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Son dakika... Meteoroloji verileri 
paylaştı! Edirne yüzde 96 ile ilk 

sırada...

Son dakika haberine göre; tüm yurtta yağışların normale kıyasla yüzde 49 azaldığı kasım ayında en 

fazla düşüş yaşanan il yüzde 96 ile Edirne oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "2020 Yılı Kasım Ayı Alansal Yağış Raporu"ndan 

derlediği bilgiye göre, kurak bir yıl geçiren Anadolu'da kasım ayı yağışları normale göre yüzde 49 

azaldı.

Edirne'de kasım ayında yağışlar normale göre yüzde 96 düştü. Kent geçen ay 4 gün yağış aldı, bu 

yağışlarda metrekareye düşen yağış 4,4 kilogram olarak ölçüldü.

YAZ MEVSİMİ DE KURAK GEÇMİŞTİ

Son yılların en kurak yazının yaşandığı kente bu yaz çok az yağış düştü.

2018 yılı yaz döneminde metrekareye 172 kilogram, 2019 yılında 119 kilogram yağış düşen Edirne, 

bu yaz mevsiminde ise 50 kilogram yağış aldı.

Bu yıl haziran ayında metrekareye 48 kilogram yağış alan kente temmuz, ağustos, eylül, ekim ve 

kasım aylarında ise çok az yağış düştü.

NEHİRLER GEÇEN YILA GÖRE DÜŞÜK SEVİYEDE AKIYOR

Kaynağını Bulgaristan'dan alan, Edirne'de derelerden ve yağışlardan beslenen Tunca ve Meriç 

nehirlerinde de su seviyesi oldukça azaldı.

Geçen yılın aralık ayına göre Meriç 2 ve Tunca 5 kat daha az seviyede akıyor.

DSİ istatistiklerine göre, Meriç geçen yıl aralık ayının ilk 5 gününde 152,6 metreküp/ saniye 

ortalamasıyla akarken bu yıl aynı dönemde 80 metreküp/saniye seviyesinde akıyor.

Tunca Nehri'nde ise seviye düşüklüğü daha belirgin.

Geçen yıl aralık ayının ilk beş gününde 11,6 metreküp/saniye ortalama seviyesinde akan Tunca bu yıl 

2,25 metreküp seviyesinde ilerliyor.

Debilerin düşmesi sonucu nehir ortalarında oluşan kum adacıkları, su seviyesinin ne denli düştüğünü 

gösteriyor. AA
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Edirne'de dehşet anları! AFAD 
ekipleri kurtardı...

Edirne'de dünden beri devam eden sağanak yağış zor anlar yaşanmasına neden oldu. Tunca Hudut 

Bölüğü askerlerine yemek götüren kişi, dönüşte Hatipköy-Büyükismailçe köyü yolunda suyun 

taşması nedeniyle aracında mahsur kaldı. Aracıyla nehirden taşan suların ortasında kalan kişiyi 

AFAD ekipleri kurtardı.

Edirne’de etkili olan sağanak ve Bulgaristan’dan gelen sular nedeniyle debisi 208  

metreküp/saniyeye yükselen Tunca Nehri’ndeki alarm seviyesi, turuncudan kırmızıya yükseltildi. 

Nehrin taşması sonucu Hatipköy ile Büyükismailce köyleri arasındaki kara yolunda aracıyla mahsur 

kalan bir kişi ise, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edirne’yi 3 gündür etkisi altına alan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi, su baskınlarına neden oldu. 

Bulgaristan’daki yağışlarla birlikte Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri yükseldi. Meriç Nehri’nin 

debisi Kirişhane İstasyonu’nda 769 metreküp /saniyeye yükselirken, sarı alarm verildi. Tunca 

Nehri’nin debisi ise 208 metreküp/saniyeye yükselirken, alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi.

MAHSUR KALDI

Bulgaristan sınırındaki Tunca Hudut Bölüğü’ne minibüsüyle yemek götüren bir kişi ise, Hatipköy-

Büyükismailce köyleri arasındaki yolda mahsur kaldı. Yaklaşık 1,5 metre yükselen sudan kendi 





imkanlarıyla kurtulamayan sürücü, aracının üzerine çıkarak yardım istedi. AFAD ekipleri, bölgeye 

botla giderek, adı açıklanmayan kişiyi kurtardı.

YAĞLI GÜREŞ ALANI SULAR ALTINDA

Tunca Nehri’nin taşması sonucu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi, sular altında 

kaldı. Köprülerin de suyun altında kaldığı bölgeye girişler, kapatıldı. Balıkçıların kayıklarla gezdikleri 

Sarayiçi'nde belediye ekipleri önlem aldı.

KÖY YOLLARI GİDEN YOL ŞERİT ÇEKİLEREK KAPATILDI

Binlerce dönüm arazinin suyla dolmasına neden olan Tunca Nehri'nin taşmasıyla Edirne'den 

Büyükdöllük, Muratçalı, Değirmenyeni, Yolüstü, Hatipköy ve Suakacağı köylerine giden yol, trafiğe 

kapatıldı. 6 köye ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor

TUNCA NEHRİ'NDE ‘KIRMIZI ALARM’

Edirne’de 2 gündür etkili olan sağanak yağışlar sonrası kaynağını Bulgaristan’dan alan Tunca 

Nehri’nde su debisi yaklaşık 20 kat artarak kırmızı alarm seviyesine ulaştı. Nehrin taşmasıyla Sarayiçi 

Er Meydanı da sular altında kaldı.

Tunca Nehri yer yer yatağından taştı. Yerleşim bölgelerinde herhangi bir sel ve su baskını riski 

yaşanmazken, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı sular altında kaldı. Nehir 

debisinin yükselmesiyle bölgeye ulaşımın sağlandığı Kanuni ve Fatih Köprüleri de suyun içinde 

kalarak, yol ulaşıma kapandı.

TUNCA'DA DEBİ ARTIŞI DURDU

DSİ verilerine göre Tunca Nehri'nde su debisi Su akacağı ölçüm istasyonunda 208 metreküp/saniye 

olarak ölçülürken, kırmızı alarm seviyesini korudu ancak artış yaşanmadı. Meriç Nehri su debisi ise 

Kirişhane ölçüm istasyonunda 769 metreküp/saniye olarak ölçülerek, sarı alarm durumunda kaldı.


