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Teknik olmayan proje özeti

PROJE BİLGİLERİ

Projenin amacı

ESER ENERJİ ÜRETİM A.Ş. tarafından; Batı Karadeniz Havzasında;
Kastamonu İli, Cide İlçesi; Kuşçu, Düzköy, Çayüstü, Mencekli, Kumköy Köyleri
Mevkiinde, Aydos Çayı üzerinde, enerji üretimi amaçlı; toplam kurulu gücü 9.97
MW olan “Berke Regülâtörü ve Hidroelektrik Enerji Santrali” tesis edilmesi ve
işletilmesi planlanmaktadır. Tesisin işletmeye geçmesi ile 9.97 MW Kurulu gücü
kapasitesi ile yılda 1,526 GWh firm ve 24,514 GWh sekonder olmak üzere
toplam 26,040 GWh enerji üretilecektir..

Berke Hidroelektrik santralinin tek amacı enerji üretimidir. Berke
Regülâtörü ile çevrilen Aydos Çayı suları, iletim tesisleri vasıtası ile santral
binasına ulaştırılacak ve burada türbinlenerek enerji üretimi yapılacaktır. HES
tesisi 3.00 m. kuyruksuyu kotunda teşkil edilecektir.

Gerçekleştirilmesi planlanan proje ile elde edilecek enerji ulusal şebekeye
verilecek olup bölgenin enerji talebinin karşılanmasına katı sağlayacak kamu
yararı taşıyan bir projedir

Projenin Yeri

Proje sahası; Kastamonu İli’ne kuş uçuşu yaklaşık 82 km mesafede;
Kastamonu E30-a4, Kastamonu E30-a1 numaralı 1/25.000 Ölçekli Haritada
33o05ı00-33o07ı30 enlem ve 41o52ı00-41o56ı00 boylamları arasında, Cide
İlçesi’nin kuş uçuşu yaklaşık 10 km doğusunda yer almaktadır. Faaliyet alanına
ulaşım için; iletim kanalı güzergâhının km artış yönüne göre sol tarafında
mevcut olan yollar ile HES santral yerinin kuzey istikametinden geçen Bartın
İnebolu Karayolu kullanılacaktır.

Proje alanı; Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Aydos Çayı üzerindedir.
Proje kapsamında inşaat çalışmaları 2 yıl sürecek olup, projenin ekonomik ömrü
50 yıl olarak ön görülmüştür.

Berke Regülâtörü ve HES projesi kapsamında inşaat aşamasında yaklaşık
100 kişinin çalışması planlanmaktadır. İnşaat aşamasında çalışacak personelin
Kastamonu İli, Cide İlçesi yerleşim yerlerindeki yöre halkından karşılanması
düşünülmektedir. Sonuç olarak proje kapsamında gerek inşaat aşamasında
çalışacak mühendis, teknisyen ve makine operatörleri gibi teknik personel ve
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vasıfsız işçiler bölgeden temin edilmeye özen gösterileceğinden; bölge için
önemli bir istihdam imkânı sağlanmış olacaktır. İşletme aşamasında ise yaklaşık
10 personel çalışacaktır. Personelin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile
merkezi bir adet şantiye kurulacak olup; mutfak, yatakhane, tuvalet, banyo gibi
yapılar yer alacaktır.

Projenin inşaat ve işletme aşamasında çalışacak personelin içme suyu
ihtiyacı; piyasada satılan ruhsatlı ve izinli damacanalar ile temin edilecektir.
Proje kapsamında ihtiyaç duyulan kullanma suyu; D.S.İ. Genel Bölge
Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınarak Aydos Çayından sağlanılacaktır.

Hidroelektrik Enerjisi ile Elektrik Üretimi

Hidroelektrik Enerji; hızla akan suyun enerjisiyle döndürülen elektrik
jeneratörlerinden elde edilen elektriktir. Hidroelektrik Enerji Santralleri; içme,
kullanma ya da sanayi suyu sağlamak amacıyla ırmakların önü kesilerek
oluşturulan baraj göllerinde kurulmaktadır. Hidrolik enerji dünya üzerinde
yenilenebilir enerji türlerinin en yaygını olmakla beraber, çevre üzerinde
oluşturduğu olumlu etkilerde göz ardı edilmemelidir. Ülkemizde gerek iklim,
gerekse coğrafi konum bakımından Karadeniz bölgesi büyük bir hidrolik
potansiyele sahiptir. Ülkemizin petrol kaynakları yönünden yetersiz olması,
buna karşılık yüzeysel su kaynakları yönünden zengin olması, enerji politikasının
hidroelektrik santrallere (HES) doğru kaymasını zorunlu hale getirmiştir. HES’ler
işletim maliyetlerinin düşük olması ve çevreye çok önemli zarar verici etkileri
bulunmaması nedeniyle tüm dünyada tercih edilen başlıca enerji
kaynaklarındandır.

Projenin Aşamaları

Proje aşağıda belirtilen aşamalardan oluşacaktır:

 İnşaat Öncesi Hazırlık Dönemi

 Şantiye Tesislerinin Kurulması

 Şantiye Ulaşım Yollarının Yapılması

 Derivasyon Tesisleri İnşaatı
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 Regülâtör İnşaatı

 Dolu Savak-Su Alma Yapısı İnşaatı

 Enerji İletim Kanalı İnşaatı

 Denge Bacası Techizatı

 Cebri Boru Techizatı

 Santral Binası İnşaatı

 Kuyruksuyu Kanalı İnşaatı

 Şalt Sahası İnşaatı

 Elektromekanik Techizat İşleri

 İşletmeye Alma


