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METEOROLOJİK UYARI

(AYDIN İLİ ORMAN YANGIN RİSKİ DEĞERLENDİRMESİ)

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen mevsim normalleri civarında 
ve biraz üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta sonu daha da artarak ortalamaların 4 ila 5 
derece üzerine çıkacağı,  Aydın il genelinde 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü öğle sa
ile 27 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerine kadar sahil kesimlerinde (36
kesimlerde (39-42°C) ve orta kuvvette, zaman zaman anlık olarak kuvvetli esecek 
kuzeydoğulu rüzgarın neden olacağı düşük nem (%10
kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

 

Başlama-Bitiş Zamanı 

23.07.2022 11:00 - 27.07.2022
 
 
 
Not: Yayımlanan “Meteorolojik Uyarı” sadece yetkili kişi ve kurumlar ile paylaşılmıştır.
 

 

 

T.C. 
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

www.izmir.mgm.gov.tr , www.mgm.gov.tr 
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:  (232) 285 45 47  

24. Sk. No:51 35290 Güzelyalı / İZMİR 

  Saat: 15:45                           Uyarı No: 201

METEOROLOJİK UYARI 
 

(AYDIN İLİ ORMAN YANGIN RİSKİ DEĞERLENDİRMESİ)
 

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen mevsim normalleri civarında 
ve biraz üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta sonu daha da artarak ortalamaların 4 ila 5 
derece üzerine çıkacağı,  Aydın il genelinde 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü öğle sa
ile 27 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerine kadar sahil kesimlerinde (36

°C) ve orta kuvvette, zaman zaman anlık olarak kuvvetli esecek 
kuzeydoğulu rüzgarın neden olacağı düşük nem (%10-30) beklenmektedir. Beklenen sıcak
kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

.07.2022 19:00 

Not: Yayımlanan “Meteorolojik Uyarı” sadece yetkili kişi ve kurumlar ile paylaşılmıştır.

 

 

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü
Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

Uyarı No: 2016/AYD           

(AYDIN İLİ ORMAN YANGIN RİSKİ DEĞERLENDİRMESİ) 

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen mevsim normalleri civarında 
ve biraz üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta sonu daha da artarak ortalamaların 4 ila 5 
derece üzerine çıkacağı,  Aydın il genelinde 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü öğle saatleri 
ile 27 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerine kadar sahil kesimlerinde (36-39 °C), iç 

°C) ve orta kuvvette, zaman zaman anlık olarak kuvvetli esecek 
30) beklenmektedir. Beklenen sıcak ve 

kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir. 

Not: Yayımlanan “Meteorolojik Uyarı” sadece yetkili kişi ve kurumlar ile paylaşılmıştır. 

2.Bölge Müdürlüğü 
Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi 


