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Tarih : 03.02.2020 
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Uyarı Yapan Merkez 
 

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM) 
 

  

             
  

Genel Başlık 
 

Bölgemizde Beklenen Fırtına, Kuvvetli Yağmur, 
Soğuk Hava, Buzlanma ve Don Olayı ile Kar 
Yağışlarına Dikkat! 

 

  

             

  

Geçerlilik Periyodu 

 Oluşması Muhtemel Riskler 

03.02.2020 17:00 - 09.02.2020 23:00 Tsi. 
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     Bölgemizin bu akşam (03.02.2020 Pazartesi) Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi 

altına gireceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, rakımı 1000 m. üzeri kesimlerde karla karışık 

yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, bu gece saatlerinde Kastamonu ve Sinop 

çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. 

     Bölgemizin önce Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden, daha sonra 

Cuma günü Karadeniz üzerinden gelecek olan yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına 

gireceği tahmin ediliyor. Yağışların önce sağanak, Perşembe günü öğleden sonra iç kesimlerde 

karla karışık yağmur ve kar, Cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta başına kadar bölge 

genelinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü beklenen yağışların; Samsun, 

Amasya, Ordu ve Tokat’ta kuvvetli yağmur, rakımı 1000 m. üzeri kesimlerde ise yoğun kar şeklinde 

olması bekleniyor. 

    Yağışlı sistemin Pazar akşam saatlerinden itibaren bölgemizi terketmesi bekleniyor. 

    Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Çarşamba akşam saatlerinden 

itibaren önce Balkanlardan sonra Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemlerle 

birlikte, bölgemiz genelinde hissedilir derecede (10-15 C derece) azalarak önümüzdeki hafta 

başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor. 

    Rüzgarın; yarın (Salı) sabah saatlerine kadar bölgenin güney kesimlerinde güney ve batılı 

yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat), kuzey kesimlerinde ise önce güney ve batılı, gece saatlerinden 

itibaren ise kuzeybatıdan kuvvetli ve fırtına (40-60 yer yer 80 km/saat), Çarşamba ve Perşembe 

günleri ise güneybatıdan (lodos) bölge genelinde fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde (60-80 yer yer 

100 km/saat) esmesi bekleniyor. Fırtınanın Perşembe akşam saatlerinden itibaren etkisini 

kaybedeceği, yön değiştirerek önümüzdeki hafta başına kadar kuzey ve kuzeybatılı yönlerden orta 

kuvvette, kıyı kesimlerde zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. 

         



    Kuvvetli yağış, yoğun kar yağışı, fırtına ile soğuk hava dalgasının oluşturabileceği 

olumsuzluklara karşı (Su baskını, ağaç ve direklerin devrilmesi, Çatı uçması, bacagazı 

zehirlenmeleri, Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM) 
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