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DÖNEM: 26  YASAMA YILI: 3

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

CİLT : 74

99’uncu Birleşim
15 Mayıs 2018 Salı

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip 
üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak 
içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
 II.- GELEN KÂĞITLAR
III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
1.- Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın, İsrail’in 

Filistin’deki katliamlarına bir yenisini daha eklediğine, ABD’nin barışı ve güveni 
bozucu girişimlerden kaçınmasını tavsiye ettiğine ve devletimizin üç günlük yas 
ilan ederek Filistinlilerin yanında olduğunu gösterdiğine ilişkin konuşması 

2.- Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın, 26’ncı 
Dönemin siyasi tarihimize altın harflerle yazılacağına, 24 Haziran seçimlerinin 
hayırlı neticelere vesile olmasını ve ramazanın hayırlı olmasını dilediğine 
ilişkin konuşması 

3.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün’ün, tüm İslam 
âleminin ramazanını tebrik ettiğine ilişkin konuşması
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IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
A) HÜKÛMETIN GÜNDEM DIŞI AÇIKLAMALARI
1.- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Müslümanların ve mazlum 

insanların infialine yol açan Filistin’de yaşanan hadiselere ilişkin gündem dışı 
bir açıklamada bulundu; MHP Grubu adına İstanbul Milletvekili Ekmeleddin 
Mehmet İhsanoğlu, HDP Grubu adına Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, CHP 
Grubu adına Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, AK PARTİ Grubu adına 
İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve şahsı adına Kayseri Milletvekili Yusuf 
Halaçoğlu’nun aynı konuda konuşmaları

V.- BİLDİRİLER-DEKLARASYONLAR
1.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, İsrail’in Filistin halkına yönelik 

katliamına ilişkin AK PARTİ, CHP ve MHP Grubunun ortak imzalamış 
oldukları bildiriyi Genel Kurulun bilgisine sunması 

2.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, İsrail’in Filistin halkına yönelik 
katliamına ilişkin AK PARTİ, CHP ve MHP Grubunun ortak imzalamış 
oldukları bildiriyi Genel Kurulun bilgisine sunması 

3.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, İsrail’in Filistin halkına 
yönelik katliamına ilişkin AK PARTİ, CHP ve MHP Grubunun ortak 
imzalamış oldukları bildiriyi Genel Kurulun bilgisine sunması 

4.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, Filistin halkının 
kendi topraklarından göçe zorlandığına, İsrail’e ekonomik, ticari yaptırımlarda 
bulunulması, askerî, iktisadi, siyasi anlaşmaların da iptal edilmesi gerektiğine 
ve bu konuda genel görüşme talebinde bulunduklarına ilişkin açıklaması 

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Selina Doğan’ın, Cumhuriyet gazetesinin 
internet sitesinde yer alan bir habere erişim engeli getirilmesinin Türkiye’nin 
nasıl yönetildiğini gözler önüne serdiğine ilişkin açıklaması

2.- Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer’in, Adana Hafif Raylı Sistem 
Projesi’nin sağlıklı çalışmadığına ve Bakanlığa devredilmesine yönelik bir 
çalışma yapılıp yapılmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

3.- Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak’ın, ABD’nin Büyükelçiliğini 
Kudüs’e taşıması sonrası Gazze’de direnen onlarca Filistinlinin 
katledildilmesine ve iktidarın İsrail’i gerçek anlamda zora sokacak somut 
yaptırımlar uygulamaktan neden kaçındığını öğrenmek istediğine ilişkin 
açıklaması
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4.- Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın’ın, işgalci ve terörist devlet 
İsrail tarafından Filistinlilere yönelik katliamı şiddetle kınadığına ilişkin 
açıklaması

5.- Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı’nın, İsrail’in Filistin’de 
gerçekleştirdiği katliam kadar katliam karşısındaki sessizliğin de ürkütücü 
olduğuna ilişkin açıklaması

6.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, Filistin halkının şanlı direnişine, 
2008 yılı öncesi vergi mükellefi olup BAĞ-KUR’a kaydı bulunmayanlara 
ilişkin af düşünülüp düşünülmediğini ve Çukurova Elektrik ve Kepez hissesi 
sahiplerinin TMSF’nin el koymasıyla yaşadığı mağduriyetlerin çözümü için 
bir girişim olup olmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

7.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın, İsrail’in Gazze’de yapmış 
olduğu katliamı nefretle kınadığına, iktidara geldiklerinde askerlik problemi 
olanlar ile emeklilikte yaşa takılanların problemlerini çözeceklerine ilişkin 
açıklaması

8.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Amerika Birleşik Devletleri ve 
İsrail yönetimlerinin iki gündür Filistin halkına zulüm ve şiddet uyguladığına 
ve dünyadan yeterli tepkiyi görmedikleri için bu politikalarına rahatlıkla 
devam ettiklerine ilişkin açıklaması

9.- İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay’ın, İzmir Atatürk Lisesinin 
mezuniyet töreninde öğrencilerin İzmir Marşı söylemelerinin engellendiğine 
ve bu tutumu nedeniyle okul müdürünü kınadığına ilişkin açıklaması

10.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun, Filistinlilerin 
yetmiş yıldır sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesini desteklediklerine ve bu 
onurlu mücadeleye karşı uygulanan şiddet ve katliamın insanlık tarihine bir 
utanç olarak geçeceğine ilişkin açıklaması

11.- Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’in, Filistin’de yaşanan katliamı 
şiddetle kınadığına ve şehit olan  Filistinlilere Allah’tan rahmet dilediğine 
ilişkin açıklaması

12.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın, Filistin’de yaşanan 
katliam karşısında Cumhurbaşkanı, Hükûmet ve Meclisin Türkiye’nin yerini 
tam olarak ortaya koyduğuna, sözde barışı, demokrasiyi, insan haklarını 
savunanların Filistin’deki çığlığa sessiz kaldıklarına ve Süper Lig yolunda 
Ümraniyespor’la maç yapacak olan Erzurumspor’a  başarılar dilediğine 
ilişkin açıklaması

13.- Mersin Milletvekili Baki Şimşek’in, Gazze’de alenen insanlık suçu 
işlendiğine, bütün insanlığı, Avrupa Birliğini ve İslam dünyasını bu olayı 
lanetlemeye davet ettiğine ilişkin açıklaması
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14.- İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir’in, Filistin’de yaşanan katliamı 
kınadığına ve bu yaşananlara somut bir tepki olarak İsrail ile Türkiye arasında 
yapılan anlaşmanın tek taraflı olarak ortadan kaldırılmasını içeren bir kanun 
teklifi vereceklerine ilişkin açıklaması

15.- Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu’nun, Filistin halkının davasında 
tüm Müslümanların omuz omuza olacağına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın önderliğinde insanlığın ortak mirasına sonuna kadar sahip 
çıkacaklarına ve ramazan ayının hayırlar getirmesini niyaz ettiğine ilişkin 
açıklaması

16.- Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın, Amerika ve İsrail’in 
elinin Müslümanların kanına bulandığına ilişkin açıklaması

17.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun, Hükûmetin açıkladığı 
düşük buğday fiyatlarıyla buğday üreticisini mahkûm etmeye çalıştığına 
ilişkin açıklaması

18.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığının farklı birimlerinde görev alan personelin kendi 
istekleri dışında ve gerekçe gösterilmeksizin uzmanlık alanları dışında 
faaliyet gösteren kurumlara gönderilmesine ilişkin açıklaması

19.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, borcu olmadığı hâlde 
desteklemeleri bloke edilen Harran Ovası’ndaki çiftçilerin mağdur olduğuna 
ve bu blokenin bir an önce kaldırılmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması

20.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 12 Mayısta Irak’ta yapılan 
parlamento seçimlerindeki usulsüzlüklere ve 15 Mayıs 1919’da İzmir’de 
Yunan işgali karşısında ilk kurşunu atan gazeteci Hasan Tahsin başta olmak 
üzere Kurtuluş mücadelesinin aziz şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarına 
ilişkin açıklaması

21.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, 15 Mayıs Kürt 
Dili Bayramı’na, 13 Mayıs Soma faciasının 4’üncü yıl dönümüne, TMSF’nin 
tazminatların ödenmesi için el koyduğu Soma AŞ’ye ait mal varlıklarının 
satılarak derhâl işçilere alacaklarının ödenmesi gerektiğine, 15 Mayıs 
Dünya Vicdani Retçiler Günü’nde vicdani reddin bir hak olarak tanınması 
ve bu konuda gereken düzenlemelerin yapılmasını talep ettiklerine ilişkin 
açıklaması

22.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak bugün Filistin Büyükelçiliğini ziyaret ederek acılarını paylaştıklarına, 
bu konuda Hükümete destek çıktıklarına ancak Hükümetten de beklentileri 
olduğuna ilişkin açıklaması
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23.- Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın, AK PARTİ Grubu 
olarak Filistin halkının haklı direnişini desteklediklerine, Birleşmiş Milletler 
tarafından Kudüs’ün üç semavi dinin ortak kutsal mekânı olduğunun defalarca 
altının çizildiğine, Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu çizgi doğrultusunda önemli 
roller oynadığına, tüm İslam âleminin ramazanını tebrik ettiğine ilişkin 
açıklaması

24.- İstanbul Milletvekili Fatma Benli’nin, Kudüs’ün her zaman 
Filistin’in başkenti olarak kalacağına ve Filistin’de yaşanan haksızlığa karşı 
çıkmayan herkesin elinde katledilen masumların kanının olduğuna ilişkin 
açıklaması

25.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, İzmir Atatürk Lisesinin 
130’uncu yıl mezuniyet töreninde öğrencilerin İzmir Marşı söylemelerinin 
engellendiğine ve okul müdürünün derhâl görevden alınıp hakkında gereken 
soruşturmanın yapılmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması

26.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın, Erzurumspor’un 
Ümraniyespor’u yenerek Süper Lig yolunda finale kaldığına ve final maçı 
için herkesi Bursa’ya davet ettiğine ilişkin açıklaması

27.- Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın,  Mersin 
Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın 554 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu 
Raporu üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine 
ilişkin açıklaması

28.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
Filistin konusunda diplomasinin nasıl işlemesi gerektiğini söylediklerine ve 
İsrail Konsolosumuzun durumunu onların inisiyatifine teslim etmenin yanlış 
olduğuna ilişkin açıklaması

29.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, ramazan ayının 
tüm Türkiye, Orta Doğu ve dünya halkları için barış ve kardeşlik dualarıyla 
örülmesi ve savaşsız bir dünyaya vesile olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

30.- Sakarya Milletvekili Mustafa İsen’in, Hasankeyf’te 
gerçekleştirilenlerin dünya arkeoloji tarihine geçebilecek başarıda bir 
uygulama olduğuna ilişkin açıklaması

31.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun, Manisa Milletvekili 
İsmail Bilen’in 559 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 
üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine 
ilişkin açıklaması
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VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) TEZKERELER
1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Mardin Milletvekili 

Mithat Sancar’ın Asya Parlamenter Asamblesi Türkiye Delegasyonu 
üyeliğinden istifa etmesiyle boşalan üyelik için  Halkların Demokratik Partisi 
Grubu Başkanlığınca bildirilen Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın 
üyeliğinin Başkanlık Divanında yapılan incelemede uygun bulunduğuna 
ilişkin tezkeresi (3/1615)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Birliği Konseyi 
Bulgaristan Dönem Başkanlığı dolayısıyla  13-14 Mayıs 2018 tarihlerinde 
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek Enerji Komisyonu Başkanları 
Toplantısı’na katılım sağlanması hususuna ilişkin tezkeresi (3/1616) 

B) ÖNERGELER
1.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın (2/1869) esas numaralı 

Van Gölü ve Yöresinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan 
gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/150)

VIII.- ÖNERİLER
A) SIYASI PARTI GRUBU ÖNERILERI
1.- HDP Grubunun, Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz 

Kerestecioğlu Demir tarafından, İsrail Hükûmetinin Kudüs’ü tek taraflı 
başkent ilan etmesi girişimi sonrasında 59 kişinin hayatını kaybetmesine dair 
gerçekleşen olaylardaki kayıplar ve yaralanmalara ilişkin 15/5/2018 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması 
önergesinin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 15 Mayıs 2018 Salı günkü 
birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi 

B) DANIŞMA KURULU ÖNERILERI
1.- Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 15 Mayıs 2018 Salı günkü 

birleşiminde, bastırılarak dağıtılan 554, 555, 558 ve 559 sıra sayılı Meclis 
Araştırması Komisyonu raporlarının gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak 
İşler” kısmının sırasıyla 1, 2, 3 ve 4’üncü sıralarına alınmasına ve raporlar 
üzerindeki genel görüşmelerin aynı birleşimde yapılmasına; yapılacak 
görüşmelerde Hükûmet ve gruplar adına yapılacak konuşmaların onar dakika 
olmasına ve özel gündeme alınan Meclis araştırması komisyonu raporlarının 
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine ilişkin 
önerisi 

107,115
107:108

107

108

115:116

115:116

108,114
108:112

108:112

114

114



TBMM B: 99 15 . 5 . 2018
     Sayfa   

7 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER

A) KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER IŞLER

1.- Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının 
ve Bu Hastalığa Maruz Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak 
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesine İlişkin Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 554)

2.- Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin 
Sağlanması ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin Alınması 
Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 555)

3.- Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin 
Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit 
Edilmesi    Maksadıyla   Kurulan Meclis Araştırması   Komisyonu Raporu 
(S. Sayısı: 558)

4.- Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak 
Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 559)

X.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1.- Hakkâri Milletvekili Nihat Akdoğan’ın, Sakarya Milletvekili Mustafa 

İsen’in 555 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerinde AK 
PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle 
konuşması 

XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.- Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın, ABD’nin bazı ürünlere 

getireceği ek gümrük vergilerine karşı alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/26931)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, RTÜK’ün toplam personel 
sayısına, kadın personeline ve personel giderlerine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın cevabı (7/27126)

3.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, kanun teklifleri, Meclis araştırması 
önergeleri ve yazılı soru önergelerinin internette yayımına ilişkin sorusu 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın cevabı 
(7/27568)
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4.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Bakanlık kadrolarında 
bulunan kadın personel ve yönetici sayılarına ilişkin sorusu ve Avrupa Birliği 
Bakanı Ömer Çelik’in cevabı (7/27244)

5.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2015-2017 yılları arasında 
kurum içi eğitim verilen Bakanlık personeline ilişkin sorusu ve Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/27308)
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak yedi oturum yaptı. 

 Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop iline, bu çatı altında beraber görev yaptığı Divan 
üyeleri ve milletvekillerine teşekkür ettiğine, adalet ve demokrasi anlayışının 24 Haziran seçimlerinde 
de sürdürüleceğine,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Hıdırellez gününe, Kayseri’nin Develi ilçesinde yapılan 
Engelsiz Yaşam Merkezinin temel atma törenine ve Kayseri Şehir Hastanesinin açılışına,

Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, Fransa’da yayımlanan Kur’an-ı Kerim karşıtı bildiriye,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin özlük 
haklarıyla ilgili eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve refah düzeylerinin yükseltilmesi için 24 Haziranda 
iktidara “tamam” denilmesi gerektiğine, 

Kastamonu Milletvekili Murat Demir, sosyal ağda başlatılan algı hareketindeki mesajların büyük 
bölümünün hileli hesaplarla ABD’den gönderildiğinin belirlendiğine, 

İstanbul Milletvekili Fatma Benli, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’na,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Trafik Haftası’na, 

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 10-17 Mayıs Veysel Karani’yi Anma Haftası ile 10-16 
Mayıs Dünya Engelliler Haftası’na, 

Isparta Milletvekili İrfan Bakır, Isparta’nın bazı ilçelerinde şiddetli don ve dolu nedeniyle meydana 
gelen maddi zararın karşılanıp karşılanmayacağını öğrenmek istediğine, 

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği Haftası’na,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, iktidara kutuplaştırıcı, ötekileştirici ve tekçi zihniyeti 
bırakması için seslendiğine, 

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, 15 Temmuz darbe girişiminde tutuklanan erlerin serbest 
bırakılmasını ve mahkemelerce suçsuz olduğu kanaati getirilen devlet memurlarının göreve iade 
edilmesini talep ettiğine,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 300 Koyun 
Projesi’ne, 

İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’na, 

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği Haftası ile 10-16 Mayıs 
Dünya Engelliler Haftası’na,

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Fransa’daki sözde bir grup aydın, siyasetçi ve yazarı 
Kur’an-ı Kerim’den bazı ifadelerin çıkartılmasını istemelerinden dolayı kınadığına,

Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Plan ve Bütçe Komisyonunun 26’ncı Yasama Döneminde 
yaptığı çalışmalara,
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Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, engelli öğretmenlerin, sözleşmeli öğretmenlerin, sağlık 
çalışanlarının ve güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılamayanların atamaları ile mahkeme 
kararıyla aklananların göreve döndürülmesi konularının çözümünün 24 Haziran öncesi toplumsal barış 
açısından çok önemli olacağına,

 İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın özgür 
olmadığı bir seçimin demokratik olmayacağına ve derhâl serbest bırakılması gerektiğine, 

İstanbul Milletvekili Selina Doğan, İstanbul’un en köklü eğitim ve araştırma hastanelerinden olan 
Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesinin taşınmasına itiraz ettiğine,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, TBMM’nin 25 ve 26’ncı Dönemlerinde yaptığı 
çalışmalara ve verdiği 104 soru önergesine bakanlardan neden cevap alamadığını öğrenmek istediğine, 

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Anneler Günü’ne, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’na, 
13 Mayıs Soma faciasının 4’üncü yıl dönümüne, 10 Mayıs Psikologlar Günü’ne ve Samsun Genç 
İşadamları Derneğinin gerçekleştirdiği toplantıda dile getirilen bazı konulara, 

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’na, Cumartesi 
Anneleri ve Barış Anneleri şahsında, Muş Milletvekili Burcu Çelik’in kızı Asmin’in, Ayşe öğretmenin 
ve Taybet ananın şahsında bütün annelerin Anneler Günü’nü kutladığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının 300 koyun teşvikinin neden sadece iktidar yanlılarına verildiğini öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TRT’nin AK PARTİ iktidarının seçim propagandası aracı 
hâline geldiğine, 10 Mayıs Danıştayın kuruluşunun 150’nci yıl dönümüne, Anneler Günü’ne, 10-16 
Mayıs Dünya Engelliler Haftası ile Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği Haftası’na ve mevcut 
kanunlarda yapılan değişikliklerin Türkiye Cumhuriyeti devletini tahrip edeceğine, 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’na, 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, engelliler için yaşamın her tarafının ulaşılabilir olması, 
engellilere tıbbi malzeme ile ihtiyaçlarının ücretsiz verilmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki 
engelli kotasının artırılması gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular. 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Başkanlık Divanı olarak Engelliler 
Haftası’nda tüm engellileri sevgiyle selamladıklarına ilişkin bir açıklamada bulundu. 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Muğla Milletvekili Hasan Özyer ile Ardahan 
Milletvekili Orhan Atalay’a, belirtilen neden ve sürelerle izin verilmesine ilişkin tezkeresi kabul edildi.

HDP Grubunun, 4/4/2018 tarihinde Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve arkadaşları tarafından, 
OHAL döneminde artan BES üyesi kamu emekçilerine yönelik hukuksuz tüm uygulamaların açığa 
çıkarılması ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik adımların araştırılması amacıyla Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (7312 sıra no.lu) 
görüşmelerinin, Genel Kurulun 10 Mayıs 2018 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin 
önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün HDP grup önerisi 
üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki 
bazı ifadelerine, 
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İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün yaptığı açıklamasındaki 
bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun HDP grup önerisi 
üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular. 

Danışma Kurulunun, Başkanlık Divanında boşalan 1 üyeliğin CHP Grubuna bir Kâtip Üye 
şeklinde oluşmasına; bastırılarak dağıtılan 560 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın kırk sekiz saat geçmeden 
gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 1’inci sırasına 
alınmasına ve bu kısımda bulunan diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun 
10 Mayıs 2018 Perşembe günkü (bugün) birleşimde 557 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin 
tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine; bu birleşiminde 557 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 
görüşmelerinin tamamlanması hâlinde 11 ve 12 Mayıs 2018 Cuma ve Cumartesi günleri toplanmamasına 
ilişkin önerisi kabul edildi. 

Başkanlık Divanında boş bulunan ve CHP Grubuna düşen Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip 
Üyeliğine Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu seçildi.

 Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasına alınan, 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan 
Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu Tasarısı (1/949) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(S. Sayısı: 560), 

2’nci sırasına alınan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel 
kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/944) ile Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (S. Sayısı: 557),

Görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi. 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, YÖK tarafından özel yetenek sınavıyla öğrenci alan 
öğretmenlik programlarına getirilen ilk 240 bin sıralamasında olma şartının kültür ve sanat alanlarındaki 
okulların kapanmasına sebep olacağına, 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın görüşülmekte 
olan 560 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı 
ifadelerine, 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün 560 sıra sayılı Kanun 
Tasarısı’nın 1’inci maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine, 

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, 560 sıra sayılı Kanun Tasarısı’yla yapılan düzenlemenin 
Anayasa’nın 7’nci maddesine aykırı bir yetki devri olup olmadığının açıklanmasını istediğine, 

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, görüşülen 560 sıra sayılı Kanun Tasarısı’yla verilen yetki 
çerçevesinin esnek ve muğlak olduğuna, 

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un yaptığı açıklamasındaki 
bazı ifadelerine, 

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın yaptığı açıklamasındaki 
bazı ifadelerine, 
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İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, 560 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın Plan ve Bütçe Komisyonuna 
havale edilmiş olmasının Meclis teamüllerine uygun olduğuna, 

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un yaptığı açıklamasındaki 
bazı ifadelerine, 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’ın 560 sıra sayılı Kanun 
Tasarısı’nın 4’üncü maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine, 

Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı 
açıklamasındaki bazı ifadelerine, 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın 557 sıra sayılı 
Kanun Tasarısı’nun 13’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın 557 sıra sayılı 
Kanun Tasarısı’nın 13’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Genel Kurulda yaşanan tatsız olaydan dolayı özür 
dilediğine ve İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, insanların konuştuğu dilden, geldiği bölgeden ya da inancından 
dolayı herhangi bir ayrıma tabi tutulmasının söz konusu olamayacağına, 

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, ÖYP’lilerle ilgili çok büyük mağduriyet olduğuna ve bu 
mağduriyetin çözülmesine ortak önergeyle destek veren 3 siyasi partiye teşekkür ettiğine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, bir ülkenin eğitiminin daha yüksek seviyelere çekilmesi için 
öğrenci affının getirilmesinin çok önemli olduğuna, 

İstanbul Milletvekili Garo Paylan, getirilen öğrenci affının eksik olduğunu düşündükleri için 
muhalefet ettiklerine ama faydalanacak öğrencilere başarılar dilediklerine, 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, öğrenci affı ve ÖYP’yle ilgili düzenmelerin tüm öğrenci ve 
akademisyen adaylarına hayırlı olmasını dilediğine,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, imar affıyla ilgili düzenlemelerde daha hassas olunması ve imar 
planları üzerinde çalışma yapılması gerektiğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 557 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın kabul edilmesiyle 
13 milyon hane veya iş yeri sahibinin sıkıntılarına son verileceğine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, 557 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın olumsuz yönlerine ilişkin 
çekincelerini ortaya koyduklarına ama olumlu yanlarından dolayı kabul yönünde oy kullanacaklarına,

İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, 557 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nı kabul etmemelerinin 
nedenlerine ve eşit, adil bir seçim dönemi ile hayırlı bir gelecek temenni ettiğine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Hükûmete Cumhuriyet Halk Partisinin gündeme getirdiği 
programları yasalaştırdığı için teşekkür ettiğine, 557 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nda karşı oldukları 
maddelerde görüşlerini ifade ettiklerine ama tümüne “evet” oyu vereceklerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, 557 sıra sayılı Kanun Tasarısı’yla getirilen ve toplumun önemli 
bir kısmını ilgilendiren düzenlemelerin hayırlı olmasını dilediğine, 

İlişkin birer açıklamada bulundular. 
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Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptğı açıklaması 
sırasında Halkların Demokratik Partisine, 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın sataşma nedeniyle 
yaptığı konuşmasında Adalet ve Kalkınma Partisine, 

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in yaptığı 
açıklaması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın sataşma 
nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar. 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 

Her dilin değerli olduğuna ve yaşatılması gerektiğine,

 26’ncı Yasama Döneminde yapılan çalışmalara, Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiğine, 24 Haziranda 
yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin hayırlar getirmesini temenni ettiğine 
ve birlikte yoğun mesai yaptığı tüm milletvekilleri ile Meclis çalışanlarına teşekkür ettiğine, 

Temsil etmekten onur duyduğu halka, İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat ile Kırıkkale 
Milletvekili Ramazan Can’a özellikle teşekkür etmek istediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundu. 

Gündemde başka bir iş bulunmadığından, 15 Mayıs 2018 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 
birleşime 01.04’te son verildi. 

