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1.Türk Dünyası Meteoroloji 
Forumu Gerçekleştirdik 

 
Genel Müdürlüğümüzün, 84. kuruluş yıl dönümünü Türk Dünyası Meteoroloji servisleri ile çevrim 

içi "1. Türk Dünyası Meteoroloji Forumu"nda bir araya gelerek kutladık.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir 

Pakdemirli'nin koordinesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde 
ilki düzenlenen foruma Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov, Azerbaycan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Muktar Babayev ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. 

 
 
Toplantıya, Azerbaycan, 

Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, 
Tacikistan, Türkmenistan'dan 
temsilcileri ile Dünya Meteoroloji 
Örgütü Genel Sekreteri Petteri 
Taalas ve Dünya Meteoroloji 
Örgütü Başkanı Gerhard Adrian’da 
katılım sağladı. 
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Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Bakan 

Pakdemirli, forumun açılışında yaptığı 
konuşmada, etkinliğe katılan Türkiye dahil 8 
ülkenin meteorolojiden sorumlu bakanlıklarının, 
acil durum yönetiminden ulaştırmaya, doğal 
kaynaklardan tarıma kadar oldukça geniş bir 
yelpazeyi temsil ettiğini söyledi. 

Pakdemirli, "Bu da meteorolojinin 
hayatımızın tüm alanlarıyla bağlantısı olduğunu 
gösteriyor. Bu sebeple tarihi, coğrafi ve kültürel 
olarak güçlü bağlarımız olan dost ve kardeş 
ülkelerle meteoroloji alanında var olan iş birliğini 

geliştirmek ve kurumsallaştırmak en önemli amaçlarımızdan olmalı." dedi. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son 19 yılda gözlem sistemlerinden süper bilgisayarlara, veri 

tabanından Ar-Ge çalışmalarına kadar hemen hemen tüm çalışma alanlarında yaptığı yatırımlarla adeta 
bir destan yazdığını belirten Pakdemirli, son 3 yılda ise özellikle iklim, zirai meteoroloji ve uluslararası 
ilişkiler konularında kurumsal gelişime katkıda bulunacak adımlar atıldığını, gerçekleştirilen projelerle 
Meteorolojinin ülkenin en güvenilir kurumu seçildiğini bildirdi. 

Türkiye'nin bu çerçevede sahip olduğu bilgi ve birikimi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya, bu 
ülkelerde var olan bilgi birikiminden ve kapasitesinden yararlanmaya hazır olduğunu ifade eden 
Pakdemirli, şöyle konuştu: 
"Tabi bu bilgi birikimini ve başarılarımızı 2000 yılından beri Dünya Meteoroloji Örgütü Bölgesel Eğitim 
Merkezimiz vasıtasıyla başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm dünyayla paylaşıyoruz. Bu kapsamda 150 
ülkeden 1700'den fazla uzmanı Bölgesel Eğitim Merkezimiz tarafından düzenlenen etkinlikler 
kapsamında ağırladık, mesleki gelişimlerine katkıda bulunduk. Üyesi olduğumuz Avrupa Meteoroloji 
Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) ile birlikte geliştirdiğimiz Orta Asya İçin Uydu Verisi (SADCA) 
Projesi ile Türk dünyasından 5 ülkenin kaliteli uydu verilerine erişimine imkan sağladık." 

Hacı Bektaş Veli'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" sözünü hatırlatan Pakdemirli, "Tabi sözün 
içerdiği mana çok önemli. Bu vesileyle günümüzde küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi hepimizi 
etkileyen sorunlarla başa çıkma kapasitemizi artırmak, bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda 
bulunmak, imkan ve kabiliyetlerimizi paylaşmak için sizlere bir çağrım var. Sizleri meteoroloji alanında 
da bir olmaya çağırıyorum, iri olmaya çağırıyorum, diri olmaya çağırıyorum, Türk Dünyası Meteoroloji 
Birliğini kurmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı. 
"Geleceği inşa ediyoruz" 
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Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat 
Oktay'ın 1.Türk Dünyası Meteoroloji 
Forumu'ndaki konuşmasında; 

 Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile 
Türk Dünyası Meteoroloji Forumu'nun açılışını 
gerçekleştirmekten bahtiyar olduğunu belirten 
Oktay, Türk dünyası meteoroloji servisleri 
arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 
düzenlenen forumun hayırlı olmasını diledi. 
Oktay, "Ne yazık ki neredeyse her gün dünyanın 
farklı bölgelerinden sel, kasırga, kuraklık ve 
orman yangını haberleri alıyoruz. Ülkelerimizi ve 
geleceğimizi tehdit eden iklim değişikliği 
olgusuna karşı ayrı ayrı yürüttüğümüz 
çalışmaların başarıya ulaşması için topyekun 
mücadelemizi ve iş birliğimizi güçlendirmemiz 
elzemdir." ifadelerini kullandı. 

