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Tarih:28 Haziran 2017 Saat:12:00 Uyan No: 153/1

METEOROLOJiK DEGERLENDiNVTN

Kuzey Afrika Uzerinden Yeni Bir Slcak Hava Datgasr Bekleniyor!

Ramazan ayr boyunca Ulkemiz genelinde mevsim normalleri civarrnda ve
zaman zaman normallerinin altrnda seyreden hava srcaklrklarr Ramazan aytntn son
gUnleri artmaya baglamrg Bayram'da ise hava srcaklr!r Ulke genelinde artmaya
devam ederek mevsim normallerinin 3 - 6 derece Uzerinde seyretmigtir ve srcak hava
halen etkili olmaya devam etmektedir.

Yaptlan son analiz ve tahminlere g6re 30 Haziran Cuma gUnUnden itibaren
yurdumuzun mevcut srcak havaya ilaveten Kuzey Afrika Uzerinden gelecek olan yeni
bir stcak hava dalgasrnrn etkisine girece$i tahmin ediliyor. Bu srcak hava dalgasr ile
birlikte halen normallerinin Uzerinde seyreden hava srcaklrklarrnrn bOlgemizin
genelinde hissedilir derecede artaca$r, mevsim normallerinin 10 - 12 derece Uzerinde
gergeklegece$i ve Ozellikle ig kesimlerdeki baz il ve ilgelerimizde uzun yrllar en
yUksek srcakhk de$erlerine ulagrlabilecegi beklenmektedir.

Bu hafta sonu il merkezlerimizde gergeklegmesi beklenen en yUksek hava
stcaklrklartntn Qanakkale 40, izmir 41, Balrkesir 42, Manisa 44, Aydrn'da 45 derece
olmasr beklenmektedir.

Stcak hava dalgasrnrn OnUmUzdeki hafta bagrnda pazartesi gUnUnden itibaren
bdlgemiz genelinde etkisini kaybedece$i ve hava srcaklrklarrnrn azalarak mevsim
normalleri civarrna dUgece$i tahmin edilmektedir.

Agtrt yUksek stcakhklarrn meydana getirece$i olumsuzluklara kargr; bagta
yagltlar, gocuklar ve kronik hastalr!r olanlar olmak izere gUneg rgrnlarrnrn dik geldi$i
saatlerde (10-16 arast) gUneg rgrnlarrna direk maruz kalmamalarr ve bu periyotta
dUgmesi beklenen nem miktarrnrn orman yangrnr riskini arttrraca$r gdz OnUnde
bulundurularak vatandaglarrmrz ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmalarr gerekmektedir.

Baglama - Bitig Zamam: 29.06.2017 12:00 - 02.07.2017 18:00

NOT:
Haziranaytna ait mevsim normalleri srcakhklan;Izmlr 31, Aydrn 33, Manisa 32, Bahkesir
29, Qanal<kale 28 derece.
Temmuz aylna ait mevsim normalleri srcakhklarr; Izmir 33, Aydrn 36, Manisa 35, Bahkesir
31, Qanakkale 31 derece.
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