  Ahmet AYDIN
  Başkan Vekili

 Ishak GAZEL  Mehmet Necmettin AHRAZOĞLU
 Kütahya   Hatay

 Kâtip Üye  Kâtip Üye

 Barış KARADENIZ  Mücahit DURMUŞOĞLU
 Sinop   Osmaniye

 Kâtip Üye  Kâtip Üye
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   No: 125
II.- GELEN KÂĞITLAR

Tasarılar
1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/950) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2018) 

2.- Silah Ticareti Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/951) (Milli Savunma; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2018) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/952) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2018) 

4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin 
I Nolu Protokolün Yerini Alan Protokol I’in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/953) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2018)

Teklifler
1.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in; YÖK Kanununun 53/c-7 Maddesinde Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2335) (Adalet ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2018) 

2.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2336) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve 
Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2018) 

3.- Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın; 
5237 Sayılı Türk Ceza Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2337) (Plan ve Bütçe; 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2018) 

4.- Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir’in; 3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının 
Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2338) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve 
Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2018) 

5.- Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir’in; 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2339) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2018) 

6.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 25 Milletvekilinin; 24.06.2004 Tarih ve 
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2340) 
(Adalet ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

7.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve 
Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/2341) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2018)
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Tezkereler
1.- Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1587) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

2.- Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1588) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

3.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1589) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

4.- Van Milletvekili Adem Geveri’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1590) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

5.- Van Milletvekili Nadir Yıldırım’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1591) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

6.- Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1592) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

7.- Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1593) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

8.- Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1594) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

9.- Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1595) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

10.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1596) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

11.- İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1597) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

12.- Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1598) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

13.- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1599) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

14.- İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1600) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)
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15.- İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1601) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

16.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1602) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

17.- Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1603) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

18.- Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1604) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

19.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1605) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

20.- Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1606) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

21.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1607) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

22.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1608) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

23.- İstanbul Milletvekili Arzu Erdem’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1609) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

24.- Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1610) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

25.- İstanbul Milletvekili Pervin Buldan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1611) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

26.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1612) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

27.- Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1613) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)

28.- Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1614) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2018)
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Meclis Araştırması Önergeleri
1.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 19 Milletvekilinin, Türkiye ormanlarının geliştirilmesi, 

genişletilmesi ve ulusal çıkarlar doğrultusunda işletilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2815) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 02.05.2018) 

2.- Ankara Milletvekili Levent Gök ve 24 Milletvekilinin, Ankara’nın altyapı sorunları ile 
Mamak ve Keçiören’de meydana gelen sel felaketlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2816) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 07.05.2018) 

3.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ve 20 Milletvekilinin, Ankara’nın altyapı sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/2817) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2018)

       No: 126
14 Mayıs 2018 Pazartesi

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri
1.- Çanakkale Milletvekili Bülent Öz’ün, Yeni Çanspor ve Sultangazispor takımlarının maçı 

sonrasında yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/24502) 

2.- Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın, MMA Dünya Şampiyonu olan bir vatandaşa 
verilen sözlerin tutulmadığı iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/24503) 

3.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, akaryakıt fiyatlarındaki artışlara ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/25237) 

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2017 yılında gerçekleşen konut satışlarına ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/25917) 

5.- Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın, bir kamu görevlisinin yaptığı bir açıklama 
nedeniyle kamudan ihraç edilmesine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26682) 

6.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, Cumhurbaşkanlığı Yazlık Konutu Yerleşkesi 
yapımı için kesildiği iddia edilen ağaçlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26683) 

7.- Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın, Adana’da su borcu nedeniyle ceza kesilen yaşlı 
bir kadına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26684) 

8.- Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın, Mersin’de gözaltına alınan kadınların zorla 
başlarının açtırıldığı iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26685) 

9.- Mardin Milletvekili Ali Atalan’ın, Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki bir mezarlığın tahrip 
edildiği iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26686) 

10.- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın, Van’da bir gazeteci hakkında açılan davaya ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26687) 
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11.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, bir derneğin kapatılmasına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/26688) 

12.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’nın Akhisar ilçesindeki bir katı atık depolama 
alanına dökülen atıklarla ilgili iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26725) 

13.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’daki otobüs duraklarının eksikliklerine ve engelli 
vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26726) 

14.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26727) 

15.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün yol 
sorununa ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26728) 

16.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26729) 

17.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26730) 

18.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26731) 

19.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26732) 

20.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26733) 

21.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26734) 

22.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26735) 

23.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26736) 

24.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26737) 

25.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26738) 

26.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26739) 

27.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26740) 

28.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün yol 
sorununa ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26741) 

29.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26742) 

30.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün yol 
sorununa ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26743) 

31.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26744) 



TBMM B: 99 15 . 5 . 2018

19 

32.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26745) 

33.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26746) 

34.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün çeşitli 
sorunlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26747) 

35.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün yol 
sorununa ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26748) 

36.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, Antalya’daki köylerin su sorununa ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26749) 

37.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2017 yılında ülke genelinde tüketilen alkollü içecek 
ve sigara miktarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26750) 

38.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, bankalar adına vatandaşlara gönderilen sahte e-posta 
ve mesajlara karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26751) 

39.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ülkemizde son beş yılda doğan yabancı uyruklu 
çocuk sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26752) 

40.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ülkemizdeki toplam yabancı sayısına ve Türk 
vatandaşlığına geçenlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26753) 

41.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, konut üretimine dair çeşitli hususlara ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26754) 

42.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünün yaptığı bir 
açıklamaya ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26755) 

43.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in, Japonya’da bir gazetede Sinop’a yapılacak nükleer 
santralle ilgili olarak yer alan iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26756) 

44.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Başbakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/26757) 

45.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Gürcistan Hükümeti’nin Türkiye’den patates 
ithalatını yasaklamasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26758) 

46.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının yaptığı bir 
açıklamaya ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26759) 

47.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu’nun, THY’nin Ordu-Giresun Havalimanı’na 
yönelik sefer planlamalarına ve bilet fiyatlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26760) 

48.- Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın, Çiftlikbank adlı şirkete yönelik mali denetimlere ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26761) 

49.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, İzmir’deki eski Sümerbank fabrikasının Büyükşehir 
Belediyesi’ne devrine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26762) 

50.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, Sümerbank’ın İzmir’de bulunan eski basma fabrikası tesisleri 
ve arazilerinin akıbetine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26763) 

51.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sivil vatandaşlara tanınan yıllık mermi 
alma hakkının artırılmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26764) 
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52.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Haymana-Polatlı yolunun onarımına yönelik çalışmalara 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26765) 

53.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki bir parktaki kanal 
çalışmalarına ve parkın kullanıma açılmamasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26766) 

54.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, Suriyeli göçmenlere yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26767) 

55.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında 
işlem yapılan kişilere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26768) 

56.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, TOKİ tarafından yurt dışında yapılan inşaatlara ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26769) 

57.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, İzmir Büyükşehir Belediyesinde kadroya alınacak 
işçilere mülakatta sorulduğu iddia edilen sorulara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26770) 

58.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların haklarının 
iadesine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26771) 

59.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, orman muhafaza memurlarının özlük haklarına 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26772) 

60.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şanlıurfa ilinde 2013-2016 yılları 
arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/26773) 

61.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Rize ilinde 2013-2016 yılları arasında 
kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26774) 

62.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bitlis ilinde 2013-2016 yılları arasında 
kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26775) 

63.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mardin ilinde 2013-2016 yılları arasında 
kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26776) 

64.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Siirt ilinde 2013-2016 yılları arasında 
kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26777) 

65.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Muş ilinde 2013-2016 yılları arasında 
kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26778) 

66.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Osmaniye ilinde 2013-2016 yılları 
arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/26779) 

67.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yozgat ilinde 2013-2016 yılları arasında 
kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26780) 
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68.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şırnak ilinde 2013-2016 yılları arasında 
kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26781) 

69.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van ilinde 2013-2016 yılları arasında 
kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26782) 

70.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Nevşehir ilinde 2013-2016 yılları 
arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/26783) 

71.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kütahya ilinde 2013-2016 yılları 
arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/26784) 

72.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırıkkale ilinde 2013-2016 yılları 
arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/26785) 

73.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kastamonu ilinde 2013-2016 yılları 
arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/26786) 

74.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karabük ilinde 2013-2016 yılları 
arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/26787) 

75.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırşehir ilinde 2013-2016 yılları 
arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/26788) 

76.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kilis ilinde 2013-2016 yılları arasında 
kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26789) 

77.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kars ilinde 2013-2016 yılları arasında 
kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26790) 

78.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karaman ilinde 2013-2016 yılları 
arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/26791) 

79.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gümüşhane ilinde 2013-2016 yılları 
arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/26792) 

80.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Iğdır ilinde 2013-2016 yılları arasında 
kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26793) 

81.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kahramanmaraş ilinde 2013-2016 yılları 
arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/26794) 
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82.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum ilinde 2013-2016 yılları 
arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/26795) 

83.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakkari ilinde 2013-2016 yılları 
arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/26796) 

84.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Elazığ ilinde 2013-2016 yılları arasında 
kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26797) 

85.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır ilinde 2013-2016 yılları 
arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/26798) 

86.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’in, hakkında yapılan FETÖ ihbarının asılsız olduğu 
tespit edilen kişilere ve OHAL Komisyonu çalışmalarının hızlandırılmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/26799) 

87.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzincan ilinde 2013-2016 yılları 
arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/26800) 

88.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bingöl ilinde 2013-2016 yılları arasında 
kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26801) 

89.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Batman ilinde 2013-2016 yılları arasında 
kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26802) 

90.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Düzce ilinde 2013-2016 yılları arasında 
kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26803) 

91.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bayburt ilinde 2013-2016 yılları 
arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/26804) 

92.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı ilinde 2013-2016 yılları arasında 
kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26805) 

93.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Aksaray ilinde 2013-2016 yılları 
arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/26806) 

94.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman ilinde 2013-2016 yılları 
arasında kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/26807) 

95.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ağrı ilinde 2013-2016 yılları arasında 
kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26808) 
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96.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şanlıurfa ilinde 2013-2017 yılları 
arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/26809) 

97.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Rize ilinde 2013-2017 yılları arasında 
gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26810) 

98.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bitlis ilinde 2013-2017 yılları arasında 
gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26811) 

99.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mardin ilinde 2013-2017 yılları arasında 
gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26812) 

100.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Siirt ilinde 2013-2017 yılları arasında 
gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26813) 

101.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Muş ilinde 2013-2017 yılları arasında 
gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26814) 

102.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Osmaniye ilinde 2013-2017 yılları 
arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/26815) 

103.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yozgat ilinde 2013-2017 yılları arasında 
gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26816) 

104.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şırnak ilinde 2013-2017 yılları arasında 
gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26817) 

105.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van ilinde 2013-2017 yılları arasında 
gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26818) 

106.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Nevşehir ilinde 2013-2017 yılları 
arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/26819) 

107.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kütahya ilinde 2013-2017 yılları 
arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/26820) 

108.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırıkkale ilinde 2013-2017 yılları 
arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/26821) 

109.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kastamonu ilinde 2013-2017 yılları 
arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/26822) 
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110.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karabük ilinde 2013-2017 yılları 
arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/26823) 

111.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırşehir ilinde 2013-2017 yılları 
arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/26824) 

112.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kilis ilinde 2013-2017 yılları arasında 
gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26825) 

113.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kars ilinde 2013-2017 yılları arasında 
gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26826) 

114.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, Erciyes Tıp Fakültesi’nde görevli taşeron işçilerine 
kadroya geçiş sınavında meslekle alakasız sorular sorulduğu iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26827) 

115.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karaman ilinde 2013-2017 yılları 
arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/26828) 

116.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, Suriye’ye yapılan çimento ihracatına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/26829) 

117.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gümüşhane ilinde 2013-2017 yılları 
arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/26830) 

118.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Iğdır ilinde 2013-2017 yılları arasında 
gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26831) 

119.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kahramanmaraş ilinde 2013-2017 
yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/26832) 

120.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum ilinde 2013-2017 yılları 
arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/26833) 

121.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakkari ilinde 2013-2017 yılları 
arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/26834) 

122.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Elazığ ilinde 2013-2017 yılları arasında 
gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26835) 

123.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır ilinde 2013-2017 yılları 
arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/26836) 
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124.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzincan ilinde 2013-2017 yılları 
arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/26837) 

125.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bingöl ilinde 2013-2017 yılları arasında 
gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26838) 

126.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Batman ilinde 2013-2017 yılları 
arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/26839) 

127.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman ilinde 2013-2017 yılları 
arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/26840) 

128.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Düzce ilinde 2013-2017 yılları arasında 
gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26841) 

129.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bayburt ilinde 2013-2017 yılları 
arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/26842) 

130.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı ilinde 2013-2017 yılları arasında 
gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26843) 

131.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Aksaray ilinde 2013-2017 yılları 
arasında gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/26844) 

132.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ağrı ilinde 2013-2017 yılları arasında 
gözaltına alınan, tutuklanan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/26845) 

133.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu’nun, 2015-2017 yılları arasında Bakanlıklarca 
yapılan ihalelere yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/26846) 

134.- İstanbul Milletvekili Erdal Ataş’ın, hapishanelere bazı yayınların alınmadığı iddiasına ilişkin 
Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26847) 

135.- Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir’in, DPB’li bir siyasetçinin Rize Kalkandere L Tipi 
Cezaevi’nde darp edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26848) 

136.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, FETÖ mensupları hakkındaki soruşturmalar ile ilgili 
iddialara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26849) 

137.- İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner’in, bazı seçim ve halk oylamalarında usulsüzlük yapıldığı 
iddialarının araştırılmasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26850) 

138.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Adalet 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26851) 

139.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26852) 
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140.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, sokakta çalıştırılan çocukların korunması için alınacak 
önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26853) 

141.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu’nun, cemaat bağlantılı yurtlarda kalan ve 
okullara giden çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26854) 

142.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Avrupa Birliği 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26855) 

143.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan lisanssız 
yazılımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26856) 

144.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu’nun, Manisa OSB’de bazı firmalara işyeri açma ve 
çalışma ruhsatı verilmediği iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/26857) 

145.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26858) 

146.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, SGK’nın son iki yılda verdiği açıklara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26859) 

147.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Nevşehir ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26860) 

148.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Osmaniye ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26861) 

149.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Rize ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26862) 

150.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Siirt ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26863) 

151.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Şanlıurfa ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26864) 

152.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Şırnak ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26865) 

153.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Van ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26866) 

154.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Yozgat ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26867) 

155.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Diyarbakır ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26868) 

156.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26869) 

157.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kahramanmaraş ilinde 2017 yılında açılan 
fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26870) 

158.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Karabük ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26871) 
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159.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Karaman ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26872) 

160.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kars ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26873) 

161.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kastamonu ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26874) 

162.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kırıkkale ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26875) 

163.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kırşehir ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26876) 

164.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kilis ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26877) 

165.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kütahya ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26878) 

166.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Mardin ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26879) 

167.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Muş ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26880) 

168.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Çankırı ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26881) 

169.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Düzce ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26882) 

170.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Elazığ ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26883) 

171.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Erzincan ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26884) 

172.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Erzurum ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26885) 

173.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Gümüşhane ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26886) 

174.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Hakkari ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26887) 

175.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Iğdır ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26888) 

176.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Adıyaman ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26889) 

177.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Ağrı ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26890) 

178.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Aksaray ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26891) 



TBMM B: 99 15 . 5 . 2018

28 

179.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Batman ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26892) 

180.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bayburt ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26893) 

181.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bingöl ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26894) 

182.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bitlis ilinde 2017 yılında açılan fabrikalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26895) 

183.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26896) 

184.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, çocukların sokakta çalıştırılmasını ve 15 yaşın altındaki 
çocukların sanayide çalıştırılmasını önlemeye yönelik tedbirlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26897) 

185.- İstanbul Milletvekili Arzu Erdem’in, bir televizyon kanalının çalışanlarının maaşlarının 
ödenmemesinden kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/26898) 

186.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, yapı denetim sisteminde denetim firmasının 
müteahhitlerce belirlenebilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/26899) 

187.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26900) 

188.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tayvan ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26901) 

189.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Togo ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26902) 

190.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tuvala ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26903) 

191.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tunus ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26904) 

192.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tongo ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26905) 

193.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ukrayna ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26906) 

194.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Umman ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26907) 

195.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Venezuela ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26908) 

196.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Uruguay ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26909) 

197.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ürdün ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26910) 
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198.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yemen ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26911) 

199.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Vietnam ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26912) 

200.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yeni Zelanda ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26913) 

201.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Suudi Arabistan ile imzalanan 
uluslararası anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26914) 

202.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Zimbabve ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26915) 

203.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Slovakya ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26916) 

204.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Uganda ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26917) 

205.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şili ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26918) 

206.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Slovenya ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26919) 

207.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tacikistan ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26920) 

208.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Sudan ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26921) 

209.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Suriye ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26922) 

210.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Somali ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26923) 

211.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tanzanya ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26924) 

212.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tayland ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26925) 

213.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkmenistan ile imzalanan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26926) 

214.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Dışişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26927) 

215.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, tüketici güven endeksinin artırılmasına yönelik 
politikalara ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26929) 

216.- Mardin Milletvekili Ali Atalan’ın, Mardin’de yaşanan elektrik kesintilerine ve çiftçilerin 
mağduriyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26933) 

217.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, 2017 yılında kullanılan kayıp kaçak elektrik miktarına 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26934) 
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218.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26935) 

219.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Van’da başlatılan sayaç okuma uygulaması sonrasında 
gerçekleşen elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/26936) 

220.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu’nun, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım 
Programı kapsamında desteklenen projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/26937) 

221.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, sahte antrenörlük belgelerine ve yapılan işlemlere 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26938) 

222.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26939) 

223.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, tarım ürünleri üretimi ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26940) 

224.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, ucuza satılan tavuk döner ve benzeri gıdalarla ilgili 
denetimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26941) 

225.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, doğal afetlerin tarım sektörü üzerindeki etkilerine karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26942) 

226.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26943) 

227.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Bosna Hersek’ten ithal edilen ve hastalık görülen 
karkas etlerinin imha sürecine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/26944) 

228.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, içme sularında ve gıdalarda mikroplastiklerin olup 
olmadığına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/26945) 

229.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Aspartam, Sakkarin, Asesulfam ve Suklaroz 
ithalatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26946) 

230.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, FETÖ şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak 
hayatını kaybeden bir öğretmene ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26949) 

231.- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın, Van’ın Edremit ilçesi Kaymakamının İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne gönderdiği iddia edilen bir yazıya ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/26950) 

232.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un, Ankara Valiliğince Alevi örgüt temsilcileriyle 
yapılan güvenlik toplantısına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/26951) 

233.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, Hatay’ın Samandağı ilçesindeki bir ölüm olayına 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26952) 

234.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Karabük ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26953) 
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235.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Karaman ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26954) 

236.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kastamonu ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26955) 

237.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Adıyaman ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26956) 

238.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kırıkkale ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26957) 

239.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Ağrı ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26958) 

240.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kırşehir ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26959) 

241.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kilis ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26960) 

242.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Aksaray ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26961) 

243.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kütahya ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26962) 

244.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Batman ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26963) 

245.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Nevşehir ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26964) 

246.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bayburt ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26965) 

247.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Rize ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26966) 

248.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bingöl ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26967) 

249.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Osmaniye ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26968) 

250.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bitlis ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26969) 

251.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Siirt ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26970) 

252.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Çankırı ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26971) 

253.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Şanlıurfa ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26972) 
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254.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Düzce ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26973) 

255.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Şırnak ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26974) 

256.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Elazığ ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26975) 

257.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Van ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26976) 

258.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26977) 

259.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Diyarbakır ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26978) 

260.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Erzincan ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26979) 

261.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Yozgat ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26980) 

262.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Erzurum ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26981) 

263.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Mardin ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26982) 

264.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Gümüşhane ilinde 2017 yılında meydana gelen 
trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26983) 

265.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Muş ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26984) 

266.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Hakkari ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26985) 

267.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kars ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26986) 

268.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Iğdır ilinde 2017 yılında meydana gelen trafik 
kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26987) 

269.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kahramanmaraş ilinde 2017 yılında meydana gelen 
trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26988) 

270.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir 
çocuğun yerde bulduğu bir cismin patlaması sonucunda yaralanmasına ve açılan soruşturmaya ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26989) 

271.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, Adana-Kozan arası taşımacılık yapan firmalara kesilen 
cezalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26990) 

272.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in, Ankara’nın Çayyolu ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi’nde 
yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26991) 
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273.- İstanbul Milletvekili Selina Doğan’ın, İstanbul Valiliği tarafından gösterimi yasaklanan bir 
filme ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26992) 

274.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Denizli Büyükşehir Belediyesi personel sayısına ve 
diğer kurumlara atananlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26993) 

275.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı bir mahalledeki 
hırsızlık olaylarına karşı alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26994) 

276.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı bir köyün sulama 
göleti ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26995) 

277.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay’ın Samandağ ilçesinde polisin dur ihtarına 
uymayan bir gencin ölümü ile ilgili soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/26996) 

278.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, POMEM alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/26997) 

279.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26998) 

280.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Diyarbakır ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/26999) 

281.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 
açıklamalarına ve belediyecilik faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27000) 

282.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Yozgat ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27001) 

283.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Van ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27002) 

284.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Şırnak ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27003) 

285.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Şanlıurfa ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27004) 

286.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Siirt ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27005) 

287.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Rize ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27006) 

288.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Osmaniye ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27007) 

289.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Nevşehir ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27008) 

290.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Muş ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27009) 

291.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Mardin ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27010) 



TBMM B: 99 15 . 5 . 2018

34 

292.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kütahya ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27011) 

293.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kilis ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27012) 

294.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kırşehir ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27013) 

295.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kırıkkale ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27014) 

296.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kastamonu ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27015) 

297.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kars ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27016) 

298.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Karaman ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27017) 

299.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Karabük ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27018) 

300.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kahramanmaraş ilinde görevli AFAD personeline 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27019) 

301.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Iğdır ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27020) 

302.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Hakkari ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27021) 

303.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Gümüşhane ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27022) 

304.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Erzurum ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27023) 

305.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Erzincan ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27024) 

306.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Elazığ ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27025) 

307.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Düzce ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27026) 

308.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Çankırı ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27027) 

309.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bitlis ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27028) 

310.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bingöl ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27029) 

311.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bayburt ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27030) 
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312.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Batman ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27031) 

313.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Aksaray ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27032) 

314.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Ağrı ilinde görevli AFAD personeline ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27033) 

315.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Adıyaman ilinde görevli AFAD personeline ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27034) 

316.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in, Ankara’nın Çayyolu ilçesi Dodurga mahallesinde bir 
alanın hafriyat alanı olarak belirlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27035) 

317.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27036) 

318.- Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’in, sivil vatandaşlara tanınan yıllık mermi alma hakkının 
artırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27037) 

319.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, göçmenler için telefon kartı dağıtımı projesine ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27038) 

320.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara’nın, sivillere tanınan yıllık mermi hakkının 
artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27039) 

321.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Denizli Acıpayam Apa Köyü’nün elektrik altyapısı 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27040) 

322.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün, sivil vatandaşların mermi alma hakkının artırılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27041) 

323.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Kirmir Çayı bölgesindeki kum ocaklarının çevreye 
verdiği zarara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27042) 

324.- Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın, uyuşturucu satışının ve kullanımının önlenmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27043) 

325.- Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın, Batman’da madde bağımlılığı ile mücadelede 
Bakanlığın rolüne ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27044) 

326.- Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın, Midyat’ta madde bağımlılığı ile mücadelede 
Bakanlığın rolüne ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27045) 

327.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Kalkınma 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27046) 

328.- Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın, Hatay’ın Kırıkhan ilçesine 2018 bütçesinden ayrılan 
kaynağa ve yapılacak yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27047) 

329.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Çanakkale’deki 57. Alay Şehitliğinden Tekirdağlı 
şehitlerin isimlerinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/27048) 

330.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, tarihi eserlere ve müze envanterlerine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27049) 
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331.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, Göbeklitepe sit alanında beton döküldüğü iddiasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27050) 

332.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Çanakkale zaferiyle ilgili bir kamu spotunda 
Atatürk’e yer verilmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27051) 

333.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27052) 

334.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, Göbeklitepe arkeoloji sahasındaki çalışmalar ile ilgili 
iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27053) 

335.- Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın, Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki tarihi yapı ve sit alanlarına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27054) 

336.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Maliye 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27055) 

337.- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın, Diyarbakır’da bir ortaokul öğrencisinin İstiklal Marşı’nı 
okuyamadığı için öğretmeni tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/27056) 

338.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, FETÖ şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak 
hayatını kaybeden bir öğretmene ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27057) 

339.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, İYEP kapsamında öğretmenlere verilen ek görevlere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27058) 

340.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, ücretli öğretmenlere nöbet tutturulmasına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27059) 

341.- Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde okuma oranları ile ilgili 
verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27060) 

342.- Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde öğretmen açığına ve derslik 
sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27061) 

343.- Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın, Hatay’ın Arsuz ilçesindeki öğretmen açığına ve derslik 
sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27062) 

344.- Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın, Hatay’ın Samandağ ilçesindeki okuma-yazma oranlarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27063) 

345.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, öğrenci sayısı 100-200 arasında olan öğrenci yurtlarında 
otomatik yangın sistemi kurma zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/27064) 

346.- İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay’ın, Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde 
yapılan değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27065) 

347.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27066) 

348.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, Bartın İl Milli Eğitim Müdürünün bazı söz ve eylemlerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27067) 

349.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, devlet okullarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
yeni bir milli eğitim politikası oluşturulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/27068) 
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350.- Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın, Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki okuma oranına ve eğitim 
durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27069) 

