0l)/02 2O2()',Z(ı:47

03,02,?020

FAX 0384

]L

213834B

AFE:T

@0001 i 0002

VE AcIL

f§{)$effiıi2oo

18:0s sAİ,lsu}ltO,EöIGE ETu},l

P.cü01,002

n;1

S+J,
{^.oa

T.c.

TARIM vE oEİıJlAN BiIKANLıĞı
rvı

Meteorolo|l

1

0. Eötge MOdlürlüğtt€aıTısun

Bölge Tahmin ııe Uyarı Merkezi (tsTUM)

afi Y +ı.çıaıı tıieı,K* z
(ienrıl üıışlık

7.1y

EÖlgçrnİz.da İ3gkİonen Fırtına, Kı,ıvuçtİl,,{3lımı.ıı,
ğo_alİl, ttrflva, §uzlanrna va Dorı ülaw ile Y,at
Y ağ ı şl a rı

üoçttrtiiilı Pçrlyodu
Oluçrnauı Fiuiıtornol

.. _ ..

çrböİıöto.ı j çrı{sı_ rılıününuüĞt}

rıa iül*V.at|

ag.02.2}20 17:0O - 09,02.2020 23:O0 Tsi,

ft iş lçla

r

FaETE

A,

F"{rLü J

İ

K üröH

P.ı-Eİ,J DıR

rİE

Karacİanie i.ızerinden ğelen yağıŞıı haııa,nın et'<iŞi
t?ölgeınizİn hu al(şaıTİ iÇ,!ı.|r},?.t)2(.] trazafi,ş,ai)
rai(li'nt 1tl00 m. üzeri kesimlorce l<arla KarıŞıK
altına girece.ği tahmin ediii.ycr. Genellilılo yagnnur,
ıJe $incp
ya,{ıçiarın.. nu çsöe eagtlerirıdc Keçtaınonu
yağrıur ,ıe p*r goi<linrJe

'örtılccok
çevreiorindezafT]al}z,arllankuwetİicıiınaeıi.ıekJeniyr.ır',

itibıaren l3alkaniaı' üızerİnden, <İaha Şonre
t,ölgeıniziıı iince çaroamtıa al<çanı şaatleırinrlen
ye.ni,hir 6oğuk ve yağıÇiı havanın etklsi altına
Ouma g,nçı Karadeniz üzerinden golocek olıan
per*ettıbe gunıı öğlcdorı son'tı iç kosirnle;'tıo
gireceği tahınin odıılycr. yağışiarın önco oağana},,
,Jnürnijr.deki hafta baÇıııa kaıJar bö!g+
kurla karışıit yağınur \,6 ka.ı.,- Curııa şürıürııleııı itjbarerı
gürıü bekierıerı }'ağıŞıarın; §aınsurı,
g*nıılirıclo ltar şeklhıcttı olactğı ta.İıınirı a,Ji.t|Yq:x. Perşrırrıİıe
y*grn r.rr:,*rh,,rr,, 100ü ın tlztıri kr.;sirnierÇle iŞe Yoğuıı l(ğr Şr*klindc*
A.ma.*ya, orüu ve Ttıleftı i«.ıvvetii

yağı*lı tılşternirı pavaraltşaırı paatierinderı itiLıaren böiEjenıiai teı'ketrııeŞi he'xleniYı:r,
al<Çarn Şeaileı'inden
Mevsiırı normallsri üz.eriı.ıçia sottfıd?il harıa şıcaklıi<|arının; ÇarŞambave 'yağı9lı çistçrnlerle
gelocek olan aoğuk
itibaren önçe i3alltaniarcan ğonra karadoniz tızorindon
(,ı0-15 C derece) azaiank önürn0zdelÇi hafta
bir}iittt. bölgerııiz Aonolİnde higşecilir dorecııdç
iıu. ş ırı

u

}<grja

ryu* u*i 11

rıı.ı

rırıa

ll

e

ri

* lt

ı

;ırja tey

ı,e

irrıes i iı r* kle

ı

ı

iyo r,

:

iıölgonin §fJne'f kŞsimierin(le gıınoy'ıe tıatılı
t?tlrgarın; yaı.ın (s?alı) orrtıah apatlerinc, Kadar
igo.önco güne'y ve bati!ı, goce oaatlerinden
yönierdon tıuvvçtli (3c-60 kı"n/oaati, ıuaey keslmterlnde
,ıe fırtina t40.60 ye( yor 8ü kmıeaaii, ÇarŞernba ve PerŞenıbe
İilbaron i*e lcıızoybatıdan }<u,nıotii
(60'EÖ Yrü vr't
(irııJı"ıe) iıöigıı 1gençİiirıtie fııtıııa'va ku*nretii fırtı;ıa Şekiinıİe
ç;ürıleri ige gürıeyhatıcan
p+:çığe«ıIıe akçarn ŞaatteriılclÇrı İtlba,rÇırı etk,İ*irıi
i00 hnıieaat) otrı.ıeııi beki..*rıi}ror, Fıriıı,ıarıırı
yİirıitr clerı Çırta
i<aıla.r Rtız*y ve RtızÇıyliatılı
ktıyt çıdqı;çığJi, yöıı rJeğlştiınır*lq lınİitrıüe<I*ki halta haşııra
(30-5rj km/eaat) eseceğitahrnin ecİilİ'Yor'
krıvııette, kıyı resirnlarde garaan zarnan iitıvvetli
l

og/o2 2ozo

t8:11 fls

Nunarasl

6016ı

@ooor

IL

il/02 2ö2(\ iZılı:47 Fı\X 03B4 2138348
0gr02,2o20 1ğ:06 §AHSu}llo.BöLGEBTUH

AFE,T VE

ACIL

@0002/0002

DURUı,t llD

f§w3624387zu

P.0021002

Kuv.ırıtiİya.üft,yoğurıkaryağışı'İı.rİı,rıeiİr+toğukhç,,ıada!üa*ıııırıoluştur*.İıllııtxıği
tjÇmaŞı. lıa,r;agaz,ı
ç,}ı.ıı.n*ıız[ııklara ı<aşı lnu başkını, ağsç ve cliı-a;i<.i*rin çJŞvriime*İ, Çatı
zş}ıiilrınrneieri, ı.llaşıında ştççarrtelai,,

L,ıt.ızlanın.r{ v,$ clon

nlayı

vbü.)

flıkratlİ ve tedİıirlİ ŞlunnıŞ!ıclır,

Bölgç Talımin ve Uyarı Mçırkgzi (BTtJr,1)
Haztırlııyan: E Eklbi

Mtüttırutojl 1O. triilge r,lüdürlilğU
Gilzelyalı Mh, 3006 Sk. 3?./H Atakum/§/ıtlStlN
Tel: 036? 437 f{l 99 Ftx: 0362 438 72 00
e- Fıosta :,qfi nı§ıınbolgeQmg nr -d ov.tf web : samsu

n, nıg m,

gov,tr

OS/02 202O

I8:l1

tts Nunanaer 60l8'l

Eiloooz

