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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Samsun Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı
Meteoroloji 10.(Samsun) Bölge Müdürlüğünde Açılışa Katıldı
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM) ve Meteoroloji
Müzesi düzenlenen törenle resmen hizmete girdi. Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Meteoroloji 10.
Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 gün 24 saat hizmet verecek olan Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin
(BTUM) açılışı Samsun Valisi Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın
katılımlarıyla gerçekleştirildi. Çok sayıda basın mensubu da açılışa iştirak etti.
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Programda ilk olarak kurdele kesimi ve Meteoroloji Müzesi'nin gezilmesi gerçekleştirildi. Daha sonra
Ankara'da bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğüyle görüntülü konferans sistemi ile bağlantı yapılarak
Meteoroloji Genel Müdürü adına programa iştirak eden Genel Müdür Vekili Ali Karataş ile Vali Aksoy karşılıklı
görüştü. Karataş, geçen Temmuz ayında Samsun'da yaşanan sel felaketinde yürüttükleri çalışmalarda kendilerine
verdikleri desteklerden dolayı Aksoy ve Yılmaz'a teşekkür etti. "Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezleri bulundukları
bölgelerde önemli bilgiler sağlıyor" diyen Karataş, Samsun'da açılan merkezin hayırlı olmasını diledi.

Sonrasında konuşan Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, iklimin değiştiğini söyleyerek, havayla ilgili
farklılıkların meydana gelebildiğini vurguladı. Vali Aksoy, "İklim değişiyor. Bir sürü farklılıklar
meydana gelebiliyor. Bu bakımdan verileri en iyi şekilde kullanmak ve tedbirleri alabilmek adına yapılan
çalışmalar büyük önem taşıyor. Son değerlendirmelerde gelinen noktada Meteoroloji Genel
Müdürlüğümüzün dünyanın bütün teknolojik imkanlarından faydalanarak ortaya koyduğu çok önemli
veriler var. Fakat bu verilerin ne şeklide nasıl kullanılacağı konusunda herkes bilgi sahibi değildir. Son
süreçte meteorolojinin Samsun radarından da yararlanmak suretiyle hangi bölgede, meteorolojik anlamda
ne olacağını arkadaşlarımız tahmin ediyorlar. Biz bu tahminden faydalanarak, hangi yer de ne olacağının
tespitlerini yaparak ilgili birimleri uyarılar yaparak tedbirleri alıyoruz." dedi. Ayrıca bugün açılışı yapılan
Meteoroloji Müzesinin de, meteoroloji bilimindeki hızlı değişimin fark edilmesi bakımından önemli
olduğunu belirtti. Vali Aksoy son olarak "Yapılan çalışmalar nedeni ile Orman ve Su işleri Bakanımız
Prof. Dr. Sayın Veysel EROĞLU ve O’nun şahsında bu çalışmalarda emeği olan herkese çok teşekkür
ediyorum.’’ dedi.

Akabinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Dünyada bilimin ve
teknolojinin gelişmesi her alanda insanlığa hizmetleri sunma yönünde faydalar sağlıyor. Meteoroloji
Genel Müdürlüğümüz de bu bağlamda değişen ve gelişen dünyanın yeni teknolojilerini alıp onu içinde
bulunduğumuz sürece katkı verir hale getiriyor. Eskiden ‘Allah'ın bildiği işi, onlar ne bilecek?' der gibi
olan yaklaşımlar, günümüzde elle tutulur hale geldi ki, bizzat Bölge Müdürlüğümüzün çalışmalarını cep
telefonları üzerinden takip eder hale geldik" diye konuştu.
Daha sonra Bölge Müdürü Murat Asar Meteoroloji kurumunun ve Bölge Müdürlüğünün
hizmetleri ve ürünlerini tanıtıcı bir sunum yaptı. Yeni açılan BTUM'a vatandaşların 7/24 olarak 0362 437
88 99 numaralı telefondan ulaşıp, en son tahminleri alabileceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Bölge Müdürü Murat Asar, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy'a ve
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a günün anısına plaket verdi. Daha sonra protokol
üyeleri ve personeller birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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