
 
ÖDÜL TÖRENĐ KONUŞMASI 
 
 
             Saygıdeğer konuklar; (*) 
 
  Türk Serbest Mimarlar Müşavirler Derneği’nin  Yönetici Ödülü’ne layık 
görülmüş olmamın heyecan ve mutluluğu içindeyim. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.  
Yaşamım boyunca böylesine çok anlamlı ve çok değerli bir ödüle sahip olmadım. Çok 
anlamlı, çünkü Belediye Başkanı olarak  Safranbolu’nun tarihsel ve kültürel değerlerinin ve 
bu arada her biri birer sivil mimarlık değeri olan evlerinin korunması amacına yönelik 
çabalarımla ilişkili bulunuyor.. Ayrıca bu ödül çok da değerli; çünkü aradan yarım yüzyıla 
yakın bir süre geçtikten sonra, geçmişe dönük olarak anımsanmış olmak büyük önem 
taşıyor. 
 
  “Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı” anlayışının egemen olduğu 
dönemlerde, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu için “çivi çaktırmıyorlar, 
yıkıp yerine yenisini yaptırmıyorlar” denilerek Đstanbul’daki tarihsel yalıların, geniş bahçeli 
köşklerin yakıldığının basından çok sık duyulduğu yıllarda, tarihsel çevrenin bozulmaması 
ve mimarlık dokusunun korunması olayına Safranbolu öncülük etmiş, başarılı olmuş ve 
başka kentlere de örnek oluşturmuştur. 
 
   Bu başarıda, Siz mimarların ve özellikle Sizlerin hocası ya da hocalarınızın 
hocası konumundaki, başta Sayın Prof. Dr. Doğan KUBAN olmak üzere Đstanbul Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin değerli öğretim üyelerinin büyük katkıları vardır. Bu 
arada, bu yılki “Mimarlık Ödülü”ne layık bulunan, Derneğiniz üyesi değerli dostum  Sayın 
Baran ĐDĐL’in de, Belediyemizin imar müşaviri olarak büyük destek ve yardımları olmuştur. 
ĐTÜ’nün değerli öğretim üyelerine ve Sayın Baran ĐDĐL’e, hemşehrilerimle birlikte  şükran 
duygularımız hiç tükenmeyecektir. 
 
  Bir mimarlık topluluğundan, mimar olmayan bir kişi olarak aldığım bu ödülün, 
benim için büyük bir onur ve kıvanç kaynağı olduğunu özellikle vurguluyorum. Bu ödülün 
Türk Serbest Mimarlar Müşavirler Derneği’nin ve Siz değerli mimarların, sadece bana değil,  
kendini koruyan kent olarak adlandırılan Safranbolu’ya karşı gösterdikleri ilginin ve 
duyarlılığın da  bir göstergesi olduğuna inanıyorum. 
 
  Hem kendi adıma, hem de Safranbolu adına teşekkürlerimi yineliyorum. 
Saygılarımı sunuyorum. 
 
    
         Kızıltan ULUKAVAK  
    

                                                 

(
*
)  Türkiye’de tarihsel çevreye sahip çıkılmasında Safranbolu’nun öncü ve önder bir işlev üstlenmiş olması nedeniyle, 

Ankara Türk Serbest Mimarlar ve Müşavirler Derneği tarafından, çok uzun yıllar sonra olsa da, hiç kuşkusuz bir 
kadirbilirlik örneği olarak, zamanın Safranbolu Belediye Başkanı’na  “Yöneticilik Ödülü” verilmesini uygun bulması 
üzerine,  09.01.2004 akşamı Ankara Sheraton Oteli’nde yapılan ödül töreninde  yapılan konuşma 
 


