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I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR
TBMM Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin Sağlanması ve Mevcut
Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Kurulan
Meclis Araştırması Komisyonu saat 15.07’de açıldı.
Komisyonun çalışmalarını bitirebilmesi için bir aylık ek süre talep edilmesi kabul edildi.
Komisyonun yurt dışına yapacağı çalışma ziyaretlerindeki program değişikliğine,
Rapor üzerindeki çalışmalara,
İlişkin birer görüşme yapıldı.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından 15.24’te toplantıya son verildi.
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.07
BAŞKAN: Mustafa İSEN (Sakarya)
BAŞKAN VEKİLİ: Nevzat CEYLAN (Ankara)
SÖZCÜ: Ayhan GİDER (Çanakkale)
KÂTİP: Mehmet ERDOĞAN (Gaziantep)
BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, Komisyonumuzun 6’ncı toplantısını açıyorum.
Biliyorsunuz, geçen hafta içinde arkadaşlarımızın bir kısmı teşrif edemediler ama İstanbul’da bir
toplantı yaptık. Bence yararlı oldu İstanbul’daki toplantı, katılanlar açısından daha iyi bir değerlendirme
mümkün olacaktır.
Şimdi, bugün aslında 3 tane temel gündemimiz var. Bunlardan bir tanesi, Komisyon için bir ek
süre talebinde bulunacağız, mevzuat itibarıyla böyle bir yetkimiz var. Bir aylık bir ek süre talebinde
bulunacağız eğer uygun görürseniz.
İkinci olarak da yurt dışı seyahatlerimiz olacak önümüzdeki günlerde. Bu yurt dışı seyahatlerimizle
ilgili olarak da yöntem konusunda bir teamülden bahsedeceğim. Onun burada da uygulanmasının
uygun olacağını düşünüyorum.
Üçüncü husus da rapor çalışmalarının görüşülmesi. Değerli arkadaşlar, doğrusu, gönderdiğimiz
raporla ilgili üyelerimizden çok fazla geri dönüş olmadı. Ben arkadaşlarımızın bu doğrultuda
kanaatlerini, eksiklikleri, eklenmesi gereken hususları, yeniden açılması gereken tablo varsa bu tabloları
masaya yatıralım istiyorum yani arkadaşlarımızın o konuda katkısını bekliyoruz.
II.- KARARLAR
A)ÇALIŞMA SÜRESİ UZATIMINA İLİŞKİN
1.- Komisyonun çalışmalarını bitirebilmesi için bir aylık ek süre talep edilmesine ilişkin karar
BAŞKAN – Birinci madde üzerinden yürüyecek olursak bu bir aylık ek süreyi arkadaşlar uygun
görüyorlar herhâlde. Çünkü hem bu yurt dışı seyahatlerin sonucunda elde edilmesi gereken neticelerin
rapora yansıması, onların müzakeresi açısından da böyle bir süreye ihtiyacımız var. Ben bunu uygun
görüş olarak mütalaa ediyorum. Teşekkür ederim.
III. - ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI
A) GÖRÜŞMELER
1.- Komisyonun yurt dışına yapacağı çalışma ziyaretlerindeki program değişikliğine ilişkin
görüşmeler
BAŞKAN – İkinci olarak, arkadaşlar, Dışişleri Bakanlığıyla birtakım temaslarımız oldu. Dışişleri
Bakanlığıyla yapılan temaslar çerçevesi içinde programda bir değişiklik yaptık. Avusturya’daki müze
kapalı şu anda, restorasyonda. Oradan sağlıklı bir sonuç alınamayacağı ortaya çıktığı için bunu AlmanyaDanimarka, Fransa-İngiltere şeklinde iki kategori olarak değerlendiriyoruz. Bu iki geziden elde edilecek
neticelere bağlı olarak da Meclis Başkanlığı Amerika’ya yönelik seyahati ayrıca değerlendireceğini
ifade etti ama şimdilik bunların ikisinin gerçekleştirilmesi noktasında bir Meclis kararı çıktı. Bu durumu
da Dışişleri Bakanlığına bildirdik, Dışişleri Bakanlığı gerekli temasları yapıyor bu gidilecek ülkelerle
ilgili ve burada size de belirttiğimiz tarihler arasında bu seyahatin gerçekleşebileceğini umuyoruz.