351.- Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın, Hatay’ın Altınözü ilçesindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27070) 

352.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Milli Savunma 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27071) 

353.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, helikopter amfibi hücum gemisi ihalesine ilişkin Milli 
Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27072) 

354.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, Astsubaylıktan Subaylığa Statü Geçiş Sınavı baraj 
puanının 60 puana düşürülmesi talebine ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/27073) 

355.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Orman ve Su 
İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27074) 

356.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, çam fıstığında görülen bir hastalığa ilişkin Orman ve 
Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27075) 

357.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in, Ankara için DSİ tarafından hazırlatılan Su Master Planı’na 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27076) 

358.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, içme sularında mikroplastiklerin olup olmadığına yönelik 
yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27077) 

359.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in, şehir hastanelerinin denetimine ilişkin Sağlık 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27078) 

360.- Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın, Hatay’ın Erzin ilçesindeki talasemi vakalarına ilişkin 
Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27079) 

361.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, sağlık çalışanlarının yıpranma payına yönelik 
düzenleme talebine ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27080) 

362.- Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın, Hatay’ın Arsuz ilçesindeki talasemi hastalarına ilişkin 
Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27081) 

363.- Burdur Milletvekili Mehmet Göker’in, aile hekimliklerinde çalışan personele yönelik ücret 
politikasına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27082) 

364.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Sağlık 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27083) 

365.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, hastane enfeksiyonu vakalarına ilişkin Sağlık 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27084) 

366.- Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul’un, diyaliz görevlilerine ve diyaliz teknikerlerinin 
istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27085) 

367.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinin 
faaliyette olan birimlerine ve personel sayısına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/27086) 

368.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, mide küçültme ameliyatlarına dair bazı verilere ilişkin 
Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27087) 



TBMM B: 99 15 . 5 . 2018

38 

369.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, mikroplastiklerin yol açabileceği sorunların araştırılmasına 
ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27088) 

370.- Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan talasemi hastalarına 
ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27089) 

371.- Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın, sivil havacılık faaliyetlerinin denetimine ve İran’da 
düşen bir uçağa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/27090) 

372.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, pilotların mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi 
ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27091) 

373.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlıkta kullanılan halılara ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27092) 

374.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türk bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına ait 
yabancı bayraklı gemilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/27093) 

375.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, sivil havacılık faaliyetlerinin denetimine ve İran’da düşen 
bir uçağa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27094) 

376.- Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın, Batman’ın havalimanı ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27095) 

377.- Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya’nın, Mavi Balina isimli bilgisayar oyununun ülkemizden 
indirilmesinin engellenmesine ve çocukları korumaya yönelik tedbirlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27096) 

378.- Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya’nın, Adana-Mersin hızlı tren hattı çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27097) 

379.- İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’ın, Ankara İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi’ne ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27098) 

380.- İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’ın, İzmir’de deniz ulaşımının kolaylaştırılmasına 
yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/27099) 

381.- İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’ın, İZBAN’ın sözleşme gereği TCDD’ye ödeyeceği 
meblağa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/27100)
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       No: 127
15 Mayıs 2018 Salı

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, akaryakıt fiyatlarındaki artışa ve 
akaryakıttan alınan vergiye ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28233) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 02.04.2018) 

2.- Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan’ın, bir iş adamının faaliyetlerine ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/28234) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018) 

3.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un, TRT’nin dış yapımlar için yaptığı ödemelere ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28235) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2018) 

4.- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın, Yüksekova’da 10 Mart 2018’de arazideki patlayıcı 
maddenin infilakı sebebiyle bir çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/28236) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2018) 

5.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un, ÖSO ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/28237) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2018) 

6.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu’nun, muhtarların yurt dışı gezilerine 
götürülmesi uygulamasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28238) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.04.2018) 

7.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in, Sinop İl Müftülüğünde açılan bir soruşturmanın 
akıbetine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28239) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018) 

8.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, TRT Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında 
Yönetmelik’te yapılan bir değişikliğe ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28240) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12.04.2018) 

9.- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın, Urartu Dili’nin korunması ve geliştirilmesi için yapılan 
çalışmalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28241) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018) 

10.- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın, Hertevince’nin korunması ve geliştirilmesi için yapılan 
çalışmalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28242) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018) 

11.- Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir’in, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yaşanan 
silahlı saldırı olayına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28243) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.04.2018) 

12.- İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın, muhtarların götürüldüğü yurt dışı gezilerinin 
maliyetine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28244) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

13.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ne ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/28245) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Muş ilinde 2013-2018 yılları arasında 
hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28246) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırşehir ilinde 2013-2018 yılları 
arasında hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28247) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 
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16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kars ilinde 2013-2018 yılları arasında 
hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28248) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

17.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kilis ilinde 2013-2018 yılları arasında 
hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28249) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

18.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Rize ilinde 2013-2018 yılları arasında 
hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28250) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

19.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mardin ilinde 2013-2018 yılları 
arasında hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28251) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

20.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Siirt ilinde 2013-2018 yılları arasında 
hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28252) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

21.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kastamonu ilinde 2013-2018 yılları 
arasında hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28253) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

22.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kütahya ilinde 2013-2018 yılları 
arasında hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28254) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

23.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırıkkale ilinde 2013-2018 yılları 
arasında hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28255) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

24.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Nevşehir ilinde 2013-2018 yılları 
arasında hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28256) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

25.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Osmaniye ilinde 2013-2018 yılları 
arasında hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28257) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

26.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gümüşhane ilinde 2013-2018 yılları 
arasında hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28258) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

27.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karabük ilinde 2013-2018 yılları 
arasında hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28259) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

28.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kahramanmaraş ilinde 2013-2018 
yılları arasında hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/28260) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

29.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Iğdır ilinde 2013-2018 yılları arasında 
hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28261) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 
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30.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakkari ilinde 2013-2018 yılları 
arasında hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28262) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

31.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum ilinde 2013-2018 yılları 
arasında hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28263) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

32.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzincan ilinde 2013-2018 yılları 
arasında hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28264) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

33.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karaman ilinde 2013-2018 yılları 
arasında hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28265) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

34.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şanlıurfa ilinde 2013-2018 yılları 
arasında hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28266) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

35.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Elazığ ilinde 2013-2016 yılları arasında 
hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28267) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

36.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır ilinde 2013-2018 yılları 
arasında hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28268) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

37.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Düzce ilinde 2013-2018 yılları arasında 
hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28269) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

38.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şırnak ilinde 2013-2018 yılları arasında 
hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28270) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

39.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı ilinde 2013-2018 yılları 
arasında hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28271) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

40.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bingöl ilinde 2013-2018 yılları arasında 
hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28272) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

41.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bitlis ilinde 2013-2018 yılları arasında 
hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28273) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

42.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bayburt ilinde 2013-2018 yılları 
arasında hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28274) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

43.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Batman ilinde 2013-2018 yılları 
arasında hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28275) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 
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44.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Aksaray ilinde 2013-2018 yılları 
arasında hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28276) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

45.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ağrı ilinde 2013-2018 yılları arasında 
hakkında dava açılan kolluk mensuplarının sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28277) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

46.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kars ilinden 2013-2018 yılları arasında 
kolluk mensupları aleyhine AİHM’e giden dosyalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28278) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

47.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kütahya ilinden 2013-2018 yılları 
arasında kolluk mensupları aleyhine AİHM’e giden dosyalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28279) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

48.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ağrı ilinden 2002-2018 yılları arasında 
kolluk mensupları aleyhine AİHM’e giden dosyalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28280) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

49.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Nevşehir ilinden 2013-2018 yılları 
arasında kolluk mensupları aleyhine AİHM’e giden dosyalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28281) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

50.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Batman ilinden 2013-2018 yılları 
arasında kolluk mensupları aleyhine AİHM’e giden dosyalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28282) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

51.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Iğdır ilinde 2013-2018 yılları arasında 
kolluk müdahalesi sırasında hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28283) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

52.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karaman ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kolluk müdahalesi sırasında hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/28284) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

53.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakkari ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kolluk müdahalesi sırasında hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/28285) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

54.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Muş ilinde 2013-2018 yılları arasında 
kolluk müdahalesi sırasında hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28286) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

55.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kars ilinde 2013-2018 yılları arasında 
kolluk müdahalesi sırasında hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28287) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

56.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kastamonu ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kolluk müdahalesi sırasında hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/28288) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

57.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şanlıurfa ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kolluk müdahalesi sırasında hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/28289) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 
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58.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Nevşehir ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kolluk müdahalesi sırasında hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/28290) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

59.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van ilinde 2013-2018 yılları arasında 
kolluk müdahalesi sırasında hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28291) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

60.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yozgat ilinde 2013-2018 yılları arasında 
kolluk müdahalesi sırasında hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28292) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

61.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, Diyanet Çocuk Dergisi’nde 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın birkaç cümle ile yer almasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/28293) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

62.- Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde silahlı 
saldırıda bulunan bir şahsa ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28294) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.04.2018) 

63.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, bir medya grubunun satışında Ziraat Bankası’ndan 
alınan kredinin koşullarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28295) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.04.2018) 

64.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, Çorum’da bulunan Koyunbaba Türbesi’nin Alevi 
vatandaşlarca kullanılmakta iken camiye dönüştürülmesine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28296) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

65.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, bir medya grubunun yapacağı satın almaya ve 
medyada tekelleşme iddialarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28297) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.04.2018) 

66.- İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner’in, Elazığ’ın Maden ilçesindeki bakır işletmesince 
yapılan hafriyat dökümünden kaynaklanan sorunlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28298) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

67.- Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın, yurt dışında tutulan altın rezervlerine ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28299) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

68.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, FETÖ soruşturması kapsamında TMSF’ye 
devredilen şirketlerle ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28300) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

69.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın, Hacıbektaş Semah Topluluğu’nun üye sayısını artırma 
taleplerine Bakanlıkça olumsuz yanıt verildiği iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28301) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

70.- İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner’in, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerinde 
çevre kirliliğinin kanser vakalarındaki rolü hakkında yürütülen bir araştırma projesinin sonuçlarına 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28302) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

71.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, THY seferlerinde muhalif gazetelerin dağıtılmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28303) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 
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72.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, şeker fabrikalarının satış sürecine ve fabrika 
çalışanlarının durumuna ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28304) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.04.2018) 

73.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Konut Hesabı ve Devlet Katkısı uygulamasına 
katılan ve uygulamadan çıkan kişi sayılarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28305) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

74.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, konut kredisi kullanan vatandaşların medeni durum, 
yaş ve gelir düzeylerine dair verilere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28306) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.04.2018) 

75.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ev sahibi, kiracı ve kiralık konut sayılarına ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28307) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

76.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, Antalya Balbey Mahallesi’nde devam eden 
kentsel yenileşme projesinin bulunduğu aşamaya ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28308) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

77.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırşehir ilinde 2003-2018 yılları 
arasında kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28309) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

78.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yozgat ilinde 2013-2018 yılları arasında 
kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28310) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

79.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kahramanmaraş ilinde 2003-2018 
yılları arasında kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28311) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

80.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman ilinde 2003-2018 yılları 
arasında kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28312) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

81.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şırnak ilinde 2013-2018 yılları arasında 
kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28313) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

82.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırıkkale ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/28314) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

83.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kütahya ilinde 2003-2018 yılları 
arasında kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28315) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

84.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şanlıurfa ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/28316) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

85.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kars ilinde 2013-2018 yılları arasında 
kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28317) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 
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86.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırıkkale ilinde 2003-2018 yılları 
arasında kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28318) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

87.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Rize ilinde 2013-2018 yılları arasında 
kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28319) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

88.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Osmaniye ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/28320) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

89.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kolluk kuvvetlerinin orantısız güç 
kullanımı sonucu gerçekleşen ölümler nedeniyle son on yılda AİHM’de ödenen tazminatlara ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28321) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

90.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kastamonu ilinde 2003-2018 yılları 
arasında kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28322) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

91.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bitlis ilinde 2013-2018 yılları arasında 
kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28323) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

92.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, polis memurlarının amirden izin 
almaksızın ateş açmasına izin veren PVSK hükümlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/28324) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

93.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı ilinde 2003-2018 yılları 
arasında kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28325) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

94.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/28326) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

95.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2018 yılları arasında Türkiye’nin 
yaşam hakkı ihlali nedeniyle AİHM’de ödediği tazminatlar için rücu edilen kamu görevlisi sayısına 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28327) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

96.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bayburt ilinde 2003-2018 yılları 
arasında kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28328) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

97.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Batman ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/28329) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

98.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Nevşehir ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/28330) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

99.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ağrı ilinde 2013-2018 yılları arasında 
kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28331) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 
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100.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Siirt ilinde 2013-2018 yılları arasında 
kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28332) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

101.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bayburt ilinde 2013-2016 yılları 
arasında kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/28333) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

102.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırşehir ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/28334) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

103.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Aksaray ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/28335) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

104.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bingöl ilinde 2003-2018 yılları 
arasında kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28336) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

105.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kastamonu ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/28337) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

106.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Rize ilinde 2003-2018 yılları arasında 
kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28338) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.04.2018) 

107.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karaman ilinde 2003-2018 yılları 
arasında kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28339) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

108.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mardin ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/28340) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

109.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Muş ilinde 2003-2018 yılları arasında 
kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28341) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.04.2018) 

110.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kütahya ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/28342) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

111.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakkari ilinde 2003-2018 yılları 
arasında kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28343) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

112.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Siirt ilinde 2003-2018 yılları arasında 
kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28344) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.04.2018) 

113.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kilis ilinde 2013-2018 yılları arasında 
kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28345) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 
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114.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır ilinde 2003-2018 yılları 
arasında kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28346) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

115.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yozgat ilinde 2003-2018 yılları 
arasında kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28347) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

116.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Düzce ilinde 2003-2018 yılları arasında 
kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28348) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.04.2018) 

117.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kahramanmaraş ilinde 2013-2018 
yılları arasında kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/28349) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

118.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Aksaray ilinde 2003-2018 yılları 
arasında kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28350) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

119.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kars ilinde 2003-2018 yılları arasında 
kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28351) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.04.2018) 

120.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karaman ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/28352) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

121.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ağrı ilinde 2003-2018 yılları arasında 
kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28353) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.04.2018) 

122.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kilis ilinde 2003-2018 yılları arasında 
kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28354) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.04.2018) 

123.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Iğdır ilinde 2013-2018 yılları arasında 
kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28355) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

124.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bitlis ilinde 2003-2018 yılları arasında 
kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28356) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.04.2018) 

125.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van ilinde 2003-2018 yılları arasında 
kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28357) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.04.2018) 

126.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakkari ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/28358) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

127.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şırnak ilinde 2003-2018 yılları arasında 
kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28359) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.04.2018) 
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128.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Iğdır ilinde 2003-2018 yılları arasında 
kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28360) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.04.2018) 

129.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Muş ilinde 2013-2018 yılları arasında 
kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28361) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

130.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şanlıurfa ilinde 2003-2018 yılları 
arasında kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28362) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

131.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzincan ilinde 2003-2018 yılları 
arasında kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28363) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

132.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van ilinde 2013-2018 yılları arasında 
kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28364) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

133.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Osmaniye ilinde 2003-2018 yılları 
arasında kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28365) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

134.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karabük ilinde 2003-2018 yılları 
arasında kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28366) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

135.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Nevşehir ilinde 2003-2018 yılları 
arasında kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28367) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

136.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karabük ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/28368) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

137.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Elazığ ilinde 2003-2018 yılları arasında 
kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28369) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.04.2018) 

138.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mardin ilinde 2003-2018 yılları 
arasında kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28370) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

139.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bingöl ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/28371) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

140.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gümüşhane ilinde 2003-2018 yılları 
arasında kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28372) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

141.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, stoğu biten ve yeni alınan gaz 
bombalarının kullanıldığı yerlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28373) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.04.2018) 
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142.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/28374) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

143.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Düzce ilinde 2013-2018 yılları arasında 
kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28375) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

144.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003 yılından bu yana kolluk 
kuvvetlerinin orantısız güç kullanımı sonucu gerçekleşen ölüm ve yaralanmalar nedeniyle açılan 
davalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28376) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

145.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/28377) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

146.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gümüşhane ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/28378) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

147.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum ilinde 2003-2018 yılları 
arasında kapatılan iş yeri, fabrika vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28379) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

148.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/28380) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

149.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzincan ilinde 2013-2018 yılları 
arasında kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/28381) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

150.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Elazığ ilinde 2013-2018 yılları arasında 
kapatılan gazete, dergi, internet sitesi, radyo ve televizyonlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28382) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

151.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Elazığ ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28383) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

152.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, AR-GE’ye ayrılan kaynakların tahsisinde öncelikli 
olarak belirlenen sektörlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28384) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 18.04.2018) 

153.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Aksaray ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28385) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

154.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şırnak ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28386) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

155.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kredi borcu olan kişi sayısına ve toplam borç 
tutarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28387) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 
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156.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Osmaniye ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28388) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

157.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Siirt ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28389) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

158.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Nevşehir ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28390) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

159.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yozgat ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28391) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

160.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van ilinde 2013-2018 yılları arasında 
yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28392) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

161.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Rize ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28393) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

162.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28394) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

163.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kilis ilinde 2013-2018 yılları arasında 
yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28395) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

164.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Nevşehir ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28396) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

165.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mardin ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28397) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

166.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırıkkale ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28398) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

167.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Batman ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28399) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

168.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yastık altındaki altınların ekonomiye katılması 
için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28400) (Başkanlığa geliş tarihi: 
18.04.2018) 

169.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karaman ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28401) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 
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170.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırıkkale ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28402) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

171.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kahramanmaraş ilinde 2013-2018 
yılları arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28403) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

172.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Iğdır ilinde 2013-2018 yılları arasında 
yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28404) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

173.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırşehir ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28405) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

174.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Osmaniye ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28406) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

175.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kars ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28407) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

176.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yozgat ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28408) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

177.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karabük ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28409) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

178.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Siirt ilinde 2013-2018 yılları arasında 
yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28410) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

179.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kütahya ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28411) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

180.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzincan ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28412) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

181.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Iğdır ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28413) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

182.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28414) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

183.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakkari ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28415) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 
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184.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karabük ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28416) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

185.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kastamonu ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28417) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

186.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karaman ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28418) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

187.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kilis ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28419) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

188.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Rize ilinde 2013-2018 yılları arasında 
yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28420) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

189.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ağrı ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28421) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

190.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı örtülü 
ödeneklerinden 2017 yılında yapılan harcamalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28422) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

191.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kütahya ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28423) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

192.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28424) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

193.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırşehir ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28425) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

194.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Düzce ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28426) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

195.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bayburt ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28427) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

196.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bitlis ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28428) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

197.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28429) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 
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198.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gümüşhane ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28430) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

199.- Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar’ın, emniyet personeline verilecek operasyon 
tazminatlarına ve polislerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28431) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

200.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bingöl ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28432) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

201.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28433) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

202.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şırnak ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28434) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

203.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Elazığ ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28435) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

204.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kars ilinde 2013-2018 yılları arasında 
yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28436) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

205.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bitlis ilinde 2013-2018 yılları arasında 
yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28437) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

206.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Muş ilinde 2013-2018 yılları arasında 
yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28438) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

207.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, kimyasal silah saldırılarına karşı yapılan acil eylem 
planına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28439) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

208.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mardin ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28440) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

209.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gümüşhane ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28441) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

210.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, Merkez Bankası’nın personel sayısındaki azalmaya 
ve personel giderlerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28442) (Başkanlığa geliş tarihi: 
18.04.2018) 

211.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28443) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 
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212.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Düzce ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28444) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

213.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Adalet ve Kalkınma Partisi’nde yapılan FETÖ temizliği 
konusundaki bir açıklamaya ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28445) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 18.04.2018) 

214.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ağrı ilinde 2013-2018 yılları arasında 
yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28446) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

215.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, bankaların işlem ücretlerine ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/28447) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

216.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şanlıurfa ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28448) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

217.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, Yusufeli Baraj ve HES ihalesinin maliyetine ve ihale 
bedeline ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28449) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

218.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Aksaray ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28450) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

219.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bingöl ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28451) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

220.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakkâri ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28452) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

221.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kastamonu ilinde 2013-2018 yılları 
arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28453) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

222.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28454) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

223.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Batman ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28455) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

224.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kahramanmaraş ilinde 2013-2018 
yılları arasında yasaklanan kitap, mevkute, afiş, pankart vb. sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/28456) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

225.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van ilinde 2013-2018 yılları arasında 
cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28457) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 18.04.2018) 
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226.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bayburt ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28458) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

227.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Muş ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28459) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

228.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28460) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

229.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2018 yılları arasında sahte 
diploma ile görev yaptığı tespit edilen kişilere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28461) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

230.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şanlıurfa ilinde 2013-2018 yılları 
arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28462) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

231.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun, özelleştirilen kuruluşlara ve elde edilen 
gelirlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28463) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2018) 

232.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun, Suriyeli sığınmacılarla ilgili çeşitli verilere 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28464) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2018) 

233.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’daki bisiklet yollarına ve bisiklet kullanımının 
özendirilmesine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28465) (Başkanlığa geliş tarihi: 
19.04.2018) 

234.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’daki inşaatların kamu mallarına verdikleri 
zararlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28466) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2018) 

235.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da alt yapı ve üst yapı kalıntıları nedeniyle 
meydana gelen kazalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28467) (Başkanlığa geliş tarihi: 
19.04.2018) 

236.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün, kadına yönelik nefret suçlarına dair verilere 
ve cinsiyet temelli ayrımcılık içeren bir TV programına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28468) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2018) 

237.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün, Açıköğretim sınavında sorulan cinsiyetçi bir soruya 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28469) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2018) 

238.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, son on beş yılda Trakya Bölgesine yapılan 
termik santral, kırma ve eleme tesisi, taş ocağı, petro-kimya ve çimento fabrikalarına ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28470) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2018) 

239.- İstanbul Milletvekili Zeynel Emre’nin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun 
faaliyetlerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28471) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2018) 

240.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Milli Eğitim Bakanlığında kadroya 
alınan taşeron işçilerin sendika değiştirmeye zorlandığına dair iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/28472) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 
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241.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, SGK ile yapılan protokole rağmen Ziraat 
Bankası’nın emekli olmak isteyenlere kredi vermediğine dair iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/28473) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

242.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, Ceyş-ül İslam grubunun Fırat Kalkanı sahasındaki 
Cerablus’a taşınmasıyla ilgili alınan güvenlik önlemlerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28474) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

243.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Suriyeli öğrenci ve öğretmenlere sağlanan burs 
desteğinden yararlanan kişi sayısına ve destek miktarlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/28475) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

244.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ülkemizdeki mültecilere ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/28476) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

245.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, KHK ile düzenlenen taşeron uygulaması ile 
emekli olan kişi sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28477) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

246.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, son 15 yılda Niğde’de faaliyetine son veren fabrika 
sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28478) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

247.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yabancı uyruklu ve mülteciler tarafından açılan iş 
yerlerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28479) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

248.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de patates üreticilerinin borçlarının 
ertelenmesi talebine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28480) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

249.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Havaalanı inşaatının başlama tarihine 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28481) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

250.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, KİT’lerde çalışan iç denetçilerin maaş farklılıklarına 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28482) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

251.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, 15 Temmuz 2016’dan itibaren açığa alınan personele 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28483) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

252.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, taşeron olarak çalışırken kadroya geçmek için dava 
veya icra takibinden vazgeçen işçilere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/28484) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.04.2018) 

253.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, son beş yılda istisnai kadrolara yapılan işe alımlara ilişkin 
Başbakan Yardımcısı’ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/28485) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

254.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, TRT Yönetim Kurulu toplantılarında ses kaydı alma 
zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi 
(7/28486) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

255.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, son beş yılda istisnai kadrolara yapılan işe alımlara ilişkin 
Başbakan Yardımcısı’ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28487) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 
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256.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, son beş yılda istisnai kadrolara yapılan işe alımlara ilişkin 
Başbakan Yardımcısı’ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/28488) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

257.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, son beş yılda istisnai kadrolara yapılan işe alımlara 
ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/28489) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

258.- Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş’ın, hazine tarafından yatırım garantisi ve borç 
üstlenim garantisi verilen projelere ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru 
önergesi (7/28490) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

259.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, son beş yılda istisnai kadrolara yapılan işe alımlara ilişkin 
Başbakan Yardımcısı’ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/28491) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

260.- İstanbul Milletvekili Erdal Ataş’ın, Elazığ Yüksek Güvenlikli Hapishanesindeki hak 
ihlali iddialarına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28492) (Başkanlığa geliş tarihi: 
04.04.2018) 

261.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, tutuklu bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin 
durumuna ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28493) (Başkanlığa geliş tarihi: 
06.04.2018) 

262.- Şırnak Milletvekili Aycan İrmez’in, Tarsus Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen 
hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28494) (Başkanlığa geliş tarihi: 
06.04.2018) 

263.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’ın, Şakran 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevindeki hak 
ihlali iddialarına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28495) (Başkanlığa geliş tarihi: 
09.04.2018) 

264.- Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı’nın, OHAL sürecinde cezaevlerinde yasaklanan 
sosyal aktivite ve etkinliklere ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28496) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 09.04.2018) 

265.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir hükümlüye talep ettiği vegan 
yemeklerin verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28497) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 13.04.2018) 

266.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, bir köşe yazısında yürütülmekte olan soruşturma ve 
kovuşturmalar hakkında aktarılan bilgilere ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28498) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

