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Uyarı Yapan Merkez 
 

Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü 
 

 

     

Genel Başlık 
 

Hava Sıcaklıkları Hafta Başından itibaren Kuzeybatı Kesimlerden 

Başlayarak Hissedilir Derecede Azalacak! 
Kuzey, İç ve Doğu Kesimlerde Kar Yağışları Bekleniyor 
 

 

 

     

Geçerlilik Periyodu 
 

03.12.2017 12:00-06.12.2017 19:00 
 

 

     

Oluşması Muhtemel Riskler 
 

Buzlanma - Don Olayı 
 

 

             

  

GENEL DURUM 
 

  

 

Halen mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı ülkemizin, 04.12.2017 Pazartesi gününden itibaren 

kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisinde kalacağı 

tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (8-16 derece) azalarak 
mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte kuzey, iç ve doğu 

kesimlerde kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. 
 İstanbul’da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışın Salı gecesi ve Çarşamba günü kentin kuzey ve doğu 

kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar olarak görüleceği, Ankara’da Pazartesi akşam 

saatlerinde yağmur olarak başlayacak yağışın Salı akşamı soğumayla birlikte karla karışık yağmura döneceği, 
Çarşamba günü ise aralıklı hafif kar yağışı meydana geleceği tahmin ediliyor. 

 Bugün (03.12.2017 Pazar) akşam saatlerinden itibaren Trakya, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında 
yağışların başlaması bekleniyor. 

 Yarın (04.12.2017 Pazartesi) Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç 
Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Samsun ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer 

yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve 

pus görüleceği tahmin ediliyor. 
 05.12.2017 Salı günü: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç 

Anadolu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 
Yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların,  Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç 

Ege, ve İç Anadolu’nun kuzeyinde karlar karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor.   

 06.12.2017 Çarşamba günü: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Doğu 
Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış 
alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 

 07.12.2017 Perşembe günü: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç 
Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı 

geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer 

yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.  
 Soğuk ve yağışlı sistemin 08.12.2017 Cuma günü yurdumuzu terk etmesi bekleniyor. 

 Ülkemizde beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde beklenen kar yağışlarının 
oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip 

edilmesi önem arz etmektedir. 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:ÇANKIRI METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

                    www.mgm.gov.tr       Tel    : 0 376 213 10 77       Faks : 0 376 212 01 59 
  

 

 

    

  

             

  

 
  

 
             

 


