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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yönetici Değerlendirme ve
Eğitim Semineri Gerçekleştirildi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının organizesinde düzenlenen ve Kurumumuz
tüm yöneticilerinin katıldığı "MGM Yönetici Değerlendirme ve Eğitim Semineri" Meteoroloji
Genel Müdürü İsmail Güneş’in kapanış konuşmaları ile Antalya’da gerçekleştirildi.
Kurumumuz 2016 yılı faaliyetleri ile 2017 yılı planlamalarının değerlendirildiği toplantı 2426 Şubat 2017 tarihleri arasında 3 (üç) gün süre ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sayın Müsteşar Yardımcımız Ali Rıza Diniz;
“Çok önemli sonuçlar çıkacağına ve gelecekteki çalışmalarına büyük katkı sağlayacağına
inandığım bu toplantınıza katılmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle,
2016 yılında Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak ortaya koyduğunuz son derece önemli
çalışmalar, ülkemize ve milletimize sunduğunuz değerli hizmetler için sizleri tebrik ediyorum.
Orman ve Su İşleri Bakanlığının güzide ve yüz akı bir Kurumu olarak bugüne kadar
yaptığımız hizmetleri, elbirliğiyle ve gönül birlikteliği ile inşallah çok daha yukarı seviyelere
çıkaracağımıza yürekten inandığımı ve sizlere olan güvenimi bir kez daha belirtmek
istiyorum. 2016 yılı faaliyetlerimizin değerlendirilerek, 2017 yılında yapacağımız
çalışmaların çerçevesinin ve yol haritasının çizileceği bu toplantının, Kurumumuz, ülkemiz,
milletimiz ve bizler için hayırlı sonuçlar ortaya koymasını temenni ediyor, Müsteşar
Yardımcınız olarak, yapacağınız çalışmalarda ihtiyaç duyacağınız her türlü desteği sağlama
gayretiyle yanınızda olacağımı belirterek her birinize ayrı ayrı başarılar diliyor, selam ve
sevgilerimi sunuyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Toplantının kapanışında konuşmasını yapan Sayın Genel Müdürümüz İsmail Güneş;
“Ödül alan Meteoroloji Müdürlüklerimizi kutluyorum, genel olarak tüm müdürlüklerimizden
memnunum, bundan sonrada Kurumsal olarak ödül bekliyorum. Birçok ülke gezdim ve
kurumumuzun birçok ülkeden üstün olduğunu söyleyebilirim. Bazı ülkeler kurumsal olarak
zayıf fakat uluslararası faaliyetlerde üst sıralarda, araştırma faaliyetlerine biraz daha önem
vermeliyiz, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeliyiz. Sayın Bakanımız Prof. Dr.
Veysel Eroğlu’nun tabiriyle 3T prensibini Tenkit, Teklif, Tavsiye kuralını uygulamamız
gerekiyor. Bazı zamanlarda Meydan ve İl Müdürlüklerimiz yoğunlaşıyor iyi organize
olunması gerekiyor. Orta ölçekte bir Genel Müdürlüğüz, verimliliğimizin artması için
dayanışma içinde çalışmalıyız. Araştırma, gözlem ve tahmin tutarlılık hedeflerimizi yüksek
tutmalıyız. Ürettiğimiz verilerin önemi büyük. Toplantımızda THY ve Sun Express
yetkililerinin anlattığı gibi bizim faaliyetlerimiz uçuculuk ve birçok sektörler için büyük önem
arz ediyor. Yurt dışı kaynaklı uydu ve modeller için yüksek ödemeler yapıyoruz bu ürünleri
verimli ve etkin şekilde kullanmalıyız. Son 10 yılda çok büyük mesafeler kat ettik Bölge
ülkelere katkı veriyoruz ve her sektörden güzel geri dönüşler alıyoruz.” diyerek konuşmasını
tamamladı.

Seminerin birinci gününde 2017 yılı yatırımlar ve gözlem sahaları ıslah eylem planı, ortak
kampüs uygulaması konularında İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Salih Koç, İş Sağlığı,
Güvenliği işlemleri hakkında Ahmet Faruk Şanlı, İşletme ve Bakım İşlemleri 2016 yılı
değerlendirmeleri (OMGİ, H-OMGİ ve D-OMGİ işletme ve bakım işlemleri, sorun ve çözüm
önerileri) konularında Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanı Ercan Büyükbaş sunum
gerçekleştirmiş ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Seminerin 2. Gününde Bakan Danışmanımız Mustafa Yaraşır’ın teşrifleriyle; Meydan
Meteoroloji Müdürlükleri 2016 yılı değerlendirmeleri (METAR,SPECI, TAF, TREND,
SIGMET, GAMET, AIRMET, Meteorolojik İhbar, sorun ve çözüm önerileri), BTUM 2016
yılı değerlendirmeleri (Tahmin ve uyarı süreçleri, sorun ve çözüm önerileri) konularında
Tahminler Dairesi Başkanı Fatih Büyükkasapbaşı, Paydaş Kurum Temsilcileri görüş ve
önerileri hakkında THY ve Sun Expres yetkilileri, Stratejik Plan, Ödenek kullanım ve
harcama işlemleri, KYS, dış denetim işlemleri, hesapların konsolide edilmesi, Taşınır
taşınmaz işlemleri, BES işlemleri konularında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mustafa
Aydın, İletişim ve Protokol Kuralları hakkında Vedat Güneş sunum gerçekleştirmiştir.

Programın son gününde çeşitli dallarda ödül alan Meteoroloji Müdürlüklerimize ödülleri
takdim edildi.