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Detaylı programlar masalarda var, size gönderdik; bunlara yönelik de arkadaşlar kanaatlerini bizimle
paylaşırlar yahut ilavede bulunmak ihtiyacı içinde olurlarsa görüşlerinizi bekliyoruz. Müzakereye
açıyorum. Bununla ilgili görüş belirtecek arkadaşımız var mı? Teknik bir konu gerçi.
Değerli arkadaşlar, burada şunu söyleyeceğiz: Genellikle Mecliste teamül, bu gibi komisyonlarda
5 arkadaşımızın bu gezilere katılabileceği şeklinde. Burada başkan, başkan vekili ve sözcü otomatik
olarak katılıyorlar, onun dışında olan arkadaşlarda da her parti kendi görevlendireceği arkadaşı kendisi
belirliyor. Bu durumda ana muhalefet partisinden 1 ve diğer muhalefet partilerinden 1 üye olmak
üzere görevlendirme yapacağız. Genelde de birinci grupta görevlendirilen arkadaşları ikinci grupta
görevlendirmemek niyetindeyiz. Bu durumda muhalefet partilerindeki arkadaşlar partileriyle temas
kurarak kimin gideceğine dair bize kanaatlerini ifade ederlerse o doğrultuda biz listeye dâhil edeceğiz
arkadaşlarımızı.
Bu konuda herhangi bir kanaat…
RUHİ ERSOY (Osmaniye) – Komisyon üyesi olma şartı var mı?
BAŞKAN – Tabii, komisyon üyesi olma şartı var.
RUHİ ERSOY (Osmaniye) – Komisyon üyesi tek olan siyasi partilerde görevliler her iki seyahat
için de…
BAŞKAN – Yani öyle bir durumda tabii, doğal olarak...
Buyurunuz efendim.
NİHAT AKDOĞAN (Hakkâri) – Sayın Başkan, şimdi, şeyi tam anlamadım yani 5 üyeden
bahsediyorsunuz; başkan, başkan vekili, sözcü ve ana muhalefet partisinden 1 kişi; diğer partilerde
neden böyle bir şeye gidiyorsunuz, onu anlamadım yani. Tamam, teamül böyle de 3’ü zaten bir partiden,
1’i de ana muhalefetten, niye diğer iki muhalefet partisine 1 üye düşüyor, onu anlamadım.
BAŞKAN – Arkadaşlar, bu, Meclisin uygulama şekli yani buna bir itirazınız olursa ben bu
kanaatinizi Meclis Başkanlığına yazarım.
NİHAT AKDOĞAN (Hakkâri) – Başkan, bunu kabul etmemiz mümkün değil yani.
BAŞKAN – Hayhay, Sayın Vekilim, siz bunu yazılı olarak bildirin, ben de bu uygulamanın
düzeltilmesi noktasında yahut başka bir çözüm yolu bulunabilir mi noktasında Meclis Başkanımızdan
yazılı olarak görüş isteyeyim.
NİHAT AKDOĞAN (Hakkâri) – Yani bilmiyorum, şu ana kadarki yurt dışı gezileri…
BAŞKAN – Şu ana kadarki bütün yurt dışı komisyonlarında genelde böyle bir uygulama var.
NİHAT AKDOĞAN (Hakkâri) – Ama mutlaka o dediğiniz üçlü grubun içerisinde muhalefet
partilerinden bir tanesi yer almış ki diğer iki muhalefet partisinden de birer üye alıyorsunuz. Yoksa
burada niye o zaman böyle bir şeye girilsin ki? Partiler niye buraya üye veriyor Sayın Başkan?
BAŞKAN – Arkadaşlar, dediğim gibi bunu Mecliste müzakere edelim ama siz lütfen yazılı olarak
bir dilekçeyle belirtin, bunu o şekilde değerlendirelim.
