
“Den�zl�’n�n Rev�zyon İmar Planı Yaparak Kent
Merkez�n� Kaydırmaya İht�yacı Var”
M�marlar Odası Den�zl� Şubes�'nden Şube Başkanı Suat B�lg� ve Şube
Sekreter� Ömer Çel�kkol �le Den�zl�'de güncel kentleşme sürec�n� ve
Den�zl�l� m�marların sorunlarını konuştuk.

Bahar Bayhan: Den�zl� nasıl b�r kent?

Suat B�lg�: Den�zl� aslında çok enerj�k b�r kent. Açıkçası Den�zl� �nsanı da �ş anlamında cesaretl� ve atılgandır.
Mesela ceb�nde parası yoktur, kred� alır b�r �ş yer� açar, b�r bakarsın 5 yıl sonra fabr�katör olmuş, o derece
cesaretl�d�r. Den�zl�’de bu cesaret�n get�rd�ğ� hızlı b�r büyüme var. Den�zl� aynı zamanda �ş potans�yel� de olan
b�r kent. Dolayısıyla tekst�l, mermer, termal tur�zm g�b� sektörler ön plana çıkıyor. Bunların heps� b�rleş�nce
Den�zl�, kend� �ç�nde potans�yel� olan b�r kent hal�ne gel�yor. İnsanların da �ş bulab�ld�ğ�, kend�ne yer bulab�ld�ğ�
b�r kent hal�ne gel�yor. Buna bağlı olarak da nüfusumuz çok hızlı artıyor, nüfusun hızlı artması düzens�z büyüme
get�r�yor. Bunun hem �y� tarafı, hem kötü tarafı var. İy� tarafı; Den�zl�’de �nsanlar b�r şek�lde �ş sah�b� olab�l�yor,
yatırım yapab�l�yor, bu sayede m�marların da proje yapma şansı oluyor, �nşaatçının �nşaat yapma şansı oluyor,
�şç� kes�m�n �ş bulma şansı var. Kötü tarafı �se, plansız büyüyoruz ve kent merkez�nde yoğunluk artıyor. Bu
yoğunluğu aşmak lazım. Bununla b�rl�kte kent dışarıdan da göçler alıyor. Den�zl�’n�n c�dd� anlamda b�r rev�zyon
�mar planına �ht�yacı var. Den�zl�, tek merkezl� kente dönüşmüş durumda.O yüzden bu yoğunluğu çevrelere
yaymak gerekl�. Bütün ana �şlevler (Beled�ye, val�l�k, emn�yet, bankalar, �ş yerler�) Bayramyer� ve Çınar
bölges�nde toplanmış durumda. Heps�n�n tek b�r merkezde toplanması nüfus yoğunluğunu, traf�ğ� ve kargaşayı
da beraber�nde get�r�yor. Planlama yaparak bu merkez� farklı  noktalara yaymamız lazım k� kent rahatlasın.

Ömer Çel�kkol: Den�zl� �nsanının g�r�ş�mc� b�r yapısı var. Den�zl�, teşv�k almadan kend� çabalarıyla özell�kle
tekst�lde buralara kadar gelm�ş ve c�dd� b�r gel�r elde etm�ş bu sayede. T�caret yapan b�r şeh�r ve bunun
yansımalarını da görüyoruz d�yeb�l�r�z bell� b�r bakış açısıyla baktığımızda. Şöyle k�;  kent� şek�llend�ren
mesleklerden b�r� de m�marlıktır. İşlevsel, estet�k ve kente yakışır b�nalar tasarlamak her zaman öncel�ğ�m�z
olmalı. Fakat b�raz önce bahsett�ğ�m g�b�, Den�zl�’n�n t�car� k�ml�ğ�n�, bu alanda da h�ssett�rd�ğ�n� söyleyeb�l�r�z.
B�r b�na tasarladığımızda öncel�k b�rden t�car� kaygılarla, “kaç metrekareye kaç adet konut sığdırab�l�r�z”e
gel�yor. Çünkü ne kadar fazlaysa o kadar çok satış ve o kadar çok kar gözet�l�yor. M�mar terc�h� ne yazık k� bu



kr�terlere göre yapılıyor. Bu da tasarlanmış b�nalardan çok, hesaplanmış b�naların ortaya çıkmasına neden
oluyor. Buna da çoğu meslektaşın dur deme şansı olmuyor.

