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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakan Süleyman Soylu: “Meteoroloji hayatımızın en önemli parçalarından biri”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ATO Congressium'da düzenlenen 2. Ulusal
Heyelan Sempozyumu’nda açılan Meteoroloji Genel Müdürlüğü standını gezerek,
Meteorolojinin Sesi Radyosu'nun canlı yayınına katıldı.

Doğal afetlerin insana ve doğaya yapabileceği zararları önlemek adına devletin
bugüne kadar büyük yatırımlar yaptığını anlatan Bakan Soylu, “Geçen gün
Yunanistan’dan gelecek kasırga ile ilgili hepimizin acaba ne olacak diye tedirgin
olduğu zaman diliminde, devlet bütün kurumlarıyla soğukkanlı bir biçimde
vatandaşımıza hem gerekli çağrıları yaptı hem de bu konuda önleyici tedbirlerin neler
olabileceğini ifade etti.
Bu konuda bütün iletişim araçlarını kullanıyoruz. Meteoroloji de bu konuda
bizim hayatımızın en önemli parçalarından biri oldu. Yani akıllı telefonlarımızı
açtığımızda meteorolojinin mobil uygulamasını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Veya
televizyonlarda Meteorolojinin hayatımızı regüle edebilecek uyarılarını daha sık ve
daha rahat biçimde görebiliyoruz” dedi.
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Terörle mücadelede Meteoroloji Genel Müdürlüğünün önemine de vurgu yapan
Bakan Soylu, “Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz terörle mücadelede Meteorolojinin
bize olan katkısını göz ardı etmemiz mümkün değildir. Noktasal tahminlerin ötesinde
terörle mücadelede atacağımız adımları, yapacağımız operasyonları bile
Meteorolojinin ortaya koyduğu bilgiler ve veriler ışığında gerçekleştiriyoruz. Bizim
Tarım ve Orman Bakanlığıyla bu konuda daha farklı işbirliklerimiz de söz konusu. Bu
entegrasyon aslında hem kamu düzeninin sağlanması hem de vatandaşın daha rahat
yaşayabilmesi açısından büyük bir fayda ortaya koymaktadır”.
Röportajının sonunda “heyelansız, tedbirlerin alındığı herkesin huzur ve rahat
içinde olduğu bir Türkiye ve dünya tablosu” dileyen Bakan Süleyman Soylu,
“Meteorolojinin Sesi Radyosunun da aynı şekilde bilgilendirici mahiyette yayınlarına
devam etmesini temenni ediyorum” dedi.
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