ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ, MÜHYE KÖYÜ YAKININDA
ÜTOPYA REKREASYON YATIRIMLARI A.Ş. TARAFINDAN TESİS EDİLMESİ PLANLANAN
“DİPLOMATİK OTEL PROJESİ” İÇİN ŞUBEMİZCE YAPILAN AÇIKLAMADIR.
Ankara ili, Çankaya ilçesi, Mühye Köyü yakınında Ütopya Rekreasyon Yatırımları A.Ş. tarafından tesis edilerek işletilmesi planlanan
“DİPLOMATİK OTEL PROJESİ” ile ilgili olarak PRD Çevre Yatırımları Planlama ve İnşaat Ltd.Şti. tarafından hazırlanan ÇED Başvuru
Dosyasının değerlendirilmesi, yapılması planlanan proje kapsamında yöre halkının bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması amacıyla
Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün başkanlığında Mühye Köyü Kahvesinde 07.01.2015 tarihinde saat 11:00’de Halkın Katılımı
Toplantısı düzenlenmiştir.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı köy kahvesi etrafında bulunan çevik kuvvet kalabalığı
oldukça dikkat çekiciydi.

Toplantı yerinin küçük ve dar bir alana sahip olması nedeniyle başlangıçta çevik
kuvvetler tarafından halkın içeriye alınması istenmemiş, kısa süreli de olsa tartışma
yaşanmıştır. Sonrasında emniyet güçlerinin talimatıyla halk da içeriye alınmış, hatta
Kahve içerisine giremeyenlerin giriş kapısı önünde (olumsuz hava şartlarına rağmen)
oluşturduğu kalabalık uzun süre dağılmamıştır. Ankara’da daha doğrusu Türkiye
genelinde yaşanan olumsuz meteorolojik koşullarda dahi Eymir’e ulaşan katılımcılar
arasında “Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Meslek Odaları Başkanları/yöneticileri, Sivil Toplum Kuruluşları, TEMA Ankara
Temsilcileri, ODTÜ Mezunlar Derneği, Yeşilkent Mahallesi Halkı (Mühye Köyü), ÇED
Raporunu hazırlayacak danışman firma” ve daha pek çok katılımcı hazır bulunmuştur.
Toplantıda dövizler açılmış, açılan dövizlerde ise “Bu da mı ‘göl’ değil” “Eymir bize
yeter”, “Eymir Ankaralınındır” ifadelerinin varlığı dikkat çekmiştir.

Öncelikle, PRD Mühendislik’in sunumunun izlendiği toplantıda ilk sözü Meslek Odaları temsilcileri almıştır.

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran BOZOĞLU, firma yetkililerine sorular
yönelterek; “Eymir Ankaralılarındır, Türkiye halkınındır. Bu nedenle, sadece Mühye
köyünü en yakın yer olarak tanımlayıp dar zamanda ve burada bu toplantının yapılması
doğru değildir. ÇED Raporunun hazırlanması sürecinde bir inceleme ve değerlendirme
komisyonu kuruluyor. Bu komisyon içerisinde ODTÜ rektörlüğü yok, Çevre Mühendisler
Odası yok, Peyzaj Mimarları Odası yok, Şehir Plancıları Odası yok, Mimarlar Odası yok,
diğer dernek ve sivil toplum örgütleri yok. Yani komisyonun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından katılımcı bir anlayışla oluşturulmadığını görüyoruz.” ifadelerini kullanması
mesleğine, yaşadığı doğasına, çevreye dair uygunsuz yapılan her iş ve işlemlerde başta
meslek örgütü olmak üzere diğer toplumcu kuruluşlarla bir arada olduğu/olacağı
gerçeğini birkez daha ortaya koymuştur.
Değerli Başkanımızın, yukarıda dile getirdiği hususlar haricinde “Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin alanda kamulaştırma
yaparak ağaçlandırma çalışmalarının başlaması gerektiği, hatta bu çalışmalarda Odamızın da yer alacağına dair” yaptığı açıklama da Odalarla
diğer kuruluşların istişare ve iştirakli olması gerektiği önemini vurgulayan en önemli açıklama olmuştur.
Toplantıda, Odamız avukatı Baturay ALTINOK’da söz alarak “Otelde arıtma sistemi var mı? Otel bölgede yaşayan kuş, bitki ve böcek türleri için
tehdit oluşturacak mı? Yapılaşma devam edecek mi? Burada oturan insanlar buradan sürülecek mi? ÇED yönetmeliği değişmeden başvurusu
yapılan diplomatik otel için ÇED süresinde 2013 yönetmeliğine mi? Yeni çıkan 2014 yönetmeliğine mi tabii olacaklar?” şeklindeki sorularını
yöneltmiş olsa da otel projesiyle ilgili soruların yanıtsız kaldığı, sorulan her soruya cevabın ÇED Raporu içerisinde yer verileceği şeklindeki
geçiştirici cevaplara maruz kaldığı görülmüştür.
Toplantıda söz alan Mühye köy sakinleri ise genel açıdan diplomatik bir otel projesinin tesis edilmesini istemediklerini dile getirseler de kendi
arsaları için imar hakkı isteklerinin olumlu karşılanması durumunun söz konusu olmasıyla sıcak bakılabileceği gerçeğini de dile getirmişlerdir.
ANKARA’MIZIN GÖZBEBEĞİ OLAN EYMİR’İMİZİ KORUYACAĞIMIZI SİZLERİN BİLGİLERİNE SUNAR, GÖRÜŞ ÖNERİ
ŞİKAYETLERİNİZİ BİZLERLE PAYLAŞABİLMENİZİN DE ÖNEMLİ OLACAĞINI TEKRAR HATIRLATMAK İSTERİZ.
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TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
8. DÖNEM YÖNETİM KURULU

