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Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) Yürütme Konseyi 69. Toplantısı 

Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) Yürütme Konseyi 69. Toplantısı (69th 

Executive Council Meeting) 10-17 Mayıs 2017 tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre şehrinde 

yapıldı. Toplantıya,  WMO Yürütme Konseyi üyesi olan Genel Müdürümüz Sayın İsmail 

Güneş ile birlikte Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanı Ercan Büyükbaş ve Mütercim Nur 

Söğütçüklü katıldı. 
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Yürütme Konseyi Toplantısında, WMO’nun yönetim organlarının, bütçesinin ve 

stratejik planının değerlendirilmesinin yanı sıra, WMO küresel birleşik gözlem sistemi, 

dağlık alanlar ve kutuplardan gözlem verisi elde edilmesi, deniz ve okyanus gözlemleri, 

veri künyesi (metadata) çalışmaları ve küresel veri tabanı oluşturulması, WMO bilgi 

sistemi, veri iletişimi için yeni kod tablolarının kullanılması, veri kalitesinin artırılması, 

veri işleme yöntemleri, etki odaklı tahminlerin geliştirilmesi, sayısal tahmin modelleri, 

mevsimlik tahminlerin yapılması, taşkın tahminleri, havacılık meteorolojisindeki 

gelişmeler, havacılık hizmetleri sunumunda özel sektör girişimleri, araştırma faaliyetleri, 

tarımsal meteoroloji çalışmaları, hava değişimi konusundaki çalışmalar ve gelişmeler, 

meteorolojik afet risklerinin azaltılması, çoklu tehlikelere karşı küresel ölçekte uyarı 

sistemi kurulması, su yönetimi ve hidroloji alanındaki çalışmalar, iklim ve iklim 

değişikliğine ilişkin faaliyetler ve sunulan hizmetler, kapasite geliştirme ve eğitim 

faaliyetleri, meteoroloji ürün ve hizmetlerinin hazırlanması ve kullanıcıya sunulması 

sürecinde kamu ve özel sektör işbirliğine yönelik gelişmeler gibi birçok konuda tartışmalar 

yapılmış, görüşler ortaya konulmuş ve kararlar alınmıştır.  Toplantı süresince tartışılan 

konularla ilgili Genel Müdürlüğümüzün görüş ve değerlendirmeleri Yürütme Konseyine 

sunularak toplantı belgelerine girmesi sağlanmıştır. 
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Ayrıca, yapılan değerlendirmeler sonucunda, meteoroloji alanında çok önemli 

çalışmalar yapan, meteoroloji bilimi ve hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunan bilim 

insanları veya uzmanlara her yıl verilen Uluslararası Meteoroloji Teşkilatı Ödülü (IMO 

Prize) Çin Halk Cumhuriyeti’nden Professor Zeng Qingcun’a verilmiştir. Önümüzdeki 

yıllarda bu ödül için ülkemizden de adayların gösterilmesi, yapılan bilimsel çalışmaların 

tanıtımının sağlanması ve bu prestijli ödüle ülkemizden bir bilim insanı veya uzmanın 

layık görülmesinin uluslararası alanda saygınlığımızı artıracağı değerlendirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantı süresince Genel Müdürümüz, ikili ve çoklu işbirliklerimizin geliştirilmesi 

maksadıyla,  WMO yetkilileri ve diğer ülke temsilcileri ile görüşmeler de 

gerçekleştirmiştir.  

Japonya Genel Müdürü Sayın Toshihiko Hashida ile yapılan görüşmede, özellikle 

gözlem ağının geliştirilmesi ve sayısal modellerde veri asimilasyonu konularında işbirliği 

ve tecrübe paylaşımı yapılabileceği değerlendirilmiş ve ilişkilerimizin geliştirilmesinin 

faydalı olacağı konusunda mutabık kalınmıştır.  