Özetleyecek olursam, “b�r bağımsız bölüm daha fazla çıkarmak” �ster �stemez hem b�reysel parsel bazında, hem
de kent s�luet�nde c�dd� etk�ler bırakıyor. Bununla mücadele eden m�marlar ne yazık k� çok fazla değ�l. Bu
durumdan dolayı meslektaşları suçlamak da doğru değ�l. B�r şek�lde herkes b�r meslek �cra ed�yor. Mücadele
etme gücü olanlar b�r nebze el�nden gelen gayret� göster�yor. Belk� de bu durumu �ncelerken m�marlık eğ�t�m�ne
kadar �nmek gerek�yor.

“Hızla artan mezun sayısının Den�zl�’dek� karşılığı nasıl olur, en
büyük sorunlarımızın başında bu gel�yor.”

 
Den�zl�’de b�ld�ğ�m kadarıyla 400’ün üzer�nde kayıtlı var. Bu m�mar prof�l� nasıl pek�?

Ömer: Ben b�raz gençlerden bahsedey�m. Yen� m�mar meslektaşlarımızın çok daha b�l�nçl� olması gerekt�ğ�n�
düşünüyorum ve hatta bazı arkadaşlarda o �zlen�mler� de alıyorum. Burada kr�t�k olan ün�vers�te hayatından
sonra doğru b�r yol bel�rlemekt�r d�ye düşünüyorum. Yen� mezun meslektaşlarımızın bazılarının  en büyük zaafı,
tüm b�r�k�mler�n�n yeterl� olduğunu düşünüp hemen �ş hayatına atılmalarıdır. Her hang� b�r tasarım of�s�nde
tasarım sürec�n�n nasıl gel�şt�ğ�n�, �mar �le �lg�l� yönetmel�kler�n neler olduğunu, müşter� ve resm� �l�şk�ler�
tecrübe etmeden bu döngünün �ç�ne g�rd�kler�nde �ster �stemez b�raz öncek� bahsett�ğ�m kent ölçeğ�nde de
sıkıntılar oluşturan durumlara ortak oluyor. Aynı zamanda bu acelec� tavır, madd� anlamda da kaygı duymasına
neden olduğu �ç�n, çok kısa sürede, tasarım kr�terler�n� düşünmeden, çok projey� az zamanda yapmak zorunda
kalıyor. Sadece bunlar değ�l aynı zamanda daha uygun f�yata yapmalı k� �ş� alab�lmel�. İşte bu kısır döngüye
kapıldıklarında ne yazık k� buradan çıkmak kolay olmuyor.

B�r m�mar� k�ml�ğ�n tam olarak k�ş�ye oturması, mezun olduktan sonra çalışmaya başladığı tasarım of�s�nde
geç�rd�ğ� süre ve m�mar� d�l �le şek�llen�yor büyük ölçüde. Buna b�r de bunlar dışında ahlak� değerler� b�le
ekleyeb�l�r�z. Bu yüzden genç ve yen� mezun meslektaşlarımızın uzun sürel� ve gerçek anlamda m�marlık
kaygısı duyan tasarım of�sler�nde zaman geç�rmeler� gerekt�ğ�n� düşünüyorum.

