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Yurdumuzun 08.02.2015 Pazar günü orta Akdeniz üzerinden gelecek olan alçak basÕnç merkezi ve ya÷ÕúlÕ
havanÕn, 09.02.2015 Pazartesi günü bu ya÷ÕúlÕsisteme ilave olarak Balkanlar üzerinden gelecek olan so÷uk
havanÕn etkisi altÕna girece÷i tahmin ediliyor.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sÕcaklÕklarÕnÕn önümüzdeki hafta boyunca hissedilir derecede
azalarak mevsim normalleri civarÕna, Marmara ve Ege bölgeleri ile BatÕAkdeniz’de normallerinin altÕna kadar
dúece÷i tahmin ediliyor.
08ùubat pazardan itibaren pazartesi, SalÕve Çarúamba günleri ülke genelinin tamamÕna yakÕnÕnÕn ya÷ÕúlÕ
geçece÷i, Perúembe günü kuzey ve do÷u bölgelerimizde etkili olduktan sonra, ya÷ÕúlarÕn etkisini azaltaca÷Õ
ancak so÷uk havanÕn etkili olmaya devam edece÷i bekleniyor. Ya÷ÕúlarÕn genellikle karla karÕúÕk ya÷mur ve
kar, Do÷u Karadeniz kÕyÕlarÕve Akdeniz kÕyÕkesimi ile Güneydo÷u Anadolu bölgesinde ya÷mur ve sa÷anak
úeklinde olaca÷Õbekleniyor.
Ya÷ÕúlarÕn Pazar ve Pazartesi günleri Do÷u Anadolu bölgesinin kuzey ve do÷usunda yo÷un kar, Do÷u Akdeniz,
Güneydo÷u Anadolu bölgesi ile Antalya'nÕn do÷u ilçelerinde kuvvetli sa÷anak úeklinde olaca÷Õ, 09.02.2015
Pazartesi günü Çanakkale, BalÕkesir ve Bursa’da ya÷mur úeklinde baúlayacak ya÷ÕúlarÕn yo÷un kar ya÷ÕúÕ
úeklinde devam edece÷i, KÕyÕEge'de kuvvetli sa÷anak ya÷mur görülece÷i tahmin ediliyor.
10.02.2015 SalÕgünü kuvvetli ve yer yer yo÷un kar ya÷ÕúÕnÕn østanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskiúehir,
Kütahya, Afyon, Uúak, Manisa, Bursa, BalÕkesir ve Çanakkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, BartÕn, Kastamonu,
Karabük ve Isparta çevrelerinde etkili olaca÷Õtahmin ediliyor. Do÷u Akdeniz ile Antalya'nÕn do÷u ilçelerinde
kuvvetli sa÷anak ya÷Õúbekleniyor.
RüzgarÕn 09.02.2015 Pazartesi günü Akdeniz ile Do÷u bölgelerimizde günbatÕsÕve lodos dan, Marmara ve
Kuzey Ege’de yÕldÕz ve poyrazdan kuvvetlenerek fÕrtÕna úeklinde esece÷i, SalÕgünúiddetini Marmara, BatÕ
Karadeniz ve Ege’de daha da artÕraca÷Õve saatteki hÕzÕnÕn 80 -110 km ye kadar ulaúaca÷Õtahmin ediliyor.
østanbul’da Pazartesi günü ya÷mur úeklinde baúlayacak ya÷ÕúÕn akúam saatlerine do÷ru önce karla karÕúÕk
ya÷mur yüksek kesimlerde kar, ardÕndan gece saatlerinde il genelinde kara dönúece÷i kuzey yönlerden
esecek kuvvetli fÕrtÕnayla birlikte SalÕve Çarúamba günleri kuvvetli kar ya÷ÕúlarÕmeydana gelece÷i bekleniyor.
Ya÷ÕúÕn Perúembe gününden itibaren etkisini azaltarak karla karÕúÕk ya÷mur úekline dönece÷i tahmin ediliyor.
øzmir’de ise Pazar günü ya÷mur úeklinde baúlayacak ya÷ÕúÕn Pazartesi günü akúam saatlerinden itibaren
yüksek kesimlerinde karla karÕúÕk ya÷mur úeklinde meydana gelece÷i ve SalÕgünü iç kesimlerinde kuvvetli
olmak üzere kar ya÷ÕúlÕgeçece÷i ve Çarúamba günü ya÷ÕúÕn kesilece÷i bekleniyor.
Meydana gelmesi tahmin edilen kuvvetli poyraz fÕrtÕnasÕ, hava sÕcaklÕklarÕndaki hissedilir derecede azalÕú,
kuvvetli ve yo÷un kar ya÷ÕúlarÕile úiddetli ya÷Õúlara karúÕvatandaúlarÕn ve ilgililerin meteorolojik tahmin
raporlarÕve uyarÕlarÕtakip etmeleri, gerekli tedbirleri almalarÕgerekmektedir.
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