MİLLİ S A R A Y L A R
ABD'ye gidecek
milletvekilleri için...
A B D ' d e eski parlamenterler
tarafından kurulan ve A B D Par
l a m e n t e r s i s t e m i n i tanıtmayı
amaçlayan Temsili Hükümet Ens
titüsü Başkanı G e o r g e Agree.
T B M M üyelerine yaptığı çağrıda
A B D ' y i ziyaret edecek olan mil
letvekillerinin mutlaka kendileriy
le temas kurmasını istedi ve ken
dilerine her türlü mesleki yardı
mı yapacaklarını bildirdi.
A B D Büyükelçiliği Basın ve
Kültür Merkezi tarafından çıkarı
lan ' A B D H a b e r l e r i " dergisinin
aralık ayı sayısında G e o r g e Ag
ree ile yapılan bir söyleşi yer al
dı.
Söyleşide Enstitü'nün şubat
ayında bir grup Türk Milletvekili
ni davet edeceğini duyuran Ge
orge Agree. Enstitü program ve
organizasyonları dışında A B D ' y e
gidecek olan Türk parlamenterle
re de her türlü yardımı yapmaya
hazır olduklarını belirtti. Agree
yaptığı çağrıda. "Kurumumuz ül
kemizi ziyaret edecek Türk millet
vekillerine yardım etmekten mut
luluk duyacaktır. Bir milletvekili
gelmeden önce bizi haberdar
ederse, istediği randevuları ayar
layabilir ya da gereksinim duydu
ğu herhangi bir konuda yardım
cı olabiliriz." d e d i .
G e o r g e Agree'nin Temsili
Hükümet Enstitüsü ile temasa
g e ç m e k için verdiği adres, tele
fon ve fax numaralarını ilgilenen
milletvekillerimiz için biz de bu
rada yayınlıyoruz:
G e o r g e Agree. Executive
Director
Institute for Representative
Government
1755 Massachusetts Ave
nue. N W
Suite 414, Washington D C .
20036
USA
Office Tel: 202-745-0002
Fax. 202-797-1355

Milli Saraylar Daire Başkanı
Türkân İnce:
"Amacımız, saray, köşk
ve kasırlarımız ile
içlerindeki 86 bin değerli
tarihî eşyayı bilimsel
olarak korumak ve
değerlendirmektir"
Milli Saraylar Daire Başkanı
Türkân İnce, Türkiye Radyoları 1.
programında 8 Ocak günü yayınla
nan " G ü n l e r Geçerken" programı
kapsamında Milli Saraylarda halk
günü sayısının üçe çıkarılmasını ko
nu alan bir söyleşiye katıldı.
Milli Sarayların tarihçesini, gü
nümüze kadar geçirdiği aşamaları
ve kazandırılan işlevleri dile getiren
Milli Saraylar Daire Başkanı İnce,
tüm saray, kasır ve köşklerimizin ta
nıtılmasında en büyük amaçlarının,
bu anıt yapıların kültür düzeyine
sağlayacakları katkılar olduğunu
bildirdi.
Tarihî değer taşıyan Sarayları
mızı, restore edip, gezilip görülme
lerine olanak sağlamak için büyük
çaba harcandığını kaydeden Türk
ân İnce, bunun için gezi ücretinin
caydırıcı olmaması gerektiğini, an
cak ücretlerin dış ülkelerde uygula
nanın altına düşürülmesinin de yan
lış olacağını söyledi. Türkân İnce,
ülkemiz insanlarına gerekli eğitim
ve kültür hizmetini verebilmek açı
sından hafta tatiline en yakın bir
günü daha halk günlerine ekledik
lerini ve halk günü sayısını üçe çı
kardıklarını bildirdi.
Bu yıl içinde yapılacak istatis
tik! çalışmalarla Türk ziyaretçilerin
sayısında artış sağlandığı gözlenir
se, başarılarının kültür hizmetimiz
için somut biçimde ortaya çıkacağı
nı söyleyen Türkân İnce, 1991 yılın
da saraylarımıza kazandırılacak ye
ni bölümlerle ve sunulacak hizmet

lerle bu artışın d a h a da yoğunlaşa
cağına dikkat çekti.

•••
Milli Sarayları 1990 yılında
565 bin 967 kişi gezdi
Milli Saraylar kapsamında zi
yarete açık bulunan saray, köşk ve
kasırlar içinde günlük ziyaretçi sa
yısı 1500 ile sınırlı olmasına karşın,
Dolmabahçe Sarayı geçen yıl da zi
yaretçilerin ilgi odağım oluşturdu ve
en çok ziyaret edilen saray olma
özelliğini korudu.
Dolmabahçe Sarayını 1990 yı
lı içinde 305 bin 488 yerli ve yaban
cı konuk gezdi. Beylerbeyi Sarayı
da, geçtiğimiz yıl 117 bin 390 yerli
ve yabancı konuğu ağırladı ve ikin
ci sırayı aldı.
Yıldız-Şale, Maslak Kasırları,
Ihlamur Kasrı, Küçüksu Kasrı, Aynalıkavak Kasrı ve Yalova Atatürk
Köşklerini de 1990 yılında toplam
143 bin 179 konuk ziyaret etti.

•••
Milli Saraylarda özel sivil
savunma önlemleri
alınıyor
Körfez savaşının Dünya kamu
oyunu geniş ölçüde etkilemesi,
Türkiye ve Ortadoğu ülkelerini teh
dit eder boyutlara ulaşması üzerine
tüm yurtta alman önlemler parale
linde Milli Saraylar Daire Başkan
lığı yönetiminde bulunan saray,
köşk ve kasırlarda da sivil savunma
ya ilişkin önlemlerin kapsamı geniş
letildi. Milli Saraylarda bu konuda
gerçekleştirilen çalışmalar alanları
na göre şöyle sıralanıyor:
İnşa-i Korunma: Sığınaklar ve
kimyasal silahlara karşı korunma
önlemleri.
Genel İhtiyari önlemler: Ka
rartma, ikaz-alarm, yangın ve sivil
(Devamı 15. Sayfada)
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