Suat: Ömer arkadaşımın söyled�kler�ne katılıyorum. Genç m�marların �ş� zor aslında. Neden zor? Çünkü
m�marlık fakültes� sayıca arttı ve her yıl çok sayıda m�mar mezun ver�yor. Ben 1986 yılında M�mar S�nan
Ün�vers�tes�’ne başladığımda, 10 tane m�marlık fakültes� vardı Türk�ye’de, ş�md� 100’e yakın m�marlık fakültes�
var. Çok sayıda genç arkadaş mezun oluyor, bu sefer p�yasada rekabet oluşuyor. Rekabet�n artmasıyla mal
sah�pler� m�marları b�r şek�lde kullanmaya çalışıyor. Den�zl� aslında büyükşeh�r, nüfus olarak da çok hızlı
artıyoruz ama y�ne kent ölçeğ�nde çok büyük b�r şeh�r olduğu söylenemez. Den�zl�’n�n küçük olmasının
m�marlık anlamında dezavantajı şu; mezun olup Den�zl�’ye gelen yen� m�mar, herhang� b�r of�ste çalışıp tecrübe
kazanmak yer�ne hemen b�r of�s açıp m�marlık yapmak �st�yor. Okulda aldığınız eğ�t�m s�z� bell� b�r noktaya
kadar götürüyor ama ondan sonra p�yasadak� gerçekler var. Orada tecrübe kazanıp, kend�n�z� yet�şt�rmen�z
öneml� ve en azından 4-5 yıl b�r m�mar arkadaşın yanında p�şmen�z lazım. 

Ömer: Genç ve yen� mezun meslektaşlarımızın burada bazı kaygılar duyması da normal. B�raz önce bahsett�ğ�m
ve “m�marlık yapan” m�marlık of�sler�nde çalışmaya ya da en azından zaman geç�rmeye yönel�k tavs�yey�
tekrarladığım g�b�, kent�m�zde tüm yen� mezun arkadaşlarımıza böyle b�r olanak sunan m�mar� mekanların da
yeters�z olduğunu �t�raf etmem gerek�r. Bu nedenle kend�m�z� de eleşt�rmem�z gerek�r: B�z m�marlığın, kent�n
tam olarak neres�ndey�z?

Den�zl�’de şu an Pamukkale Ün�vers�tes� M�marlık Bölümü’nde okumakta olan azımsanmayacak sayıda öğrenc�
bulunuyor. Bu arkadaşların mezun olduktan sonrak� çalışma ortamlarının dışında staj ortamlarını da hazırlamak
oldukça zor. Aynı zamanda kent�m�zde yaşayan ve şeh�r dışında eğ�t�mler�ne devam eden b�rçok arkadaşımız da
var. Bu hızla artan mezun sayısının Den�zl�’dek� karşılığı nasıl olur  ve bahsett�ğ�m�z süreç nasıl gerçekleşt�r�l�r,
bence en büyük sorunlarımızın başında bu gel�yor. B�z çıtamızı yükseltmezsek, ya da şu ank� genel m�marlık
bakış açımızı değ�şt�rmezsek, tüm bunların önüne geçme, kente b�r k�ml�k kazandırmaya kadar g�den ve bunda
pay sah�b� olan yen� meslektaşlarımıza altyapı oluşturamazsak, h�çb�r şey�n değ�şmeyeceğ� aş�kardır. İşte tam
burada M�marlar Odası’nın önem� ortaya çıkıyor. Kent�m�zde b�r m�marlık fakültes�n�n olması b�z�m �ç�n de
büyük b�r şans ve bu şansı değerlend�rmeye de çalışıyoruz. Çeş�tl� etk�nl�kler düzenl�yoruz. Burada M�marlık
Bölümü’nün de başta bölüm başkanımız Işıl hanım olmak üzere tüm hocalarımızın ve öğrenc�ler�m�z�n



katkılarını da bel�rtmeden geçemey�z. Örneğ�n Ceng�z Bektaş etk�nl�ğ� m�marlık bölümü �le güçlü b�r bağ
kurmamızın başlangıcı olmuştur. B�rçok kent �ç�n de başarılı b�r örnek olduğunu düşünüyorum. Tüm söyleş� ve
etk�nl�kler�m�zde yerel meslektaşlarımız olduğu kadar öğrenc� ve hocalarımız da yer almıştır. Ayrıca bölüm
kadrosuna destek olmak adına, kend� zamanından ve �ş�nden feragat ed�p, atölye ve derslere g�ren m�mar
arkadaşlarımızın olması kaynaşma adına çok öneml�d�r. 

