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1-) Planlama Alanının Tanımı:
1/5000 ölçekli nazım imar planı alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı alanı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi sınırları içerisinde kalmakta olup tapunun Denizli İli,
Acıpayam İlçesi, Akalan Mahallesi, Toyluk Mevkii, N22-b-13-c-1 pafta, 593 ada, 255 nolu, 40.315,58 m²
yüzölçümlü parselini kapsamaktadır. Söz konusu parsel 1/5000 ölçekli N22b-13c nolu halihazır paftasının
yatayda 445000 – 446000, dikeyde 4136500 – 4137500 nolu halihazır koordinatları arasında ve 1/1000 ölçekli
N22b-13c-1c ve N22b-13-4b nolu halihazır paftalarının yatayda 445400 – 445700, dikeyde 4136800 –
4137200 nolu halihazır koordinatları arasında kalmaktadır.

Planlama Alanı
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593 ada, 255 nolu parsel Denizli Şehir merkezinin güney-doğusunda yer alan ve şehir merkezine
56 km. mesafede bulunan Acıpayam İlçesi merkezine yine güney-doğu yönünde kuş uçuşu 6 km. uzaklıkta
yer almaktadır. Parsel güneyinde yer alan Eşkan Deresi Yolu’na cephelidir. Parselin yaklaşık olarak
1300 metre güney-doğusundan Dalaman Çayı geçmektedir. Parselin 2600 metre kuzey-batısında Akalan
Mahallesi ve 1600 metre güneyinde ise Köke Mahallesi yer almaktadır. Parsele Akalan Mahallesi’nden
doğuya dönülerek zeminde yer alan kadastral yol ile ulaşılmaktadır.

2-) Mülkiyet Durumu:
Parselin mülkiyeti Gireniz Enerji Anonim Şirketi’ne aittir. Planlama alanının tamamı özel mülkiyetten

oluşmaktadır.
3-) Kadastro Durumu:
593 ada, 255 nolu parsel kadastronun N22-b-13-c-1 nolu kadastro paftasında yer almaktadır. Söz

konusu parsel kadastro parseli özelliğinde olup niteliği tarladır.

4-) Halihazır Harita Durumu:
Planlama alanına ait halihazır harita paftaları harita mühendisi tarafından ITRF-96 koordinat

sisteminde hazırlanmış ve 04.09.2020 tarihinde onay işlemleri tamamlanmıştır. Parsel içerisinde herhangi bir
yapılaşma mevcut değildir. 593 ada, 255 nolu parsel az eğimli, eğim değeri 0-%10, düşük eğimli eğim değeri
%10-20 ve orta eğimli eğim değeri %20-30 alanlardan oluşmaktadır. Parsel Acıpayam Ovasında bulunmakta
olup düzlük ve eğimli alandan oluşmaktadır. Parselin güney kesimleri düzlük alanlardan oluşurken, orta ve
kuzey kesimleri eğimli alanlardan oluşmakta ve bu eğimli kesimlerde küçük kuru dereler ve tepecikler yer
almaktadır.
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1/5000 ölçekli halihazır harita durumu ve 1/1000 ölçekli halihazır harita durumu şu şekildedir:

5-) Jeolojik ve Jeoteknik Durum:

Denizli İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü'nce 07.10.2020 tarihinde onaylanan imar planına esas
jeolojik ve jeoteknik etüt raporuna göre çalışma alanı yerleşime uygunluk açısından Önlemli Alan-2.1
(ÖA-2.1) önlem alınabilecek nitelikte stabilite sorunlu alanlar ve Önlemli Alan-5.1 (ÖA-5.1) önlem
alınabilecek nitelikte şişme, oturma açısından sorunlu alanlar olarak belirlenmiştir.
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Söz konusu raporda 593 ada, 255 nolu parselde Pliyosen yaşlı Çameli Formasyonu gözlemlendiği
ifade edilmiştir. Planlama alanında jeoteknik amaçlı, derinlikleri 15,45 metre olan, toplam derinliği 46,35 m
olan 3 adet sondaj çalışması yapılmıştır. Çalışma alanında yapılan sondaj çalışmalarında 0,30 metre
kalınlığında açık kahve renkli bitkisel içerikli toprak gözlenmektedir. Bitkisel toprağın altında Pliyosen yaşlı
Çameli formasyonu birimleri yer almaktadır. Parseldeki düzlük kesimlerde yer alan zeminlerin üst kesimleri
yaklaşık 3,50 m.lik kesimlerinin dayanımı alt kesimlere göre dayanımı biraz daha düşüktür. Alt seviyelerin
pekleşmesi sıkılığı yüksek zeminlerden oluşur. Birimler genel olarak açık kahve renkli killi kum, kumlu killer
birimler olarak gözlenir. İlk sondaj kuyusunda yaklaşık 9,00 m.den sonra kahve renkli sıkılığı yüksek kumlu
kil bulunmuştur. Bu seviyeler ikinci ve üçüncü sondaj kuyularında ise7,50 m.lerden sonra gözlenmiştir.  Daha
sonraki seviyelerde bu birimler kuyu tabanına kadar 15,45m derinliğe kadar devam etmiştir. Parsel içerisinde
yapılan sondajlardan yer altı su seviyesine rastlanmamıştır.

6-) Resmi Kurum ve Kuruşlara Ait Görüş Yazıları:
İmar planı yapımı ile ilgili olarak görüşüne ihtiyaç duyulan resmi kurum ve kuruluşlardan gerekli

yazılı kurum görüşleri alınmıştır. Tüm kurum görüşleri olumlu olarak cevaplanmıştır.
7-) İmar Planı Yapım Gerekçesi:
Dünya nüfusu her geçen gün hızlı bir artış göstermektedir. Bunun birlikte kentler hızlı bir şekilde

büyümekte ve yayılmaktadırlar. Yanı sıra günümüz sanayi ve teknoloji çağıdır. Her gün farklı sektörlerde
birçok yeni buluşlar ve icatlar yapılmaktadır. Devamında sanayi sektörü de gelişmekte ve yeni iş ve üretim
alanları faaliyete geçmektedir. Bunların dışında turizm vb. alanlarda yeni birçok tesisler açılmaktadır. Tüm bu
yaşam alanlarında iklimlendirme(Soğutma-ısıtma), üretim, aydınlatma, haberleşme-iletişim gibi faaliyetler
için elektrik enerjisinin kullanımına gereksinim bulunmaktadır. Elektrik enerjisi günümüz şartlarında
hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve temel unsurlarından biri durumundadır. Aynı zamanda elektrik enerjisi
ülkelerin gelişiminde ana unsurlarından biri olarak ön plana çıkmaktadır. Elektrik enerjisinin üretim miktarı
bir ülkenin gelişim düzeyi ile paralellik göstermektedir.

Diğer yandan günümüz enerji üretim yöntemleri bakımından fosil yakıtlardan enerji üretimi yerine
yenilenebilinir enerji kaynakları tercih edilmektedir. Bu enerji türleri rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal
enerji, hidroelektrik enerjisi, biyokütle enerjisi, dalga enerjisi, hidrojen enerjisi ve gel-git enerjisi olarak
sıralanabilir.

Bu bağlamda biyogaz ile bilgi vermek gerekir ise biyogaz terimi temel olarak organik atıklardan
kullanılabilir gaz üretilmesini ifade eder. Diğer bir ifade ile oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi
altında organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesidir. Biyogaz elde edinimi temel
olarak organik maddelerin ayrıştırılmasına dayandığı için temel madde olarak bitkisel atıklar ya da hayvansal
gübreler kullanılabilmektedir. Kullanılan hayvansal gübrelerin biyogaza dönüşüm sırasında fermente olarak
daha yarayışlı hale geçmesi sebebiyle dünyada temel materyal olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda tavuk
gübrelerinden de oldukça verimli biyogaz üretimi sağlanabilmektedir. Tavuk gübresinin kullanımı tarım için
önemlidir. Çünkü bu gübre topraklarda verim amaçlı kullanılamaz. Topraklarda tuzluluğa sebep olurlar.
Kullanılamayan bu gübre biyogaza dönüştürüldüğünde yarayışlı bir hal almış olur. Günümüzde biyogaz
üretimi çok çeşitli çaplarda; tek bir evin ısıtma ve mutfak giderlerini karşılamaktan, jeneratörlerle elektrik
üretimine kadar yapılmaktadır.

