
                                         

 

 

İlimiz Bor İlçesine bağlı Kızılca Köyünde Mülkiyeti Hazineye ait 240 ada 4 nolu 

parselin 130.000m² kısmında Enerji Üretim Alanı (Biyogaz enerjisine dayalı elektrik üretimi 

ve iletim tesis alanı) amaçlı yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planının onaylanması istenilmiştir. 

Bu planlar İl Genel Meclisinin 01.09.2020 tarih 116 sayılı kararı gereğince 

onaylanmıştır. Onaylı planın bir sureti İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği web sitesinde ve 

Kızılca köyünde 15.09.2020 tarihinde askıya çıkartılmış olup itirazı olanların Müdürlüğümüze 

1 ay içerisinde başvurmaları ilan olunur.  

 

 

 

  







TEKNİK RAPOR 

 

İlimiz Bor İlçesine bağlı Kızılca Köyü sınırları içerisinde kalan mülkiyeti Hazineye ait olan 

240 ada 4 nolu parselin 130.000m² kısmında Enerji Üretim Alanı (Biyogaz enerjisine dayalı 

elektrik üretimi ve iletim tesisleri alanı) amaçlı Nazım imar planı ve Uygulama imar planı 

yapılması, plancılık ilkeleri, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmiş olup, yapılan incelemede aşağıda belirtilen 

hususlar tespit edilmiştir. 

 

 

 

İNCELEME 

 

 

1- İlimiz Bor İlçesine bağlı Kızılca Köyü sınırları içerisinde kalan mülkiyeti Hazineye ait olan 

240 ada 4 nolu parselin 130.000m² kısmında Enerji Üretim Alanı (Biyogaz enerjisine dayalı 

elektrik üretimi ve iletim tesisleri alanı) amaçlı yapılan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 

1/1000 ölçekli Uygulama imar planının, serbest Şehir Plancısı Metin ATEŞ tarafından 

yapıldığı tespit edilmiştir. 

 

2- İmar planı yapımına ait ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri sorulmuş olup planlamayı 

etkileyecek olumsuz bir karar çıkmamıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 

15.04.2020 tarihinde Toprak Koruma Projesi onaylanmıştır. Halihazır onayı İdaremiz 

tarafından yapılmış olup Jeolojik Etüdü Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce 02.03.2020 

tarihinde onaylanmıştır. Jeolojik etüt raporunda planlama alanı, Uygun Alanlar (U.A-2) olarak 

gösterilmiştir.   

 

3- Toplulaştırma sonucu oluşan 10 metrelik kadastral yol imar yolu olarak düzenlenmiş olup 

oluşan imar adasının cephesi bu yoldan sağlanmıştır. Oluşturulan imar adasının tüm 

cephelerinden 5 metre olacak şekilde yapı yaklaşma mesafesi bırakılmıştır. Alanda 

Emsal:0.50 ve Yençok:25.00 metre olacak şekilde yapılaşma şartı getirilmiştir. 

 

4- Söz konusu alanda 5,475MWm/5,335MWe kapasiteli “Atıktan Biyogaz, Biyogazdan 

Enerji Üretim Tesisi ve 4000m² sera alanı” kurulması planlanmaktadır. Proje kapsamında 

anlaşma sağlanan hayvan çiftliklerinden günlük 919 ton/gün hayvansal atık (büyükbaş hayvan 

sağmal atığı, büyükbaş hayvan besi atığı, koyun atığı, yumurta tavuğu atığı) alınması 

planlanmaktadır.  

 

  

 

 

 


