
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı meteorolojik gözlem ve

tahminlerle hayatımızın her anında; tarım, ulaşım, ülke savunması,

sağlık, turizm başta olmak üzere iklim ve iklim değişikliklerinin

izlenmesi, orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi, rüzgar ve

güneş enerjisi çalışmaları, şehir ve tesislerin planlanması gibi birçok

alanda hizmet sunmaktadır.

Meteorolojik gözlem sistemlerinin Türkiye geneline

yaygınlaştırılması, hava tahmini ve erken uyarı sistemlerinin

geliştirilmesiyle tahmin tutarlılık oranlarının artırılması öncelikli

hedeflerimiz arasındadır. Meteorolojik verilerin kalite kontrolü ve

kullanıcılara anında sunulması için bilişim altyapısının geliştirilmesi,

Meteoroloji alanında AR-GE çalışmalarının ve uluslararası alanda

meteorolojik görünürlüğümüzün arttırılması faaliyetlerini tecrübeli ve

kendini sürekli yenileyen personelimizle kamuoyuna doğru ve

güvenilir bilgiler vermeye devam edeceğiz.

İsmail GÜNEŞ
Genel Müdür



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Şubat 1937 de
ulu önder Atatürk tarafından imzalanan

kanunla kurulmuştur.
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DÜNDEN BUGÜNE
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Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü olarak kuruldu.
Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Teşkilatına (WMO) üye olundu.
Meteorolojinin Sesi Radyosu kısa dalga 43,3 metre 6900 kHz frekansından yayına başladı.
NOAA uydularından ilk görüntüler alınmaya başlandı.
Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezine (ECMWF) kurucu üye olundu.
Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatına (EUMETSAT) kurucu üye olundu.
İlk Otomatik Meteoroloji İstasyonları Askeri Havaalanlarında işletmeye alındı.
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kuruldu.
206 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kuruldu.
İlk süper bilgisayar sistemleri kuruldu ve sayısal hava tahmin modelleri çalıştırılmaya başlandı.
Kurumsal internet sayfamız yayına başladı.
Ankara Elmadağ'da ilk olarak C Band Doppler Polarimetrik Meteoroloji Radarı kuruldu.

İstanbul, Balıkesir ve Zonguldak da 3 adet radar işletmeye alındı.
Doküman Yönetim Sistemi kuruldu ve resmi yazışmalar bilgisayar ortamına taşındı.
Meteorolojinin Sesi Radyosu FM Bandı 92.4 frekansından yayına başladı.
Kalite Yönetim Sistemi oluşturuldu (TSE ISO-EN 9000) ve kalite belgesi alındı.
Türkiye Meteorolojik Veri Arşiv Sistemi (TÜMAS) kuruldu.

150 Adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kuruldu.
Kalibrasyon Merkezi (KALMER) kuruldu.

Yüksek Performanslı Bilgisayar Sistemi yenilendi (saniyede 3.4 trilyon işlem hacmi).

Antalya ve Hatay Meteoroloji radarları işletmeye alındı.
Samsun ve Trabzon meteoroloji radarları ile 191 adet otomatik

meteoroloji gözlem istasyonu kurulmuştur.

www.meteor.gov.tr

2001 Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) VI. Bölge Bölgesel Eğitim Merkezi olundu.
'

Muğla Meteoroloji radarı işletmeye alındı.
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GÖREVLERİMİZ
�

�

�

Ülke genelinde gözlem yapmak,

Hava tahmini ve erken uyarılar yapmak,

İklim değişikliğini izlemek.



HİZMET VERİLEN SEKTÖRLER
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Havac l k sektörünün ihtiyaç duydu u
meteorolojik deste in sa lanmas gayesiyle,
57 tanesi Otomatik Meteoroloji Gözlem ve

Raporlama Sistemi olan 66 havaalan nda 24
saat kesintisiz hizmet verilmektedir.