Günümüzde elektrik, insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak birçok farklı noktada
kullanılmaktadır. Dünya genelinde birçok farklı kaynağın tüketilmesi ile birlikte elektrik üretimi yapılması
sonu gelmeyen bir döngü oluşturmakta ve kaynaklar gitgide azalmaktadır. Farklı kaynaklar üzerinden elektrik
üretimi gerçekleştirilmesi için son teknolojiler ile kullanılan bir yöntem olarak biyogaz ile elektrik tercih
edilmektedir. Günümüzde birçok firma tarafından kurulmuş tesislerle bu elektrik yönteminden faydalanılması
ile birlikte bu üretimin yapılması içinde birçok farklı disiplinin bir araya gelerek özel tesislerde çalışmalar
gerçekleştirmesi gerekmektedir. Dünya genelinde Avrupa Birliği ülkeleri arasında yer alan Almanya,
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İngiltere, Fransa ve İtalya gibi birçok büyük ülke biyogaz kullanılması ile birlikte elektrik üretilmesi için yeni
tesisler inşa etmeye devam etmektedir.

Türkiye'de Biyogaz İle Elektrik Üretimi Yapılması: Ülkemizde geliştirilmiş projeler sayesinde 22
adet farklı biyogaz tesisi inşa edilmiş ve bu tesisler ile birlikte planlama aşamasında bulunan ve ileriki
dönemlerde faaliyet gösterecek olan birçok tesiste bulunmaktadır. Bu sistemin kullanılabilmesi için tesislerde
öncelikle atık halinde bulunan biyokütlelerin reaktörler yardımı ile biyogaza dönüştürülmesi gerekmektedir.
Oluşturulan bu biyogaz sayesinde enerji üretim tesisleri bünyesinde biyogaz ile elektrik üretimi
gerçekleştirilir. Bu sistemde biyogaz üretimi için tamamen doğal atıklar tercih edilmesi ve kaynak israfının
önlenmesi sağlanmaktadır. Sistemde işlev için balon, kule ya da çadır adı verilen farklı reaktör sistemleri
kullanılmaktadır. Bu reaktör sistemleri nükleer enerji ile karıştırılmaması gereken ve radyasyon tehlikesinin
farklı ve düşük noktalarda bulunduğu sistemlerdir. Biyogaz üretim gerçekleştirilmesi için ısı ve basınç etkileri
ile birlikte yakımı yapılarak elektrik üretimi için kaynak oluşturacak gaz formlu enerji elde edilmeye
çalışılmaktadır.

Biyogaz İle Elektrik Üretimi Nasıl Yapılır: Sistematik bir şekilde çalışma sergilenmesi gereken
biyogaz tesislerinde kullanılan birçok farklı sistem için bilimsel çalışmaların bir araya getirilerek çevreye ve
sağlığa zarar vermeden üretim gerçekleştirilmesi için önlemler alınmaktadır. Bu noktada biyogaz ile elektrik
üretimi nasıl yapılır sorusunun cevabını oluşturulması için; çok geniş kapsamlı sistematik bir mantığın
anlatılması gerekmektedir. Özet olarak değinilecek olursa öncelikle gübre havuzunda biriken biyokütle bakteri
oluşturarak fermantasyon sağlandıktan sonra sulu bir şekilde parçalanmaya uğrar. Sonuç olarak elde edilen
metan gazı etrafında bulunan diğer gazlardan arındırılarak yaklaşık %100 şekilde metan gazına dönüştürülür.
Sonrasında bu gazın yakımı yapılarak çıkan enerji sayesinde elektrik üretimi gerçekleştirilebilir.

