MECLIS B Ü L T E N I

DOLMABAHÇE SANAT GALERİSİNDE
'KLASIK SANATLAR S E R G I S I ' A Ç I L D I

• TBMM

Genel

Sekreteri

Sadettin Kalkan,

sanata

yönelik değerlerin bu tür
sergilerle ortaya çıkacağını
belirterek,

"Ülkemizde

kültüre ve sanata yönelik
tüm

objeleri

hizmetine

halkımızın

sunmak

için önemli faaliyetler
yapmaktayız" dedi.

konferanslar başta olmak üzere 2010
yılı içerisinde çalışmalar yapıldı. Biz
millî saraylarımızı gerek Dolmabahçe
Sarayı, gerekse Beylerbeyi Sarayını bu
anlamda sanatseverlerin hizmetine
açmış bulunuyoruz" dedi.
Önemli kültür değerlerinden olan
kasırların restore edildiğini ifade eden
Kalkan, şunları kaydetti:
"Şu an restore edilen sanat eserlerimiz
vardır. Bu anlamda Beykoz Kasrı
onarılmaktadır. Aynı zamanda
T B M M Millî Saraylar Daire

Sarayı-Ferhan Binalarında, Klasik Türk

Aynalıkavak Kasrı, Yalova Termal'da

Başkanlığına bağlı Klasik Türk

Sanatları Merkezini hayata geçirdi.

bulunan Atatürk Köşkü ciddi bir

Sanatları Merkezinin öğretmen ve

Hat, tezhip, minyatür, ebru ve Osmanlı

şekilde onarılmaktadır. 1-2 yıl

öğrencileri tarafından hazırlanan

Türkçesi derslerinin verildiği bu

içerisinde o da tamamlanıp halkımızın

eserlerden oluşan sergi, Dolmabahçe

merkezde öğrenciler, ön başvurudan

hizmetine sunulacaktır. Dolmabahçe'de

Sanat Galerisinde T B M M Genel

sonra, yapılan bir sınavla seçilmekte ve

Sekreteri Sadettin Kalkan ve İstanbul

eğitim sürecinin sonunda, Millî Eğitim

Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun

Bakanlığı onaylı bir sertifika almaya

katılımıyla 12 Ekim'de açıldı. Hat, ebru,

hak kazanmaktadır.

minyatür ve tezhip gibi klasik sanatlara
ait yaklaşık 125 eserin yer aldığı sergi
esnasında ziyaretçiler için de bu
sanat dallarından örnek uygulamalar
gerçekleştirildi.
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Açılışta konuşan T B M M Genel

de Millî Saraylar Daire Başkanlığına
bağlı alanlarda eğitim ve uygulama
alanları faaliyet göstermektedir. Bu
sergi de yapılan çalışmaların bir
ürünüdür."

Sekreteri Sadettin Kalkan, sanata
yönelik değerlerin bu tür sergilerle

"Klasik Türk Sanatları Merkezi Karma

ortaya çıkacağını belirterek,

Sergisi", Dolmabahçe Sanat Galerisinde

"Ülkemizde kültüre ve sanata yönelik

bu günden itibaren Pazartesi-Perşembe

Millî Saraylar Daire Başkanlığı, klasik

tüm objeleri halkımızın hizmetine

günleri hariç diğer günler 09.00-

sanatların tanınması ve yeni nesillere

sunmak için önemli faaliyetler

17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak

aktarılabilmesi için, 2004 yılında Yıldız

yapmaktayız. Konserler, sergiler,

gezilebilecek.

Haber

