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BÖLGE MÜDÜRÜMÜZ KONYA TİCARET BORSASI
BAŞKANI HÜSEYİN ÇEVİK’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
Bölge Müdürümüz Sayın Yusuf ULUPINAR 27.02.201 tarihinde Bölge
Müdür Yardımcımız Mehmet İMRENK ile birlikte Konya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin ÇEVİK’i Makamında ziyaret ederek karşılıklı fikir
alışverişinde bulundular.

Kurumumuz faaliyetleri ve yatırımları hakkında bilgilendirmelerde
bulunan Sayın ULUPINAR; Zirai faaliyetlerin planlanması, ürün kalitesi ve
verimin artırılması noktasında kurumumuzun verdiği ve vereceği katkıları dile
getirerek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün gözlem ve hava tahmini
çalışmalarında kamuya, özel sektöre ve halkımıza hizmet vererek onların
güvenini kazanma yolunda çalışmalarına durmaksızın devam etmekte olduğuna
vurgu yaptı. Bilhassa son yıllarda yapılan teknolojik yatırımlar sayesinde 55 adet
Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu, 1 adet meteoroloji radarı ve 1 adet
Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi ile Konya ve tüm İlçeleri için gözlemler ile
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sorumluluk sahamızdaki tüm il ve ilçe merkezleri için saatlik, günlük ve beş
günlük hava tahminlerinin yanı sıra meteorolojik değerlendirme ve uyarılar
hazırlayarak ilgililer ve vatandaşlarla paylaştığımıza değinen ULUPINAR, Avrupa
Birliği ülkelerinde uzun süredir kullanılan ancak ülkemizde yerli ve milli
imkânlarımız dâhilinde ilk defa kullanıma sunulan akıllı cihazlar için cep
uygulaması ile renk kodlu yerli ve milli METEO UYARI sistemi sayesinde hizmet
verdiğimiz sektörler ile vatandaşlarımıza daha etkin hizmet verdiğimizi belirtti.
Arz ve talebe dayalı piyasa fiyatlarının oluşmasında etkin rol alarak
rekabet ortamı sağlamayı, Konya ve Türkiye tarımının gelişimine katkıda
bulunmayı ilke edindiklerini söyleyen ÇEVİK, sadece bölgesinde değil ulusal ve
uluslararası piyasalarda aktif ve etkin bir şekilde yer alarak tarımın ve tarımsal
ticaretin değerini arttırarak Dünyadaki gelişme ve değişimleri yakından takip
ettiklerini belirterek, başarılı çalışmalarımızı dikkatle izlediklerini ve ellerinden
gelen her türlü desteği vereceklerini belirterek ziyaretten duydukları
memnuniyeti dile getirdiler.
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