
 

KAMUOYUNA 

 

 

Çanakkale İli, Çan İlçesi, Yaya Köyü sınırları dahilinde, Çan Kömür İnşaat A.Ş. tarafından 

işletilmesi planlanan Çan2 Termik Santrali projesi ile ilgili olarak 16.05.2018 günü İl 

mahallinde yapılan incelemelerde, 

Çan2 Termik Santral İnşaatının ve mekanik montaj faaliyetlerinin tamamlanarak devreye alma 

çalışmalarına başlanıldığı, 15 Mayıs 2018 tarihi itibariyle de yardımcı kazan marifetiyle ikincil 

yakıt fuel oil ile kazan ateşleme ve blöf buharı üretilmesi işlemleri kapsamında çalışmalara 

başlanıldığı 

Blöf buharı için gerekli sıcaklık, kazanda sıvı yakıt (motorin ve düşük kükürtlü fuel oil) 

yakılarak elde edildiği ve sıcaklık altında elde edilen su buharı ile montajı tamamlanan kazan 

içi boruların temizliğinin yapıldığı, 

Bu işlem aşamasında kömür yakılması ve elektrik üretiminin söz konusu olmadığı, yapılan 

işlemlerin kazan yakıcı sistemi ve buna bağlı olarak test ve ön hazırlık çalışmaları kapsamında 

yapılmaktadır. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 



1) Basın ve sosyal medyada yer alan haberlere istinaden; Çanakkale İli,  Merkez İlçe, Fevzipaşa 

Mahallesi, 157 Ada, 20 no.’lu parselde yer alan yapı hakkında 16-17.05.2018 tarihlerinde mahallinde 

ve dosyasında teknik inceleme gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan tetkikler neticesinde; Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

26.03.2018 tarih ve 4504 No.’lu Kararında ‘….İnönü Caddesi cephesine bakan beden duvarının daha 

önce başka bir yapıya bitişik olduğu, düzensiz tuğla ve taş örgüsünden oluştuğu, onaylı projesinde zaten 

sıvalı olarak projelendirildiği anlaşıldığından şikayete konu bir aykırılık bulunmadığına; hazırlanan 

revize restorasyon projesine uygun olduğuna; uygulamanın Kültür ve Tabiat Varlıklarına Koruma 

Yüksek Kurulunun 22.03.2001 tarih ve 680 sayılı ilke kararı kapsamında ilgili kurum ile proje müellifi 

sorumluluğu ve denetimde gerçekleştirilmesine karar verildi’ ibaresinin yer aldığı görülmüş ve bahse 

konu karara istinaden Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 18.04.2018 tarih 

ve 164 Ruhsat Numarası ile tadilat ruhsatı ve 14.05.2018 tarih ve 113 Belge No. ile yapı kullanma izin 

belgesinin verildiği anlaşılmıştır. 

Ancak; söz konusu yapıdaki denetimimizde karar ve ruhsat ve eklerine aykırı olarak izinsiz 

olarak binanın dış cephesinde tescilli yapıya uygun olmayan taş kaplama ve sıva yapıldığı tespit 

edildiğinden; Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.03.2018 tarih ve 4504 sayılı 

Karar eki Ados İnşaat Ltd. Şti. ‘ye Ait Kagir Bina Restorasyon Projesine uygun hale getirilmesi, 3194 

sayılı İmar Kanunu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre gerekli iş ve 

işlemlerin yapılarak, sonucundan Müdürlüğümüze bilgi verilmesi için Çanakkale Belediye Başkanlığına 

ve Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne yazı yazılarak bildirilmiştir.  

 

 
 
2) Basın ve sosyal medyada yer alan haberlere istinaden; Çanakkale İli,  Merkez İlçe, Fevzipaşa 

Mahallesi, 465 ada, 35 no.’lu parselde yer alan yapıdaki izinsiz uygulamalar yapıldığı iddiası mahallinde 

ve dosyasında incelenmiş olup, gereken izin iş ve işlemleri tamamlamadan yapılan uygulamalar 

hakkında gereğinin yapılarak sonucundan Müdürlüğümüze bilgi verilmesi için Çanakkale Belediye 

Başkanlığına ve Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne yazı yazılarak 

bildirilmiştir. 

 

 
 

Kamuoyuna duyurulur. 

 

 