267.- Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın, Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı 
iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28499) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 13.04.2018) 

268.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın, Van Erciş Devlet Hastanesi’nde yenidoğan bir 
bebeğin hayatını kaybettiği olaya yönelik soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/28500) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

269.- İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Isparta E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir 
tutukluya verilen hücre cezasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28501) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.04.2018) 
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270.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, Tarsus 3 No’lu T Tipi Cezaevi’ndeki açlık 
grevine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28502) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

271.- Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan’ın, Elazığ T Tipi Cezaevinde nakledilen bir mahkuma 
kötü muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28503) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.04.2018) 

272.- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın, Van’ın Erciş ilçesinde bazı gazetecilerin sosyal medya 
üzerinden hedef gösterildikleri iddialarına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28504) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

273.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yurt dışında olup hakkında yakalama kararı çıkan 
Türk vatandaşlarına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28505) (Başkanlığa geliş tarihi: 
18.04.2018) 

274.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’ın, anneleriyle birlikte cezaevinde bulunan 
çocukların eğitim öğretimlerine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28506) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19.04.2018) 

275.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, 15 Temmuz 2016’dan itibaren açığa alınan personele 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28507) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

276.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, son beş yılda istisnai kadrolara yapılan işe alımlara ilişkin 
Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28508) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

277.- Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen engellilere 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28509) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.04.2018) 

278.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın, görevi süresince Bakanlığa yapılan ve 2018 yılında 
yapılması planlanan personel alımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/28510) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

279.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, 15 Temmuz 2016’dan itibaren açığa alınan personele 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28511) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

280.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, son beş yılda istisnai kadrolara yapılan işe alımlara ilişkin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28512) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

281.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, son beş yılda istisnai kadrolara yapılan işe alımlara ilişkin 
Avrupa Birliği Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28513) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

282.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, teknopark ve teknokent sayılarına ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28514) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

283.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, küçük sanayi işletmelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28515) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

284.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yatırımları teşvik etmek amacı ile kurulan üretim 
bölgelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28516) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 18.04.2018) 
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285.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, 15 Temmuz 2016’dan itibaren açığa alınan personele 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28517) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

286.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Bor Şeker Fabrikası’nın satışına ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28518) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

287.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, son beş yılda istisnai kadrolara yapılan işe alımlara ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28519) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

288.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, bir vatandaşın yaşlılık aylığının adına prim 
yatırılan iş yerinde fiili olarak çalışmadığı gerekçesiyle kesilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28520) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2018) 

289.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, İzmir’de çeşitli nedenlerle kadroya alınmayan 
taşeron işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28521) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

290.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın, Van Büyükşehir Belediyesi’nde taşeron işçilerine 
kadroya geçiş mülakatında yöneltilen sorulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/28522) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

291.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
güvenlik soruşturması nedeniyle işten çıkarılan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/28523) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

292.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, emekli maaşlarının yükseltilmesi, emeklilik yaşının 
düşürülmesi ve emeklilerin sendikalaşması konularına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/28524) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

293.- Van Milletvekili Adem Geveri’nin, Van Büyükşehir Belediyesi’nde taşeron işçilerine 
kadroya geçiş mülakatında yöneltilen sorulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/28525) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

294.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, İŞKUR’a başvuran yüksek okul ve üniversite 
mezunlarının sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28526) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

295.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2017 yılında ülke genelinde yıllık izin 
kullanamayan çalışan sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/28527) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

296.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ülke genelindeki fabrika ve işçi servisi sayısına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28528) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.04.2018) 

297.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2017 yılı sonu itibarıyla mevcut emlakçı sayısına 
ve emlakçı vasıtasıyla yapılan satış ve kira işlemlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/28529) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

298.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2017 yılı sonu itibarıyla işçilerin sendikalaşma 
oranına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28530) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.04.2018) 
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299.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, görme engellilere yönelik yapılan çalışmalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28531) (Başkanlığa geliş tarihi: 
18.04.2018) 

300.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın, emekli maaşlarıyla ilgili yapılması istenen bir 
düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28532) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

301.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, 15 Temmuz 2016’dan itibaren açığa alınan personele 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28533) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

302.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, memur ve işçi dağılımına göre sendikalı kadın 
sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28534) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.04.2018) 

303.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, sınavlarda başarılı olamayarak KHK düzenlemesiyle 
kadroya geçemeyip işsiz kalan kişi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/28535) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

304.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yabancı uyruklu kişiler ve mülteciler tarafından 
açılan işletme, işyeri ve fabrika sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/28536) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

305.- Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş’ın, seramik sektöründe çalışan işçilerin silikozis 
hastalığına yakalanma oranına ve işyerlerinin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28537) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

306.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, son beş yılda istisnai kadrolara yapılan işe alımlara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28538) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

307.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, MUÇEV adlı Vakfın faaliyetlerine ve Muğla 
ilinin kıyı alanlarının şirketlere devredildiği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/28539) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

308.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Osmanbey 
Mahallesi’nde su kaynaklarına kimyasal atık bırakıldığına dair iddiaların incelenmesine ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28540) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

309.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, İzmir Çeşme’de kurulan rüzgar enerjisi santrallerine 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28541) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.04.2018) 

310.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, Hasankeyf’in yeni yerleşim yerinin içine kurulacağı 
Kesmeköprü köyü sakinlerine kendi köylerinde yer tahsisi yapılması talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28542) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

311.- Muğla Milletvekili Akın Üstündağ’ın, Muğla ilindeki kıyıların MUÇEV adlı vakıf 
tarafından işletilmesine ve ilgili Danıştay kararına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/28543) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

312.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, Bakırçay Ovası’nda bulunan Ovacık Altın Madeni’nin 
faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28544) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 
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313.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun, Bursa’nın Kestel ilçesinden geçen 
Mandras Deresi’nin renginin kızıla dönüşmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/28545) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2018) 

314.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun, Bursa Karacabey’de bulunan 
Karadere’nin kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28546) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2018) 

315.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, Trakya’da kurulması öngörülen petro-kimya 
tesisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28547) (Başkanlığa geliş tarihi: 
19.04.2018) 

316.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, 15 Temmuz 2016’dan itibaren açığa alınan personele 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28548) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

317.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın, Bursa Yıldırım Belediyesi sınırları içinde yer alan 
bir inşaat sahasındaki göçük hakkındaki ihmal ve ihlal iddialarıyla ilgili işlemlere ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28549) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

318.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Akkaya Barajı’ndaki çevre kirliliği 
sorununun çözümüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28550) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.04.2018) 

319.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, son beş yılda istisnai kadrolara yapılan işe alımlara ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28551) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

320.- Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın, Süleyman Şah türbesinin taşınmasına ve ne zaman 
eski yerine geri götürüleceğine ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28552) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 09.04.2018) 

321.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, 15 Temmuz 2016’dan itibaren açığa alınan personele 
ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28553) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

322.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, son beş yılda istisnai kadrolara yapılan işe alımlara ilişkin 
Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28554) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

323.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, 15 Temmuz 2016’dan itibaren açığa alınan personele 
ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28555) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

324.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, Dubai merkezli altın firmalarının piyasada sebep olduğu 
haksız rekabete ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28556) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

325.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile 
belediyelere ait taşınmazlara ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28557) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.04.2018) 

326.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, son beş yılda istisnai kadrolara yapılan işe alımlara ilişkin 
Ekonomi Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28558) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

327.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, 15 Temmuz 2016’dan itibaren açığa alınan personele 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28559) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 
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328.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, son beş yılda istisnai kadrolara yapılan işe alımlara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28560) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

329.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, bir voleybol hakeminin sosyal medya paylaşımları 
nedeniyle iki yıl hak mahrumiyeti almasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/28561) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

330.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, halı sahası bulunan spor tesislerine ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28562) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

331.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in, öğrenim kredisi alan ve ödeyemeyen kişi sayısına 
ve öğrenim kredisi borçlarının silinmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/28563) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2018) 

332.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, Karşıyaka Stadı’nın projesine ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28564) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

333.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, 15 Temmuz 2016’dan itibaren açığa alınan personele 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28565) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

334.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, son beş yılda istisnai kadrolara yapılan işe alımlara ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28566) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

335.- Samsun Milletvekili Kemal Zeybek’in, Samsun’da tütün ekilen alan miktarına, tütün 
ekimiyle uğraşan aile sayısına ve ülkemizdeki tütün üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28567) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

336.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, Kırklareli merkez ve köylerine yapılan 
tarımsal kalkınmayı destekleyici yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/28568) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

337.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, bazı sakatatların ithalatında gümrük vergisinin 
sıfırlanmasına yönelik karara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/28569) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

338.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, nişasta bazlı şurup ve bazı tohum yağlarının Bosna 
Hersek’teki üretim miktarına ve ülkemizin ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/28570) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

339.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu personelinin FETÖ bağlantısı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28571) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

340.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, 2002-2018 yılları arasında Kırklareli’nin 
Babaeski ilçesine ve köylerine yapılan tarımsal kalkınmayı destekleyici yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28572) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

341.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, Kırklareli’nin Vize ilçesi ve köylerine yapılan 
tarımsal kalkınmayı destekleyici yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/28573) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

342.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Tarım Kredi Kooperatiflerinin destek verdikleri 
projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28574) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 18.04.2018) 
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343.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, sığır yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla Ziraat 
Bankası’nca verilen kredilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/28575) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

344.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce 
yapılan denetimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28576) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

345.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Sözleşmeli Küçük Baş Hayvancılık Projesi 
kapsamında koyun verilen üreticilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/28577) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

346.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TKDK’nın 2017 yılındaki desteklerine ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28578) (Başkanlığa geliş tarihi: 
18.04.2018) 

347.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Ukrayna’dan getirilen Romanov tipi koyunlara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28579) (Başkanlığa geliş tarihi: 
18.04.2018) 

348.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine ve köylerine 
yapılan tarımsal kalkınmaya yönelik yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/28580) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2018) 

349.- Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak’ın, Iğdır’daki küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin 
sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28581) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19.04.2018) 

350.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, 15 Temmuz 2016’dan itibaren açığa alınan personele 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28582) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

351.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, gıdalardaki pestisit kalıntılarının mevzuattaki sınır 
değerleri aşmasının önlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/28583) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

352.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, son beş yılda istisnai kadrolara yapılan işe alımlara ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28584) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

353.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, Kırklareli Pehlivanköy ilçesi ve köylerine 
yapılan tarımsal kalkınma yatırımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/28585) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

354.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, Kırklareli Demirköy ilçesi ve köylerine 
yapılan tarımsal kalkınma yatırımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/28586) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

355.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, Kırklareli Kofçaz ilçesi ve köylerine yapılan tarımsal 
kalkınma yatırımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28587) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

356.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, tekel esnafının alkol satışının yasak olduğu saatlerin 
esnetilmesine yönelik talebine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28588) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 
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357.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kooperatiflere ilişkin Gümrük ve Ticaret 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28589) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

358.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kuru üzüm üretimi ile ithalat ve ihracatına ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28590) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

359.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, 15 Temmuz 2016’dan itibaren açığa alınan personele 
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28591) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

360.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, son beş yılda istisnai kadrolara yapılan işe alımlara ilişkin 
Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28592) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

361.- Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca’nın, kayyum atanan bazı belediyelerde işten 
çıkarılan personele ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28593) (Başkanlığa geliş tarihi: 
05.04.2018) 

362.- Van Milletvekili Adem Geveri’nin, Van’ın Erciş ilçesinde polis oldukları iddia edilen 
kişilerce iki vatandaşın darp edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28594) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018) 

363.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Ayaş Belediyesi’nde gündeme gelen rüşvet iddialarına 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28595) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2018) 

364.- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın, Bursa İl Emniyet Müdürlüğünde muhtarlara atış talimi 
yaptırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28596) (Başkanlığa geliş tarihi: 
09.04.2018) 

365.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, İzmir’de bir köpeği öldüren polis 
memuru hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28597) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2018) 

366.- Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan’ın, bireysel silahlanmadaki artışa ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28598) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2018) 

367.- Van Milletvekili Adem Geveri’nin, Diyarbakır’da iki dildeki trafik levhalarının sökülmesine 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28599) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2018) 

368.- Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan’ın, Bursa’daki polis haftası etkinliklerinde muhtarlara 
silah eğitimi verilmesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28600) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12.04.2018) 

369.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın, Van’ın Erciş ilçesinde bir hasta yakınının 
gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28601) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.04.2018) 

370.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın, Kırklareli Valisi hakkında yürütülen bir idari 
soruşturmanın akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28602) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.04.2018) 

371.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Denizli Çameli Kızılkaya Mahallesi’ne kilit 
taşı döşenmesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28603) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.04.2018) 
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372.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Denizli’nin Çameli ilçesi Ayvacık mahallesindeki 
kilit taşı döşenmesi talebine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28604) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.04.2018) 

373.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadeleye ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28605) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

374.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Denizli Acıpayam Pınaryazı Köyü’ne kilit taşı 
döşenmesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28606) (Başkanlığa geliş tarihi: 
18.04.2018) 

375.- Van Milletvekili Adem Geveri’nin, Van Depremi’nde hasar gördüğü için yıkılan kamu 
binalarına ve arsalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28607) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 18.04.2018) 

376.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, 403 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca 
1964 yılında yapılan Türk vatandaşlığından çıkarma işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/28608) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2018) 

377.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, 15 Temmuz 2016’dan itibaren açığa alınan personele 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28609) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

378.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın, Bursa Yıldırım Belediyesi sınırları içinde yer alan 
bir inşaat sahasındaki göçük hakkındaki ihmal ve ihlal iddialarıyla ilgili işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28610) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

379.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, son beş yılda istisnai kadrolara yapılan işe alımlara ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28611) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

380.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, 15 Temmuz 2016’dan itibaren açığa alınan personele 
ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28612) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

381.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, son beş yılda istisnai kadrolara yapılan işe alımlara ilişkin 
Kalkınma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28613) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

382.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Şanlıurfa Göbeklitepe kazı alanında beton 
dökülmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28614) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.04.2018) 

383.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, 15 Temmuz 2016’dan itibaren açığa alınan personele 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28615) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

384.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, son beş yılda istisnai kadrolara yapılan işe alımlara ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28616) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

385.- Mardin Milletvekili Ali Atalan’ın, Rabat Kalesi’nin durumuna ve restore edilerek turizme 
açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28617) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.04.2018) 

386.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2001-2018 yılları arasında toplanan 
yurt dışı çıkış harcı tutarına ve kullanıldığı yerlere ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/28618) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 
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387.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, akaryakıt üzerindeki vergi yükünün azaltılmasına 
yönelik bir çalışma yapılmasına ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28619) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.04.2018) 

388.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’ın, 2003-2017 yılları arasında yapılan 
özelleştirmelerden elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/28620) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

389.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, kamu lojmanlarının satış şartlarına ilişkin Maliye 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28621) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

390.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, 15 Temmuz 2016’dan itibaren açığa alınan personele 
ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28622) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

391.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, son beş yılda istisnai kadrolara yapılan işe alımlara ilişkin 
Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28623) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

392.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un, Eğitimde Performans Değerlendirme Sistemi 
ile ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28624) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018) 

393.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, okul öncesi eğitim gören öğrenciler için 
planlanan projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28625) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 09.04.2018) 

394.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Denizli Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 
ortaya çıktığı iddia edilen torpil listesi sonrası yapılan soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/28626) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

395.- İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay’ın, Denizli Acıpayam’da müdür başyardımcılığı için 
yapılacak sınavın sonuçlarının önceden belirlendiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/28627) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2018) 

396.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Cağaloğlu Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 
sucuk partisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28628) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.04.2018) 

397.- Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın, Edirne’deki hiçbir Anadolu Lisesinin nitelikli okullar 
listesinde yer almamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28629) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.04.2018) 

398.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, liselere giriş sınavının tercih ve yerleştirme esaslarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28630) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

399.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, bazı illerde sınavla girilecek anadolu lisesi 
bulunmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28631) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.04.2018) 

400.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, sınavla öğrenci alan nitelikli liselerin belirlenme 
kriterlerine ve Sakarya’daki bazı okul ve ilçelerin durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/28632) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

401.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, Kırklareli merkez ve köylerine yapılan eğitim 
yatırımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28633) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.04.2018) 
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402.- Bursa Milletvekili Lale Karabıyık’ın, okulların açık olduğu dönemde mevsimlik işçi olarak 
çalışan çocukların durumuna yönelik tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/28634) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

403.- Bursa Milletvekili Lale Karabıyık’ın, Başkent Öğretmenevinde öğretmen alımlarına yönelik 
yapıldığı iddia edilen bir toplantıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28635) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

404.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’ndeki 
bazı hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28636) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.04.2018) 

405.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, Kırklareli Babaeski merkez ve köylerine 
yapılan eğitim yatırımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28637) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.04.2018) 

406.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında seçmeli 
veya zorunlu olarak verilen yabancı dil derslerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/28638) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

407.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, Kırklareli’nin Vize ilçesi ve köylerine yapılan 
eğitim yatırımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28639) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 18.04.2018) 

408.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Aydın’da atanamadığı için intihar eden genç 
öğretmene ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28640) (Başkanlığa geliş tarihi: 
18.04.2018) 

409.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, liselere geçiş sınavı için oluşturulan nitelikli okullar 
listesinde Ankara’nın Bala ilçesindeki okulların yer almamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/28641) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2018) 

410.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, nitelikli okullar listesine Haymana’dan hiçbir okulun 
dahil edilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28642) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19.04.2018) 

411.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, Kırklareli Pınarhisar ilçesi ve köylerine 
eğitim alanında yapılan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28643) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2018) 

412.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, özel okul öğretmenlerinin sözleşme şartlarından 
doğan mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28644) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.04.2018) 

413.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, bir açıköğretim ders kitabında yer alan ve kadının 
toplumsal rolünü sınırlayan bir soruya ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28645) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

414.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, 15 Temmuz 2016’dan itibaren açığa alınan personele 
ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28646) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

415.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, son beş yılda istisnai kadrolara yapılan işe alımlara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28647) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 
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416.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bakanlık bünyesinde görevli yabancı uyruklu ve 
mülteci öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28648) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.04.2018) 

417.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, Kırklareli Pehlivanköy ilçesi ve köylerine 
yapılan eğitim yatırımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28649) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.04.2018) 

418.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, Kırklareli Demirköy ilçesi ve köylerine yapılan 
eğitim yatırımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28650) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.04.2018) 

419.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, Kırklareli Kofçaz ilçesi ve köylerine yapılan 
eğitim yatırımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28651) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.04.2018) 

420.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, Türkiye sınırına yakın bölgelerde kümelenen silahlı 
grupların doğurabileceği güvenlik tehdidine karşı alınacak önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/28652) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

421.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, kimyasal silah saldırılarına karşı sınır birliklerince 
alınan önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28653) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 18.04.2018) 

422.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, gazilerin tek çatı altında toplanmaları için konfederasyon 
yolunun açılmasına ve yararlanılan haklardaki farklılıkların giderilmesine ilişkin Milli Savunma 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28654) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

423.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün, 2017 yılından bu yana gıda zehirlenmesine maruz 
kalan asker sayısına ve gıda güvenliğinin takibine ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/28655) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2018) 

424.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde iline getirileceği söylenen kalıcı askeri 
birliğin geliş tarihine ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28656) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.04.2018) 

425.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu’nun, Bulancak Orman İşletme Müdürlüğünün 
kapalı tutulmasına ve gerekçe gösterilen puanlama yöntemine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/28657) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2018) 

426.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Denizli’nin Çameli ilçesi Sofular Mahallesi’ne 
sulama göleti yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/28658) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

427.- Samsun Milletvekili Kemal Zeybek’in, Samsun’daki ekilebilir alanların yüzde kaçının 
sulanabildiğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28659) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.04.2018) 

428.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Denizli Çameli Yeşilyayla Mahallesi’ne sulama 
göleti yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28660) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.04.2018) 

429.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, ormanların 5 yıl süreyle şirketlere kiralanmasına yönelik 
yasal düzenlemeye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28661) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.04.2018) 
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430.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Denizli Acıpayam Sırçalık Mahallesi’ne baraj 
yapılması talebine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28662) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 18.04.2018) 

431.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, sudan kaynaklı yaşanabilecek halk sağlığı sorunlarının 
önlenmesine yönelik alınan tedbirlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/28663) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

432.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, 15 Temmuz 2016’dan itibaren açığa alınan personele 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28664) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

433.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ili Çınarlı köyünün sulama sorununun 
çözümüne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28665) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.04.2018) 

434.- Van Milletvekili Adem Geveri’nin, Van’ın Erciş ilçesinde polis oldukları iddia edilen 
kişilerce iki vatandaşın darp edilmesine ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28666) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2018) 

435.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, Ergene Havzasındaki sanayi tesislerinin 
atıksularına ve bölge illerindeki kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/28667) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2018) 

436.- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın, Erciş Devlet Hastanesinde gerçekleştiği iddia edilen bazı 
olaylara ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28668) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2018) 

437.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın, Erciş Devlet Hastanesinde meydana gelen bir 
olaya ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28669) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

438.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, Kırklareli merkez ve köylerine yapılan 
sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28670) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.04.2018) 

439.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, Bakanlıkça kanser vakalarının yüksek olduğu 
bölgelerde yapıldığı iddia edilen bir araştırmanın sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/28671) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

440.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, çevre kirliliği ve kanser vakaları üzerine yapılan 
bir araştırmanın sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ve Bakanlığın denetimlerine ilişkin Sağlık 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28672) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

441.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, akıllı telefonların insan sağlığına ve toplum 
yapısına olumsuz etkilerinin araştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28673) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

442.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, Kırklareli Babaeski merkez ve köylerine 
yapılan sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28674) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.04.2018) 

443.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, son beş yılda kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 
35 yaş altı kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28675) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.04.2018) 
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444.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, Kırklareli Vize ilçesine ve köylerine yapılan 
sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28676) (Başkanlığa geliş tarihi: 
18.04.2018) 

445.- Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın, Ergene Havzası ve Dilovası bölgesinde kanser 
hastalığı ile çevredeki kanserojen madde kirliliği arasındaki bağlantının araştırıldığı çalışmaya ilişkin 
Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28677) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

446.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, Kırklareli Pınarhisar ilçesi ve köylerine sağlık 
alanında yapılan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28678) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19.04.2018) 

447.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, Adana Şehir Hastanesi’nde ayakta tedavi gören 
hastaların yatan hasta gösterilerek haksız kazanç elde edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/28679) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2018) 

448.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, çocuğuna aşı yaptırmayı reddeden aile sayısındaki 
artışa ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28680) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2018) 

449.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, kanser hastalığına dair çeşitli verilere ilişkin Sağlık 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28681) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

450.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, antidepresan kullanımındaki artışa ilişkin Sağlık 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28682) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

451.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, 15 Temmuz 2016’dan itibaren açığa alınan personele 
ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28683) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

452.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, son beş yılda istisnai kadrolara yapılan işe alımlara ilişkin 
Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28684) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

453.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, sağlık alanında atama bekleyen kişi sayısı ile 
boş kadro sayısına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28685) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

454.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, Kırklareli Pehlivanköy ilçesi ve köylerine yapılan 
sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28686) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

455.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, Kırklareli Demirköy ilçesi ve köylerine yapılan sağlık 
yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28687) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

456.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, Kırklareli Kofçaz ilçesi ve köylerine yapılan sağlık 
yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28688) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.04.2018) 

457.- Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın, kanser ilaçlarına dair çeşitli bilgilere ilişkin 
Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28689) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

458.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, bir RTÜK üyesinin internet ehliyeti önerisine ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28690) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.04.2018) 
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459.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Demirci-Yarbasan-Selendi yol yapım projesine ve 
yolun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/28691) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

460.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, 2002-2018 yılları arasında Kırklareli Merkez 
ve köylerine yapılan ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28692) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

461.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, Kırklareli Babaeski merkez ve köylerine 
yapılan ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/28693) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2018) 

462.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, Kırklareli’nin Vize ilçesi ve köylerine yapılan 
ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/28694) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2018) 

463.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, Rize İyidere Lojistik Merkezi projesine 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28695) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 18.04.2018) 

464.- Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu’nun, Zonguldak ve çevresindeki yol inşaat 
projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28696) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2018) 

465.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesi ve köylerine 
yapılan ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/28697) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2018) 

466.- Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer’in, Aydıntepe mevkisindeki menfez inşaatı 
ile Pervari ilçesindeki Beğendik köprüsü inşaatındaki son duruma ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28698) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

467.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, 15 Temmuz 2016’dan itibaren açığa alınan personele 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28699) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.04.2018) 

468.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, son beş yılda istisnai kadrolara yapılan işe alımlara ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/28700) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.04.2018) 

469.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, PTT’ye ait boş binalara ve PTT’nin kira ile 
kullandığı yerlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/28701) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

470.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, Kırklareli Pehlivanköy ilçesi ve köylerine 
yapılan ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/28702) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

471.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, Kırklareli Demirköy ilçesi ve köylerine yapılan 
ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/28703) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018) 

472.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun, Kırklareli Kofçaz ilçesi ve köylerine yapılan 
ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/28704) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2018)
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15 Mayıs 2018 Salı
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: İsmail KAHRAMAN
KÂTİP ÜYELER: Mücahit DURMUŞOĞLU (Osmaniye), Sema KIRCI (Balıkesir)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99’uncu Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
1.- Oturum Başkanı TBMM Başkanı Ismail Kahraman’ın, Israil’in Filistin’deki katliamlarına bir 

yenisini daha eklediğine, ABD’nin barışı ve güveni bozucu girişimlerden kaçınmasını tavsiye ettiğine ve 
devletimizin üç günlük yas ilan ederek Filistinlilerin yanında olduğunu gösterdiğine ilişkin konuşması 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, insanlık adına utanç verici bir durumla karşı karşıyayız. Dün, 
gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlü, vicdanları kara insanların günüydü. Bir insanı öldürmenin 
bütün insanlığı öldürmek gibi telakki edildiği bir inancın mensuplarıyız. Dün, bütün insanlığın 
öldürüldüğü bir güne daha şahit olduk. Filistin topraklarında vücut bulduğu tarihten itibaren kan döküp 
katliam yapmayı alışkanlık hâline getiren İsrail Devleti bu katliamlarına bir yenisini ekledi. Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, yangına benzin döktüğünü bile bile, Tel Aviv’de bulunan 
büyükelçilik binalarının Kudüs’e taşınmasına karar vermesiyle başlayan gerilim şu an için 61 Filistinli 
kardeşimizin şehadetine, 3 bine yakın kişinin yaralanmasına sebep olmuştur.