Türkiye'de de şiddetli hava olayları nedeniyle sel, heyelan, hortum gibi afetlerin can ve yatırım 
kaybına neden olduğunun altını çizen Oktay, çiftçilerin emeklerinin heba olmasına, nehirlerdeki su 
seviyesi değişiklikleriyle oluşacak kuraklık tehdidine kayıtsız kalınamayacağını vurguladı. 

Özellikle meteorolojik afetler konusunda zamanında ve isabetli tahmin, erken uyarı ve bu afetlere 
karşı dayanıklılık konularına büyük önem verdiklerini belirten Oktay, şunları söyledi: 

"İklim değişikliği, sebep olduğu kuraklık, su ve gıda kriziyle insan sağlığı ve ekonomi gibi hayatın 
her alanını ilgilendiren sorunlara yol açmaktadır. Yapılan meteorolojik ölçümler ve projeksiyonlar orta ve 
uzun vadede iklim değişikliğinin çok daha dramatik sonuçlara sebep olacağını işaret etmektedir. 
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yayımlanan Küresel Isınma Raporu, iklim 
değişikliğinin olumsuz etkilerinden giderek daha fazla zarar göreceğimizi açıkça ortaya koymuştur. İklim 
Hizmetlerinin Durumu 2020 Raporu'nda dünya genelindeki meteorolojik afetlerin, doğal afetler arasında 
yaygınlık açısından önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. 1970-2019 yılları arasındaki doğal afetlerin 
yaklaşık yüzde 79'unun meteorolojik olaylardan kaynaklandığı, doğal afetler sonucunda ortaya çıkan can 
kayıplarının ise yüzde 56’sı ve ekonomik kayıpların yüzde 75'inin meteorolojik afetlerden kaynaklandığı 
belirtilmektedir." 
"İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planımızı hazırladık" 

Oktay, hem çevresel hem de ekonomik anlamda daha çok zarar görmemek için iklim değişikliğine 
yönelik mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası, ulusal ve yerel 
boyutlarda sürdürdüklerini hatırlatarak, şöyle devam etti: 

"Bu kapsamda, 541 eylemden oluşan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planımızı hazırladık. Ayrıca, 
Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planlarını uygulamaya geçirdik. Diğer taraftan ülkemize millet 
bahçelerimizle birlikte yeni ekolojik koridorlar kazandırıyoruz. Böylece karbon yutak alanlarımızı 
artırarak; sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 21'e azaltmayı hedefliyoruz. Doğal olayların 
öngörülebilirliğini ve önlemlerimizi güçlendirmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı 
Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla teknolojik dönüşümü yakalayan altyapı yatırımlarımıza 
devam ediyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 84 yıldır kara, deniz ve hava ulaştırması ile tarım 
faaliyetleri için hayati önem taşıyan meteoroloji çalışmalarına imza atmaktadır. Bu vesileyle kuruluş yıl 
dönümlerini tebrik ediyor, ülkemiz ve dost ülkeler için daha nice başarılı çalışmalar yapmalarını 
diliyorum. Ülkemizin sahip olduğu hem meteoroloji altyapısı hem de iklim değişikliğiyle mücadele 
tecrübelerini tüm dost ve kardeş ülkeler ile paylaşmaya hazırız. Bu tecrübe paylaşımını Türk Dünyası 
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Meteoroloji Birliği çatısı altında geniş bir kurumsal yapıya kavuşturabiliriz. Böylece hem iklim 
değişikliğiyle hem de meteorolojik afetlerle mücadele sahamızı genişletmiş oluruz." 
"İş birliğimizi bugünden güçlendirmeliyiz, yarın çok geç olabilir" 

"Bu mücadele, ülkelerin ayrı ayrı bir ucundan tutarak üstesinden gelinebilecek cinsten bir 
mücadele değildir." ifadelerini kullanan Oktay, ülkelerin eş güdümle uygulayacağı çevre dostu politikalar 
ve bunu destekleyen teknolojik altyapı ile bölgede ve dünyada, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin en aza 
indirebileceğini vurguladı. 

