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Kemerburgaz’da tipi şeklinde yağarken, Çatalca-Subaşı’nda kar kalınlığı 122 santimetre olarak

ölçüldü.

Đstanbul Valiliği dün, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai sona erme saatini 15.30’a çekti,

TIR’ların trafiğe çıkmasını yasakladı.

HAVA, DENĐZ ‘DURDU’

Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar vapur seferleri hava muhalefeti

nedeniyle yapılamazken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de Đstanbul Boğazı’nda gemi

geçişlerini dün gece için çift yönlü askıya aldı. ĐDO’nun tüm dış hat seferleriyle BUDO’nun birçok

seferi de iptal edildi.

Türk Hava Yolları da Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından 277 iç ve dış hat seferinin

iptal edildiğini açıkladı. Karın, öğle saatlerinde etkisini artırmasıyla beraber, Atatürk ve Sabiha

Gökçen havalimanları kapandı. Đniş yapmak isteyen uçaklar, Antalya’dan Samsun’a,

Gaziantep’ten Đzmir’e kadar bir çok havalimanına yönlendirildi. THY (http://www.hurriyet.com.tr

/index/thy)’nin 10 saat 25 dakikalık uçuştan sonra Đstanbul’a gelen Atlanta uçağı da Trabzon

Havalimanı’na yönlendirildi. Cuma gününden beri toplam 228 seferini iptal etmek zorunda

kalan Pegasus (http://www.hurriyet.com.tr/index/pegasus) Havayolları da dün de yurtiçi ve

yurtdışı 74 seferini yapamadı. 1918 misafirini otellerde ağırlayan firma 2 bin 500’e yakın

misafirine de ikramda bulundu.

Kentte 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışı trafiği de alt üst etti. TEM-Kemerburgaz yol

ayrımında yolda kalan araçlar nedeniyle sürücüler mahsur kaldı. Yolun açılmasını

bekleyemeyen bazı sürücüler de geri gelerek Okmeydanı istikametine girdi. Mesai sonrası

evlerine dönmek isteyenler, otobüslerin karla kaplanan yoldan geç gelmesinden dolayı uzun

süre duraklarda beklemek zorunda kaldı.
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Bilecik / Gölpazarı

2.630 m²
140.000 TL

Bilecik / Gölpazarı

1.771 m²
80.000 TL

Yorumlar (1)

Tüm Yorumları Göster (1)

Giriş yapın ve yorum yazın
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