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METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME 
 

Bölgemiz Yağışlı Havanın Etkisine Giriyor! 

 

Bölgemiz (İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın) yarın (14 Ocak 2017- Cumartesi) 

batı kıyılarından başlayarak, Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek. 

 

Yarın (14 Ocak 2017- Cumartesi): Bölgenin batısının (Çanakkale il geneli ile Balıkesir'in, 

İzmir'in, Manisa'nın ve Aydın'ın batısı) sağanak yağışlı geçeceği; yağışların akşam saatlerinde 

ve gece Çanakkale'nin güneydoğu, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir'in (Merkez dahil) ve 

Manisa'nın (Merkez dahil) kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı; rüzgarın 

güney ve batı yönlerden (lodos) orta kuvvette, bölgenin batı kıyılarında zaman-zaman kuvvetli 

eseceği beklenmektedir. 

 

15 Ocak 2017- Pazar: Çanakkale'nin kuzeybatısı haricinde kalan yerlerin yağışlı geçeceği; 

yağışların yağmur; bölgenin kuzeyinde yükseklerde karla karışık yağmur şeklinde olmak üzere; 

İzmir, Aydın ve Manisa il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı; rüzgarın 

bölgenin güneyinde güney ve batı (lodos), kuzeyinde kuzey ve doğu yönlerden (poyraz) orta 

kuvvette, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. 

  

16 Ocak 2017- Pazartesi: Bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği; yağışların yağmur; 

Çanakkale'nin ve Balıkesir'in iç kesimlerinde kar şeklinde olmak üzere;   İzmir'in (Merkez 

dahil), Balıkesir'in ve Aydın'ın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı; rüzgarın bölgenin 

güneyinde güney ve batı (lodos), kuzeyinde kuzey ve doğu yönlerden (poyraz) orta kuvvette, 

kıyılarda kuvvetli, Çanakkale çevrelerinde fırtına şeklinde eseceği beklenmektedir. 

 

17 Ocak 2017- Salı: Bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. 

 

Hava sıcaklığı artarak mevsim normallerinde seyredecek. 

 

 

Havanın ısınmasıyla birlikte özellikle dağlık alanlarda kar erimesi, kuvvetli yağış, 

kıyılarda kuvvetli, Çanakkale çevrelerinde fırtına şeklinde esecek rüzgardan dolayı 

meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı; başta sürücüler, denizci ve balıkçılar, tarımla 

uğraşanlar olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları 

gerekmektedir.  

 

 

 

 Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü 

 Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi 

 
 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:  

İnternet Adresi   :  www.izmir.mgm.gov.tr , www.mgm.gov.tr 

Tel   :  (232) 285 39 65 

Fax   :  (232) 285 45 47  

Adres   :  24. Sokak No: 51 Güzelyalı- KONAK 

http://www.ankara.mgm.gov.tr/
http://www.mgm.gov.tr/