Bunların dışında Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın
“8.22. Enerji Üretim Alanları Ve Enerji İletim Tesisleri” başlıklı plan hükmünün bir alt maddesi olan;
“8.22.1. Yenilenebilir enerji (rüzgar, güneş, jeotermal, hidroelektrik) üretim alanlarında, ilgili kurum

ve kuruluşlardan alınan izinler ve enerji piyasası düzenleme kurumunca verilecek lisans kapsamında,
bakanlığın görüşü alınarak, bu çevre düzeni planında değişikliğe gerek kalmaksızın, ilgili kurum ve kuruluş
görüşleri doğrultusunda hazırlanan nazım ve uygulama imar planları, ilgili idaresince onaylanır ve bu planın
veritabanına işlenmek üzere sayısal ortamda bakanlığa gönderilir.” hükmü gereğince ve

Denizli İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nın
“3.8.2.4. Enerji Üretim Alanları” başlıklı plan hükmünün bir alt maddesi olan;
“3.8.2.4.5. Yenilenebilir enerji (rüzgar, güneş, jeotermal, hidroelektrik) üretim ve biyogaz üretim

alanlarında, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan izinler ve Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme
Kurulu’nca verilecek lisans kapsamında, Bakanlığın görüşü alınarak, bu planda değişikliğe gerek kalmaksızın,
ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama
imar planları, ilgili idaresince onaylanır ve bu planın veritabanına işlenir.” Hükmü gereğince her iki ölçekteki
planda da plan değişikliğine gerek bulunmamaktadır.

593 ada, 255 nolu parsel ile ilgili olarak bu değerlendirmeler ışığında ilgili resmi kurum ve kuruluşlara
ait görüşler alınmış ve de imar plan yapımına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun onay işlemleri
tamamlanmıştır.



6

593 ada, 255 nolu parsel ile ilgili olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı teklifi hazırlanmıştır.

8-) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kararları:
1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde parselde Enerji Üretim Alanı Amaçlı imar plan çalışması

yapılmıştır. Bunun yanında ulaşım ile ilgili olarak parselin cephe aldığı kadastral yol düzeltilerek 15 metrelik
ikinci derece yol olarak düzenlenmiştir. Son olarak imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporuna göre
planlama alanında yerleşime uygunluk durumu Önlemli Alan-2.1 (ÖA-2.1) önlem alınabilecek nitelikte
stabilite sorunlu alanlar ve Önlemli Alan-5.1 (ÖA-5.1) önlem alınabilecek nitelikte şişme, oturma açısından
sorunlu alanlar olarak belirlenmiştir. Yerleşime uygunluk sınırları ve yerleşime uygunluk durumları plan
üzerinde gösterilmiştir. Raporda belirtilen koşullara ve önerilere uyulması gerektiği plan notlarında
belirtilmiştir.

Alan kullanım değerleri şu şekildedir:
Alan Kullanımı Alan Miktarı(M²) Alan Yüzdesi(%)
Enerji Üretim Alanı 39.265,00 M² % 97.4
İkinci Derece Yol 1.050,58 M² % 02,6
Toplam 40.315,58 M² % 100

9-)1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Kararları:
1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde parselde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı

Üretim Tesisi Alanı Amaçlı imar planı çalışması yapılmıştır. Parselde biyogaz ile elektrik üretimi tesisi
yapılacaktır. Yanı sıra ulaşım hususunda parselin cephe aldığı kadastral yol düzeltilerek 15 metrelik taşıt yolu
olarak düzenlenmiştir.  Yapılaşma şartları E=0.50 ve Yençok=7.50 metre olarak planda gösterilmiştir. Yanı
sıra tüm yönlerden 5’şer metre yapı yaklaşma sınırı bırakılmıştır. Son olarak imar planına esas jeolojik ve
jeoteknik etüt raporuna göre planlama alanında yerleşime uygunluk durumu Önlemli Alan-2.1 (ÖA-2.1)
önlem alınabilecek nitelikte stabilite sorunlu alanlar ve Önlemli Alan-5.1 (ÖA-5.1) önlem alınabilecek
nitelikte şişme, oturma açısından sorunlu alanlar olarak belirlenmiştir. Yerleşime uygunluk sınırları ve
yerleşime uygunluk durumları plan üzerinde gösterilmiştir. Raporda önlemli alanlarda uyulması gerekli olan
hususlar plan notlarında belirtilmiştir.

Alan kullanım değerleri şu şekildedir:
Alan Kullanımı Alan Miktarı(M²) Alan Yüzdesi(%)
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı
Üretim Tesisi Alanı 39.265,00 M² % 97.4
Taşıt Yolu 1.050,58 M² % 02,6
Toplam 40.315,58 M² % 100


