
 

 
 

---------- Forwarded Message ---------- 
From: Can EREL 
Sent: November 18, 2015  
To: Otoriteler, Meslektaşlar, İlgidaşlar, Ulusal ve Sektörel Basın-Yayın Kuruuşları 
Subject: Havacılık Endüstri Mirasımızın bir Anıtını, Faal "Ankara Rüzgar Tüneli"ni Kaybetmek Üzereyiz... 
 

Saygıdeğer Büyüklerim ve Değerli Arkadaşlarım; 
  

Selamlar… 
  

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama Hastanesi (DHF UH) inşaatı girişimi ile, 
"Ankara Rüzgâr Tüneli'ni etkileyen tehlikeyi daha önce paylaşmış; Kasım 2015 başında da 
aşağıda paylaştığım bir ara değelerlendirme makalesi ile özetlemeye çalışmıştım. 

... Ankara Üniversitesi  DHF UH inşaatı girişimi halâ ve tüm hızı ile sürüyor!!! 
  

Havacılık enüstri mirasımızın faaliyetini sürdüren ANITı Ankara Rüzgâr Tüneli ve yerleşkesinin 
geçmiş durumu ile bugün (18.11.2015) gelinen noktada durumunu gösteren fotoğrafların 
anlamı çok açık: Tehlike büyüyor! 
  

 
 

http://www.canerel.com.tr/


 

 

 

2/3 (18.11.2015) 

 
  

Lütfen ilgi gösterin; yardım edin de bu değerimizi yitirmeyelim! 
  

Lütfen... 
  

Sevgi ve saygılarımla, 
 
 

 

 

 

 

Not: Bilgilenme ve başvurularınızda lütfen, 
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20151105ozetaraART.pdf 
linki ile erişilebilen "Ankara Rüzgâr Tüneli... Özet - Ara Değerlendirme" başlıklı makalemin 
o anki güncel halinden yararlanabilirsiniz… 
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---------- Forwarded Message ---------- 
From: Can EREL   
Sent: November 5, 2015  
Subject: Bilgi (Özet / Ara Değerlendirme: "Ankara Rüzgâr Tüneli'ni Etkileyen Tehlike..) 
  
Ankara Rüzgâr Tüneli (ART) konusunu paylaşıyorum: 
  

       Ekim 2015 içinde, bazı otorite kurum üst yöneticileri tarafından yaşamsal tehdit 
altına girmiş olduğu belirtilen ART ile ilgili olarak ilgili değerlendirme yapmam ve 
nadide havacılık kuruluşunun varlığına devam etmesi için çabana göstermem rica 

edildi. 
  

       Çalışmalarımın olanak tanıdığı ölçüde bir yandan doküman araştırmasına, bir 
yandan fiziki inceleme ve değerlendirmelere ve diğer yandan da ilgililerle görüşmeler 
ve ilgili kuruluşlarda başvuru-iz takibi yaptığım bir süreçteyim. 

  
       Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve TÜBİTAK-SAGE 

tarafından işletilen ART yerleşkesinin (yenisi devreye alınana kadar ART'nin 
faaliyetlerine devam etmesi şartıyla) 2013 yılında Ankara Üniversitesi’ne tahsis 
edilmesi ile oluştuğu anlaşılan tehdidin, AÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın 
14 Ekim 2015 tarihinde “Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaatı” ruhsatı için 
Yenimahalle Belediyesine başvurup ART yerleşkesindeki ART binası hariç tesislerin 

yıkımı ve ağaçların kesimini tamamlayarak derin temel kazımı çalışmalarının 
başlaması ile gerçek bir varlık/yaşam tehlikesine dönüşmüş olduğunu görünce 

hazırlayacağım detaylı değerlendirme raporundan önce, elde ettiğim belge ve bilgilerle 
özet bir ara değerlendirme yaparak, konuyu başta ilgili yetkililer ve meslek sahipleri 
olmak üzere kamuoyu dikkatine sunmam gerektiğini anladım. 

  
  
Bu yönde yayınladığım değerlendirmeyi, "Ankara Rüzgâr Tüneli... Özet - Ara Değerlendirme" 
başlıklı bir makale şeklinde web sitemde de yayınlamaya başladım. Bu makalenin *.pdf 
formatındaki kopyasına, 
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20151105ozetaraART.pdf  
linki ile erişilebilir. 
  
Yardım ve desteklerinizi esirgemeyeceğinizi umut ederek… 
  
İyi dileklerimle, 
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