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Samsun’da Meteoroloji Tanıtımı Yapıldı
Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy
başkanlığında İl Özel İdaresi toplantı salonunda 10 Nisan 2014 tarihinde
gerçekleştirildi. 10.Bölge Müdürümüz Murat ASAR, Meteorolojik hizmetlerin
tanıtımı amacı ile tanıtım filmi eşliğinde bir sunum yaptı. Samsun Valisi Sayın
Hüseyin AKSOY’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin AKAN, Vali Yardımcısı Dr. Hakan
KUBALI, Haluk ŞİMŞEK, Büyük Şehir Belediyesi, tüm ilçe kaymakamları ve
belediye başkanları ile tüm kurumların Bölge ve İl Müdürleri katıldı. Toplantı
basın mensuplarınca da takip edildi.

Kurumların Bölge ve İl Müdürlerinin yatırımları ve bütçeleri hakkında
bilgi verdiği toplantıda, kurum faaliyetlerinin tam olarak bilinmediğini belirten
Meteoroloji Bölge Müdürü Murat Asar ise, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Asar, tanıtım filmi ile desteklediği anlatımında, "Orman ve Su İşleri Bakanı Sn.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bize il genelinde meteoroloji hizmetlerinin
bilinmediğini, sadece hava tahmini yapan bir kurum olarak bilindiğimiz
yönünde bilgi verince biz de kurumumuzu detaylı bir şekilde anlatmak istedik.
Adalet, spor ve ulaşım anlamında bulunduğumuz önemli bir konum var. Yedi
gün 24 saat esasına göre çalışan bir kurum dahi olduğumuzun bilinmediğini
duyuyoruz, "Hayatın her alanında, toplumun genelini yakından ilgilendirdiğinin
bilinmesini amaçlayan bir tanıtım.hazırladık."dedi.

SAMSUN VALİSİ; 'UYARILARI DİKKATE ALIN'
Meteoroloji Bölge Müdürü Murat Asar'ın konuşmasının ardından bölge
ve il müdürlerine seslenen Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, "Meteorolojinin
verilerini çok ciddiye alıyor ve değerlendiriyoruz. Zaman zaman belirli
bölgelerde yağış miktarının yoğun olabileceği yönünde bilgi geldiğinde ilgili
kurumların tümünü bilgilendiriyor, uyarıyoruz. Bu uyarılara tüm kurum
yöneticilerinin dikkate almalarını istiyorum. Biz kriz merkezlerinde bu tür
sıkıntılarda yapılabilecek çalışmalarımızda Samsun Meteoroloji Radarı'nın da
verdiği güncel bilgileri değerlendiriyoruz. Bulut kütlesinin nerede yağış olarak
karaya ineceğini, hangi vadiden devam edip denize ulaşabileceği bilgilerinden
hareketle mahalle muhtarları da dahil olmak üzere tüm ilgililere bilgi veriyoruz.
Bu bakımdan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uyarılarını herkes önemsemeli,
alınabilecek tedbirleri almalı" diye konuştu.
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