Oktay, Türk Dünyası Meteoroloji Birliği olarak, ortak Ar-Ge çalışmalarıyla yeşil teknoloji, kaynak 
verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında da iş birliğinin genişletebileceği çağrısında bulundu. Oktay, 
şunları kaydetti: 

"İklim değişikliği karşısında önlem almamanın maliyeti, önlemler için ayıracağımız kaynaklardan 
katbekat fazla olacaktır. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre iklim değişikliğine karşı direnç yatırımlarına 
harcanacak her 1 dolar afet risklerinde 15 dolarlık kazanıma karşılık gelmektedir. İklim değişikliği 
ertelenemeyecek kadar ciddi bir sorundur ve mücadelede ülkeler arası iş birliği olmazsa olmazdır. 
Hepinizi hava ve su kaynaklı atmosfer olaylarının takip edilmesi, doğal afetlerin önlenmesi, etkilerinin 
azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele konularında eşgüdüm içinde hareket etmeye ve Türk Dünyası 
Meteoroloji Birliği oluşumuna katkı vermeye davet ediyorum. Sahip olduğumuz tecrübe ve altyapı ile 
Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağımızı burada taahhüt ediyorum. Forum vesilesiyle Türk 
dünyasında sağlanması amaçlanan meteorolojik alanda iş birliği, iklim değişikliği ile mücadelede Türk 
dünyasında bir dönüm noktası olacaktır. Bu duygularla forumun organizasyonunda emeği geçen Tarım 
ve Orman Bakanımız ile ekibi başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin bakanlarına ve temsilcilerine 
teşekkür ediyorum." dedi. 
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Genel Müdürümüz Volkan Mutlu 

Coşkun da cumhuriyetin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı kanunla 
19 Şubat 1937'de yine bir cuma günü kurulan 
Genel Müdürlüğün 84'üncü kuruluş yıl 
dönümünü kutladıklarını belirterek, "Bir 
yandan gelişen teknolojiyle yarışan gözlem 
sistemlerimizle ülkemizin dört bir yanında 
atmosferi 365 gün 24 saat izlerken, diğer 
yandan Antarktika'da gözlemler yaparak 
ülkemizin bilim seferlerine katkıda 
bulunuyoruz. Bir yandan tahmin ve erken 
uyarılarımızla tüm sektörlere gerekli 

meteorolojik desteği sağlarken, diğer yandan ilgili kurumlarla birlikte meteorolojik okuryazarlığın 
artırılması için çalışıyoruz. Türk dünyasından dost ve kardeş ülkelerle yeni iş birliği imkanlarını da 
araştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Çalışmalarını Keçiören'de Kurtuluş Savaşı'nda karargah olarak kullanılan tarihi binada 
sürdürdüklerine işaret eden Coşkun, yeni kurdukları Yapay Zeka ve Bilgi Güvenliği Müdürlüğü ile geleceği 
inşa ettiklerini dile getirdi. 

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas da Türkiye'nin organize ettiği toplantıda 
en önemli oyuncuların bir araya gelmesinin önemli olduğuna işaret ederek, "Bölgesel iş birliklerini 
destekliyoruz. Türkiye'ye hem kendi ülkesinde yürüttüğü hem de komşu ülkelere destek amacıyla yaptığı 
çalışmalardan dolayı müteşekkiriz. Bu çalışmalar bizim için çok önemli." dedi. 

Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı Gerhard Adrian da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava 
tahmini ve afet yönetimi konusundaki çalışmalarıyla önemli görevler yürüttüğünü kaydetti. 
  



TC 
TARIM VE ORMAN 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 

 
6 

 Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov forumda 
yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iklim 
değişikliğiyle mücadele çabalarını takdir etti. 
Türkiye'nin bir süre önce bu hususta yeni 
hedefler ile yol haritasını açıkladığını 
anımsatan Esedov, "Bunun Türkiye'nin 
küresel ısınmayla mücadelesine katkı 
sağlayacağına inanıyoruz. Türk dili konuşan 
ülkelerin birlik ve kardeşliği hem ülkelerimiz 
hem de haklarımız hem de bölge için önemli 
bir etkendir." dedi. 
 
 

Uzun yıllardır bu "birliği" gösterdiklerini belirten Esedov, Yukarı Karabağ'da Azerbaycan 
ordusunun zaferiyle sonuçlanan 44 günlük savaşta Azerbaycan'a manevi destek vermesi nedeniyle 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Türk halkına teşekkür etti. 

Esedov, "Savaşın ilk saatlerinden itibaren biz Türkiye'nin desteğini hissettik. Türkiye tüm 
düzeylerde Ermenistan'ın provokasyonlarını kınadı ve Azerbaycan'ın yalnız olmadığını beyan etti." 
ifadelerini kullandı. 
Hain düşman Azerbaycan topraklarında çevre terörü gerçekleştirmiştir. 