Etiyopya Meteoroloji Servisi Genel Müdürü Sayın Fetene Teshome ile görüşme 

gerçekleştirilmiş ve Sayın Teshome, Kurumumuzdan gözlem sistemlerinin, özellikle 

meteoroloji radarlarının, işletilmesi, bakımı ve onarımı konusunda eğitim taleplerini Genel 

Müdürümüze iletmiştir. 
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Suudi Arabistan Meteoroloji Servisi Genel Müdürü Sayın Ayman Salem Ghulam ile 

yapılan görüşmede, İslam ülkeleri meteoroloji servisleri arasında işbirliğinin önemi 

vurgulanmış, Suudi Arabistan Meteoroloji Servisi tarafından talep edilen eğitim ve 

danışmanlık hizmetleri için koordinasyonu sağlayacak personel görevlendirmesinin 

yapıldığı bilgisi verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Müdürümüz, Afganistan Meteoroloji Servisi’nin Modernizasyonu Projesini 

WMO adına yürüten Hidroloji Birimi Şefi Sayın Paul Pilon ve aynı projede görev alan 

kurumumuz personeli Sayın Fatih Kaya ile projenin durumunu ve ilerleme safhalarını 

değerlendirmek üzere bir görüşme gerçekleştirmiştir. Sayın Pilon, WMO tarafından 

projenin çok başarılı bulunduğunu, uzun bir aradan sonra Afganistan’dan küresel 

telekomünikasyon sistemi üzerinden gözlem verisinin alınmaya başlandığını, Türkiye’de 

eğitim gören Afganistan Meteoroloji Servisi personelinin eğitimlerden çok faydalandığını, 

projenin başarısında Meteoroloji Genel Müdürlüğünün büyük katkısının olduğunu 

belirtmiş ve bundan sonraki süreçte de Genel Müdürlüğümüzün desteğinin sürmesinin 

beklendiğini ifade etmiştir. Genel Müdürümüz de, projenin başarısından ve dost ve kardeş 

bir ülkeye destek vermiş olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, bu tür projelere her 

zaman destek verebileceğimizi vurgulamıştır. 

WMO Genel Sekreteri Sayın Petteri Taalas ile yapılan görüşmede, Türkiye olarak 

az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere eğitim ve danışmanlık hizmetleri verdiğimizi, bu 

konuda WMO’nun destek ve işbirliğinin yapılan faaliyetlerin etkinliğini önemli ölçüde 

artıracağı ve daha çok ülkeye destek olunabileceği belirtilmiştir. Bunun üzerine, WMO 

Eğitim ve Öğretim Bölümü Müdürü Yinka Adebayo ile Genel Müdürümüz arasında bir 

toplantı gerçekleştirilmiştir.  Toplantıda Genel Müdürümüz Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

olarak gelişmekte olan ülkeler için daha fazla uluslararası eğitimler ve kurslar 

http://www.mgm.gov.tr/
mailto:basin@mgm.gov.tr


TC 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba Keçiören/ANKARA 
Telefon: +90 0312 359 75 45        Faks: +90 0312 359 34 30 
www.mgm.gov.tr                                      basin@mgm.gov.tr 

 
5 

düzenlemeyi planladıklarını belirtmiş ve WMO’nun da daha fazla finansal kaynak 

sağlayarak bu faaliyetlerimize destek olması talep edilmiştir. Sayın Yinka Adebayo, 

Türkiye’nin yaptığı eğitimlerin WMO açısından çok büyük bir öneme sahip olduğunu ve 

verilen eğitimlerden duyduğu memnuniyeti belirtmiş ve düzenlenecek olan eğitimler için 

WMO’nun da, yapılacak ikili bir anlaşma çerçevesinde istenen desteği sağlayabileceğini 

belirtmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıca yeni atanan Cenevre Büyükelçimiz Sayın Ali Naci Koru’ya bir nezaket 

ziyareti gerçekleştirilerek, yeni görevinde başarı dilekleri iletilmiş, hem Genel 

Müdürlüğümüz faaliyetleri hem de WMO’da yaptığımız uluslararası çalışmalar hakkında 

bilgi sunulmuştur. Sayın Büyükelçi de, Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarından ve 

WMO’da son yıllarda artan faaliyetlerimizden ve etkin bir konumda olmamızdan 

memnuniyet duyduğunu ifade etmiştir. 
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