
 

 
 

 

 

Eyvah! 

Ankara Rüzgâr Tüneli Yerleşkesi Elden Gidiyor; Tüm Çabalara Rağmen… 

 

 

 

Can EREL 

Uçak Mühendisi 

can.erel@canerel.com.tr 

 

 

 

Ekim 2015 ayından bu yana izledik, öğrendik, değerlendirdik, önerdik… 
 

… ilgili her kurum, kuruluş, grup ve kişiye ulaşarak! 
 

… stratejik öneme sahip bu endüstriyel anıt yerleşkenin tesisi ile beraber yaşamına devam 

etmesi için en akılcı ve önerileri geliştirmeye çabaladık! 
 

Not bölümünde yer alan kaynakçada tüm detaya ulaşılabilir… 
 

Sonunda, ara çözüm (!) bulunduğu iddia edilerek bir süreliğine Ankara Rüzgâr Tüneli’nin –sözde- 

yaşamını kurtarmış gibi görünse de pratikte yerleşkesi kaybedilen bu tesisin yakın bir gelecekte 

metruklaştırılarak işlevsizleştirilmesini sağlayacak adım Mayıs 2016 ayı içinde atılacak! 
 

"Kurtuluş"umuzun, "Kuruluş"umuzun ve "Türkiye Cumhuriyeti"mizin en büyük mimarı 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Türkiye Büyük Millet Meclisi  V. Dönem 3’üncü Yasama 

Yılı Açılışı" nedeni ile 1 Kasım 1927 günü düzenlenen büyük kamutay hitabı ile yüce 

önderin adeta havacılık alanında bir vasiyeti olan üç tesisisin ikincisinin de yaşamı, -tabiri 

yerinde ise- önce hadım edilerek kısa sürede sonlandırılacak… 

… hem de Türk bilim insanının elleri ile! 
 

2016 yılının ilk üç ayında gelişmeler: 
 

Yapılan izleme ve görüşmeler sonucunda (yeniden - eskiye sıralanarak), 
 

 Yeni projeye göre “Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama Hastanesi” inşaat temelinin 

Mayıs 2016 içinde atılacağı, 
 

 Yeni projeye göre belirlenen yüklenici kuruluşa ART yerleşkesindeki inşaat alanının 

Nisan 2016 ayında teslim edildiği, 
 

 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve inşaattan sorumlu idari 

yöneticinin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne şanssız bir ziyaret yaptığı, 
 

 Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Başkanlığının, Mimarlar Odası Ankara 

Şubesinin yaptığı başvuru ile ilgili olarak taraflardan yazılı mütalaa istediği, ilgili 

tarafların bu talebe genelde idare-i maslahat (işi, gerektiği gibi değil de günün 

şartlarına göre yapma)  yönünde cevaplar verdiği, 
 

 Yeni projeye göre belirlenen yüklenici kuruluşun ART tesisini incelemeye geldiği, 
 

 3. Ankara Üniversitesi, ortaya konulan teknik sorunları dikkate alarak (ART binasına 

zarar vermeyecek bir uygulama proje revizyonu ile) ART yerleşkesi içinde inşa 

edeceği “Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama Hastanesi” projesini yenilediği,  
 

 Ankara Üniversitesi’nin ve ilk sözleşme ilgilisi yüklenici kuruluşun karşılıklı hak ve 

alacakları konusunda hukukî süreç başlattıkları, 
 

 İlk sözleşme ilgilisi yüklenici kuruluşun inşaat tabelasını indirdiği, 
 

 2. Ankara Üniversitesi’nin ART yerleşkesi içinde “Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama 

Hastanesi” inşası için yaptığı sözleşme iptal edildiği, 
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 TMMOB Mimarlar Odası, T.C.nin Anayasanın 135. maddesi ile kurulmuş ve kurulma 

amaçlarında çaba sarf edilen benzer konulara dair ehliyeti olduğu açık 

olmasına  rağmen, Mimarlar Odasına Ankara Şubesine 6 Ocak 2016 günü yapılan 

tebligatta, 
 

Ankara 3. İdare Mahkemesi;  

DAVACI  : TMMOB Mimarlar Odası (Ankara Şubesi) 

DAVALI : Ankara Üniversitesi Rektörlüğü/Ankara 

DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi Uygulama Hastanesi yapım işinin ve Belediyece tesis edilen yapı 

ruhsatının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 
 

Dosyanın incelenmesinden, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Uygulama Hastanesi yapım işinin ve Belediyece tesis edilen yapı ruhsatının 

iptalinin istenildiği anlaşılmaktadır. Uyuşmazlıkta Ankara Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi Uygulama Hastanesi yapım işinin temelinde yer alan yapı 

ruhsatının genel düzenleyici bir işlem olmadığı, subjektif bir işlem olduğu, iptali 

istenen ruhsat ile davacı oda arasında yukarıda tanımlandığı şekilde güncel, 

şâhsi ve meşru bir ilişki bulunmadığından dava açma ehliyeti 

bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 15-1/b 

bendi hükmü uyarınca davanın ehliyet yönünden reddine, 

……07/12/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

bildirildiği,  
 

 ART işleticisi tarafından,  

”...bitişiğinde inşa edilecek bir bina kazısı nedeni ile olası semin 

deformasyonlarının mevcut rüzgâr tüneli mekaniği, sistemi ve tünel binasına 

vereceği muhtemel zararın araştırılması…” 

konusunda Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Geoteknik Bilim Dalı ilgililerine yaptırılan "Bilirkişi Raporu"nda, 

“… tünel güzergâhının nereye ve nasıl oturtulduğu konusu net olarak 

bilinmediği (!) … 

… yapı ve temeli ile ilgili bir projenin temin edilemediği (!) Ankara Rüzgâr 

Tüneli'nde... 
 