Ermenistan'ın 30 yıllık işgal döneminde çevreye verdiği zararlara dikkati çeken Esedov, şunları 
kaydetti: 

"Hain düşman 30 yıllık işgal döneminde Azerbaycan topraklarında çevre terörü gerçekleştirmiştir. 
Maalesef kadim tarih, özgün maddi ve kültürel miras, kendine has bitki ve hayvan, zengin madenlere 
sahip Karabağ vahşice istismar edilmiştir. Bölgenin ormanlık alanları bilinçli şekilde yok edilmiş, verimli 
toprakları ve su kaynakları ekolojik ve radyoaktif kirliliğe maruz bırakılmıştır. Uzun yıllar topraklarımızı 
yasa dışı iskan eden düşman buraları terk ettiğinde ağaçlarımızı kesmiş, ormanlarımızı yok etmiştir." 
"Bu topraklar 'Yeşil Enerji' bölgesine dönüştürülecek" 

İşgalden kurtarılan bölgelerin ekolojik olarak eski haline dönmesi için kapsamlı tedbirler 
alınacağını kaydeden Esedov, "Bu topraklar 'Yeşil Enerji' bölgesine dönüştürülecek. Göçmenler 'büyük 
dönüş programı' kapsamında kendi ata yurtlarına dönecekler." diye konuştu. 

Esedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı 2030 Milli Öncelikler Programı'nda 
temiz çevre ve yeşil büyüme ilkelerinin yer almasının tesadüf olmadığını vurguladı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke sınırlarının kapalı olduğu bir dönemde Türk 
dili konuşan ülkelerin böyle bir toplantıyı yapmasının sembolik önemi olduğunu ifade eden Esedov, 
forum katılımcısı ülkelerle farklı alanlarda faydalı iş birliklerini sürdürdüklerini ve bu tip ilişkilerin 
bölgenin jeopolitik manzarasında olumlu değişikliklerin yaşanmasını sağladığını belirtti. 

"Azerbaycan küresel iklim değişiklerinin etkilerinin azaltılması girişimlerine katkı olarak 2030'a 
kadar sıcaklık etkisi oluşturan gazların emisyonunu yüzde 35 azaltma hedefi belirlemiştir." diyen Esedov, 
Paris Anlaşması'nın uygulanmasının, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için önem arz ettiğini ve 
emisyonların azaltılmasına olanak sağlayacak yol haritası fonksiyonu taşıdığını söyledi. 

Türkiye'nin "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Azerbaycan'da fidan dikme etkinliğini hoş 
izlenimlerle hatırladığını kaydeden Esedov, bu etkinliklerin iklim değişikliğiyle mücadelede büyük rol 
oynayacağına inandığını dile getirdi. 
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan, 1. Türk Dünyası Meteoroloji 
Forumu'na gönderdiği mesajda şunlara 
değindi: 

Forumun hayırlara vesile olmasını 
dileyen ve Başbakan Asadov'a programa 
katılımı için şükranlarını sunan Erdoğan, 
Tarım ve Orman Bakanlığını da foruma 
öncülük ettiği için tebrik etti. 

Erdoğan, "Türk dünyası olarak 
geride bıraktığımız dönemde koronavirüs 
salgını sebebiyle aralarında dostlarımızın, 
sevdiklerimizin de bulunduğu pek çok 
insanı kaybetmenin acısını yaşadık. Ama 

yine aynı dönemde 30 yıllık işgalin ardından Dağlık Karabağ'ın tekrar ana vatanla kucaklaşmasının 
sevincini de yüreklerimizde hissettik." değerlendirmesinde bulundu. 

Azerbaycanlıları, 44 gün süren destansı mücadeleleriyle büyük bir zafere imza atmaları dolayısıyla 
tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti: 

"Hem Dağlık Karabağ Savaşı hem de salgın sürecinde yaşadıklarımız, savunmadan diplomasiye, 
sağlıktan tarıma, turizmden enerjiye her alanda Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışmasının 
önemini göstermiştir. Aynı dili konuşan, aynı dine inanan; tarihi bir, kültürü bir, medeniyeti bir, 300 
milyonluk çok büyük bir aile olduğumuzu bu vesileyle tekrar gördük. Aile fertleri olarak önümüzdeki 
dönemde asıl sorumluluğumuz, bu bağları güçlendirmek, aramızdaki iş birliğini daha da ilerletmek 
olmalıdır. 'Türk Dünyası Meteoroloji Birliği' kurulması düşüncesinin bu yönde atılmış kıymetli bir adım 
olduğunu düşünüyorum." 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, toplantının başarılı geçmesini diledi. 
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1.Türk Dünyası Meteoroloji Forumunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Muktar Babayev ile 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un konuşmalarının yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan'dan temsilcileri ile 
Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas ve Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı Gerhard 
Adrian’da konuştular. 
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Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, günün anlam ve önemi dolayısıyla 
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a ve Azerbaycan Başbakanı Ali Esadov plaketlerini takdim etti. 
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1.Türk Dünyası Meteoroloji Forumu’nu aile fotoğrafı çekimi ile taçlandırdık. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


