


  

 

A República da Turquia é um dos países mais ricos do mundo em monumentos históricos, 

artefatos e ruínas, visto que seu território foi berço de diferentes civilizações ao longo da história. 

Devido a sua posição geográfica, a Turquia está muito envolvida no tráfico ilícito de bens culturais, 

sobretudo como uma região de trânsito e destino de objetos roubados provenientes do Oriente Médio, 

principalmente de países vizinhos em situações críticas, como Síria e Iraque. Além disso, a rica 

herança cultural turca também é alvo de saques, sendo contrabandeada para fora do país e levada 

ilegalmente para museus e coleções particulares ao redor do mundo. 

Diante disso, a Turquia tem buscado formas de combater a crescente onda de tráfico ilícito de 

bens culturais na região, visto que, para o governo, a proteção do patrimônio cultural está acima de 

qualquer discussão política ou fronteiriça. Desde a eclosão dos conflitos armados no Oriente Médio, 

em 2011, todos os museus turcos foram alertados sobre a ilegalidade de possíveis objetos vindos da 

Síria e do Iraque. Além disso, a Turquia tem cooperado com os demais Estados na identificação dos 

artefatos roubados e em operações policiais e aduaneiras para o combate do contrabando e da 

falsificação dos objetos. 

Por outro lado, para proteger a sua herança cultural, a Turquia possui um departamento 

governamental específico para lidar com o tráfico de bens culturais, formado por arqueólogos, 

especialistas e historiadores responsáveis por monitorar, avaliar e estudar os locais de preservação 

cultural e os inventários nacionais. Ademais, o país possui leis que proíbem qualquer tipo de 

escavação e exportação de artefatos culturais sem autorização, como também ratificou as principais 

convenções internacionais da temática em questão: Convenção de Haia, de 1954; e as Convenções da 

UNESCO, de 1970 e 1972. 

Sobre a restituição de bens culturais, as medidas adotadas pelo governo turco têm levado a 

resultados positivos tanto na devolução de peças aos países de origem, quanto no retorno de artefatos 

à Turquia. De acordo com o Ministério da Cultura, somente em 2019 o país devolveu 81 objetos para 

o Irã e 2 objetos à China, e desde 2002 recuperou 4.441 artefatos ilegalmente retirados de seu 

território. Apesar disso, ainda existem dezenas de milhares de outros bens turcos que estão sob a 

posse de museus e coleções privadas nos Estados Unidos, Reino Unido, França e muitos outros países.  