1967 yılından beri Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail, bu haksız eylemini giderek 
genişletmektedir. İsrail’in Orta Doğu’da barış ve huzuru bozmaya dönük bu eylemleri Amerika Birleşik 
Devletleri’nden himaye görmektedir. 

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Ama Amerika’yı siz destekliyordunuz 68’de.

BAŞKAN – Amerika’nın desteğiyle Kudüs’ün tamamını ilhak etmeye dönük girişim başlatan 
İsrail’e dün en geniş şekilde tepki gösterilmiştir. Filistinli kardeşlerimiz, bir avuç topraklarını 
korumak gayesiyle Beytüllahim, Ramallah, El Halil, Nablus, Eriha ve Gazze’de demokratik bir 
tepki göstermişlerdir. Silahsız bir şekilde yaptıkları gösteriler İsrail tarafından en şedit, en vahşi 
yöntemlerle bastırılmak istenmiştir. Keskin nişancılar tarafından öldürmek kastıyla açılan son ateş 
sonucu 61 Filistinli kardeşimiz şehit olmuştur, 3 bine yakın yaralı kardeşimiz de vardır. Sayının kaça, 
kaç şehide yükseleceği şu anda belli değil. Amerika Birleşik Devletleri’nden ve Devlet Başkanları 
Donald Trump’tan daha sorumlu siyaset takip etmelerini beklemekteyiz. 3 semavi din için kutsal 
kabul edilen bir şehirdir Kudüs. Bunu İsrail’in başkenti olarak tanıyıp oraya elçilik taşınması Filistin 
meselesinin çözümüne katkıda bulunmayacak, tam tersine kördüğüm hâline getirecektir. Bu noktada, 
sorumlu bir devlet gibi hareket etmelerini beklerdik fakat Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde 
bir akıl tutulması yaşandığını görüyoruz. Dünyanın ve bölgemizin huzura ihtiyacı var, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin barış, huzur ve güven bozucu girişimlerden kaçınmasını burada tekraren tavsiye 
ediyoruz. İzlerken içimizi yakan İsrail katliamını en sert şekilde lanetliyoruz. Böylesine insanlık dışı 
katliamların yapılmasına sebep olan Amerika Birleşik Devletleri’ni daha aklıselim davranmaya tekrar 
davet ediyoruz.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) – Pek kibarsınız bakıyorum da!
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BAŞKAN - Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Şubat 2009 tarihinde İsrail 
Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e gösterdiği “…”(x) tepkisine sebep olan hadiselerin tekrar edilmemesini 
bizler beklerken İsrail’in birkaç yıl arayla Filistinlilere karşı katliam yapmayı itiyat hâline getirdiklerini 
görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi kamplarını görmüş bir milletin mensuplarının tarihten ibret 
almadıkları görülüyor. İsrail devletini yönetenlerden daha sorumlu siyaset etmelerini ve Filistinlilerin 
üzerine ateş edilmesi emri verirken Nazi Almanyası’nda atalarının katledildikleri gaz odalarını, 
sabunlukları düşünmelerini tavsiye ederiz. 

Değerli milletvekilleri, bu yıl kuruluşunun 70’inci yılına giren İsrail devletinin tarihi, katliam 
ve soykırım tarihi olmaktadır. Filistin haritasına bakıldığında, gelişmeler gösteriyor ki bu, apaçık 
ortadadır. 11 Mayıs 1948 tarihinde bağımsızlığını ilan eden bu terör devleti Filistinli kardeşlerimizi 
kendi topraklarında parya durumuna düşürmüş ve dün de katliamlarına bir yenisini eklemiştir. 

Katliam karşısında sessiz kalmayan devletimiz, dün üç günlük yas ilan etmiştir, Filistinli 
kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ve acılarını paylaştığımızı ilan etmiştir ve önümüzdeki cuma 
günü de İstanbul Yenikapı’da mitingde buluşacağız. 

İsrail devletinin katliamları karşısında sözde medeni ülkelerin sessizliği son derece manidardır. 
İsrail’in işlediği vahşet karşısında sessiz kalanlar da bu vahşetin ortakları durumuna düşmektedir. 
Zulüm ile abat olacaklarını zannedenlerin sonlarının berbat olacak olduğu ve masumların, mazlumların 
gözyaşlarının bir gün zalimleri mutlaka boğacakları unutulmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – …Hükûmet adına Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ’ın, İç Tüzük’ün 59’uncu 
maddesinin ikinci fıkrasına göre Kudüs konusuyla ilgili gündem dışı söz talebi vardır. 

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Gündeme geçmeden önce bu talebi yerine getireceğim.

Sayın Bakanın açıklamasından sonra, istemleri hâlinde siyasi parti gruplarına onar dakika ve grubu 
bulunmayan milletvekillerinden birine de beş dakika söz hakkı tanınacaktır.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Şimdi Hükûmetin gündem dışı konuşma talebini yerine getireceğim. 

Konuşma süreleri Hükûmet için yirmi, siyasi parti grupları için on, grubu bulunmayan 
milletvekilleri için beşer dakikadır.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Mahmut Bey, buyurun. 

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hayır, sizin beyanınız grup adına mıdır?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bir beyanım var, ben size iletmiş olayım…

BAŞKAN – Müsaade ediniz de biz gündemi devam ettirelim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Gündeme devam edeceksiniz zaten, ben talebimi ileteyim de 
ondan sonra Sayın Başkanım.

                               

(x) Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi.
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BAŞKAN – Bilahare dinleyeceğim efendim.

Şimdi Hükûmet adına…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Efendim, talebim şu…

BAŞKAN – …Sayın Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ konuşacaklardır. 

Bekir Bey, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, 6. Filo’ya karşı “Kahrolsun Amerika!” denildiği 
zaman, Amerika’ya karşı alkış tutan kişisiniz…

BAŞKAN – Olmaz efendim, olmaz… Öyle her isteyen her istediğini…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Ya özür dileyeceksiniz…

BAŞKAN – Mahmut Bey, bunu bir âdet hâline getirdiniz, her oturumda konuşmak zorunda 
değilsiniz. 

MAHMUT TANAL (İstanbul) – …ya da orada oturamazsınız! 

BAŞKAN – Lütfen, İç Tüzük’ü biliniz, yerinize oturunuz, söz vermiyorum.

Buyurun Sayın Bakan.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bakın, ya özür dileyeceksiniz… Amerika’ya alkış tutan insansınız! 

BAŞKAN – Buyurun, duymuyorum sözlerinizi, buyurun. 

MAHMUT TANAL (İstanbul) – “Kahrolsun 6. Filo!” denildiği zaman, Filistin Kurtuluş Ordusu’nun 
yanında duran Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına karşı, siz onlara saldıran insansınız. Amerika’ya karşı 
“Yaşasın Amerika!” diyen insansınız. Ya orada oturmayacaksınız veyahut da özür dileyeceksiniz siz. 
(AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ERTUĞRUL SOYSAL (Yozgat) – Otur aşağıya be! Terbiyesiz!

BAŞKAN – Bir dakika Sayın Bakan.

Sayın Tanal, sizin yaşınız o günleri bilmez. 

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Siz Amerika’yı destekleyen insansınız. 

BAŞKAN – Siz, siz… Bir dakika… Oturun. Anladım, oturun. Söylediniz. Oturun ve dinleyin.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Siz Amerikan filosuna alkış tutansınız.

BAŞKAN – Konuştunuz ve dinleyin. O günleri siz bilmezsiniz. O günlerde benim, bu dediğiniz 6. 
Filo hadisesiyle hiçbir ilgim yoktur. 

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Tamamı sizin Başkanlığınız döneminde olmuştur. 

BAŞKAN – Söyleyenler tamamen cahildir, tamamen karalayıcıdır, tamamen ruhsuzdur, 
vicdansızdır. 

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Tüm tarih kitapları onu yazıyor.

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Hepsi kayıtlı.

BAŞKAN – Sizi ikaz ediyorum. Lütfen yerinize oturun, bir. 

İkincisi, ben Millî Türk Talebe Birliği Genel Başkanlığı yaptım ve binamın önüne iki tane bayrak 
koydum, biri orak çekiç, çarpı çektim; biri Amerikan Bayrağı, çarpı çektim. “Ne Amerika ne Rusya!” 
dedim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Gerçek dışı söylüyorsunuz, gerçek dışı söylüyorsunuz. 
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BAŞKAN – Ben “millî yol” dedim, ben böyle bir insanım. Benim enselerinde sesimi… 

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Amerika’yı desteklediniz o dönem. 

BAŞKAN – Dinle! Enselerinde nefesimi hisseden komünistlerin uydurduğu yalanlara kanmayın. 
Lütfen mehabeti de bozmayın.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Siz o dönemde Amerika’yı destekleyensiniz. 

CEYHUN İRGİL (Bursa) – O döneme gerek yok, daha geçen ay destekliyordunuz Amerika’yı. 
Beraber çok iyi anlaşıyoruz diyordunuz. O kadar geriye gitmeye gerek yok. 

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
A) HÜKÛMETIN GÜNDEM DIŞI AÇIKLAMALARI
1.- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Müslümanların ve mazlum insanların infialine yol açan 

Filistin’de yaşanan hadiselere ilişkin gündem dışı bir açıklamada bulundu; MHP Grubu adına Istanbul 
Milletvekili Ekmeleddin Mehmet Ihsanoğlu, HDP Grubu adına Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, CHP 
Grubu adına Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, AK PARTI Grubu adına Istanbul Milletvekili Hasan 
Turan ve şahsı adına Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun aynı konuda konuşmaları

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekilleri; milletimizin siyasi iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün Filistin’de 
yaşanan ve bütün Müslümanların ve mazlum insanların infialine yol açan hadiseleri görüşmek üzere 
özel gündemle toplanmış bulunuyor. Ben bu vesileyle yüce Meclisin saygıdeğer üyelerini ayrı ayrı 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ABD dün, 14 Mayıs itibarıyla tüm uluslararası hukuk kurallarını, yerleşik 
bütün parametreleri, Birleşmiş Milletlerin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarını ve 
kendisinin altında imzası bulunan bütün kararları ve uluslararası toplumun İstanbul’da ve Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu çatısı altında ortaya koyduğu bütün iradeyi de hiçe sayarak Tel Aviv’deki 
büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdı ve bu haksız, hukuksuz, keyfî taşıma sırasında, maalesef, pek çok 
Filistinli hayatını kaybetti. Bu yıkıcı tasarruf için Filistinlilerin “büyük felaket” olarak nitelendirdikleri 
bir günün seçilmesi, gerilimin yüksek olduğu bölgede pek çok olumsuzluğun da fitilini ateşlemiş 
durumdadır. ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması, Filistin halkının, tarihî, hukuki, 
doğal ve millî haklarına açık bir saldırıdır. ABD’nin elçiliğini Kudüs’e taşıması, sadece Filistinlilere, 
sadece Kudüs’e değil, bütün Müslümanlara yapılmış ortak bir saldırıdır. ABD’nin elçiliğini Kudüs’e 
taşıması, sadece İslam’a, Müslümanlara değil, aynı zamanda Hristiyanlara ve buranın kutsiyetine 
inanan samimi herkese ve her kesime yapılmış ortak bir saldırıdır. 

Dün orada bir yandan açılış yaparken öte yandan barışçıl bir gösteri yapan, yapılan haksızlığa, 
hukuksuzluğa karşı hakkını, hukukunu savunan ve dünyanın dikkatini bu haksızlığa ve zulme çekmek 
isteyen Filistinli masum kadınlara, çocuklara, yaşlılara, silahsız insanlara terörist İsrail devletinin 
askerleri, maalesef, kurşun attılar, ölüm yağdırdılar. 60 civarında Filistinli kardeşimiz şehit olurken 3 
bin civarında Filistinli kardeşimiz de yaralanmıştır. Şehit olanlara öncelikle Allah’tan rahmet diliyoruz, 
yaralılara acil şifalar diliyoruz. 

Bir insanlık dramını yoktan var eden bir zulümle insanlık olarak ortak mücadele etmek 
mecburiyetindeyiz. Filistin meselesi adil şekilde çözülmeden Orta Doğu’ya barış ve huzur asla 
gelmeyecektir. Orta Doğu’daki sorunlar çözülmeden ise küresel ölçekte sürdürülebilir istikrara, refaha 
ve barışa asla kavuşulamayacaktır. Oysa bugün, bazı çevrelerin, Filistin meselesini çözmek için çaba 
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harcamak yerine bölgemizdeki huzursuzluğu, istikrarsızlığı, krizleri daha da derinleştiren, çatışmalara, 
buhranlara kapı aralayan adımlar atmış olması bölgedeki bütün olumlu ortamı maalesef yok etmiştir. 
Amerika Birleşik Devletleri aldığı bu kararla ve attığı adımla, bölgede bugüne kadar zar zor da olsa 
işletilen, devam eden barış sürecini tamamen imha etmiştir, barış umutlarını yok etmiştir. Amerika 
Birleşik Devletleri aldığı bu karar ve attığı adımla, İsrail askerlerinin dün gerçekleştirdiği katliamın 
İsrail’le beraber birinci derecede failidir. İsrail askerleri ve İsrail Hükûmeti bu katliamdan elbette birinci 
derecede sorumludur ama bu katliama sebep olan, ABD yönetiminin attığı adımdır, aldığı tavırdır, 
yaptıklarıdır. Dolayısıyla İsrail askerleri kadar, İsrail Hükûmeti kadar ABD yönetimi de buradaki 
katliamdan, yaralanmalardan birinci derecede sorumludur. Filistinlilerin kanında İsraillilerin eli vardı, 
ellerinden Filistinlilerin kanı damlıyordu ama artık ABD’nin elinde de masum Filistinlilerin kanı vardır. 

Bu vesileyle, ABD yönetimini ve ABD’yi, terörist İsrail devletini yaptıkları bu haksızlıktan, 
zulümden, katliamdan dolayı şiddetle ve nefretle Türkiye olarak bir kez daha kınıyor, bir kez daha 
lanetliyoruz. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, ancak biz burada, Türkiye olarak, sadece İslam âlemine değil tüm insanlığa 
bir çağrı yapmak durumundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği gibi, vicdan sahibi tüm 
Hristiyanlar ve diğer din mensupları, Müslüman olmayan insanlar da ABD’nin ve İsrail’in hukuk 
dışı, vicdanları sızlatan bu tutumuna karşı ortak ve etkin tutum almak, tepkilerini ortaya koymak 
zorundadırlar. Eğer biz ölümler, zulümler, haksızlıklar karşısında susarsak bu ölümleri, zulümleri, 
haksızlıkları yapanlar daha büyük haksızlıklara, daha büyük zulümlere, daha büyük katliamlara imza 
atacaklardır. Susanlar da bunları gerçekleştirenlerin yaptıkları suçlardan, manevi olarak mesuliyetten 
kurtulamazlar. 

Konu, sadece bir dinin kutsal saydığı şehre ve kutsal kabul ettiği yerlere saldırı, bir dine saldırı 
değil, aynı zamanda, dün itibarıyla uluslararası hukuk tamamen ayaklar altına alınmıştır. Gelinen 
noktada, kurallara dayalı uluslararası düzenin temellerinden sarsıldığı ortaya çıkmıştır. Uluslararası 
toplumun tarih boyunca edindiği tecrübelerle ilmek ilmek dokuduğu uluslararası anlaşmazlıkların, 
ülkeler arası sorunların görüşülerek diplomasi yollarıyla, barışçıl yollarla çözülmesi ve bunu sağlayacak 
şekilde ihdas edilen uluslararası hukuk kuralları ve uluslararası sistem, maalesef dün itibarıyla iflas 
etmiştir. İsteyenin istediği gibi hareket ettiği, kafasına estiği gibi davrandığı bir düzenin, bir dünya 
sisteminin hayata geçmesi dünyamızı bugünden daha güvenli hâle getirmeyecektir, aksine daha kötü 
bir noktaya götürecektir. ABD, bu adımıyla uluslararası hukukun en temel ilkelerini ve tarihî gerçekleri 
yok saymıştır. Bu, aynı zamanda 21 Aralık 2017’deki Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararı ve 13 
Aralıktaki Olağanüstü İslam Zirvesi’nde ifadesini bulan uluslararası toplumun iradesini de yok saymak 
anlamına gelmektedir. ABD, bu adımıyla uluslararası hukuku, ikili anlaşmaları, Birleşmiş Milletlerin 
ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarının tamamını ayaklar altına almış, çiğnemiş, “Ben 
bunları tanımıyorum.” diyerek âdeta bütün dünyaya meydan okumuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın uzunca bir zaman dillendirdiği “Dünya beşten büyüktür.” anlayışının 
ne anlama geldiğini bu pervasız tutum bir kez daha gözler önüne sermektedir. Onun için, biz Türkiye 
olarak, dünyanın dört bir yanında adaletin ayakta tutulması ve yaşatılması için mazlumların ve adalet 
arayan herkesin vicdanı ve sesi olmaya devam edeceğiz. 

Ayrıca ABD, barış istediğini defalarca kanıtlayan Filistin tarafını attığı bu adımlarla haksız bir 
şekilde cezalandırırken barış umutlarını her defasında yok eden, Birleşmiş Milletler kararlarını bugüne 
kadar hiç tanımayan ve yaptıkları zulümle, katliamla tarihe geçen terörist İsrail devletini maalesef 
ödüllendirmiştir. Adaletin olmadığı yerde kalıcı barışın sağlanması mümkün değildir.
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ABD, barışın en temel koşulu olan iki devletli çözüm zeminini de maalesef yaptığı bu tasarrufla 
yok etmiştir. ABD, artık gelinen noktada, çözümün değil sorunun parçasıdır. Böyle bir ülkenin ortaya 
koyacağı çözüm planının da inandırıcı ve gerçekçi olması mümkün değildir. ABD bu tutumuyla 
bölgemizdeki bütün sorunlarda objektif, adil, tarafsız bir tutum yerine subjektif, taraflı bir tutum 
takınacağını da bütün dünyaya göstermiştir. O nedenle -Türkiye olarak- ABD’nin Filistin meselesinin ve 
Filistin davasının çözülmesi ve barışçıl çözümün ortaya çıkarılması konusundaki adımlarında ara bulucu 
rolünü Türkiye asla kabul etmeyecektir. Zaten Filistin Devlet Başkanı da bu konuda gerekli açıklamayı 
yapmıştır. ABD’nin yasa dışı bu adımına karşı meşru tepkisini gösteren Filistinli kardeşlerimize yönelik 
İsrail saldırıları -demin de ifade ettim- açıkça bir katliamdır. Kudüs’ün kutsiyetine saygı duymayan ve 
büyükelçiliğini taşıma inadından vazgeçmeyen ABD yönetimi ve sivilleri katleden İsrail bu katliamların 
baş sorumlusudur. Onlarca Filistinli kardeşimizin hayatını kaybettiği, binlerce Filistinlinin yaralandığı 
14 Mayıs Pazartesi günü kanlı ve kara bir gün olarak tarihe geçecek, insanlık tarihinin utanç verici 
sayfalarından biri olarak tarihteki yerine alacaktır. 

Biz sadece, Filistinlilerin haksızlığa karşı meşru tepki hakkını savunmalarından da bahsetmiyoruz; 
Filistinlilerin en temel insan hakkı olan yaşam hakkından bahsediyoruz, üstelik uluslararası hukuk 
parametreleri çerçevesinde, kendi vatanlarında, Filistin Devleti altında özgür ve insanlık haysiyetine 
yaraşır şekilde yaşama haklarından bahsediyoruz. Maalesef başkaları için bunları yüksek sesle dile 
getirenler mesele Filistin, mesele Kudüs olduğu zaman bütün bunları yok sayan bir yaklaşımı ortaya 
koymuşlardır. ABD’nin Kudüs’e büyükelçiliğini taşıması ve bu konuda aldığı kararlar, yaptıkları, 
İsrail’in tutumu, Türkiye bakımından, uluslararası hukuk bakımından ve uluslararası örgütlerin kararı 
bakımından geçersizdir, yok hükmündedir, bizim için hiçbir anlam ifade etmemektedir. İstediklerini 
yapsınlar, istedikleri adımları atsınlar, hangi oldubittileri yaparlarsa yapsınlar, bu, Kudüs’ün tarihî 
statüsünü, manevi vasfını, siyasi durumunu, uluslararası hukuktan kaynaklanan yerini ve Kudüs’ün 
Filistin Devleti’nin başkenti olma hâlini asla değiştirmeyecektir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
Hangi adım atılırsa atılsın, bu gerçek, mutlaka günün birinde, bütün dünyanın kabul ettiği bir gerçek 
olarak karşımıza çıkacaktır. Kudüs eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacaktır. ABD ve İsrail eninde 
sonunda Kudüs’ü gerçek sahiplerine bırakmak mecburiyetinde kalacaktır. Dün Haçlılar nasıl Kudüs’ü 
gerçek sahiplerine bırakmak zorunda kaldılarsa bugün geçici süre orada keyif yapanlar günün 
birinde bu keyiflerinin de hesabını verecek ve Kudüs’ü gerçek sahiplerine terk etmek mecburiyetinde 
kalacaklardır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Hiçbir oldubitti Kudüs’ün tarihî statüsünü, manevi vasfını, siyasi durumunu ve Filistin 
devletinin başkenti olmasının akdî ve hukuki durumunu bugüne kadar değiştirmedi, bundan sonra 
da değiştirmeyecektir, değiştirmesi de mümkün değildir. Bütün dünya Kudüs hakkındaki oldubittiye 
karşı sussa da Türkiye susmayacaktır. Bütün dünya ABD’nin hukuk, hak tanımaz bu pervasız tutumu 
karşısında çekingenlik gösterse de Türkiye çekingenlik göstermeyecektir. Kim ne derse desin, kim 
nerede durursa dursun Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk halkına göre Kudüs, Filistin devletinin 
başkentidir, başkenti olmaya da devam edecektir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Türkiye her 
daim ve her yerde Filistin davasının ve Kudüs’ün müdafisi olmaya devam edecektir. İsrail’in Filistin 
topraklarındaki işgali sona erene, Kudüs özgürleşene kadar Türkiye bu tutumunu kararlı bir şekilde 
sürdürmeye devam edecektir.

Dün yaşanan gelişmelerden sonra Hükûmetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve devletimizin bütün 
kurumları gerekli değerlendirmeleri yaptılar ve Türkiye olarak bu konuda hangi adımları atabiliriz, 
neleri yapabiliriz, bunun üzerinde enine boyuna değerlendirmeler yapıldı. Bildiğiniz gibi, daha önce, 
büyükelçiliği taşıma kararını açıkladığı zaman da İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı 
olarak Sayın Cumhurbaşkanımız İslam İşbirliği Teşkilatını İstanbul’da olağanüstü toplantıya çağırdı. 
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Olağanüstü toplantıda bu konu değerlendirildi ve Kudüs’ün Filistin devletinin başkenti olarak kabulü 
ve ilanı yapıldı ve bütün dünya bu kabulü, bu ilanı tanımaya davet edildi. ABD’nin tutumuna ayak 
uydurarak ülkelerin elçiliklerini Kudüs’e taşımaktan kaçınmaları çağrısı yapıldı ve arkasından da 
bildiğiniz gibi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde konu ele alındı, orada 5 daimî üyenin 4’ü, 
15 üyenin 1’i hariç tamamı ABD’yi haksız gördü. Bildiğiniz gibi, 21 Aralıkta da Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulunda konu gündeme geldi, 193 üyeden 128’i ABD’yi ve İsrail’i haksız görürken 9 ülke 
ABD’nin lehine oy kullandı -onlar da küçük adacıklar- 35 ülke çekimser kaldı. Burada bir kez daha 
altı çizildi ki kutsal Kudüs kentinin statüsünü, karakterini veya demografik yapısını değiştirme 
niyetindeki kararların yasal bir etkisi olmadığını, geçersiz olduğunu ve Güvenlik Konseyinin kararları 
doğrultusunda iptal edilmesi gerektiğini tekrar tasdik eden bir karar aldı. Bu son derece önemli kararlar, 
tamamının başlangıcını ve öncülüğünü yapan Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türkiye’nin lideri Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde elde edilmiştir.