NİHAT AKDOĞAN (Hakkâri) – Sayın Başkan, herhâlde şeyle alakalı değil, değil mi? Daha önce
birinci toplantıda da sizlerle paylaşmıştım, pasaporta el konulmuş; ona ilişkin bir karar da olursa en
azından onu da belirtmek isterim yani Başkanım.
BAŞKAN – Yani arkadaşlar, bu konuda Meclisin yapacağı bir şey var mı, onu da ben sorarım,
doğrusu bilemiyorum. Bu durumunuz devam ediyor mu sizin?
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NİHAT AKDOĞAN (Hakkâri) – Şöyle Sayın Başkan, ben bir şeyi belirtmek isterim: Geçenlerde
bir arkadaşımızın duruşması oldu, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesine gittik. Mahkeme başkanı
diyor ki: “Şu vekile selam söyleyin, yurt dışı yasağını biz kaldırdık.” İçişleri Bakanı aynı minvalde
diyor ki: “İşi hallettik.” Ama Diyarbakır Emniyeti diyor ki: “Efendim, olmaz.” Şimdi, ben salondaydım
yani duruşma salonundaydım, mahkeme başkanının kendisi bize dönerek “İşlerini hallettik, yurt dışına
çıkabilir.” dedi. Buna rağmen arkadaşımızın yurt dışı yasağı kaldırılmadı hem de Alman vatandaşı
olmasına rağmen. Burada bir keyfîlik var, biliyorum, bu sizin halledebileceğiniz bir şey değil ama en
azından bu konuda bir girişiminizin olması iyi olacak diye düşünüyorum.
BAŞKAN – Yani doğrusu, benim girişimim olur ama burada siz doğrudan bir vekil olarak Meclis
Başkanlığına da… Ama sizin bu Komisyon dolayısıyla olan alakanızı ben Meclis Başkanlığına sorarım.
NİHAT AKDOĞAN (Hakkâri) – Teşekkür ederim Başkanım.
BAŞKAN – Peki, bu maddeyi de geçiyorum değerli arkadaşlar.
2.- Rapor üzerindeki çalışmalara ilişkin görüşmeler
BAŞKAN - Bu raporla ilgili arkadaşların… Veya en azından şöyle bir şey söyleyelim: Önümüzdeki
bir hafta içinde arkadaşlar yeniden bu… Bu arada bir ilave yaptık mı arkadaşlar bu son günlerde?
O ilave yaptığımız kısmı da gönderdik mi arkadaşlara? Onu gönderelim, onu ben bugün lütfen bir
göreyim, arkasından bugün itibarıyla arkadaşlara en son şeklini gönderelim, arkadaşlar da bu son
şekline yönelik değerlendirme yapsınlar.
NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) – Benim Genel Müdürlükten biriyle görüşme talebim olmuştu,
İskoçya’dan eser getireceğini falan söyledi. İskoçya’da tarihî eserlerin yurt dışından gelmesiyle alakalı
bir görüşme yapıldığını söyledi ama… Yani şu son süreçte yurt dışından getirilen bir tarihî eser…
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI UZMANI AYŞE BELKIS ÖZTÜRK – Altın taç getirildi.
NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) – İskoçya’dan alacağımız şey ne?
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI UZMANI AYŞE BELKIS ÖZTÜRK – Altın taç. Mahkeme
yoluyla altın tacın gelmesini sağladık fakat şu anda diplomatik işlemler devam ediyor.
NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) – “Önümüzdeki hafta almaya gidiyorum.” diyor mesela. Çok anlamlı
olur mesela, zaten herhâlde İngiltere’de programı var. O taç alınacaksa da sizin tarafınızdan alınması,
gelmesi niye o…
BAŞKAN – Yani onu doğrudan bize teslim etmezler çünkü onu bir sigorta, bilmem ne falan…
NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) – Aynı tarihe denk geliyor, o tarihte böyle bir şey olacaksa Komisyonun
orada olduğu bir tarihte…
BAŞKAN – Hayhay, Genel Müdürlükten oraya gidişi falan denk getirelim.
NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) – Konuşun onu, anlamlı bir şey olsun.
BAŞKAN – Tamam, doğru söylüyorsunuz.
NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) – Bürokrat alacağına… Tamam, bürokrat alsın ama bizim Komisyon
da orada olsun.
BAŞKAN – Yani büyük bir ihtimalle onu bürokrata da teslim etmezler çünkü bu gibi uluslararası
sanat objelerinin nakli konusunda çok ciddi sigorta…
NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) – Ama “Almaya gidiyorum.” diye bir ifade kullandı bana da o yüzden…
BAŞKAN – Yani belki teslim alıp…
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NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) – Çünkü o Bodrum, mausoleum meselesini konuşacaktık biz onunla,
tam o arada dedi ki: “İskoçya’dan bir tarihî eser almaya gidiyoruz.”
BAŞKAN – Arkadaşlar daha sağlıklı bilgi getirsinler, değerlendirelim. Geçen hafta Serdal Bey
bu Tarsus’la ilgili bir talepte bulunmuştu, ona yazılı cevap verdi Bakanlık, bunun için de gerekirse bir
yazılı cevap alırız.
NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) – Bir de şeyi versinler Sayın Başkanım: Güncel, şu an Bakanlığın takip
ettiği ve alınma aşamasına gelmiş bir şey var mı, onlarla alakalı bize bir…
BAŞKAN – Olur, raporda böyle bir bölümümüz var, lütfen o gözle bakarsanız…
AYHAN GİDER (Çanakkale) – Ciddi bir beklenti oluştu bununla ilgili. Şimdi, bizim biliyorsunuz
2018 “Troia Yılı.” Öyle geliyor ki insanlara, biz Komisyon olarak gideceğiz, ne varsa her taraftan
toplayacağız, getireceğiz. Müze de bitiyor bu yıl, oraya koyacağız gibi bir beklenti var, muhakkak
ki böyle bir şey söz konusu değil ama en azından yani şu aşamadayız diye bir açıklama yapabilirsek
memnun olunur diye düşünüyorum.
BAŞKAN – Hayhay.
NEVZAT CEYLAN (Ankara) – Başkanım, bu rapor hakkındaki düşüncelerimizi şikâyet olarak
bildirmekten ziyade…
BAŞKAN – Bence yazılı olarak… Yani bütün arkadaşlar yazılı olarak bildirirler.
NEVZAT CEYLAN (Ankara) – Şimdi, ilk etapta mı yapalım yoksa bu yurt dışı…
BAŞKAN – Bence arkadaşlar şu aşamada yapın, yurt dışında elde ettiğiniz ilave şeyler olursa
eklenir yani bunlar internet üzerinden çok kolayca eklenir.
NEVZAT CEYLAN (Ankara) – Ona bir süre mi verelim, şu zamana kadar olan gibi bir şey…
BAŞKAN – Yani bu ayın sonuna kadar diyelim o zaman.
Arkadaşlar, burada size takribî tarihler veriyoruz ama Dışişleri Bakanlığından karşı tarafın da bu
randevular konusunda neler söyleyeceğini tam bilemiyoruz. Onun için, gidiş gelişleri de bu hafta içinde
netleştiririz; bir iki gün kaymalar olursa, orada Başkanlığın takdir hakkını arkadaşlar uygun görürlerse
o şekliyle değerlendiririz.
Arkadaşların başka ilave söyleyecekleri…
RUHİ ERSOY (Osmaniye) – Teşekkür ediyoruz.
Raporları yazılı olarak bildiriyoruz.
BAŞKAN – Evet yani mümkünse yazılı olarak bildiriyoruz.
İmzalar alınsın.
NEVZAT CEYLAN (Ankara) – İmzalıyoruz peşinen…
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Komisyonumuza güveniniz için.
Toplantıyı kapatıyorum.
Kapanma Saati: 15.24
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