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Orman Genel Müdürlüğüne orman yangınları ile mücadelede destek sağlayan kurumlardan biri de hiç kuşkusuz 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü.   

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığına Bünyesindeki bu iki Genel Müdürlük son yıllarda iş birliğini ileri boyutlara taşıdı. 
Öyle ki orman yangınları ile meteorolojik veriler nerdeyse beraber anılır oldu.   

İşte bu işbirliğinin en güzel örneklerinden birinin verildiği yerlerden biri de İzmir.  İzmir Orman Bölge 
Müdürlüğü’nün  yangın sezonu boyunca,  İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden  aldığı haftalık, günlük, hatta 
saatlik sıcaklık, nem ve rüzgar gibi meteorolojik parametrelere göre yangınlarla mücadele güçlerinin sayılarını 
ve konumlarını belirleyip ona göre hareket ediyor. Bu nedenle ki  iki kurumun Bölge Müdürleri başta olmak 
üzere,  tüm teknik personeli sık sık bir araya gelip karşılıklı bilgi ve görüş paylaşımında bulunuyorlar. 

 

Geçtiğimiz günlerde, içinde bulunduğumuz Mübarek Ramazan Ayı vesilesi ile İzmir Orman Bölge Müdürü 
İbrahim Aydın tarafından, İzmir Meteoroloji Bölge Müdürü Murat Şahin başta olmak üzere tüm meteoroloji  
teknik personeline iftar yemeği verildi. İzmir Orman Bölge Müdür yardımcıları Ahmet Ersoy ve Mihtat Ateş, 
başta olmak üzere  Orman Bölge Müdürlüğü teknik personeli de  hazır bulundu. 





 

İftar yemeğinde orman yangınları ile Mücadelede İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün sağladığı katkı ve 
desteğe vurgu yapan İzmir Orman Bölge Müdürü İbrahim Aydın;  Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Web 
ortamında sırf orman yangınları için özel hazırlanan platformdaki verilere göre hareket etmenin kendilerine  
zaman, emek, para tasarrufu  ve başarıyı  sağladığını bu yüzden  Teşkilatı adına Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne 
teşekkür ettiğini söyledi 

 



 



 

 

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürü Murat Şahin ise; ormanların ülkemizin ekolojik dengesi açıdan ,   ne kadar 
önemli olduğunu bildiklerini,  bu bilinç ile her gün sürekli yeni fikirler, projeler üretip ormanların korunması için 
Orman Teşkilatına daha nasıl  katkılar sağlarız diye düşündüklerini söyledi. Bölge Müdürü Şahin; “ İzmir Orman 
Bölge Müdürlüğüne bu mübarek günlerde,  önümüzdeki hafta için  yağış müjdesi verebilseydik.  Maalesef yine 
orman yangınları açısından kritik günlere hazır olmak gerekiyor,  ama iyki Orman Teşkilatı var,  sizler gibi çok 



tecrübeli Müdürlerimiz teknik personelimiz var eminiz ki her türlü tedbirleri alacaksınız” dedi. 

 

 