2013 y l içerisinde havaalanlar na kurulacak 13
adet Otomatik Meteoroloji Gözlem ve Raporlama
Sistemi ile havac l k sektörüne destek
sa lanmaya devam edilecektir.
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HAVAALANI OTOMATİK
METEOROLOJİ GÖZLEM SİSTEMLERİ
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Ülke genelinde yaygınlaşan Otomatik Meteoroloji Gözlem Sistemleri ile daha hızlı, daha doğru (insan

hatasından arındırılmış) gözlemler yapılmaktadır. ı ı
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2012 y l sonu itibariyle 765 noktada Otomatik

Meteoroloji Gözlem Sistemleri ile anl k olarak meteorolojik veriler kullan c lara ula t r lmaktad r.

METEOROLOJİK GÖZLEM AĞI



METEOROLOJİ UYDULARI

Meteoroloji Uyduları, hava olaylarını küresel olarak inceleme olanağı sağlayan uzaktan algılama
cihazlarıdır. Dünya çevresinde ki yörüngelerinde hareket ederlerken, sensörleri tarafından
kaydedilen verileri belirli aralıklarla yer istasyonlarına gönderirler. Uydular, yer gözlem istasyonları
kurulamadığı için verilerin toplanamadığı okyanus, çöl, dağlık alanlar, kutup bölgeleri vs. gibi çok
geniş alanlardan da meteorolojik bilgilerin elde edilmesini sağlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,
Sabit Yörüngeli METEOSAT (Meteosat 7-8-9) uydularından her 5-15 dakika aralıklarla 1-3 km
çözünürlüklü ve kutupsal yörüngeli Metop-A, NOAA, Jason-2 , MODIS (Aqua ve Terra) uydularından
Türkiye üzerinden ortalama günde 2 defalık geçişleri ile veriler almaktadır. Farklı band aralıklarıyla
elde edilen Kızılötesi, Subuharı ve Görünür kanal verileri ve bu kanallar kullanılarak üretilen ürünler
hava tahmini ve iklim çalışmalarında kullanılmaktadır.
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Doppler meteoroloji radarları, kuvvetli yağış, dolu, fırtına ve hortum gibi şiddetli meteorolojik olayların
tespiti, kısa vadeli hava tahmini (nowcasting) ve erken uyarı amacıyla kullanılır.

Özellikle sel ve taşkınlara neden olan kuvvetli yağışların takibi ve erken uyarısı sayesinde can ve mal
kayıplarının önlenmesi ve zararların en aza indirgenmesi, doppler meteoroloji radarlarının
kullanılmasındaki en önemli etkendir.

2000 yılında Ankara'da 1 radar ,
2003 yılında İstanbul, Zonguldak ve Balıkesir'de 3 radar,
2009-2011 yılları arasında İzmir, Muğla, Antalya ve Hatay'da 4 radar kurulmuş olup,
2012 yılında Samsun ve Trabzon'da 2 adet radar kurularak işletmeye alınmıştır.
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RADAR AĞI
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Yurt genelinde 8 merkezde (Ankara, Adana,
Samsun, İstanbul, İzmir, Erzurum, Isparta ve
Diyarbakır) GPS teknolojisi ile destekli yüksek
atmosfer gözlemleri yapılmaktadır.

YÜKSEK ATMOSFER GÖZLEMLERİ
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%90
HAVA TAHMİNİ VE UYARILAR

Yapılan teknolojik yatırımlar ve uzman personel istihtamı ile can ve mal emniyetinin sağlanması
için, kısa ve uzun vadeli tahmin ve erken uyarılarda başarı grafiğimiz giderek yükselmektedir.

Son yıllarda alansal tahminlerden nokta bazlı tahminlere geçilmesine rağmen tutarlılık oranı
%90'lar seviyesine ulaşmıştır.
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ORTALAMA TUTARLILIK : %84,3



Kurumumuzda 2009 yılında güncellenen ve teorik olarak 3.4 TFlops işlem hacmine sahip Yüksek
Başarımlı Bilgisayar (512 çekirdekli) sistemi üzerinde kısa vadeli hava tahmin modelleri ile deniz
dalga tahmin modeli operasyonel olarak çalıştırılmaktadır. Buna ilaveten 80 çekirdekli yeni bir sistem
alınmış, 2013 yılı içerisinde yeni sayısal modelleri çalıştırmak üzere 256 çekirdekli yeni bir sistem
daha alınmıştır.

