---------- Forwarded Message ---------From: Can EREL
Sent: December 7, 2015
To: Otoriteler, Meslektaşlar, İlgidaşlar, Ulusal ve Sektörel Basın-Yayın Kuruuşları
Subject: Güzel Günde İki Anlamlı Haber...
Saygıdeğer Büyüklerim, Meslektaşlarım & Arkadaşlarım;
Günaydın… Öncelikle 7 Aralık "Uluslararası Sivil Havacılık Günü"nüzü kutluyorum…
Bu vesile ile, günün anlamı ve sevincini artırabilecek iki konuyu da paylaşmak isterim:
1. Ankara Rüzgâr Tüneli (ART)
ART ver ART Yerleşkesi'nn maruz kaldığı tehlikeyi, bu tehlikenin durdurulması
gerekliliğini ve önerdiğim mücadele sürecini Kasım 2015 ayı başından bu yana
ilgili olduğum hemen her platformda ve ilgili hissettiğim her örgütlenme ve seviye
ile paylaşarak katkı istirham ediyorum. Bu sürede açık kaynakta yapılan
yayınlardan bilgim dahilinde olanları,
CE Yayınları:
Can EREL: "Ankara Rüzgâr Tüneli... / Özet-Ara Değerlendirme"
(05.11.2015)
Can EREL: "Durum Gelişmesi #1: ART" (18.11.2015)
Meslek Odaları Yayınları:
Mimarlar Odası: Ankara Rüzgar Tüneli yıkılmasın! (13.11.2015)
Mimarlar Odası: “Ankara Rüzgar Tüneli Korunsun diye İnşaata
Durdurma Davası” (23.11.2015)
Basın – Yayın Kuruluşları Yayınları:
Cumhuriyet:
(10.11.2015)

Atatürk’e

saldırılar,

fiske
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yapmadı

Cumhuriyet Bilim-Teknik: Ankara Rüzgâr Tüneli’ni Üniversite
Yıkıyor! (13.11.2015)
Sözcü: Mimarlardan ART’nin yıkımına itiraz (13.11.2015)
Çankaya: Ankara Rüzgar Tüneli Yıkılmasın! (13.11.2015)
KokpitAero: Türk havacılığının anıt binası Ankara Rüzgar Tüneli
yıkılacak mı? (18.11.2015)
şeklinde, her bir ilgili kurum ve kişiye hassasiyetleri nedeni ile yeniden teşekkür
ederek, paylaşabilirim.
ART ve ART yerleşkesinin maruz kaldığı vahametinin gelişimini sürekli izleyerek,
Kasım ayı ortasına kadar hızla devam eden inşaat çalışmasının ulaştığı en son
durumu “Havacılık Endüstri Mirasımızın bir Anıtını, Faal "Ankara Rüzgâr
Tüneli"ni Kaybetmek Üzereyiz..” konulu bildirimle 18 Kasım 2015 günü ilgili
her taraf ile paylaşmış ve bu bildiriyi “Durum Gelişmesi #1: ART” başlığı ile web
siteme ve yeni medya araçlarındaki tüm hesaplarımda yayınlamıştım.
O günden sonra, periyodik izlemelerimde;


Söz konusu inşaat alanında son hızla devam eden hafriyat
çalışmalarının durduğu,

Tehlikeyi yaratan inşaat projesinde bazı değişiklikler üzerinde
çalışıldığı,
gibi umut verici geliş(ME)meler olduğu izlenimim vardı; bugün ilgili yerel yönetim
temsilcileri ile görüşmelerimde de teyit edildi...
Yeterli olmasa da, bu anlamlı geliş(ME)meleri 7 Aralık "Uluslararası Sivil Havacılık
Günü" sevinci ile sizlerle paylaşmak istedim... Ancak, yeterli değil!
Ve yineleyeceğim bir de istirhamım var:
Ankara Rüzgâr Tüneli ve Yerleşkesi ile ilgili inşaat projesinin değişimi
değil,
 Bu projenin tamamen iptal edilerek,

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama
Hastanesi inşaatı ile verilmiş hasar ve eksiltmeler giderilerek,
yaklaşık 9 dönümlük yerleşkesinin ilgili her unsuru ile ART'ye geri
verilmesi yönünde yapabilecekleriniz var ise, lütfen esirgemeyiniz…

2. Tarihin Tanıkları’ndan Erhan İNAN Bey
Erhan İNANÇ bey ile şahsen tanışmamış olsam da, okuduğum kariyer gelişimi ile
dikkat çeken bir meslektaşımız; kendisini ve bu çizgi ötesi kariyeri gündeme
taşıyan UTED dergisini tebrik ederek söyleşinin linkini bu günde paylaşmak
istedim:
Tarihin Tanıkları “Başladığımda Tüm Uçaklar Pervaneliydi”
http://www.uteddergi.com/tr/menu/icimizden-biri/tarihin-taniklari.htm
Bugün, 7 Aralık "Uluslararası Sivil Havacılık Günü"nüzü kutluyabilen tüm kurum ve
kuruluşlarımızı Can-ı gönülden teşekkürlerimi yineleyerek…
Sevgi ve saygılarımla,
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---------- 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!
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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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