
EKİNCİK HES-TEKNİK OLMAYAN PROJE ÖZETİ 
 
 
Projenin Amacı 

GÖKSU ENERJİ Üretim A.Ş. tarafından Sivas ili, İmranlı ilçesi sınırları içerisinde Karabudak Çayı 
üzerinde “8 MW kurulu gücünde Ekincik Regülâtörü ve Hidroelektrik Santrali” yapılması ve 
işletilmesi planlanmaktadır. Ekincik Hidroelektrik santralinin tek amacı enerji üretimidir. Ekincik 
Regülatörü ile çevrilen Karabudak Çayı suları, iletim tesisleri vasıtası ile santral binasına ulaştırılacak 
ve burada türbinlenerek enerji üretimi yapılacaktır. Projenin toplam kurulu gücü 8,00 MW 
olacaktır. Proje kapsamında yıllık üretilecek Firm Enerji 9,745 GWh, İkincil Enerji ise 9,924 
GWh olacaktır. Yapılması planlanan Hidroelektrik Santrali mevcut durumdaki akımlarla 
toplam 19,669 GWh enerji üretecektir. Proje kapsamında inşaat aşamasında 120 kişi, işletme 
aşamasında ise yaklaşık 16 kişi çalışacaktır. Proje kapsamında inşaat aşamasında çalışacak 
olan personelin her türlü teknik ve sosyal altyapı ihtiyaçları için yemekhane, mutfak, soyunma 
yeri, duş, tuvalet, lavabo, ardiye, idari ve teknik büroların yer aldığı bir adet şantiye 
kurulacaktır. Söz konusu şantiye yeri santral yeri yakınlarında olması planlanmaktadır. 
Tesislerin tamamlanma süresi (toplam inşaat süresi) yaklaşık 2 yıl, projenin ekonomik ömrü 
ise santral tamamlandıktan sonra 50 yıldır. 

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

 
Projenin Yeri 

 Göksu Enerji Üretim A.Ş. tarafından Sivas ili, İmranlı ilçesi sınırları içerisinde 
Karabudak Çayı üzerinde “8,00 MW kurulu gücünde Ekincik Regülatörü ve Hidroelektrik 
Santrali” yapılması ve işletilmesi planlanmaktadır. Ekincik regülâtörü ve HES projesi, 
Karabudak Çayı 1.650 m ve 1.415 m kotları arasında yer almaktadır. Proje alanına en yakın 
yerleşim yerleri iletim Kanalı yakınlarında bulunan Ekincik ve Sinektir.  

 
Hydroelektirik Enerjisi İle 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: 
 Proje kapsamında yer alan ünitelerin inşası 
 Regülatöre su alma  
 İletim kanalı ve cebri boru ile suyun türbinlere iletimi 
 Suların türbinlenmesi 
 Enerji üretimi 

 
Proje, Gold Standard Organizasyonu platformunda kazanacağı değer ve bununla ilgili 

getiriler (VER- Gönüllü Emisyon Azaltma Kredileri) kullanılmak suretiyle 
gerçekleştirilecektir. 