YÜKSEK PERFORMANSLI
BİLGİSAYAR SİSTEMİ
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Sayısal hava tahmini, atmosferin durumunu gösteren değişkenlerin (sıcaklık, rüzgar, nem ve basınç)
zamana ve yere bağlı değişimlerini ifade eden denklemlerin matematiksel çözümleri yapılarak
gelecekteki durumunu tahmin etme işlemidir. Yüksek performanslı bilgisayar sistemlerinde
çalıştırılan model sonuçları kullanılarak sayısal hava tahmin ürünleri elde edilmektedir. Bu ürünler
kullanılarak meteorolojik tahminlerin tutarlılığı artırılmış ve alansal tahminlerden noktasal tahminlere
geçilebilmiştir.

SAYISAL HAVA TAHMİNİ
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İl ve ilçe merkezleri hava tahmini,
5 günlük hava tahmini,
Uydu ve radar görüntüleri,
Karayolları hava tahmini,
Marina ve deniz tahmini,
Havacılık ve alçak seviye uçuş tahminleri,
Ürün çeşitlerine göre don risk tahmini,
Meteorolojik verilere göre en uygun ekim ve hasat
zamanları,
Zirai faaliyetler ve zararlılarla mücadele için tarım
bölgelerine göre hava tahmini,
Kuraklık ve yağış analizleri,
Toz Taşınım Tahmini,
Son meteorolojik durumlar,
İklim değişikliği senaryoları,
Güneşlenme potansiyeli,
Taşkın erken uyarı sistemi,
Nem tahminleri,
Zarar yapan hadiseler,
Aylık zirai meteoroloji bülteni
gibi pek çok ürün yayımlanmaktadır.

Görselliği, içeriği ve kullanım kolaylığı bakımından yeniden dizayn edilen web sayfamızdan her
türlü Meteorolojik ürün ve hizmetlere kolaylıkla erişilebilmektedir. Meteoroloji web sayfalarının
günlük ortalama tekil ziyaretçi sayısı 3 milyon civarındadır. Önemli meteorolojik hadiseler
oluştuğu günlerde bu sayı 4 milyonu aşmaktadır.

İNTERNET SİTEMİZDEN ULAŞABİLECEK HİZMETLER;

mgm.gov.trmgm.gov.tr

Günlük ortalama ziyaretçi sayısı



Bölgesel Tahmin ve Uyar Merkezleri (BTUM)15 Bölge Müdürlü ünde kurulmu tur. Tüm bölge
müdürlükleri Görüntülü Toplant Sistemi vas tas yla her sabah ortakla a brifinge kat lmakta ve

bö l gese l a r t l a r yap l an t ahm in l e r e
yans t lmaktad r.
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METEOROLOJİK ERKEN UYARILAR
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Kuvvetli yağış, fırtına, sıcak ve soğuk hava dalgaları gibi etkili meteorolojik olayların öncesinde
yayınlanan uyarılar ile kuvvetli meteorolojik olayların olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine
çalışılmaktadır.

2012



Hezarfen Havacılık sayfaları orta ve yüksek seviye uçuşları ile havacılık ve spor faaliyetlerinin
güvenli, düzenli ve konforlu bir biçimde yürütülmesine büyük katkı sağlamaktadır.

HEZARFEN HAVACILIK SAYFALARI
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HELİMET

Hezar fen Havacılık sayfaları altında
“HeliMet” web sayfası ile alçak seviye
uçuşları ve helikopter uçuşlarına yönelik
meteorolojik destek sağlanmakta ve
kullanıcılara internet üzerinden güvenli ve
hızlı bir şekilde meteorolojik ürünler
sunulmaktadır.

www.hezarfen.dmi.gov.tr/Helimet
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STADYUM TAHMİNİ

Müsabaka öncesi ve müsabaka sırasındaki hava durumu hakkında bilgi sahibi olunması, sporcu

sağlığı ve performansı anlamında önemlidir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak spor faaliyetlerini

desteklemek amacıyla Stadyum Tahmin Sistemi uygulaması başlatılmıştır.

