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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