Pek� Oda’nın yerel yönet�mlerle �l�şk�s� nasıl?

Suat: Yen� yönet�m kurulu üyeler� seç�ld�kten sonra özell�kle yerel yönet�mlerle �l�şk�ler�m�z� artırmaya çalıştık.
Çünkü kentte her şey yerel yönet�m�n �rades�yle yapıldığı �ç�n �l�şk�ler� sıcak tutmak gerek�yor. Karar alma
sırasında o masada b�z de olmak �st�yoruz k� müdah�l olab�lel�m. Çaba sarf ed�yoruz hatta b�rtakım g�r�ş�mlerde
de bulunduk. Şu anda Den�zl�’de çalışan serbest m�mar arkadaşlarımızın yapmış olduğu projelerle �lg�l�
yönetmel�kler konusunda çok büyük sıkıntılar var. Projeler�n beled�yelerden çıkması sürec�yle �lg�l� çok büyük
sıkıntılar var, bunlarla �lg�l� b�rtakım çalışmalar yaptık, bu çalışmalar �le �lg�l� beled�yeler �le görüştük,
Den�zl�’de 2 tane merkez �lçe beled�yes� var, Merkezefend� ve Pamukkale beled�yeler�, b�z her �k� beled�yeyle de
çalışmalarımızı paylaştık, en son da Büyükşeh�r Beled�yes�’ne büyükşeh�r yönetmel�ğ� hazırlıkları çerçeves�nde
görüşler�m�z� sunduk. Bunların dışında beled�yelerle planlama süreçler�nde ve kent �ç�nde yaptıkları rev�zyon
çalışmalarında zaman zaman görüşmeler�m�z oluyor.  

Ömer: Yönetmel�ğ�n yorumlanmasından kaynaklı bazı sorunlar var. Yönetmel�kte öyle cümleler var k� b�r
masadak� meslektaşımız onu çok farklı b�r şek�lde yorumlarken, d�ğer masadak� meslektaşımız çok daha farklı
yorumluyor. Bu farklılık hem m�marı, hem mal sah�b�n� oldukça çares�z durumda bırakab�l�yor. Bu durumun
b�rçok kötü dönüşü mevcut. Meslektaşlarımızdan c�dd� reaks�yonlar alıyoruz.

M�marlar Odası olarak b�z burada arabulucu olma görev�n� üstlenmek �sted�k. O da şöyle; ortada doğruluğu,
eks�kl�ğ� tartışılan b�r yönetmel�k olsa da, bunun tüm resm� kuruluşlarda aynı şek�lde yorumlanması gerekt�ğ�n�
düşünüyoruz. Bu nedenle önce yönetmel�kler� günlerce çalışıp, �lçe beled�yeler�m�zle görüşmeler yaptık.
Sonrasında Büyükşeh�r Beled�yem�z�n yönetmel�kler �le �lg�l� b�r altlık çalışmasına yardımcı olmak, ortada
görünen sorunları kaldırmak ve tek b�r uygulama �le farklılıkları yok etmek �ç�n beled�yede bu konu �le �lg�lenen
m�mar meslektaşımızla b�rkaç kez b�r araya geld�k. Gerekl� çalışmaları da yaptık. Altlık olarak beled�yeye bu
çalışmayı sunma aşamasındayız.

2016’da değ�şt� M�marlar Odası’nın yönet�m�. Hem yen� yönet�m�n planları nelerd�r hem
de genel odanın �şley�ş� nasıl Den�zl�’de, onu da b�raz anlatır mısınız?