Stadyum Hava Tahmini | Ankara, 19 Mayıs Stadı



Deniz yoluyla yapılan seyahatlerin planlanmasına ve deniz ulaşımının güvenliğine katkı sağlamak
maksadıyla Cebeli Tarık Boğazından Türkiye’ye kadar, Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz’in
tamamını kapsayan alanda 5 güne kadar hava ve deniz tahminleri sistemi geliştirilmiştir. Mevcut 2
adet Deniz Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonuna ilave olarak 2012 Yılında 40 adet sistem
işletmeye alınmıştır.

DENİZYOLU TAHMİN SİSTEMİ
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Ülkemiz için 3 farklı yöntemle ayrıntılı olarak kuraklık analizi çalışmaları yapılmaktadır.
Bunlar;
- Standart Yağış İndeksi (SPI)
- Normalin Yüzdesi İndeksi (PNI)
- Palmer Kuraklık Şiddet İndeksi (PDSI)
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Normalin Yüzdesi ndeksi (PNI) ile haz rlanan 2011-2012 Tar m Y l 'n kapsayan 12 ayl k harita
incelendi inde, Do u Anadolu Bölgesi'nde ciddi oranda kurakl k ya and görülmektedir. Bunun
yan nda Orta Anadolu, Do u Karadeniz ve Güneydo u Anadolu Bölgesi'nin orta kesimleri kurakl n
etkiledi i di er alanlard r.



Ülke genelinde yaygınlaşan Otomatik Meteoroloji Gözlem Sistemleri ile daha hızlı, daha doğru (insan

hatasından arındırılmış) gözlemler yapılmaktadır. ı ı
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2012 y l sonu itibariyle 765 noktada Otomatik

Meteoroloji Gözlem Sistemleri ile anl k olarak meteorolojik veriler kullan c lara ula t r lmaktad r.





Orman yang nlar n n meydana gelmesinde, iddeti ve süresi üzerinde meteorolojik parametreler

önemli bir rol oynamaktad r. nsan kaynakl tabii nedenlerle olu an orman yang nlar na müdahalede

meteorolojik artlar n önceden bilinmesi ile al nacak lojistik tedbirler ve yang nla mücadele daha

etkin olmaktad r. MGM taraf ndan geli tirilen “Meteorolojik Erken Uyar Sistemi” (MEUS), üç gün

öncesinden orman yang nlar için meteorolojik risk potansiyelini tespit etmekte ve ilgili birimlerle

payla lmaktad r.
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2012 y l nda, Toz Ta n m Tahmin Modeli geli tirilerek, il baz nda noktasal tahminler üretilmekte ve

internet üzerinden kullan c lara sunulmaktad r.
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Meteoroloji Genel Müdürlü ü, ozon ve

ultraviyole radyasyonu (UV-A ve UV-B)

sürekli ölçebilen yeni teknoloji ürünü Brewer

Spektrofotometre cihaz n , Ankara'da, 2006

y l Kas m ay ndan itibaren, ulusal izleme

sistemine dahil etmi tir.
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KURULUŞ YILI

sesi radyosu



Android ve IOS işletim sistemi uygulamalarında; son hava durumu bilgileri, tahminler,
uyarılar, uydu ve radar görüntüleri güncel olarak sunulmaktadır. 2012 yılı Şubat ayından
itibaren, uygulamayı yükleyen kullanıcı sayısı 700.000’i bulmuştur.
Yükleme sayısı istatistiklerinde bazı aylarda 1. sırada yer almaktadır.

MOBİL UYGULAMALAR



Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) yapt bir ankete göre Meteoroloji Genel Müdürlü ü
(MGM) ful iklim hizmeti sa layan 39 ülke aras ndad r.

MGM Haziran 2009'dan itibaren WMO VI. Bölge, Bölgesel klim Merkezleri (RCC) a nda
Do u Akdeniz klim Merkezi (EMCC) olarak görev yapmaktad r.
Do u Akdeniz'de Yunanistan, Türkiye, Suriye, Lübnan, K br s (KKTC, GKRY), srail, Filistin,
Ürdün ve M s r'a http://emcc.mgm.gov.tr adresinden her ay iklim görüntüleme, mevsimlik
tahmin ve veri ürünleri sunulmaktad r
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2013 yılında
1adet rüzgar yön laboratuarının kurulması
planlanmaktadır





UZUN YILLAR YAĞIŞ VE SICAKLIK
DEĞİŞİMİ






