Meclis'te/Anadolu'dan Anadolu'ya Sergisi açıldı

Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan ve Türkiye'nin
mücadelesi sonucu bir kısmı iade edilen tarihi eserlerle il
gili 'Anadolu'dan Anadolu'ya' adlı sergi, 24-31 Ocak
tarihleri arasında TBMM de açıldı.
Kültür Bakanı İstemihan Talay, 36 fotoğraftan
oluşan sergiye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada,
çok değerli eserlerin uzun yıllar önce yasal olmayan yol
larla yurt dışına kaçırıldığını belirterek, "Avrupa ve
Amerika'daki müzeler, hala Anadolu'dan kaçırılan eser
lerle dolu." dedi. Türkiye'nin, 1960'lı yılardan yurt dışında
olduğunu tespit ettiği eserlere sahip çıktığını, tüm yolları
kullanarak bir mücadele başlattığını anlatan Talay, bun
ların bir bölümünün geri alındığını hatırlattı.
Dünyada, "Türkiye'nin tarihi eserlerine sahip çıktığı"
yönünde yaygın bir kanaat oluştuğunu, bunu bilen kolek
siyoncuların bu eserlere talebinde ciddi bir gerileme
yaşandığına dikkati çeken Talay, "Artık dünya biliyor ki,
Türkiye kendi eserlerini geri almak için mücadele veriyor.
Bu nedenle koleksiyonerler ellerindeki çalıntı eserleri ser
gilemekten kaçınıyorlar, saklıyorlar." dedi.
Talay, "Eserlerin bulundukları yerlerde sergilenmesi
yönünde bir anlayışın kabul gördüğünü vurgulayarak, bu
alanda ülkeler arasında işbirliğine gidildiğini ifade etti.
Bazı ülkelerin hala ellerindeki başka kültürlere ait eserleri
iade etmeme tavrını sürdürdüğünü, talep karşısında ses
siz kaldıklarını ya da itiraz edebildiklerini anlatan Talay,
"Tüm itirazlara rağmen, eserlerimizden vazgeçmemiz
mümkün değil. Mücadelemiz devam edecek. Her fırsatta
tespit ettiklerimizi geri getirmek için elimizden geleni
yapacağız." diye konuştu. Talay, tarihi eserlerin korun
masında halkın bilinçlenmesinin ve bunlara sahip çık
masının önemine işaret ederek, yurt dışına kaçırılan eser
ler konusunda bölge insanının çok duyarlı olduğunu an
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lattı. Sergiyi, TBMM Başkanvekili Murat Sökmenoğlu ve
Ali llıksoy, Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdülkadir Ak
çan, AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Çelik ile çok
sayıda milletvekili de gezdi.

Saray, köşk ve kasırların gezi
ücretleri yeniden belirlendi
TBMM Başkanlık Divanı, saray, köşk ve kasırların gezi,
fotoğraf ve film-video bilet ücretlerinin, 2002 yılının ikinci
altı aylık döneminde ortalama yüzde 25 oranında arttırıl
masını kararlaştırdı.Başkanlık Divanı, 11 Ocakta yaptığı
toplantıda, sözkonusu etkinlikler için yılın ilk 6 ayı için
bir artış öngörmezken, Temmuz-Aralık 2002 döneminde
bilet ücretlerinin yüzde 25 oranında arttırılmasını karar
laştırdı. Buna göre Dolmabahçe, Beylerbeyi sarayları ile
Yıldız-Şale, Ihlamur, Maslak, Aynalıkavak ve Küçüksu
Kasrı, Yalova Atatürk ve Florya Atatürk köşkleri, Yıldız
Çini ve Porselen Fabrikası ile Hereke Halı ve İpekli
Dokuma Fabrikası na gezilerde Temmuz-Aralık 2002
döneminde alınacak ücretler 750 bin lira ile 12 milyon
lira arasında değişiyor. Tüm saray, köşk ve kasırlarda
öğrenci gezi bileti ücreti 500 binden 750 bin liraya
çıkarılırken, fotoğraf bileti 5 milyon liradan 7.5 milyon
liraya, film-video bileti ücreti ise 10 milyon liradan 12.5
milyon liraya yükseltiliyor. Ayrıca, saray, köşk ve kasırlar
da müze-saray fonksiyonu dışında tahsis edilecek
mekanlar için ücretler de ortalama yüzde 25 oranında
arttırıldı. Bu kapsamda, kasırlarda tahsis edilecek alan
ların en düşük fiyatı 1.5 milyar liraya çıkarılırken, en yük
sek bedel de 30 milyar olarak belirlendi. Saraylarda
düzenlenecek sergi, fuar, resepsiyon ve defile gibi etkin
liklerde alınacak ücretlerde 6 milyar lira ile
15 milyar lira arasında değişiyor.