Suat: Genel amaçlarda b�r farklılık yok ama tab� her yönet�m�n kend�ne göre oluşturduğu b�r program, b�r
pol�t�ka var, bunu gerçekleşt�rmeye çalışıyor. B�z yen� yönet�m olarak, kend�m�ze bazı hedefler koyduk.
Den�zl�’de yönetmel�klerle ve beled�yelerle �lg�l� çok büyük sorunlar var, bu sorunları çözmek hedefler�m�zden
b�r�. Den�zl�’de artık Oda, m�mar üyeler�yle kaynaşamıyor, b�r kopukluk var, etk�nl�kler yapılmıyor ya da
etk�nl�kler yapılsa da �nsanlar bu etk�nl�klere �lg� gösterm�yor, “bunu kırmamız lazım” ded�k, bu konuda
çalışmalar yaptık. Mutlaka her ay İstanbul, İzm�r g�b� büyük şeh�rlerden sektörde öneml� yerlere gelm�ş
m�marlarımızı Den�zl�’ye davet ed�p söyleş� düzenl�yoruz k� yen� mezun ya da serbest m�marlık yapan
üyeler�m�z bu b�lg� ve tecrübelerden yararlansın. B�r d�ğer konu da, m�marlık fakültes� yen� açıldığı �ç�n
m�marlık öğrenc�ler�yle M�marlar Odası’nın kaynaştırılması. Bunu da başardığımızı düşünüyorum çünkü
yaptığımız etk�nl�kler�; m�marlık fakültes�yle b�rl�kte gerçekleşt�r�yoruz. B�r de M�marlar Odası Den�zl� Şubes�
Yen� H�zmet B�nasını yapmak �ç�n Den�zl� ölçeğ�nde b�r yarışma düzenled�k, projem�z� bel�rled�k. B�zden
öncek� yönet�m uygulamaya başlayamadı çünkü bütçeyle �lg�l� sıkıntılar vardı, hala devam ed�yor sıkıntılar.
Ama şu anda konuyla �lg�l� çalışmalarımızı devam ett�r�yoruz, Mayıs g�b� �nşaata başlamayı planlıyoruz.

Ömer: Daha önce de bel�rtt�ğ�m g�b� ün�vers�tey� gerçekten çok c�dd�ye alıyoruz. Kend�m�ze koyduğumuz
hedefler arasında m�marlık bölümü �le olan bağın kurulması vardı, sonrasında beraber kent ve m�marlık �ç�n b�r
şeyler yapab�lmek. Bu tür etk�nl�k ve beraberl�kler� de gerçekleşt�r�yoruz ve gerçekleşt�rmeye devam ed�yoruz.

Her  yönet�m�n kend�ne göre bazı hedefler� vardır, b�z�m �lk öncel�ğ�m�z uzun süred�r yapılmayan, m�marlık ve
tasarım konusunda söz sah�b� ve b�r�k�me sah�p, ufkumuzu gen�şleteb�lecek m�marları kent�m�ze get�rmek ve
onlardan olab�ld�ğ�nce yararlanmaktı. Bu anlamda da b�rçok sunum gerçekleşt�rd�k. Hala da arayışlarımız ve
talepler�m�z devam ed�yor. Sonra b�r M�marlar Odası H�zmet B�namız var yapılmayı bekleyen. Çok öneml�
olduğunu düşündüğüm b�r konu. Kentte söz sah�b� olan M�marlar Odası’nın örnek teşk�l edecek ve farklılığı



olan b�r b�nası olması gerekl�l�ğ� kaçınılmaz. O nedenle b�namızı yapmak �ç�nde gerekl� g�r�ş�mlerde bulunduk
ve sanıyorum bu bahar temel�n� atmış oluruz.

1. Ödül, M�marlar Odası Den�zl� Şube B�nası Yarışması

“Büyük ölçekte rev�zyon �mar planları yapılması lazım.”

 
Pek� kent�n gündem�nde neler var? Ne konuşuluyor? Ne tartışılıyor?

