katlllmci

ID-14 !(aslm ZOO8, A1anya
19 Q1Rden 19 bbllmD

24 Mlrt-18 NlYn 2Cm, Anllani
SlJudl Anl:*tan Meteorolcfl5erllsh:len 10 btJllTICI



Yatırım Adı/Yıl
2003 ve

öncesi
2004 2005 2006 2007 2008

Toplam

(adet)

Otomatik Meteorolojik

Gözlem İstasyonlarının

Kurulması

206 - - -

150

tedari

k

edildi

150

kuruldu
356

Havaalanı Otomatik

Meteorolojik Gözlem ve

Raporlama

İstasyonlarının

Kurulması

23 10
5

mobil
-

24

tedarik

edildi

9

kuruldu
43*

Meteoroloji Radarları

Kurulması
4 - - - -

6

tedarik

edildi

4

Meteorolojik Uydu Yer

Alıcı Sistemleri
3 - 2 2 2 2 9

Yüksek Performanslı

Bilgisayar Sistemi
1 - - - -

1

tedarik

edildi

1

Türkiye Meteorolojik

Veri Arşiv Sistemi

(TÜMAS)

- - - - 1 - 1

Milletlerarası Düzeyde

Kalibrasyon Merkezi

(KALMER)

- - - - - 1 1

Meteorolojinin Sesi

Radyosu FM vericileri
- 1 17 8 1 - 27

Bölgesel Hava Tahmin

Merkezlerinin Kurulması
- - 1

2
- - 3

Evrak Bilişim Yönetim

Sistemi (EBYS) kurulması

Merkez

Birimleri
-

1

Bölge

Md.

4

Bölg

e

Md.

9

Bölge

Md.

9 Bölge

Md.

Merkez

ve 23

Bölge

Md.

Yüksek Atmosfer Gözlem

Sistemleri (Rawinsonde)
- - - - 1 - 1

H-SAF Projesi

Kapsamında Kar

İstasyonlarının

Kurulması

- - - - 6 - 6
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IV· KURUMSAL KABiLiYET ve
KAPASiTENiN DEGERLENDiRiLMESi

A- USTUNLUKlER

1. Geli~melere a~lk, konusunda deneyimli ve
donanlmll yonetici ve uzman personel bulunan 72
yllilk koklu bir kurum olmasl,

2. 150-9001:2000 kalite belgesine sahip bir kurum
olmasl,

3. Yuksekteknolojikkapasite,

4. Milletler arasl i1eti~im ve i~birligi imkanlanna sahip
olmasl,

5. Yurt i~i ve yurt dl~mdangelen egitim, teknik destek
ve bilgi taleplerini kar~llayacak nitelik ve kapasitede
yeti~mi~ uzman personele sahip olunmasl,

6. Orettigimiz hizmetler nedeniyle medyanm i1gi
odaglolmasl,

7. Bir~ok teknik yazillmm kurum imkanlanyla
geli~tirilebiliyorolmasl,

8. EBY5 (Evrak Bili~im Yonetim 5istemi) ile dokuman
yonetiminin disiplin altma aimmasl hlzll, guvenilir ve
ekonomik bir sistem kullanillyor olmasl,

9. Kurum i~i ileti~im altyaplslnln gu~lu olmasl,

10. Egitim seviyesinin yuksek oimasl ve hizmet i~i

egitimlerin devam etmesi,

11. Teknik hizmetlerin milietierarasl standartlara gore
yurutu luyor olmasl,

12. Meteorolojik hizmetlere hemen hemen her
sektorun ihtiya~ duymasi.

B- ZAYlFLlKlAR

1. Bazl birimlerin organizasyon yapllannm verimlilik
ve etkinligi olumsuz etkileyebilecek kadar geni~

kapsamll olmasl,

2. Ta~ra ve merkez organizasyon yaplslnda
revizyonlann yapllmaml~ olmasl,

3. Kurum binalannm eski oimasl nedeniyle artan
ihtiya~lara cevap vermede yetersiz kalmasl,

4. Meteorolojik urun ve hizmet ~e~itliliginin tanltlm
eksikligi,

5. Merkez ve ta~rada personel dagillmmm duzensiz
oimasl ve bu konuda etkinligin du~uk olmasl,

6. ikili i1i~kilerde sadece hizmet vermekle yukumlu
kurum olarakalgllanmamlz,

7. AR-GE biriminin olmamasl,

8. Dziuk haklannm urettigimiz hizmetler goz onune
allndlgmda du~uk olmasl,

9. Zaman yonetimi ve performans kriterlerinin
olu~turulamaml~olmasl,

10. Atmosferin surekli degi~ken yaplya sahip oimasl
ve Olkemizin topografik yapisl nedeniyle Meteorolojik
tahmin ve uyanlarda ya~anabilen tutarslzllklar,