Dünkü zulüm ve katliamdan sonra, yeni adımların atılması gerektiği hususu değerlendirildi. Sayın 
Cumhurbaşkanımız Londra’da yanında bulunan bakanlarımızla, burada Başbakanımızın Başkanlığında 
Bakanlar Kurulunda konu ele alındı ve karşılıklı telefon görüşmelerinden sonra şu adımların atılması 
kararlaştırıldı: Öncelikle, bu Filistinli kardeşlerimizin, Gazze’deki kardeşlerimizin terörist İsrail 
devletinin saldırıları sonucunda hayatını kaybetmeleri ve şehit olmaları nedeniyle Filistin davasının 
yanında olduğumuzu ve şehitlerimizi saygıyla andığımızı göstermek için üç gün süreyle millî yas ilan 
edildi ve bu yürürlüğe başladı. 

İkincisi: Bugün Parlamentoda siz bu konuya el attınız ve Türk milletinin temsilcileri olarak 
Türk halkının da Filistin davasının yanında olduğunu, atılan bu haksız, hukuksuz, keyfî adımları 
asla tanımadığını, Türk halkının da Filistin halkıyla birlikte olduğunu ve dayanışmasını göstermek 
için Meclisimiz bugün özel bir bilgilendirmeyle, bu konuda birlik ve dirlik içerisinde, Türk halkının 
hissiyatını dünyaya bir de buradan haykıracaktır. 

Ben bu vesileyle siyasi partilerimizin temsilcilerine, grup başkan vekillerine, liderlerine -hepsine- 
böylesi bir birlik ve dirlik gösterisi ve dünyaya milletimizin temsil ettiği yüce Meclis altından mesaj 
verilme iradesini ortaya koydukları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşte Türkiye budur, işte Türk 
milleti budur, işte Türkiye Büyük Millet Meclisi budur. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar) 

Yaşanan vahşete tepkimizi ortaya koymak, yaşanan vahşeti ve İsrail’in zulmünü lanetlemek ve 
Kudüs ile Filistin’e olan desteğimizi, dayanışmamızı göstermek maksadıyla 18 Mayıs günü İstanbul 
Yenikapı’da saat 16.00’da, toplumun bütün renklerinin, bütün STK’lerin, bütün siyasi parti mensubu 
vatandaşlarımızın, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, Parlamentoda olduğu gibi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Başkanım bitiriyorum.

BAŞKAN – Devam ediniz lütfen efendim.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – ...bir ve beraber olmaları için 
bir dayanışma toplantısıyla bütün dünyaya Türk halkının haksızlık karşısında susmadığını, zulüm 
karşısında susmadığını, zalimlerin yüzüne karşı mazlumu savunduğunu bir kez daha gösterecektir. Bu 
da son derece önemlidir. 

Ayrıca cuma günü Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatını İstanbul’da olağanüstü toplantıya çağırmıştır. 
Sayın Başbakanımız, Sayın Dışişleri Bakanımız ve ilgili yetkililer muhataplarıyla görüşmelerini devam 
ettiriyor. Cuma günü sabah bu zirve toplanacak ve İslam ülkelerinin de bir ortak tutumu buradan bütün 
dünyaya gösterilecektir. Bu da son derece önemli bir başka adım. 
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Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin toplantı çağrısına da destek vermektedir. 
Ayrıca Dışişleri Bakanlığımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun toplantıya çağrılması ve bu 
konuda yeni bir tavır ortaya konması bakımından da girişimlerde bulunmuştur. Bunun yanında bölgede 
yaralanan Filistinli kardeşlerimizin tedavisi, bölgeden tahliyesi, gerekirse Türkiye’ye getirilmesi 
için de Kızılayımız, AFAD’ımız, Genelkurmayımız, TİKA’mız, Türkiye devleti bütün imkân ve 
kabiliyetleriyle seferber durumdadır. Ama maalesef buradan ifade etmek isterim ki bu zulmü yapan 
terörist İsrail devleti oradaki yaralılara ilaçların ulaştırılmasına izin vermemektedir, yaralıların 
tahliyesine izin vermemektedir. O ilaçları da orada gene İsrailli iş adamlarından 1 liralık ilacı 100 liraya 
temin ederek oraya ulaştırma gayreti içerisindeyiz ama maalesef buna dahi tahammülleri yok. Bu ne 
biçim vicdansızlık, bu ne biçim insanlık. Yapılan vahşet, yapılan zulüm. Biz bu vahşeti ve zulmü bir 
kez daha kınıyoruz ve diyoruz ki son olarak: Ne yaparlarsa yapsınlar boş, eninde sonunda, dediğimiz 
gibi, Kudüs özgürleşecek, Filistin bağımsız devletinin başkenti olarak tarihteki şerefli yerini onurlu bir 
şekilde korumaya ve yaşamaya devam edecektir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bugün gelenler, 
bu katliamı yapanlar geldikleri gibi arkalarına baka baka gideceklerdir, bunun çaresi yoktur; bu atılan 
adımlar bu gidişi hızlandırmaya hizmet etmekten başka bir sonucu doğurmayacaktır. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

Ben, bugün bu konuda milletimizin hissiyatına tercüman olan Meclisimizin saygıdeğer üyelerine 
ve siyasi parti gruplarına ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Başbakan Yardımcımız. 

Şimdi, söz sırası parti grupları adına konuşmalar yapanlara verilecektir. 

İlk söz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Profesör Ekmeleddin İhsanoğlu 
Bey’e aittir. 

Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; bugün sırf 80 milyon Türk milletinin değil, 1,6 milyar Müslüman dünyasının 
ve vicdan sahibi milyarlarca insanın kınadığı, tek taraflı, haksız, hukuku ve uluslararası normları ve 
uluslararası meşruiyetin esaslarını çiğneyen bir durumla karşı karşıyayız. Amerika, Tel Aviv’de bulunan 
büyükelçiliğini uluslararası hukuku ve ilgili bütün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik 
Konseyinin kararlarını ihlal edercesine Kudüs’e taşımıştır. 

Bu gün, toprakta hakkı olmayanların tarihî gün saydığı gündür. Bu gün, toprak sahiplerinin ise 
gasbedilen topraklarda hayatlarının sona erdiği gündür. İşgalin yolunu açan Balfour Deklarasyonu, tam 
yüz yıl önce, kendilerine ait olmayan toprakları o topraklardan çok uzaklarda olanlara vadetti. Yetmiş 
yıl önce verilen taksim kararı ve İsrail devletinin kurulması arka planında ise Avrupalı antisemitiklerin 
kendi günahları olan “holokost”un faturasını Filistin halkına ödetmesi ve bu toprakların yarısından 
fazlasını Filistin halkının elinden alıp İsrail devletine vermesi yatıyor. Elli bir sene önce yani 1967’de 
Doğu Kudüs zorla, zorbalıkla Filistinlilerin elinden alındı, işgal edildi. Bugüne kadar süregelen 
trajedi ve acılar azalmak şöyle dursun, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın son hamlesiyle 
katlanılmaz bir hâle gelmiştir. Başkan Trump’ın, kendi iç politika mülahazalarıyla, ondan önceki bütün 
başkanların atmaktan çekindiği bu adımı tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Bu haksız tasarruf, 
Amerika’nın Filistin davasında adil ve tarafsız bir ara bulucu sıfatını ortadan kaldırmıştır. Amerika 
Birleşik Devletleri yönetiminin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma konusunda ısrar etmesi 
Orta Doğu’da en temel sorunun çözüm imkânlarını tahrip etmiştir. 
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Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz Filistin davasında ve onun en önemli unsuru olarak 
gördüğümüz Kudüs-ü Şerif statüsünün muhafaza edilmesi ve İsrail’in işgali ve tasallutu karşısında 80 
milyon Türk milletinin müşterek hissi ve tavrını paylaşıyoruz, bu konuda Dışişleri Bakanlığının dün 
yaptığı açıklamayı isabetli buluyoruz. 

Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanının, İslam İşbirliği Teşkilatının Dönem Başkanı olarak, gelecek 
cuma günü İslam Zirvesi’ni İstanbul’a yeniden davet etmesi önemli bir gelişmedir. 

Bu bağlamda, ilgililerin dikkatini şu iki hususa çekmek istiyorum: Birincisi, bu zirvenin 
yapılmasını engelleyecek şartların oluşmaması için prosedürel seçenekleri iyi tespit etmek gerekir. Bu 
kadar kısa sürede devlet ve hükûmet başkanları seviyesinde zirve akdetmek bazı engellere takılabilir. 
Ancak, genel sekreter olduğum dönemde hazırladığımız teşkilat yeni şartı yürürlüğe girmiştir ve bu 
engelleri aşmak mümkündür. Şüphesiz bu prosedürel ayrıntıları burada anlatmak uzun sürecektir. 
Bu konuda düşüncelerimi Dışişleri Bakanlığı mensuplarına aktarmış bulunuyorum ve aktarmaya her 
zaman hazırım. 

İkinci husus ise, Amerika Başkanı Trump’ın geçen yıl aralık ayında aldığı karardan sonra 
İstanbul’da 13 Aralık 2017’de toplanan zirvede bu konularla ilgili birtakım hususları paylaşmıştım. 
Toplantıya katılan bütün kişiler Kudüs-ü Şerif’in statüsünün korunması konusunda gerekli tüm 
önlemleri almayı taahhüt etmişti. Yani geçen aralık ayından -altı ay önce- bugüne kadar bütün önlemler 
alınmak durumundaydı. Şimdi o günden bugüne altı ay geçmiştir. Bu önlemler nedir, alınan önlemler 
nedir; bunun açıklanması lazım gelir. Şimdi, gelecek cuma yapılması arzu edilen zirvede İslam âlemi 
ve uluslararası kamuoyu aradan geçen altı aylık süre zarfında hangi önlemlerin alındığını soracaktır.

Ve aralık ayında kabul edilen 23 maddelik zirve bildirisinde 8 no.lu madde şudur: “Doğu Kudüs’ü 
Filistin devletinin başkenti olarak ilan ediyor ve bütün devletleri Filistin devletini ve Doğu Kudüs’ün 
onun işgal altındaki başkenti olduğunu tanımaya davet ediyoruz.” Toplantıdan sonra bütün gözler, 
özellikle İslam dünyasındaki gözler Türkiye’nin üzerindedir. Yani zirveden çıkan kararın ve sonuç 
bildirgesinin 8 no.lu kararının nasıl uygulanacağını bütün dünya merak ediyordu. Şöyle demiştim aralık 
ayında: “Ben korkuyorum ki bu bildirideki 23 maddenin bazıları takip edilmediği için bir neticeye 
bağlanmayacak.” İnşallah bu sene içerisinde bu 23 kararın ve özellikle 8 no.lu kararın uygulanmasını 
temenni ediyoruz. 

Şimdi bize uluslararası kamuoyu soracak; ilk soru… 13 Aralık 2017’de alınan kararların çoğu o gün 
de ifade ettiğim gibi eski kararların tekrarı ve teyidi mahiyetindeydi. Diyecekler ki: “Neler yaptınız?” 
Şimdi, önümüzdeki zirve için ben şunu söylemek istiyorum: Farklı bir şey yapmak lazım. Onun için üç 
hususu teklif ediyorum; birincisi, çekişen Filistinli güçlerin çatışmasını önlemek yani Fetih ile Hamas 
arasındaki problemleri gidermek lazım. Burada daha önce başarılan bir netice var ve bunu tekrar 
yapmak lazım. Uluslararası hak aranması forumlarda; birincisi, Filistin devleti Birleşmiş Milletler 
UNESCO ve Ceza Mahkemesi üyesi olmuştu. Şimdi, bu savaş suçlarını Roma’daki Uluslararası Ceza 
Mahkemesine götürmek lazım; ancak oradan çıkacak kararlarla İsrail’in önü kesilebilir. 

Üçüncü husus ise, Kudüslülere kendi topraklarında yaşama imkânı temin edilmesidir; Kudüslülerin 
eğitim, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlarının medeni bir şekilde karşılanması imkânının da 
yaratılmasıdır. Bu konuda daha önce hazırlanan stratejinin bir an evvel uygulanması gerekmektedir.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Filistin’le ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde, kurulduğu 
günden yani 1969’dan bu yana pek çok karar alındı, pek çok zirve yapıldı; bu kararların, maalesef, 
çok azı uygulanmıştır. Temennimiz, önümüzdeki zirvenin farklı olması ve ülkemizin bu husustaki 
öncülüğünde somut bir şekilde tecelli etmesidir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi adına bu hukuksuz, gaddar ve 
hunhar saldırıyı bir daha kınıyorum. Mübarek ramazan ayının yaklaşmasıyla Cenab-ı Allah’tan 
ülkemize, İslam âlemine ve özellikle Filistinli kardeşlerimize huzurlu ve güvenli yarınlar bahşetmesini 
niyaz ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu konuşmamla herhâlde bu Genel Kuruldaki son görevlerimden 
bir tanesini yerine getirmiş oluyorum. Bu Genel Kurulun sona ermesiyle beraber benim görev sürem 
de bitmiş olacak. Bu çatı altında sizlerle beraber üç yıla yakın zaman geçirmiş bulunuyorum. Millî 
iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Türk devletinin ilelebet payidar olması 
temennisiyle hepinize sevgi, saygı ve en halisane temennilerimi, kalbî şükranlarımı sunarım. Burada 
olan ve olmayan milletvekili kardeşlerimizin varsa haklarını helal etmesini isterim. Bu üç sene 
içerisinde sürçülisan ettiysek affola.

Hepinize saygılar, sevgiler. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum Sayın İhsanoğlu. 

Siyasette veda yok. Belki burada bulunmayacaksınız ama fikirlerinizden her zaman Türkiye olarak 
istifade edeceğiz.

Teşekkür ederiz.

Şimdi söz sırası Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Kars milletvekili Ayhan Bilgen Bey’e 
aittir.

Buyurun Sayın Bilgen. (HDP sıralarından alkışlar)

HDP GRUBU ADINA AYHAN BİLGEN (Kars) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; galiba 
Filistin konusunda en kolay şey, kulağa hoş gelen sözler söylemek. Ben dün bakabildiğim kadarıyla 
İslam ülkelerinin televizyon kanallarını taradım, yarım yamalak parlamentosu olan ya da konuşulacak 
bir resmî platformu olan her yerde son derece fasih, son derece heyecanlı, belagat dolu konuşmalar 
yapılıyordu. Ama netice nedir? Yani benim bildiğim yirmi yıldır Filistin sorununda tartışılan şeylerin 
aynısını dönüp dönüp tartışmak, kınamak ve lanetlemekten bir adım ileriye gidilmiş değil. Tam tersine 
sorunları tek tek sayın. İşgal edilmiş topraklar daraldı mı bu süre zarfında? Hayır, tam tersine gittikçe 
işgal büyüyor. Yerinden edilen Filistinli sayısı azaldı mı bu süre zarfında? Hayır, yerinden edilenlerin 
sayısı gittikçe artıyor. Ya, bir dönüp düşünmek gerekmez mi; ne oluyor da 1,5 milyar Müslüman bir 
konuda duyarlılık sahibi oluyor ama Filistin sorununda bir gıdım ilerleme katedilemiyor? Bunun galiba 
somut muhasebesini yapacağımız bir dönemde olmamız lazım, yoksa gayet heyecanlı konuşmalar 
yaparak falan alabileceğimiz hiçbir mesafe yok. Bu, çok açık biçimde görülüyor.

Bir basit karşılaştırma, demin iki konuşmada da yapıldığı için söylüyorum. Haçlı Seferleri yapıldığı 
zaman dünyada Müslüman sayısı ne kadardı, Yahudi ve Hristiyan sayısı ne kadardı? Ve bir başarı var 
ortada, bugün Müslüman sayısı ne kadar, Orta Doğu’da dinlerin mensuplarının oranları ne kadar ve fiilî 
durum nedir, 1948’den beri fiilî durum nedir? Belli ki burada Müslümanların söyledikleri sözün hiçbir 
ağırlığı, caydırıcılığı, etkinliği, inandırıcılığı, hiçbir şeyi yoktur. Sadece Müslüman toplumların gazı 
alınmaktadır, sadece öfkesi sönümlendirilmektedir, sadece duygu dünyalarıyla oynanmaktadır ama 
somut olarak sorunun çözümünde bir tek somut, net adım atılmamaktadır. 

Değerli arkadaşlar, siyaset neticesiyle ölçülür. Eğer caydırıcı, güçlü bir aracınız, aparatınız yoksa 
sadece konuşursunuz. Muhalefet konuşabilir, sivil toplum konuşabilir. Sizin Türkiye toplumuyla ilgili 
bir şüpheniz mi var? Türkiye’de “İsrail iyi yapıyor, doğru yapıyor, Filistinliler bunu hak ediyor.” diyen 
bir Allah’ın kulu var mı? Duydunuz mu böyle bir şey? Yok. 
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Peki, kime ne propagandası yapıyoruz biz? Yüzde 99 -hadi yüzde 1’lik pay bırakalım- yüzde 
100 İslam dünyasının neredeyse tamamına yakını Filistin konusunda kararlıysa, samimiyse niye bu 
sorun çözülmüyor? Odaklanılması gereken şey bu değil midir? Ama fotoğraf böyle değil arkadaşlar. 
Açık konuşalım, İsrail’in politikalarının sorumlusu, müsebbibi İsrail Hükûmeti değildir sadece, Körfez 
ülkeleridir. Bizim de müttefiki olduğumuz, askerî iş birliği yaptığımız, ticaret yaptığımız, dinî, kültürel 
ortaklık taşıdığımızı sandığımız Körfez ülkeleridir. Körfez ülkelerinin cesaretlendirmesi olmasa, gizli 
desteği olmasa İsrail bunu bütün İslam dünyasına rağmen, bütün Orta Doğu halklarına rağmen yapıyor 
olabilir mi? Bunun reel politikada bir karşılığı mümkün mü? Dolayısıyla da burada galiba hamasetten 
çok, heyecanlı nutuklar atmaktan çok ciddi bir muhasebe yapmaya ihtiyaç var. Eğer bir Filistinlinin 
daha burnu kanamasın istiyorsak, bir kişi daha yerinden edilmesin, bir karış toprak daha işgal edilmesin 
istiyorsak samimi, açık, dürüst bir muhasebe yapmak zorundayız. 

Değerli arkadaşlar, iğneyi kendimize batıracağız, halka anlatılacak bir şey yok. Mavi Marmara 
metninde “Kudüs ve Ankara” ibarelerinin altına imza atan ve bunu onaylayan bu Parlamentodur 
değerli arkadaşlar. “Hayır, değil.” diyorsanız çıkın söyleyin bunu. (HDP sıralarından alkışlar) Bundan 
iki yıl önce Kudüs ve Ankara’yı mütekabil görüp bir metinde Dışişleri Müsteşarının imzası bulunarak 
Parlamentoya nasıl getirdiniz? Niye getirdiniz? Bunu anlayamadınız mı? Orada Ankara’nın karşısına 
Kudüs yazıldığında bunun hangi niyeti taşıdığını, hangi amaçla yazıldığını kestiremediniz mi? Biz 
burada bunu uyardığımızda, hatırlattığımızda “Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir metin bulunmuyor.” 
dediniz. Şimdi metin ortada, İngilizce metin her tarafta dolaşıyor. Bari şuraya getirin bu anlaşmayı 
yeniden tartışalım, bu anlaşmayı geri çekelim. “Parlamento kandırıldı, halk kandırıldı, İslam dünyası 
yanıltıldı ve biz Mavi Marmara’da bilmeden bir şey yaptık. Şimdi, şu hayatını kaybeden 60 kişinin hatırı 
için bu anlaşmayı geri çekiyoruz.” deyin. Ticari anlaşmalarda bir sorgulama var mı? Yok. Uluslararası 
platformlarda İsrail’i destekleyen ülkelerin başında… Biraz önce Balfour’u hatırlattınız. Değerli 
arkadaşlar, Balfour ile 1948 İsrail’in kuruluşu arasında otuz yıl var. Peki, Balfour Deklarasyonu’nun 
arkasında hangi ülke var? İsrail bugüne kadar bu kadar şımarıklık yapmasını hangi ülkeye borçlu? 
Peki, Sayın Cumhurbaşkanı İngiltere’den yeni geldi, bu konuda İngiltere’ye ne dedi? Çıkın açıklayın, 
biz de alkışlayalım, arkasında duralım. Ama arkadaşlar, Kudüs konusu, çok net biçimde uğrunda bedel 
ödemeyi göze alamayan Orta Doğu’daki İslam ülkelerini yöneten siyasetçilerin diyetidir, vebalidir. 
Kudüs konusunda bir tek adım atılamıyor olmasının biricik sebebi, Orta Doğu ülke yöneticilerinin 
aslında bu sorunu bir dinler gerilimi olarak görmek yerine Orta Doğu halklarının barışı olarak 
görmek istemeyip sadece kendi duygu dünyalarını, sadece kendi vicdanlarını rahatlatma çabası 
içerisinde olmalarıdır. Birleşmiş Milletlere hâlâ çağrı yapıyoruz, İslam İşbirliği Teşkilatından hâlâ 
bir şey bekliyoruz ama Orta Doğu’da İslam ülkeleri kendilerinin ne yapacaklarına dair somut hiçbir 
şey konuşmuyorlar, somut hiçbir şey önermiyorlar. Bugün buradan da muhtemelen bir güçlü kınama 
çıkacak, lanetleme çıkacak, iki üç gün sokaklarda heyecanlı nutuklar atılacak ama İsrail işgal etmeye 
devam edecek, Filistinliler yurtlarından kovulmaya devam edecekler, İsrail’i şımartan devletlerle bizim 
ikili ilişkilerimiz gayet iyi seyretmeye devam edecek. Yani aslında bir tek şeye ihtiyacımız var: Sadece 
samimiyete. Gerçekten gücümüzün yettiği bir şey varsa, somut ortaya koyabileceğimiz bir şey varsa 
onu konuşmaya ihtiyaç var. Eğer yoksa yapacak bir şey, çaresizsek, naçarsak ve sadece konuşarak 
dağılacaksak, kınayıp, lanetleyip rahatlayacaksak bilin ki biz burada Filistin’i daha çok konuşuruz, 
daha çok ağlarız, daha çok ağlatırız ama Filistin sorununun derdine çare olacak bir gıdım iş yapamayız. 
Burada galiba artık yüzleşmenin son noktasına geldik. Orta Doğu, Orta Doğu halkları, inananlar eğer 
kandil gecesinde Suriye topraklarının vurulmasını kendilerine dert etmemişlerse galiba ramazan 
başlarken 60 Müslüman’ın öldürülmesiyle, binlercesinin yaralanmasıyla ilgili söyleyecekleri sözün de 
çok inandırıcılığı, çok ciddiyeti olmayacaktır.
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Bu coğrafya neden bu hâlde? Bu topraklar insan gücüne rağmen, ekonomik kaynaklarına, 
potansiyeline rağmen neden İsrail karşısında ciddi caydırıcı etkin bir siyaset üretemiyor? Bunun masaya 
yatırılması gerekiyor. Artık Filistin sorununun bir günlük siyaset sorunu olmaktan çıkıp hangi dünya 
görüşünden olunursa olunsun, hangi ideolojiden, hangi inançtan olunursa olunsun hiçbir antisemitik 
refleks içerisine girmeden, hiçbir Yahudi düşmanlığı gibi bir sapma ve savrulmaya düşmeden insanlığın 
ortak sorunu olarak ele alınması gerekiyor. Çünkü çok net gördük ki dün Amerika’da İsrail’in yaptığına 
karşı en sert tepkiyi verenler Yahudiler, İsrail’de Hükûmetin politikasına rağmen sokağa dökülüp 
İsrail’in yaptıklarını kınayanlar Yahudiler. Şimdi Yahudilerin içerisinde bile bu kadar net tavır varken 
eğer İsrail Hükûmetini bu politikasından vazgeçirecek, geri adım attıracak bir irade ortaya çıkmıyorsa, 
bir somut ortam doğmuyorsa bu, galiba bu ülkeleri yöneten aklın ve yöneten iradenin gücüyle, anlama 
kapasitesiyle ve çözüm üretebilme potansiyeliyle doğrudan ilgidir. Elbette kınama yapılabilir, elbette 
toplumsal duyarlılık sergilenebilir ama sorunu çözmek için biz ne yapacağız, ne öneriyoruz? Topluma, 
İslam dünyasına, Filistinlilere somut olarak neyi vadediyoruz? Bunu konuşmak zorundayız.

Herkesi saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Efendim, söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ardahan Milletvekili 
Öztürk Yılmaz Bey’e aittir. 

Buyurun Beyefendi. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

ABD Başkanı Trump içeride her sıkıştığında dış politikayla ilgili bir gerekçe yaratıp içerideki 
sıkışmışlığından bir şekilde kurtulmak istiyor. Diğer taraftan, cingöz olan Netanyahu ise ABD’nin 
içerideki sıkışmışlığından yararlanıp kendi çıkarına olabilecek gücü, ABD’nin gücünü devşirip yeni 
stratejiler ve yeni açılımlar içerisine giriyor. 

Bildiğiniz gibi, son dönemde en önemli konulardan bir tanesi İran’ın sıkıştırılmasıydı ve İsrail’in 
Suriye’yi bombalamasıydı, ABD’nin de keza. Burada bir şeyi anlatırken, İsrail ve Filistin olayını 
anlatırken olayın daha geniş bir boyutuna temas etmeden geçersek aslında değerlendirme eksik kalmış 
olur.

Şunu belirtelim: Orta Doğu’da hiçbir strateji İsrail’in çıkarına olmadan yürümüyor ve hiçbir şey 
ABD’nin onayı olmadan da ilerlemiyor. Yani Orta Doğu’daki olan stratejide İsrail’in öncelikleri ve 
ABD’nin çıkarları örtüşüyor ve bu iki kuvvet bir araya gelince de Orta Doğu’nun haritası, öncelikleri 
şekilleniyor. 