Suat: Kent gündem�nde açıkçası ulaşım çok büyük sorun olarak karşımıza çıkmaya başladı. Den�zl�’de beş yıl
önce ulaşım sorunu yoktu. Şu anda yavaş yavaş ulaşım sorununu görmeye başladık. Beled�yen�n de ulaşıma
dönük yaptığı çalışmalar (battı-çıktılar, kavşak çalışmaları) var ama tab� bunlar ne kadar yeterl� olur tartışılır
çünkü b�raz önce de söyled�ğ�m g�b� Den�zl�’n�n gerçek anlamda rev�zyon �mar planı yaparak kent merkez�n�
kaydırmaya �ht�yacı var. D�ğer türlü ne kadar kavşak yaparsanız ne kadar köprü yaparsanız sonuçta sürekl� nüfus
artıyor, traf�k artıyor, şeh�r �ç� sıkışmış durumda. Den�zl�’n�n bu konuda b�r açılıma g�tmes� gerek�yor. Onun
dışında Den�zl�’de arsalar çok değerl�, bu çok tartışılıyor. Kat karşılığı �ş yapan arkadaşlar şu anda %50 �le �ş
alab�l�yorlar. Örneğ�n k�ş�n�n 10 da�rel�k arsası varsa 5 da�rey� alma karşılığında arsayı müteahh�de ver�yor.
Müteahh�t kend�ne kalan 5 da�reyle hem �nşaatını yapacak hem para kazanacak. 5 da�rey� çok �y� paraya satması
lazım k� mal�yetten kurtarsın. Tab� arsa bedel� otomat�k olarak da�re f�yatlarını etk�l�yor. Da�re f�yatları da
Den�zl� büyükşeh�r olduğundan ber� aşağı yukarı %100 e yakın arttı.

Ömer: Bu da kar marjı artırmak �ç�n kal�ten�n düşmes�ne neden oluyor. Öte yandan tasarladığınız b�nanın
cephes�nde kullanacağınız malzemeye kadar her noktasında ucuza kaçılıyor. Çünkü mal�yet� düşürmek �ç�n
öncel�kle kaplamalardan veya özel üret�mlerden feragat ed�l�yor. Bazen öyle durumlar oluyor k� “bu b�nayı b�z
böyle tasarlamamıştık” d�yorsunuz kend� kend�n�ze. 

Suat: D�ğer yandan kent�n gündem�nde; �lçe beled�yeler�ne, �nceleyen ve rapor yazan müfett�şler�n plan
tad�latları konusu var. Müfett�şler, beled�yeler�n parsellerdek� kütle bel�rlemes� �ş�n�n encümen yetk�s� dah�l�nde
olmadığı, bunun beled�ye mecl�s kararı gerekt�rd�ğ�n� �fade ed�yor. Oysa bu uygulama 1983’lerden bugüne kadar
yapılmış ve uygulanmıştır. Planlarda yapılaşmayla �lg�l� yapı yoğunluğunun ver�lmed�ğ� parsellerden
bahsed�yoruz. Den�zl�’de bu kapsamda Pamukkale Beled�yes�’nde 30.000 parsel, Merkezefend� Beled�yes�’nde
10.000 parsel olduğu söylen�yor. Aslında bu konu çok önceden paftalar üzer�ne �şlenerek mecl�s kararıyla
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yönetmel�ğe uygun hale get�r�lmel�yd�. Bugün baktığımızda şeh�r merkez�nde parseller�n % 70-80’�nde
yapılaşma tamamlanmıştır. Ş�md� yapılması gereken  mevcut yapılaşmaya göre, boş parseller�n yapılaşma
yoğunluğunun plan üzer�ne �şlenerek mecl�s kararıyla bu sorunu çözmek d�ye düşünüyorum. Bunları aşmak �ç�n
büyük ölçekte rev�zyon �mar planları yapılması lazım. Artık şeh�r merkez�ne de çok fazla müdahale
edem�yorsunuz. Çünkü artık b�rçok yapı yapılmış, mevcut yapılaşma tamamlanmış, s�z�n ''�şte artık burası 0.40
olsun” deme şansınız olmuyor. Çünkü merkezde çok küçük parseller var. Örneğ�n 100 m2  parsel var, %40
ded�ğ�n�z zaman 40 m2 yapılaşma çıkıyor, yapı çekme mesafeler�n� düştüğünüzde 4 metre cephes� kalıyor, zaten
yapılaşma sınırı 6 metreden başlıyor. Bu sefer tevh�t- �fraz yapma zorunluluğu doğuyor. Öte yandan tevh�t
ed�lecek parsel �ç�nde yen� yapı var ve bunun ömrünün en az 50 yıl olduğunu düşünürsek konunun çözümü
zorlaşıyor. Planlamayla bell� b�r süreç �çer�s�nde bunların aşılması lazım d�ye düşünüyorum.

