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Meteoroloji, "Balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk havayla birlikte bugün

(http://www.hurriyet.com.tr/index/bugun) kuzeybatı kesimlerde, Cumartesi gününden itibaren

Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Đç Anadolu ve Batı Akdeniz’de mevsim normallerinin 10-15

derece altında hava sıcaklığı beklenmektedir. Hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı

soğuk havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don ve sağlık sorunları gibi

olumsuzluklara karşı dikkatlı olunmalıdır" uyarısı yaptı.

HABER VĐDEOLARINI ĐZLEMEK ĐÇĐN TIKLAYIN (http://www.hurriyet.com.tr/video
/gundem/)

AKOM HAT KURDU 

AKOM, Đstanbulluları akşam saatlerinde etkili olacak kar yağışına karşı uyardı. Vatandaşlar, kış

koşullarında yaşanan sorunları AKOM'un Whatsapp (http://www.hurriyet.com.tr/index

/whatsapp) hattına bildirerek kısa sürede çözebilecek. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)

tarafından yapılan açıklamada, "Đstanbul'da bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve

akşamdan itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışı (http://www.hurriyet.com.tr/index/kar-yagisi)

görüleceği tahmin ediliyor" denildi. Vatandaşlar kış koşullarında yaşanan sorunların hemen

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı

(http://www.hurriyet.com.tr/veri-politikasi) inceleyebilirsiniz.
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Bilecik / Gölpazarı

6.286 m²
420.000 TL

Bilecik / Gölpazarı

9.980 m²
360.000 TL

Yorumlar (1)

Tüm Yorumları Göster (1)

Giriş yapın ve yorum yazın
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