Yapılan analizlere göre,  

… ilgili zemin etüt raporu ve önerilen iksa sistemi göz önüne alındığında, 

yapılacak 21 m derinlikteki kazının rüzgâr tüneli binasında, teorik olarak, 

minimum 4 cm ve maksimum 7 cm büyüklüğünde düşey 

deformasyona yol açacağı anlaşılmaktadır. 
 

Bu nedenle, milimetrik deformasyonlara hassas olduğu belirtilen rüzgâr tüneli 

yapısının bir miktar hasar görebileceği düşünülmektedir.” 

belirlemesi yapılmıştır. 
 

öğrenilmiştir…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ne acı! 
 

Bugüne dek samimi ilgi gösteren, destek sağlayan kişi, grup, kurum ve kuruluşlara Can-ı gönülden 

teşekkürler. 

           ... ancak, kritik aşamayı da geçen tehlike, sahte yasallık görüntüsü ile yaşamı tehdit eder 

seviyeye ulaştı; tek umut bir MUCİZE’de… 
 

ilgi ve yardım yetmez; ACİL MUCİZEYE ihtiyaç var! 

 

Lütfen... 
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"Ankara Rüzgâr Tüneli - ART" ve ART Yerleşkesinin maruz kaldığı yaşamsal tehlike ve bu 

tehlikenin durdurulması çabalarını konu alan yayınlar... 

(Hyperlinkli başlıklara çift tıklayarak erişebileceğiniz yazılarda eksik var ise lütfen yorumda 

yer verin; listeyi güncelleyelim...) 

 

 

 

CE Yayınları: 
 

 Can EREL; "ART Tehlikesi Durdurma Çalışmaları Gelişimi... "; 13 Aralık 2015.  

 Can EREL; "Gelişme Durumu #2: ART”; 7 Aralık 2015. 
 Can EREL; "ART hala tehlikede!"; 18 Kasım 2015. 
 Can EREL; "Gelişme Durumu #1: ART”;  18 Kasım 2015. 
 Can EREL; "Ankara Rüzgâr Tüneli... / Maruz Kalınan Yaşam Tehlikesine Yönelik Özet-Ara 

Değerlendirme”; 5 Kasım 2015. 

 Can EREL; "Engel Olmazsak... Türkiye Kaybedecek!"; 5 Kasım 2015. 

 Can EREL; "Atatürk’ün Havacılık Sanayii Uzgörüsü”; 1 Kasım 2015. 
 

 Can EREL; "İddia Sahibi Olunan Endüstrilerin Mirasına Sahip Çıkmak; En Azından...”; 7 Ekim 
2014. 

 

 
 

Meslek Odaları Yayınları: 
 

 Mimarlar Odası; "ART ve Yerleşkesi Koruma Kuruluna Tescil Başvurusu  ve İnşaatın 
Durdurulması için Dava Süreci" ; 11 Aralık 2015. 

 Mimarlar Odası; "Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Başkanlığı’na ART Tescil Başvuru 

Dosyası; 3 Aralık 2015. 

 Mimarlar Odası; "Ankara 3. İdare Mahkemesine ART Yerleşkesindeki İnşaatın Durdurulması 

ve İptali  Davası (18 Kasım 2015 & 2015/3132E.) 
 Mimarlar Odası; "Ankara Rüzgar Tüneli Korunsun diye İnşaata Durdurma Davası”; 23 

Kasım 2015. 

 Mimarlar Odası; "Ankara Rüzgar Tüneli yıkılmasın!”; 13 Kasım 2015. 
 

 
 

Basın - Yayın Kuruluşları Yayınları: 
 

 Gazete Sobe; “Ankara Rüzgar Tüneli’ne Tescil Işığı”; 27 Ocak 2016. 
 Çankaya Gazetesi; “Ankara Rüzgar Tüneli yıkılmaktan kurtuluyor mu?”; 27 Ocak 2016. 
 Hürriyet - Ankara; "Rüzgar Tüneli kente kazandırılmalı"; 18 Aralık 2015. 
 Savunma & Teknoloji; "Ankara Rüzgar Tüneli yıkılmasın!"; 17 Aralık 2015. 

 BilTek Haber: "Tarihi Rüzgar Tüneli Elden Gidiyor…"; 16 Aralık 2015. 
 KokpitAero: “Ankara Rüzgar Tüneli’nin yıkılmaması için Mimarlar Odası’ndan yürütmeyi 

durdurma davası! ”; 16 Aralık 2015. 
 KokpitAero: “Türk havacılığının anıt binası Ankara Rüzgar Tüneli yıkılacak mı? ”; 18 

Kasım 2015. 
 Çankaya: “Ankara Rüzgar Tüneli Yıkılmasın! ”; 13 Kasım 2015. 

 Sözcü: “Mimarlardan ART’nin yıkımına itiraz”; 13 Kasım 2015. 
 Cumhuriyet Bilim-Teknik: “Ankara Rüzgâr Tüneli’ni Üniversite Yıkıyor! ”; 13 Kasım 2015. 
 Cumhuriyet: “Atatürk’e saldırılar, fiske etkisi bile yapmadı”; 10 Kasım 2015. 
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