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DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN  

HAVA TAHMİNLERİ İLE İLGİLİ 
BASIN AÇIKLAMASI 

15 Ocak 2010 
 
Son dönemlerde yetkisiz ve yeterli uzmanlığı olmayan kişi ve kurumlarca isabet oranı 
düşük hava tahminleri, özellikle 20 Ocak 2010 tarihi ve akabinde olağanüstü 
meteorolojik hadiselerin olacağı, yazılı, görsel basın ve internet ortamında verilmesi 
nedeniyle Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce aşağıdaki açıklamayı yapma 
gereği duyulmuştur.  
 
Yaptığımız meteorolojik tahminlerde, 20 Ocak 2010 tarihi ve akabinde olağanüstü 
meteorolojik hadiselerin olacağı bilgisinin aksine, bu günlerde mevsim normalleri 
dışında olağanüstü herhangi bir meteorolojik hadise beklenmemektedir. 
  
İnsan yaşamını doğrudan etkileyen meteorolojik hadiselerle ilgili olarak 
Kurumumuzdan herhangi bir veri, analiz ve tahmin öngörüsü ile açıklama almaksızın 
konunun uzmanı, ehli olmayan, yetkisiz ve bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan 
kişilerce yapılan bu beyanlar halkımızı ve başta belediyeler olmak üzere ilgili kamu 
kurumlarını gereksiz endişe ve paniğe sürüklemekte, hadiselerden etkilenecek 
sektörleri zarara uğratabilmektedir.   
 
Bilindiği üzere, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 19 Ocak 1937 yılında 
Mustafa Kemal Atatürk’ün imzaladığı Kanunla kurulmuş olup; 73 yıldır meteorolojik 
hizmetleri kesintisiz olarak başarı ile yürüten bir kamu kuruluşudur.  
 
24 saat gözlem yapan Genel Müdürlüğümüzce üretilen meteorolojik hizmetlerde, ülke 

geneline yayılmış 450 noktadaki meteorolojik ölçüm istasyonu, 4 adet radar, uydu 
sistemleri, süper bilgisayarlar ve sayısal hava tahmin modelleri kullanılmakta, 
uzmanlarımızca bu bilgiler dikkate alınarak tahminler yapılmaktadır. 
 
Genel Müdürlüğümüz başta silahlı kuvvetlerimiz olmak üzere çevre, orman, enerji, 
tarım, ulaştırma (kara, hava ve deniz), sanayi, turizm, şehirleşme, ekonomi, sağlık ve 
adalet gibi tüm kamu ve özel sektörlere hizmet vermektedir.  
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Öte yandan, meteoroloji bilimi, bireysel çalışmanın ötesinde, hem ulusal hem de 
uluslar arası kurumsal işbirliği ile bilgi ve ürün paylaşımını zorunlu kılan bir bilim 
dalıdır.  
 
Bu nedenlerle halkımızın, özel ve kamu kurumlarının meteorolojik tahminlerle ilgili 
olarak, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamaları dikkate 
alması, meteorolojik bilgi ve tahminlere günlük ziyaretçi sayısı 2 milyonu aşan 
www.dmi.gov.tr adresinden kolaylıkla ulaşılabileceği kamuoyunun bilgisine arz olunur. 
 

Mehmet ÇAĞLAR 
     Genel Müdür 
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