Şimdi, Trump’ın Küdüs’e ilişkin kararı yani büyükelçiliğin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması 
konusundaki kararı baştan aşağı yanlıştı, biz bunu burada söyledik ve bu kararın provokatif olduğunu, 
yürürlüğe konması hâlinde Orta Doğu’da yeni bir İntifada’yı başlatabileceğini belirtmiştik, keza 
yaşananlar da benzer şeyler oluyor. 

Biz, her şeyden önce, parti olarak şunu söyleyelim: Bugün Gazze’de olan katliamı açıkça kınıyoruz. 
Hiçbir gerekçesi yok. Uluslararası hukuk ayaklar altında. Dünyanın bu konudaki duyarlılığı sıfır, ölen 
Müslüman olunca duyarlılık maalesef gösterilmiyor. 

Şimdi, şunu söyleyelim: Kudüs’e ABD’nin büyükelçilik taşıması eğer bununla kalacaksa hani 
belki bir şey olmayabilirdi diyebiliriz. Yalnız bu karar alındıktan hemen birkaç saat sonra gördük ki AB 
içerisinde ülkeler de büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıma konusunda kararlılar ve Latin Amerika’daki 
ABD’nin uşağı olan küçük ülkeler de keza benzer yola gidiyorlar, büyükelçiliklerini tek tek taşıyorlar. 
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Orta Doğu barış sürecinde kapsamlı bir çözüm olmadan büyükelçiliğin Kudüs’e taşınması şu anlama 
geliyor: İsrail’in ezelden beridir sahiplendiği Kudüs’ü işgal etme stratejisine meşruiyet kazandırma 
anlamına geliyor. 

Şimdi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin biliyorsunuz 5 daimî üyesi var, ABD de bunlardan 
bir tanesi, en önemli ülkelerden birisi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin iki kritik kararının 
altında da ABD’nin imzası var, 476 ve 478 sayılı Kararlar. O kararlarda açık açık kutsal şehir Kudüs’ün 
fiziki karakteri, demografik yapısı, kurumsal yapısı ve statüsü değiştirilemez deniliyor yani ABD açık 
açık bu kararın altına imza atmış. Şimdi bu karar çöpe atılıyor. Keza diğer kararda da yine Kudüs’ün 
statüsüyle ilgili değişiklik yapılmayacağı kayda geçiriliyor ama gelin görün ki bu kararları alanlar bu 
kararlara uymadıkları zaman uluslararası toplumda kaos oluyor. Şu anda uluslararası toplum bir kaos 
içerisinde çünkü kendi aldıkları kararlara uymuyorlar.

Şimdi, şunu söyleyelim: Bir kere, ABD ara bulucu değil, ara bozucu bir devlet artık, taraf oluyor 
ve dünyanın, maalesef, vicdanı yok, ahlakı yok, mazlumun yanında durma diye bir iradesi yok. (CHP 
sıralarından alkışlar) Şam Kapısı’nda insanlar direniyorlar, Kudüs’ün kapısında direniyorlar. İslam’ın 
en kutsal mekânlarından bir tanesi bugün işgal altında, fiziki olarak işgal altında, siyasi olarak işgal 
altında ve hiç kimse bir şey yapamıyor. İsrail’in üzerinde en fazla gücü olan ABD, İsrail’in yanında yer 
almış. Dolayısıyla kim sağlayacak bu barışı? Orta Doğu’ya barışı kim getirecek? Belli değil ve böyle 
giderse istikrarsızlık devam edecek.

Şimdi, bakıyorsunuz, Gazze’de bombalar patlıyor, Kudüs’te ABD Büyükelçiliğinin kokteylinde 
ise şampanyalar patlıyor; adaletsizlik, vicdansızlık, hiçbir kural tanımamazlık. Maalesef, bu düzen, 
hakikaten, çok kötü bir düzen ve kahrolsun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, şunu söyleyelim: Arap ülkeleri sınıfta kalmıştır. Arap ülkeleri Forbes dergisinde zenginliklerini, 
şatafatlarını, görgüsüzlüklerini hep sergilemişlerdir ama şurada gördüğünüz insan ise tekerlekli sandalyede 
ülkesi için, onuru için, gururu için elindeki son imkânla mücadele vermiştir, vatan mücadelesidir bu. Onun 
için, Filistin mücadelesi bütün insanlığın mücadelesidir; işgal altında olan, horlanan, ezilen, bir şekilde 
küçültülen insanların mücadelesidir ve bizim de onun yanında olmamız gerekiyor.

Şimdi, şunu söyleyelim: Sayın Bakan söyledi -biz bu dönemde bu konuda elbette Hükûmeti 
destekliyoruz- Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor: “İsrail terör devletidir.” diyor. 

Bir samimiyetsizliği de kayda geçirmek istiyorum. Madem İsrail terör devleti siz neden İsrail’e, bir 
terör devletine büyükelçi gönderiyorsunuz? Neden bir terör devletine başkonsolos gönderiyorsunuz? 
Neden bir terör devletinin büyükelçisine Ankara’da ikametgâh sağlıyorsunuz, görev veriyorsunuz? 
Neden bir terör devletinin başkonsolosunu İstanbul’da barındırıyorsunuz? Neden bir terör devletiyle 
ticari ilişkiler yapıyorsunuz ve neden şakır şakır, çatır çatır ticaret yapıyorsunuz? Neden? Bir terör 
devletinden turist kabul edilir mi? Neden yapıyorsunuz? 

Bizim şunu söylememiz lazım: İki kırılma noktası var tutarlılık ve samimiyet açısından. Darbe 
girişimi sonrasıydı ve bir ay sonra bu Meclis gece bir buçukta çalıştırıldı. Neden? İsrail’le normalleşme 
anlaşmasının geçirilmesi için. Gece bir buçukta biz kürsüye çıktık ve gece bir buçukta söyledik: “Bakın, 
bu anlaşma, Mavi Marmara’da şehit olanların hatırasını çiğnemektir. Yapmayın bunu, 20 milyon 
dolara bu işi yapmayın, reddedin bunu.” Çünkü bu anlaşma gerçekten sizin imzalarınızla geçti, sizin 
oylarınızla geçti ve o gün, o gece “…”(x) efsanesi çöpe atılmış oldu. O günden sonra söylediğinizin 
hiçbir kıymeti yok. 

                               

(x) Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi.
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İkinci konu, Suriye’nin bombalanmasıydı. Miraç gecesi bombaladılar ve çıktınız ABD’ye alkış 
tuttunuz. İyi mi yaptınız? Orta Doğu’yu bunlar taşeronlaştırmış, bunlar günümüzün Lawrence’ları; 
bunlar bölüyor, bunlar parçalıyor; buranın petrolünü, gazını, bütün demografik yapısını bunlar 
halletmeye çalışıyor. İyi mi yaptınız? 

Şimdi, elbette toplanacak, elbette Filistin konusunda biz üzerimize düşeni yapacağız, elbette 
destek vermek zorundayız. Ama sizin durduğunuz nokta inandırıcılığı kaybettiğiniz noktadır, hiçbir 
inandırıcılık kalmamıştır. 

Her seçim öncesi Filistin konusu gündeme gelir, her seçim öncesi. 2004, 2014 yıllarında da keza 
Filistin’de olaylar oldu ve bu konu kullanıldı. Müslüman ülkelerin söz dışında yaptıkları hiçbir şey 
yoktur. Vatan duygusu olan, memleket duygusu olan, Müslüman dayanışması olan, zerre kadar inançlı 
olan insanın böyle bir dönemde Filistinlilerin yanında tereddütsüz, kayıtsız, şartsız yer alması gerekir. 
(CHP sıralarından alkışlar) Ama yok, cuma günü göreceksiniz, toplanacaklar, içerinin gazını alacaklar 
ve herkes yoluna devam edecek. Bu Müslüman ülkeler, ellerindeki zenginliklerin sadece yüzde 1’ini 
Filistin için harcasalardı, Ramallah için harcasalardı, Eriha için harcasalardı, Nablus için harcasalardı 
ve Gazze için harcasalardı bugün Filistinliler o caddelerde sefil bir şekilde dolaşmazlardı, elleri zayıf 
olmazdı, taşla bir işgalci kuvvete karşı direnmek zorunda kalmazlardı. İnsanlığın vicdanı test ediliyor 
ve hepimiz sorgulanıyoruz. 

Ramazan başlıyor, bizim söyleyeceğimiz şudur: Birlikte olmak zorundayız; en azından millî 
konularda, ulusal hassasiyetin yüksek olduğu konularda birlikte olmak zorundayız. Ve şunu bilmemiz 
gerekir: Müslüman dünyasının içerisine girdiği bu cehalet, bu aymazlık devam ettiği sürece hiçbir 
zaman bir düzen tutturulamayacaktır. Çünkü IŞİD’i, El Nusra’sı, bütün bu örgütler kimlere karşı silah 
kullanıyor, kimi öldürüyor bunlar? Müslümanları öldürüyor; bunların hiçbir tanesi bir Hristiyan’ı, bir 
Yahudi’yi öldürmez, hiçbir tanesi bir başkasına silah tutmaz. Kendi coğrafyamızdaki insanlar kendimizi 
öldürüyor. 

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) – Olsam senin gibi de ben de konuşsam. 

ÖZTÜRK YILMAZ (Devamla) – Gelir konuşursun, sıranız geldiği zaman konuşursunuz. 

ALİ ŞEKER (İstanbul) – İmzayı attıktan sonra konuşur. 

ÖZTÜRK YILMAZ (Devamla) – İmzayı attıktan sonra… 

Herhâlde konuşamıyorsun, orada kenarda kaldın. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Lütfen Genel Kurula hitap edin Beyefendi. 

ÖZTÜRK YILMAZ (Devamla) – Şunu söyleyelim: Biz, insanlığın bittiği saniyelere şahit oluyoruz. 
Pazartesi günü izlediğimiz, bir vahşettir. Açık hava hapishanesine hapsedilmiş milyonlar. Gökten ölüm 
yağıyor. Çocuklar, kadınlar, insanlar kendi yaşadıkları yeri özgürleştirmek için ellerinden gelen ne 
varsa devreye sokmuş durumda ama çaresizlik var. Kuşatılmış, toprakları işgal edilmiş, her gün, her ay 
-binlerce insan- yeni yerleşimler kuruluyor orada, hiçbir şey yapılmıyor. 

Şimdi, İslam ülkelerinin bu zamana kadar yapmış olduğu bütün kararlar çöpe gitmiştir, hiçbir 
tanesi uymuyor; ikiyüzlülük, riyakârlık devam ediyor. Bakınız, burada en son alınan kararlar var, İslam 
Zirvesi kararları; Filistin’e yardım edilecekti, Filistinliler şu olacaktı, bu olacaktı. Petrol sonrası dönem 
için Arap ülkelerinin harcadığı yüzde 15’lik gelirin sadece binde 1’ini harcasalardı bugün bir tane fakir 
kalmazdı. İnsanlar bugün çaresiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Sayın Yılmaz, lütfen toparlar mısınız. 
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ÖZTÜRK YILMAZ (Devamla) – Şunu bilmemiz lazım: Filistinlilerin ellerinden silahlar alındı, 
silahları alındı ve taşlara mahkûm edildiler. Taşlarla mücadele vermeleri, bağımsızlık mücadelesi 
vermeleri isteniyor ve insanlık gerçekten çok büyük bir sınavdan geçiyor. İnsanlığın onurunun 
batmayacağına inanıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Efendim, söz sırası, gruplar adına son söz, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına 
İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Sayın Hasan Turan Bey’e aittir. 

Buyurun Sayın Turan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA HASAN TURAN (İstanbul) – Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; 
dün Gazze’de siyonist İsrail güçlerinin masum, sivil Filistin halkına yönelik uygulamış olduğu katliam 
üzerine grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Bu münasebetle kıymetli milletvekillerimizi, 
ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi selamlıyorum. 

Buradan Kudüs’ü selamlıyorum; Hazreti İbrahim’i, Hazreti Musa’yı, Hazreti Davut’u, Hazreti 
Süleyman’ı, Hazreti İsa’yı, isranın ve miracın Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa’yı selamlıyorum. 
Salihlerin izlerini taşıyan Kudüs-ü Şerif ve Kenan illerini selamlıyorum. Kudüs-ü Şerif’i namusu, 
izzeti, şerefi bilerek yalın ayakları ve çıplak elleriyle savunmak için candan ve yârdan vazgeçen Filistin 
halkını selamlıyorum. Yeter ki Kudüs özgür olsun diye özgürlüğünden fedakârlıkta bulunan, İsrail 
zindanlarında hayatlarını geçiren Filistinli kardeşlerimi selamlıyorum. Çocukları yetim kalan anaları 
ve “Çocuklarımız yeter ki Filistin davası ve Kudüs sevdası doğrultusunda ölsün, izzetlice hayatını feda 
etsin.” diye çocuksuz kalan anaları selamlıyorum. Ben, buradan, dünyanın bütün zalimliğine, bütün 
vicdansızlığına, bütün haydutluğuna rağmen elinde hiçbir silah olmadan, göğsündeki imanla silahların 
ve kurşunların üzerine “cesaret” ve “kahramanlık” kavramlarını yeniden yazarcasına giden Filistin 
halkını, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, dört yüz bir yıl o topraklara adaletle ve merhametle hizmet 
etmiş bir milletin Meclisinden saygıyla selamlıyorum.

Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

Bu münasebetle, özel oturumla toplandığı için Türkiye Büyük Millet Meclisine, Kıymetli 
Başkanımıza, bütün siyasi partilerimize ve milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Yine, İslam 
dünyasının, sessiz yığınların ve Müslüman halkların vicdanı olduğu için Cumhurbaşkanımız, liderimiz 
Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Yine, Hükûmetimiz, Sayın Başbakanımız başta 
olmak üzere bütün yetkililerimize takdirlerimi arz ediyorum. 

İsrail devleti bu bölgede yeni kurulmadı. Kıymetli milletvekilleri, Osmanlı Devleti 1917’de Filistin 
topraklarından çekilmeye başladıktan sonra yani İngilizlerin işgaliyle, dünyadaki bütün Yahudileri o 
topraklara yerleştirmeye başladılar. Bu, emperyalist bir projeydi ve bu projenin sonucu olarak bölgede 
sürekli kurulan terör örgütleri eliyle Filistin halkı katledildi. İsrailli Yahudilerin, dışarıdan gelen 
Yahudilerin oluşturduğu terör örgütlerinin eliyle Filistinliler her gün yeni katliamlara uğruyor, yeni 
gasplara uğruyor ve toprakları işgal ediliyordu. Bu işgaller otuz yıldan fazla devam etti ve 14 Mayıs 
1948’de -ki o zaman hangi dönem olduğunu burada herkes bilir- İsrail’in ilanı yapıldı ve o gün bugündür 
de İsrail işgalci politikalarına emperyalist projenin sonucu olarak devam ediyor ve bütün küresel güçler, 
küresel haydutlar, emperyalist ülkeler, dünya istikbârı bunların yanında, arkasında duruyor. 

Trump’ın ABD’nin büyükelçiliğini, aslında yeni bir Yahudi yerleşim birimini Kudüs’te açma 
kararını verdiği güne dikkat edin; bugün İsrail’in bağımsızlığını ilan ettiği gün ve o günden bir gün 
sonra Filistin halkı zorunlu göçe tabi tutularak, katledilerek topraklarından sürgüne gönderildi. Bugün 
Filistin halkı âdeta kendi topraklarında toplama kampında yaşıyor, yarı açık cezaevinde yaşıyor, tutsak 
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olarak yaşıyor. 15 milyona yakın bir halkın yarısı kendi topraklarında, öz yurdunda garip, öz yurdunda 
parya muamelesiyle yaşamaya çalışırken diğer bir yarısı dünyanın en büyük mülteci milletini teşkil 
ediyor. Bütün küresel aktörler, özellikle Orta Doğu coğrafyasının yer altı ve yer üstü zenginliklerine göz 
dikmiş emperyalist güçler İsrail’in arkasında duruyor. İsrail bu cinayetlerini sadece İslam dünyasının 
suskunluğundan güç alarak yapmıyor. Tabii ki bizim dünyamızdaki suskunluk da buna destek sunmuş 
oluyor. Firavunu firavun yapan kendi gücü değil, son tahlilde kölelerinin sessizliğidir, biz bunu 
biliyoruz ancak bugün küresel güçlerin, özellikle ABD’nin suç ortaklığında İsrail cinayet işlemeye 
devam ediyor. Biz bu cinayetlerinden dolayı, başta siyonist İsrail güçlerini ve baş destekçisi ABD’yi 
şiddetle lanetliyoruz. 

Allah mutlaka onların bu dünyada layık oldukları karşılığı onlara gösterecektir, biz buna bütün 
kalbimizle inanıyoruz; belki bizim elimizle, belki başka bir toplumun eliyle ancak ilahi yasaların tecelli 
edeceğini ve geçmişte olduğu gibi… Tarihte bütün zorbaların, bütün despotların, bütün emperyalist 
güçlerin, zalimlerin, gasıpların hangi akıbete uğradığını merak edenler tarihin sayfalarına bakıp 
görebilirler. Ben Amerika’nın da israil’in de bugün bu döktüğü kanlarda bir gün mutlaka boğulacağına 
bütün kalbimle inanıyorum ve o günün askeri olmak için de sabırsızlıkla bekliyorum. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, bugün ülkemiz Filistin halkının dünyadaki en onurlu, en izzetli, en güçlü 
savunuculuğunu yürütmektedir. Biz, geçmişte Filistin davasıyla ilgili tertip ettiğimiz gösterilerde 
yediğimiz dayaklar neticesinde “Burası Türkiye, İsrail değil.” sloganı attığımız günleri unutmadık. 
Ancak, bugün bu ülkenin Kudüs sevdalısı bir lideri çıkıp dünyanın bütün egemenlerine rağmen, Kudüs’e 
sahip çıkmanın bu ülkenin tarihinde her zaman bir bedel ödemek anlamına geldiğini bilmesine rağmen 
ve en kısa zaman önce de ödediğimiz bedele rağmen Kudüs sevdasının, Kudüs davasının, masum 
ve mazlum Filistin halkının sözcülüğünü bütün uluslararası platformlarda dünyaya haykırmaktadır. 
Cumhurbaşkanımızın “Dünya beşten büyüktür.” veciz sözü, işte bugün dünyanın içinde bulunduğu 
durumu en güzel şekilde anlatmaktadır. Dünyadaki bu küresel zulüm düzeninin bir an önce değişmesi 
gerekmektedir. Bunun için, farklı siyasi partilerden de olsak, farklı siyasi ve ideolojik görüşlerimiz 
de olsa, bugün nasıl ki Kudüs meselesinde, Filistin meselesinde ortak bir duyguya sahipsek bu ülke 
içerisindeki politikalarda da bir arada durmalı ve güçlü olmalıyız. Eğer güçlü olursak bugün bize 
giydirilmeye çalışılan deli gömleğini hep birlikte parçalarız. Ancak, biz birbirimizle, hem ülkemizin 
içinde hem de bölgemizde uğraşırsak işte o zaman düşmanlar bizim bu ayrılığımızdan, bizim bu 
parçalanmışlığımızdan güç almaktadırlar. 

Biraz önce diğer konuşmacılar, Körfez ülkelerindeki, maalesef bazı zavallı beyaz Amerikalıların 
içerisinde bulunduğu zafiyet durumuna vurgu yaparak, teslimiyet durumuna vurgu yaparak esasında 
suçun bu olduğunu ifade ettiler. Evet, biz de bunu biliyoruz; ancak 1,5 milyarın üzerindeki Müslüman 
halkların Kudüs’le şu anda canının yandığını, Kudüs’le birlikte kalbinin attığını da biliyoruz. Hiçbir 
şey yapamasak, bir insanın en güçlü silahının hakikati ifade eden söz olduğunu, sözümüzü kullanarak 
toplumları harekete geçirmemiz gerektiğine inanıyoruz, düşünüyoruz. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz, 
suskun dünyayı sessizliğinden çıkarmaya çalışıyoruz. Batı toplumlarını, ister inançlı olsun ister inançsız 
olsun, bütün milletleri harekete geçmeye davet ediyoruz. Özellikle, cuma günkü Yenikapı’daki büyük 
buluşmada bütün siyasi partilerimizi, milletimizin bütün fertlerini, hangi inançtan, hangi anlayıştan, 
hangi ideolojiden olursa olsun, ay yıldızlı bayrağımızın, Filistin cephesinde şehit olmuş dedelerimizin 
taşıdığı bu bayrağın altında toplanmaya davet ediyoruz. Görüşlerimiz şu taraf dursun ama kutsallarımız 
ortak. Şairin ifadesiyle: “Kalbimin yarısı Mekke’dir, yarısı Medine. Üzerine tül gibi serpilmiştir 
Kudüs.” Kudüs bizim kıblemiz. 



TBMM B: 99 15. 5 . 2018  O: 1

88 

Yarın ramazanışerife giriyoruz. Ramazanın peygamberi Resul-i Ekrem’e (SAV) Kitab-ı Kerim 
ramazan ayında inzal edilmişti. İşte miraca yükseldiği topraklar bugün siyonist katillerin işgali altında. 
Kudüs’ün çocukları, Filistin’in çocukları hepimizin adına bedel ödüyor. Suskun kalmak suçtur. Bu 
konuda tarafsızlık namussuzluktur. Hangi konuda olursa olsun...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Lütfen toparlar mısınız efendim.

HASAN TURAN (Devamla) – Ben bütün milletimizi Kudüs konusunda, Filistin konusunda, kendi 
vatan ve gönül coğrafyamızın merkezinde olan bu konuda tek yumruk olmaya davet ediyorum. 

Grubumuza da göstermiş oldukları duyarlılıktan, Hükûmetimizin almış olduğu bir dizi kararlardan 
dolayı buradan şükranlarımı arz ediyorum. Bütün siyasi partilere, ayrım göstermeden Filistin 
bayraklarıyla buraya gelen kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum.

Ben inanıyorum ki girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top 
değil Amerika bile sindiremez. Ben bütün kalbimle buna inanıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

İnşallah, bir gün gelecek o döktükleri masumların kanlarında hem İsrail hem de onların efendileri 
olan ABD başta olmak üzere yancıları boğulacaktır.

Hepinizi bu duygularla saygıyla selamlıyorum. Allah’a emanet ediyorum, sağ olasınız. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Turan, sağ olasınız. 

Grubu bulunmayan bir milletvekili olarak Kayseri Milletvekili Sayın Profesör Doktor Yusuf 
Halaçoğlu Bey’i konuşmaya davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Halaçoğlu. 

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Uluslararası hukukta, kişi gözetilmeksizin yapılan katliamlar “insanlık suçu” olarak 
adlandırılmaktadır. İsrail’in Filistin’de uyguladığı, doğrudan kişi hedeflenmeden topluma yapılan bu 
katliam hareketi de doğrudan doğruya insanlık suçu teşkil etmektedir. 

Özellikle, İsrail’in Filistin’de yapmış olduğu bu katliam hareketinin ve pervasızca hareketlerin 
temel sebebinin ne olduğuna bakmamız lazım. Buradan kınamamız, lanetlememiz yeterli değil çünkü 
sadece sözde kalan bir lanetlemenin İsrail’i herhangi bir şekilde etkileyeceğini düşünmemiz bile bizim 
için gaflet olur. 

İslam dünyasına bakalım. İslam dünyası, aslında şu an için Batı emperyalizminin sömürgesi 
konumunda, pazarı konumunda. En zengin İslam devletleri bile aslında hem birikimlerini o ülkelerde 
muhafaza etmekte hem de onların sözünün dışına çıkmamaktadır. İşte dün Suriye konusunda bizim de 
iş birliği yaptığımız Suudi Arabistan’a bakınız, kiminle iş birliği yapıyor ve şu an kimin hükmündedir.

Aslında gerçekten siyaseti şöyle bir kenara bırakalım ve bugüne kadar gelmiş olaylardaki 
hatalarımızı da göz önüne alarak meydana gelen olayları bir değerlendirelim. Bunu değerlendirdiğimizde, 
aslında İsrail’in bunu yapmasının gayet tabii sonucunu ve herhangi bir şekilde bir başka tehdide maruz 
kalmayacağını görmemizi ortaya çıkaracaktır. 

Nitekim, bakın arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye’nin başına bela olan başta PKK 
ve onun taraflısı olan PYD’yi destekliyor mu açıktan açığa? Destekliyor. FETÖ’yü destekliyor mu? 
Destekliyor ve muhafaza ediyor hatta. 
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Peki arkadaşlar, şunu söyleyeyim: ABD, Orta Doğu’da ne iş yapıyor, ne yapıyor? Önce Irak’ı 
karıştırıyor, ne diyor? “Kitle imha silahları var.” diyor, ardından 1 milyondan fazla Müslüman orada 
katlediliyor. Kim tarafından? ABD tarafından. Sessiz kaldık mı? Kaldık. Hâlâ iç savaş var mı, iç 
çatışma var mı? Var. Peki, aynı şey Suriye için geçerli değil mi? Suriye’nin varlığı aslında İsrail’in 
bu pervasızlığının önünde çok büyük bir engeldi ama biz ne yaptık? Amerika Birleşik Devletleri’yle 
Ortadoğu Projesi’nde beraber olduk. 

