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Samsun’da Deniz Meteorolojisi Hizmet ve Ürünlerinin Tanıtıldığı 

Seminer Düzenlendi 

Meteoroloji 10.(Samsun) Bölge Müdürlüğü, 19 Haziran Perşembe günü 

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında (SAMSUN), Deniz 

Meteorolojisi hizmet ve ürünlerinin tanıtıldığı bir seminer düzenlendi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminere Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Sayın Murat ASAR, Bölge 

Komutanı Kur. Kd. Alb. M. Zeki BODUR, Meteoroloji Personelleri ve 

komutanlığa bağlı birimlerde görev yapan tüm rütbeli personel katılım sağladı.  
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Genel Müdürlük Deniz Meteoroloji Biriminden Sayın Fatih MUTLU ve 

Analiz ve Tahminler Şubesinden Sayın F. Burak TEKİN’nin yapmış oldukları 

sunumlarda son ürün ve hizmetler hakkında doyurucu bilgiler verildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminerin  oldukça faydalı ve memnuniyet verici olduğunu belirten Bölge 

Komutanı Sayın Bodur; “Son 10 yılda meteorolojinin gözle görülür bir atak 

yaptığı, ciddi yatırımlar içinde olduğu görülmektedir. Buna paralel hizmetlerin 

çeşitliliği ve kalitesinde fark edilir bir yükseliş görülmektedir. Bugün bunu daha 

net ve yakından anlamış bulunmaktayız. Özellikle denizcilik anlamında daha 

önceleri olmayan birçok imkânın artık bu yatırımlarla kullanılabilir olması ve bu 

sektörde hayati önem taşıyan meteorolojik desteğin daha da iyi verilebiliyor 

olması bizi çok memnun etmiştir. Son yapılan yatırımlarla D-OMGİ’lerin ve 

özellikle şamandıraların kuruluyor olması ve en önemlisi bizimde burada yeni 
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bilgi sahibi olduğumuz “HF Deniz Radarı” Sistemlerinin planlanıyor olması bizi 

heyecanlandırmaktadır. Çünkü asli görevlerimizden olan arama-kurtarma 

faaliyetlerimiz, özellikle Karadeniz gibi ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir 

deniz için planlama, sevk ve idare anlamında çok önemli bilgiler sağlayacak ve 

bizlere zaman kazandıracaktır. Yabancı deniz meteoroloji sitelerinin artık çok 

daha ilerisinde olmamız bizleri ziyadesi ile memnun etmekte, milli unsurların 

geliştirilmesi ve kullanılması bakımında oldukça faydalı olacağını 

düşünmekteyiz. Bu itibarla Meteoroloji Genel Müdürlüğüne, Bölge 

Müdürümüze ve sunumu yapan teknik arkadaşlarımıza teşekkür eder, her zaman 

işbirliğine hazır olduğumuzu belirmek isteriz.” dedi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölge Müdürü Sayın Murat ASAR, “denizciliğin önemli yer tuttuğu 

Karadeniz bölgesi için meteorolojik çalışmaların ne kadar önemli olduğunun 

farkındayız, ihtiyaçları biliyoruz ve imkânlar çerçevesinde yapılan yatırımlarla 

kurum olarak hızla bu ihtiyaçları giderme gayreti içindeyiz ve kesintisiz hizmet 

için her an işbirliğine hazırız. Bu anlamda bize bu imkânı sağlayan 

komutanımıza, katılımcılara ve Genel Müdürlüğümüzden gelen arkadaşlarımıza 

çok teşekkür ederiz.” dedi. Seminer sonrası çektirilen çoklu fotoğrafla program 

sona erdi.  