Ömer: Yen� yapılaşmalarda da bence b�r düzens�zl�k var. 3 tane yönetmel�ğ�m�z var. B�r yönetmel�ğe göre 15
metre b�na yapıyorsunuz, d�ğer yönetmel�ğe göre 20 metre yapab�l�yorsunuz. B�raz önce bahsett�ğ�m�z
yönetmel�k, her kent �ç�n çözülmes� gereken büyük sorunlardan b�r�d�r.

B�r de Den�zl�’de sosyal alan eks�kl�ğ� var. “Had� ben bugün şu t�yatroya g�dey�m” d�yeb�leceğ�n�z
seçenekler�n�z yok. Bell� dönemlerde Devlet T�yatrosu’nun oyun serg�led�ğ� salon var ün�vers�tede, b�rkaç tane
s�nemamız var. Onun dışında buraya opera, bale gelmez, çok ender gel�r, konserler de -b�raz pop kültürünü
ayırırsak- çok az. Hem alan eks�kl�ğ� var, var olan alanları da doğru değerlend�rme sıkıntısı var.

“Yarışma sonucu elde ed�len b�na, vaz�yet planına baktığınızda
yanındak� b�nalarla b�rl�kte b�r anlam taşıyordu.”

 
Den�zl�’de koruma anlamında da sorunlar var b�ld�ğ�m kadarıyla.

Suat: Den�zl� çok korumacı b�r kent değ�l açıkçası çünkü Den�zl�’de hemen hemen tar�h� değer� olan esk� b�na
kalmamıştır, maalesef yıkmışız. Ş�md� çok az sayıda tar�h� değer� olan yapımız var. Son 5 yıldır bu yapıların
envanter� çıkarılıp tesp�t ed�ld� ve çoğu da koruma altına alındı. Ama bugüne gel�nceye kadar çok fazla sayıda
korunması gereken yapı yıkılmış. Açıkçası korumada çok başarılı olduğumuzu söyleyemey�z.

Kız L�ses�’n�n yıkılması çok tepk� çekm�şt�.

Suat: Kız Meslek L�ses�’n�n yıkılması s�yas� çek�şme h�kayes�ne döndü. O da Cumhur�yet dönem� yapılarından
b�r�yd�, çok güzel b�r b�naydı. O dönemde Kız Meslek L�ses�, V�layet B�nası koruma altına alınmamıştı. Ama
b�z Kız Meslek L�ses�’n�n yıkılacağını h�ssett�ğ�m�z zaman, Val� bey �le görüşmeler yapmıştık o b�ze
yıkılmayacağına da�r söz verm�şt�. Ama tab� süreç öyle olmadı, b�r akşam yıkıldı.



Kız Meslek L�ses�

Ömer: V�layet b�nası yarışması da o döneme yakındı değ�l m�?

Suat: Yarışma önces�yd�, evet.

Ömer: Yarışma sonucu elde ed�len b�na, vaz�yet planına baktığınızda o b�nalar varken b�r anlam taşıyordu. Bu
şek�lde  yarışma b�nasını her yere koyab�l�rs�n�z.

 