11. 4046 saylll vasa geregi Dzelle~tirme kapsammdaki
kurumlardan ihtiya~ gozetmeden gonderilen
personel,

12. Kurum gorev alanlyla ilgili olmayan bran~lardan

gelen personel fazlallgl.
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••• •
V. ONERI ve TEDBIRLER

Uygulamada standart performans ol!;Otlerinin belirlenmesi konusunda i1gili kurumlara !;ah~ma ve
dOzenlemeler ya pilmaSI,

C;:ah~malarma ba~lanan 3254 Saylh Te~kilat Kanunu degi~ikliklerinin tamamianmasl ve
organizasyon yaplsmda gerekli dOzenlemelerin yapllmasl,

Devlet Meteoroloji i~leri Genel MOdOrlOgO merkez yerle~kesinin kullamm kolayhgl, maliyet
tasarrufu, hizmet etkinligi kapsammda fiziki yaplslnm tek merkezli olarak dOzenlenmesi,

Personel verimliligini artlrmak i!;in !;ah~anlarm ozlOk haklarmda iyile~tirme yapllmasl,

ihtiya!; duyulan faaliyetlerin merkezden yOrOtOlmesi nedeniyle ya~anabilen aksama ve
gecikmeleri onlemek gayesiyle ba~latllan yerinden yonetim anlaYI~mm yaygmla~tlnlmasl

!;ah~malannm geli~tirilerekdevam ettirilmesi.
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T.C.
Çevre ve Orman
Bakanlığı

T.C.
Çevre ve Orman
Bakanlığı

T.C.
C;EVREve ORMAN BAKANLIGI

OEVLET METEOROLOJi i$LERi GENEL MOOORLOGO

M'SYONUMUZ

811g1 iYClglnln ve meteorolojl

blilminin gereklerlnl kavraml~,

hayatln her alanJnda can ve mal

gOvenligini artlrlCI, kallteli ve gOvenlllr

meteorolojlk hlzmetveren bir Imll Ie;

hava, Ikllm ve su gen;eglni sOrekl1 izlemek,

yorumlaylp IIgllilerie payla~maktlr.

ViZYONUMUZ

Kalltell, hlzll ve gOvenllir

hlzmet sunan,

sorumlulugunun bllindnde,

bolgeslnde Iider blr

Meteorolojl Genel MOdOrIOgO.

Genel MOdOrlugOmOzOn kallte polltlkaSldlr.

TEMEL'LKE

v DEGERLERiMiz

8iLiMSELLiK

GUVENiLiRLiK

YASALARA BAGLILIK

AYNAKLARIN ETKiN KULLANIMI

OLc;OLE8iLiRLiK

HESAP VEREBiLiRLiK

KURESEL SORUMLULUK

SEKTOREL i$BiRLiGi

iKAMIZ

• Kallte yonetJm slstemlnl uygulayarak
mO~terl ve ~all~an memnunlyetlnl artlrmak
hlzmet kalltesini sOreklllyile~tirmek ve
gell~tlrmek;

• Uluslararasl i1i~kllerde bol geslnde Iider blr
meteoroloJI kurumu olmak,

Bilimsel ve teknolojik geli~meler 1~lgJnda,

uluslararasl standartlarda,

• Meteorolojlk gozlemlerl, hava tahmlnJnI ve
erken uyanlan,

• c;evre, orman, ula~tlrma, tanm, savunma,
enerjl, ~ehlrclilk ba~ta olmak Ozere
sektorlerln Ihtjya~ duydugu m eteoroloJI
hlzmetlerl,

• ikllm de8I~lkll8l konusundakl iYCllI~malarl,

zamanlnda, gOvenlltr, hlzll ve etkln blr ~ekllde

yapmak;

KALi






