ANKARA İÇMESUYU DURUM RAPORU
(16 ŞUBAT 2015 PAZARTESİ 10:00 İTİBARİYLE)

2015 Yılı içerisinde sadece 6 gün (7, 8, 9, 10, 11 ve 12 Şubat günleri) Kesikköprü
Barajı’ndan Ankara'ya Kızılırmak suyu pompalanmamıştı.
Sanırım, 06 Şubat Cuma günü Kesikköprü Barajı (Kızılırmak) - İvedik Arıtma Tesisi (Ankara)
arasındaki Hamsu ana İletim Hattında bir arıza oldu ya da yine boru patladı!
Son birkaç gündür musluklarınızdan akan suyun uygun kalitede olduğunu fark etmişsinizdir.
Ancak, 13 Şubat Cuma gününden itibaren Kızılırmak suyu yeniden Ankara’ya iletilmeye
başlandı. Bugün yarın farkı fark edebilirsiniz.
Kesikköprü su alma yapısı ile İvedik Arıtma Tesisi arası yaklaşık 130 000 metre olup,
Kızılırmak suyunun Ankara’ya ulaşması birkaç gün sürmektedir. Ayrıca konutunuzun arıtma
tesisi çıkışına olan mesafesi de dikkate alınmalıdır.
13 Şubat’ta 264 000 metreküp,
14 Şubat’ta 380 000 metreküp ve
15 Şubat’ta 375 000 metreküp olmak üzere son üç gün içerisinde toplam 1 019 000 (yazı ile
birmilyon on dokuz bin) metreküp Kızılırmak hamsuyu Ankara’ya terfi edilmiştir.
14 ve 15 Şubat günleri Ankara kentiçi içmesuyu şebekesine verilen suyun içerisinde
Kızılırmak suyu oranı neredeyse %40 mertebesine ulaşmış bulunmaktadır.
Yinelediğim Bilgi:
Çubuk-II Barajından Pursaklar Arıtma Tesisine oradan da Pursaklar ve yöresinin içmesuyu
şebekesine verilen içmesuyu miktarları yukarıda aktarılan değerlere dahil edilmemiştir.
Kızılırmak hariç iletilen suların tümü, Ankara çanağının dışından, Kuzey'deki kaynaklardan
sağlanmıştır.
2014 Yılının bütününde (Kesikköprü barajı dışında) söz konusu barajlardaki toplam ortalama
doluluk oranının en düşük düzeyi %18,05 olarak 28 Aralık Pazar günü hesaplanmıştır. 28
Aralık 2014 gününden bu yana Ankara içmesuyu barajlarındaki doluluk oranı artmasını
sürdürmektedir.

2015 yılının ilk 46 günü içinde içmesuyu barajları toplamı ortalama doluluk oranının en
düşük düzeyi 01 Ocak’ta %19,93, en yüksek düzeyi ise 16 Şubat (bugün) saat 10:00
itibariyle %25,34 olmuştur.
Söz konusu barajlardaki doluluk oranları (%) (16 Şubat 2015 saat: 10:00)
Kurtboğazı: 27,73
Çamlıdere:

20,49

Eğrekkaya:

38,85

Akyar:

53,31

Kavşakkaya: 57,46
Ocak Ay sonu baraj doluluk oranları geçtiğimiz yıllar verileriyle karşılaştırıldığında, 2015
değerlerinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bu da, henüz erken olmakla beraber, bu
yılın son çeyreğinde, -eğer Gerede Sistemi hizmete alınmamışsa-, yine ve yeniden
Kızılırmak suyunun Ankara’ya pompalanacağı öngörüsününde bulunmamız sonucunu
doğurmaktadır.
AMAN DİKKAT!
Son üç gündür Ankara’ya Kızılırmak hamsuyu pompalanmaya yeniden başlanmıştır.
Kızılırmak suyu harmanlama oranı yaklaşık %40’a ulaşmış bulunmaktadır. Yinelemekte yarar
vardır; İçmesuyumuzda yüzde kırklara varan oranda bulunacak Kızılırmak suyu, özellikle
500 C üzerinde ısıtıldığında açığa çıkacak klor’un, metal borular üzerinde (sıcaksu, kalorifer
sistemlerinde) aşındırıcı, paslandırıcı (korozif) etkisi beklenebilir. Zaman zaman sıcaksu
tesisatınızdan kullandığınız suyun rengi sarıya, turuncuya, kırmızıya çalabilir.
Ankara’nın sinirlerine hakim olabilen sakinleri! olarak yakın geçmişte
deneyimlediğimiz renginden, tadından ve kokusundan aldığımız uyarımlar sonucu
gerekli bireysel önlemleri artık bir biçimde uygulayabilmekteyiz…