Peki, buna karşılık, Kürecik ne için kurulmuştu? İsrail’in güvenliği için kurulmuştu. Hâlâ duruyor. 
Kim için kuruldu? Efendim, İran’dan atılacak füzelerin İsrail’e gitmesini önlemek için. Niye Kürecik’i 
hâlâ tutuyorsunuz? Kapatın. İncirlik’i niye tutuyorsunuz? Bakın, PYD’ye, FETÖ’ye hepsine destek 
oluyor, İslam dünyasını karıştırıyor, Suriye’yi bombaladı geçen gün. Ne için bombaladı aslında? 
Zannetmeyin ki sadece, işte, kitle imha silahı veyahut da gaz atıldı, bilmem ne için, aslında ona sebep 
olan mesele çok önemliydi. Aslında Amerika Birleşik Devletleri, bütün Orta Doğu politikasında 
İsrail’in güvenliği için çalışıyor ve bununla ilgili bir projeyi getirmiş, bizim önümüze sunmuş. Bu 
doğru mu? Doğru. Peki, o zaman bizim tavrımız ne olmalı? 

İkincisi: Arap dünyasına bakın, hepsi ayrı kafada, hiçbirisi bir araya gelip de kendi içinde bile 
Filistin’i desteklemiyor, hepsi Gazze’de olan olayları göz ardı ediyor. Kim ediyor? Hemen dibindeki 
Ürdün, Mısır. Filistin’e gelen bütün yolları kapatıyor mu? Kapatıyor. Şimdi bana söyleyin, bunun 
hangisi doğrudur? 

O zaman ne yapacağız? 20 milyon doları iade edelim İsrail’e. Ayrıca, İncirlik ve Kürecik, 
bunları ortadan kaldıralım, kapatalım. Yine, ABD’nin FETÖ’yü organize edip desteklemesine karşılık 
kendisine gereken ültimatomu verelim. Yine, Sayın Cumhurbaşkanı Yahudi Cesaret Ödülü’nü teslim 
etsin, iade etsin.

Yine, bakın, biz şunu söylüyoruz İYİ PARTİ olarak, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener 
de şunu söylüyor: Türkiye var oldukça Filistin yalnız değildir. Bugün Filistin’de yaşananlar ve olup 
bitenler Türkiye Cumhuriyeti’nin o bölgedeki maalesef ve maalesef başarısız dış politikalarından 
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, bu çerçeve içerisinde sadece hamasi duygularla biz Filistinlilerin 
yanındayız, şehitlerin acısını paylaşıyoruz, bayrağımızın yarıya inmesini, bunları kabul ediyoruz ama 
bir şeyi ihmal ediyoruz: Ne çözüm getireceğiz veya ne yapacağız Filistin’deki bu katliama? Sadece 
lanetlemek yetmiyor, bunu göz önüne almamız lazım ve bu konuda politikalar geliştirmemiz lazım. 
Bölgemizde istikrarı sağladığımız an ABD’yi de buradan kovarız, başka emperyalist güçleri de buradan 
kovarız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak birlik beraberlik içinde eğer Filistin’in yanında yer alacaksak 
hamasi sözler yerine Arap Birliğini de birleştirmek suretiyle İslam dünyasında bilimin, fennin ön plana 
çıkmasını sağlayacak tedbirler alalım ve bu konuyu kökünden halledelim.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Halaçoğlu.
Efendim, Kudüs konusundaki konuşmalar tamamlanmıştır.
Cenab-ı Hak rahmete kavuşanlara gani gani rahmetler ihsan eylesin. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. 
Siyasi partilerimizin konuyla ilgili bildirileri var. 3 partinin, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup 

Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve Milliyetçi 
Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay Beylerin ortak imzaladıkları bir metin var; bir de 
Halkların Demokratik Partisinin hazırladığı bir metin var.

Grup başkan vekillerine ben sırayla söz vereceğim.
Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Akçay, kürsüye buyurunuz lütfen, bildirinizi 

okuyunuz efendim. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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V.- BİLDİRİLER-DEKLARASYONLAR
1.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Israil’in Filistin halkına yönelik katliamına ilişkin AK 

PARTI, CHP ve MHP Grubunun ortak imzalamış oldukları bildiriyi Genel Kurulun bilgisine sunması 
ERKAN AKÇAY (Manisa) – “İsrail’in Filistin halkına yönelik katliamına ilişkin Türkiye Büyük 

Millet Meclisi bildirisi:

“Biz Türkiye Büyük Millet Meclisinin üç parti grubu olarak Kudüs’te yaşanan gelişmeler üzerine 
bu ortak bildiriyle tüm dünyaya irademizi haykırıyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma 
kararını Birleşmiş Milletler üyesi 128 ülkenin ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkelerin İstanbul 
zirvesindeki şiddetli tepkilerine rağmen uygulaması, başta Kudüs olmak üzere tüm bölgede büyük 
infial meydana getirmiştir. 

14 Mayıs 2018 günü Gazze Şeridi’nde barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere vahşice saldırıp 
an itibarıyla 60 kişiyi katleden, 2.770’in üzerindeki kişiyi yaralayan İsrail yönetimini tüm insanlık 
adına şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.

ABD’nin ve İsrail’in Birleşmiş Milletler kararlarını yok saymasına, uluslararası toplumun iradesine 
ve evrensel değerlere meydan okumasına karşın, Filistinlilerin barışçıl tepkileri en temel hakları olduğu 
gibi, insanlık vicdanına da tercüman olmaktadır. Bu uğurda, insanlığın ortak vicdanı olarak görevini 
yerine getirirken şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması İsrail’in zulümlerine, katliam ve haksızlıklarına teşvik, 
vebale ve suça ortak olmaktır. 

Bu barbarca saldırı ve katliamların dünyanın gözü önünde fütursuzca yapılabilmesi, insanlık, 
ahlak, vicdan ve adalet gibi en temel değerlerin utanmazca ayaklar altına alınması ayrıca bu acı 
olayların vahim bir yönüdür. 

Gün boyu savunmasız masumlar öldürülürken dünyadan etkili, sonuç doğurucu seslerin çıkmayışı, 
Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurumların açık tavır almayışı, 
Filistin sorunuyla tarihî, toplumsal ve kültürel olarak ilgili ülkelerin klişe ifadelerin ötesine geçmeyişleri 
muhakkak ki tarihin unutmayan hafızasına kan ve ateşle kazınacaktır. 

Türkiye Filistin halkının haklı davasına her zaman ve her şartta sahip çıkmıştır, bundan sonra da 
en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki üç parti grubu olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin her 
zaman yanında olacağımızı, zulme karşı adalete, haksızlığa karşı hakka, hukuka destek vereceğimizi 
ilan ediyoruz.

Yaşasın Filistin, yaşasın Kudüs.

 Mustafa Elitaş Özgür Özel Erkan Akçay

 Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Milliyetçi Hareket Partisi 

 Grup Başkan Vekili Grup Başkan Vekili Grup Başkan Vekili”

Saygılarımla. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Akçay. 

Ortak bildiride imzası olan bir diğer siyasi partimizin, Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Başkan 
Vekili olarak Engin Özkoç, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
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2.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Israil’in Filistin halkına yönelik katliamına ilişkin AK 
PARTI, CHP ve MHP Grubunun ortak imzalamış oldukları bildiriyi Genel Kurulun bilgisine sunması 

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; İsrail’in Filistin 
halkına yönelik katliamına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi bildirisini arz ediyorum:

“Biz Türkiye Büyük Millet Meclisinin üç parti grubu olarak Kudüs’te yaşanan gelişmeler üzerine 
bu ortak bildiriyle tüm dünyaya irademizi haykırıyoruz.

ABD yönetiminin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararını Birleşmiş Milletler 
üyesi 128 ülkenin ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkelerin İstanbul zirvesindeki şiddetli tepkilerine 
rağmen uygulaması, başta Kudüs olmak üzere tüm bölgede büyük infial meydana getirmiştir. 

14 Mayıs 2018 günü Gazze Şeridi’nde barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere vahşice saldırıp 
an itibarıyla 60 kişiyi katleden, 2.770’in üzerindeki kişiyi yaralayan İsrail yönetimini tüm insanlık 
adına şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.

ABD’nin ve İsrail’in Birleşmiş Milletler kararlarını yok saymasına, uluslararası toplumun iradesine 
ve evrensel değerlere meydan okumasına karşın, Filistinlilerin barışçıl tepkileri en temel hakları olduğu 
gibi, insanlık vicdanına da tercüman olmaktadır. Bu uğurda, insanlığın ortak vicdanı olarak görevini 
yerine getirirken şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması İsrail’in zulümlerine, katliam ve haksızlıklarına teşvik, 
vebale ve suça ortak olmaktır. 

Bu barbarca saldırı ve katliamların dünyanın gözü önünde fütursuzca yapılabilmesi, insanlık, 
ahlak, vicdan ve adalet gibi en temel değerlerin utanmazca ayaklar altına alınması ayrıca bu acı 
olayların vahim bir yönüdür. 

Gün boyu savunmasız masumlar öldürülürken dünyadan etkili, sonuç doğurucu seslerin çıkmayışı, 
Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurumların açık tavır almayışı, 
Filistin sorunuyla tarihî, toplumsal ve kültürel olarak ilgili ülkelerin klişe ifadelerin ötesine geçmeyişleri 
muhakkak ki tarihin unutmayan hafızasına kan ve ateşle kazınacaktır. 

Türkiye Filistin halkının haklı davasına her zaman ve her şartta sahip çıkmıştır, bundan sonra da 
en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki üç parti grubu olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin her 
zaman yanında olacağımızı, zulme karşı adalete, haksızlığa karşı hakka, hukuka destek vereceğimizi 
ilan ediyoruz. 

Yaşasın Filistin, yaşasın Kudüs.” (CHP, AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Özkoç. 

Üçlü ortak bildirideki son söz, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Kayseri Milletvekili 
Sayın Mustafa Elitaş Bey’e aittir. 

Buyurun Beyefendi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

3.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Israil’in Filistin halkına yönelik katliamına ilişkin AK 
PARTI, CHP ve MHP Grubunun ortak imzalamış oldukları bildiriyi Genel Kurulun bilgisine sunması 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – “İsrail’in Filistin halkına yönelik katliamına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Bildirisi:

Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üç parti grubu olarak Kudüs’te yaşanan gelişmeler üzerine 
bu ortak bildiriyle tüm dünyaya irademizi haykırıyoruz. 
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Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma 
kararını Birleşmiş Milletler üyesi 128 ülkenin ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkelerin İstanbul 
zirvesindeki şiddetli tepkilerine rağmen uygulaması, başta Kudüs olmak üzere tüm bölgede büyük bir 
infial meydana getirmiştir. 

14 Mayıs 2018 günü, Gazze Şeridi’nde barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere vahşice saldırıp 
an itibarıyla 60 kişiyi katleden, 2.770’in üzerinde kişiyi yaralayan İsrail yönetimini tüm insanlık adına 
şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin ve İsrail’in Birleşmiş Milletler kararlarını yok saymasına, 
uluslararası toplumun iradesine ve evrensel değerlere meydan okumasına karşın, Filistinlilerin 
barışçıl tepkileri en temel hakları olduğu gibi, insanlık vicdanına da tercüman olmaktadır. Bu uğurda, 
insanlığın ortak vicdanı olarak görevini yerine getirirken şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, 
yaralananlara acil şifalar diliyoruz. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması İsrail’in zulümlerine, katliam ve 
haksızlıklarına teşvik, vebale ve suça ortak olmaktır. Bu barbarca saldırı ve katliamların dünyanın gözü 
önünde fütursuzca yapılabilmesi, insanlık, ahlak, vicdan ve adalet gibi en temel değerlerin utanmazca 
ayaklar altına alınması ayrıca bu acı olayların vahim bir yönüdür. 

Gün boyu savunmasız insanlar öldürülürken, dünyadan etkili, sonuç doğurucu seslerin çıkmayışı, 
Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurumların açık tavır almayışı Filistin 
sorunuyla tarihî, toplumsal ve kültürel olarak ilgili ülkelerin klişe ifadelerinin ötesine geçmeyişleri 
muhakkak ki tarihin unutmayan hafızasına kan ve ateşle kazınacaktır. 

Türkiye Filistin halkının haklı davasına her zaman ve her şartta sahip çıkmıştır, bundan sonra da 
en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki üç parti grubu olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin her 
zaman yanında olacağımızı, zulme karşı adalete, haksızlığa karşı hakka, hukuka destek vereceğimizi 
ilan ediyoruz.

Yaşasın Filistin, yaşasın Kudüs,

 Mustafa Elitaş   Özgür Özel

 Adalet ve Kalkınma Partisi  Cumhuriyet Halk Partisi 

 Grup Başkan Vekili  Grup Başkan Vekili”

  Erkan Akçay

  Milliyetçi Hareket Partisi

  Grup Başkan Vekili”

Saygı ve hürmetle selamlıyorum. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Elitaş.

Efendim, söz sırası, Halkların Demokratik Partisi adına Grup Başkan Vekili Sayın Filiz 
Kerestecioğlu Hanımefendi’de. 

Buyurun efendim. (HDP sıralarından alkışlar)
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4.- Istanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, Filistin halkının kendi topraklarından göçe 
zorlandığına, Israil’e ekonomik, ticari yaptırımlarda bulunulması, askerî, iktisadi, siyasi anlaşmaların 
da iptal edilmesi gerektiğine ve bu konuda genel görüşme talebinde bulunduklarına ilişkin açıklaması 

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Filistin 
halkının “büyük felaket” olarak tanımladığı “Nakba”nın 70’inci yıl dönümünde İsrail Hükûmetinin, 
başkentini tek taraflı bir kararla Tel Aviv’den üç semavi din için de kutsal kabul edilen Kudüs’e taşıma 
girişimi Filistin halkı ile İsrail Hükûmeti arasındaki çözümsüzlüğün giderek daha fazla derinleşmesine yol 
açmıştır. ABD’nin söz konusu girişimi korkunç bir katliamla sonuçlanmıştır; protestolarda, İsrail kolluk 
güçleri tarafından şimdiye kadar 60 Filistinli yurttaş öldürülmüş, 2.700 kişi de yaralanmıştır. Filistin 
halkının 1948’den bu yana kendi topraklarında mülteci konumuna sokulmasına ve İsrail Hükûmetinin 
yeni yerleşim alanlarını uluslararası hukuka aykırı bir şekilde inşaya açmaya devam etmesine Birleşmiş 
Milletler ve bölge hükûmetleri seyirci kalmaktadır. Başta Gazze olmak üzere Filistin kentleri yoğun 
abluka altında tutulmakta, Filistin halkı kendi topraklarından göçe zorlanmaktadır ve bu durum halklar 
arası barış zeminini zorlaştırmaktadır; ayrıca, İsrail Hükûmetinin de işine yarayacak şekilde Filistin’de 
radikalizmi yaygınlaştırmakta, her iki kesimden de sivil kayıplara neden olmaktadır. İsrail Hükûmeti 
başta bölge hükûmetleri olmak üzere ABD, Birleşik Krallık ve Almanya gibi hükûmetler tarafından 
desteklenerek, İsrail hükûmetlerinin siyonist yayılmacı politikalarına destek sunulmuştur. Ancak bu 
politikalara destek sadece bu hükûmetlerden gelmemektedir. Türkiye 2000 yılında 1 milyar dolar olan 
İsrail’le ticaret hacmini 2017’de 5 milyar dolara çıkarmıştır. Filistin ablukasının ve infazların en fazla 
olduğu 2014’te ise 6 milyar dolara yakın bir ticaret hacmi gerçekleşmiştir. 2014 Gazze ablukasının en 
ağır olduğu ve Mavi Marmara katliamının yaşandığı dönemlerde dahi Türkiye, dünya çapında silah 
ihracatında yüzde 11 gibi büyük bir paya sahip olan İsrail’le silah ve modernizasyon anlaşmalarında 
2014 itibarıyla 12’nci büyük ortak durumundaydı. 

Şimdi, arkadaşlar, bir bildiri imzalayıp “Yaşasın Filistin, yaşasın Kudüs.” demekle ya da rozetler 
dağıtarak “Kudüs onurumuzdur.” demekle işler çözülmüyor. Biz somut bir öneri getiriyoruz ve bir genel 
görüşme açılmasını talep ediyoruz çünkü diyoruz ki: Burada yapılması gereken, İsrail’e ekonomik, 
ticari yaptırımlarda bulunulması, askerî, iktisadi, siyasi anlaşmaların da iptalidir. Kınamayla bir şey 
elde edemezsiniz. Somut bir şey yapmak istiyorsanız, işte size somut çözüm; genel görüşme yapalım 
ve bunun sonunda, yaptığınız bu anlaşmaları, Mavi Marmara başta olmak üzere iptal edelim. İşte o 
zaman gerçekten bir şey yapmış olursunuz, diğeri hamaset olur diyoruz. Çünkü bizler, emperyalizmin 
Orta Doğu’daki politikalarını bilen ve sadece bir katliam olduğunda değil, her zaman, İsrail ve Filistin 
halkları da dâhil olmak üzere tüm dünyada bütün halkların kardeşliğini ve eşitliğini savunan insanlar 
olarak, evet, diyoruz ki gelin, somut işler yapalım, bugün imza atıp yarın evlerimize döndüğümüzde 
unutarak Filistinlileri yaşatamayız, Filistinlilerin yaşam hakkını savunamayız. Bu nedenle bu bildiriye 
imza atmadık ve genel görüşme talebimizin kabul edilmesini bütün Genel Kuruldan rica ediyorum.

Saygılarımla. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Böylece, bu husustaki konuşmalar, görüşmeler tamamlanmış oluyor. 
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III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI (Devam)
2.- Oturum Başkanı TBMM Başkanı Ismail Kahraman’ın, 26’ncı Dönemin siyasi tarihimize altın 

harflerle yazılacağına, 24 Haziran seçimlerinin hayırlı neticelere vesile olmasını ve ramazanın hayırlı 
olmasını dilediğine ilişkin konuşması 

BAŞKAN – Efendim, bir ara vereceğim fakat bundan sonraki oturumda Sayın Başkan Vekili 
arkadaşım Yaşar Bey bulunacaklar. 

Seçime gidiyoruz, 24 Haziran, inşallah, hayırlı neticelere vesile olacak, 27’nci Dönem gelecek, 
hayat devam edecek ve hepimiz elimizden gelen gayretle, ana hedefe yönelik Türkiye’mizin gelişmesine, 
ilerlemesine, mesut, bahtiyar insanların, tok ve hür insanların olduğu bir ülke olarak devamına gayret 
edeceğiz, eklenti yapacağız, ilave edeceğiz. 

Ahmet Paşa’nın gazelinin son kıtası şöyle: “Kul hata etse nola.” Evet, kuluz, hata ederiz. Kötü 
niyetimiz yok. Ola ki hata etmişiz, birbirimizi hoş görmek durumundayız. Helalleşelim, birbirimizi 
bağışlayalım. 

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Ben helal etmiyorum. 

BAŞKAN – Güzel bir dönemi kapatacağız.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) – Vekilleri geri getirin. 

BAŞKAN – Siyasi tarihimize altın harflerle yazılacak bir dönem olacağına inanıyorum. Öyle bir 
dönem geçirdik. İkinci defa gazi olduk. Birlik ve bütünlüğü sergiledik, genlerimizdeki o beraberlik 
ruhunu aktardık. O devam etmeli, inşallah devam edecektir. Elbette ki değişik görüşler olabilir. Mühim 
olan, bunların hukuka, ahlaka, adaba uygun şekilde aktarılmasıdır. Yeni döneme başarılar diliyoruz. 

Yarın ramazan bir; mağfiret, rahmet, gufran ayı. Hayırlı uğurlu olsun ve Cenab-ı Hak nice güzel 
günler ve hizmetler nasip eylesin. 

Sizlere en derin hürmetlerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. 

Birleşime on dakika ara veriyorum, tekrar teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Kapanma Saati: 16.49
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 17.06

BAŞKAN: Başkan Vekili Yaşar TÜZÜN
KÂTİP ÜYELER: Mücahit DURMUŞOĞLU (Osmaniye), Sema KIRCI (Balıkesir)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99’uncu Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum.

Şimdi, söz talebinde bulunan sayın milletvekillerimize yerlerinden birer dakika söz vereceğim. 

Sayın milletvekillerinin soy isimlerini okuyorum: Sayın Doğan, Sayın Akın, Sayın Şimşek, Sayın 
Tümer, Sayın Uysal, Sayın Çamak, Sayın Gaytancıoğlu, Sayın Taşkın, Sayın Yarayıcı, Sayın Akyıldız, 
Sayın Özdiş, Sayın Yalım, Sayın Atıcı, Sayın Balbay, Sayın Kayışoğlu, Sayın Şeker, Sayın Ünal, Sayın 
Dilipak, Sayın Özdemir ve Sayın Boyraz. 

Sayın Doğan, buyurun. 

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- Istanbul Milletvekili Selina Doğan’ın, Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde yer alan 
bir habere erişim engeli getirilmesinin Türkiye’nin nasıl yönetildiğini gözler önüne serdiğine ilişkin 
açıklaması

SELİNA DOĞAN (İstanbul) – Teşekkürler Sayın Başkan. 

Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde yer alan bir habere erişim engelinin getirilmesi 
Türkiye’nin nasıl yönetildiğini gözler önüne serdi. Bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanlığının Marmaris 
Okluk Koyu’nda bulunan mevcut konukevinin yıkılarak yerine 300 odalı bir saray yapıldığı basına 
yansımıştı. Dubai’deki ünlü sahte cennet Palmiye Adası’nın bir benzeri olacağı ifade edilen yazlık 
saray için 40 bin çam ve sığla ağacı kesildi. Bu duruma tepki gösteren Marmarisliler ağaç katliamının 
yapıldığı bölgeye giderek basın açıklaması yapmak istedi ancak bölgeye gitmek isteyenlere yol üzerinde 
defalarca GBT uygulaması yapıldı ve protestocuları taşıyan otobüs firmalarına da para cezası kesildi. 
Otobüs içinde dahi basın açıklaması yapılmasına izin verilmedi. Şimdi de Cumhuriyet gazetesinin 
internet sitesinde konuyla ilgili çıkan haberine erişim engeli getirildi. Medyanın tamamına yakınının her 
türlü yöntemle kontrol altına alındığı, geriye kalanlarının yasaklandığı bir yönetim şekline demokrasi 
denilmez. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

SELİNA DOĞAN (İstanbul) – Sahte cennetleri, kaçak sarayları için hakiki cennetleri katledenlerden 
de bunu haberleştirmeyen medya düzeninden de haberleri yasaklayarak halkı aptal yerine koyan 
zihniyetten de çok sıkıldık. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Doğan.

Sayın Akın? Yok.

Sayın Şimşek? Yok.

Sayın Tümer…
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2.- Adana Milletvekili Zülfikar Inönü Tümer’in, Adana Hafif Raylı Sistem Projesi’nin sağlıklı 
çalışmadığına ve Bakanlığa devredilmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığını öğrenmek 
istediğine ilişkin açıklaması

ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER (Adana) – Sayın Başkan, yapımına 1996 yılında başlanan ve 2010 
yılı Mayıs ayında resmî açılışı gerçekleştirilen 535 milyon dolar maliyetli Adana Hafif Raylı Sistem 
Projesi sağlıklı çalışmamaktadır. Kentte doğmamış çocukları dahi borçlandıran raylı sistem nedeniyle, 
Adana Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin büyük bir bölümü borç olarak kesilmektedir ve belediye, işçi 
maaşlarını ödeyemez hâle gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanın daha önceki konuşmalarında, 
defalarca, Adanalıya büyük külfet oluşturan sistemin bakanlığa devredileceğine yönelik beyanları 
olmasına rağmen devir işlemi bir türlü gerçekleşmemiş, raylı sistemin ikinci etap çalışmaları da söz 
verilmesine rağmen bir türlü başlamamıştır. Türkiye’nin birçok yerinde tramvay hatları proje yapım 
ve çalışmalarını Bakanlar Kurulu kararıyla Ulaştırma Bakanlığı üstlenmiştir. Daha önce de bu konu 
defalarca gündeme gelmesine rağmen, Cumhurbaşkanlığından, Başbakanlıktan, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığından sağlıklı bir geri dönüş ve net bir cevap alınamamıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER (Adana) – Yüce Meclis huzurunda bir kez daha soruyorum: 
Adanalıların raylı sistem kaosundan, kamburundan ve borcundan kurtulması için sistemin acilen 
bakanlığa devredilmesine yönelik yapılan bir çalışma var mıdır?

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Tümer.

Sayın Uysal? Yok.

Sayın Çamak…

3.- Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak’ın, ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması sonrası 
Gazze’de direnen onlarca Filistinlinin katledildilmesine ve iktidarın Israil’i gerçek anlamda zora 
sokacak somut yaptırımlar uygulamaktan neden kaçındığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

HÜSEYİN ÇAMAK (Mersin) – Sayın Başkan, Trump’ın Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe 
sayarak büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması sonrası Gazze’de direnen onlarca Filistinli katledildi. Filistin 
halkına bunu yapan siyonistler kadar, Filistin sorunundan beslenip bütün Filistin düşmanı oluşumlarla 
iş tutan iş birlikçiler de bundan sorumludur. 

Buradan iktidara sormak istiyorum: Sizin elinizde devleti yönetme yetkisi var. Bununla ilgili 
büyük mitingler düzenlemeden önce, neden İsrail’i gerçek anlamda zora sokacak somut yaptırımlar 
uygulamaktan kaçınıyorsunuz? Neden rekor düzeydeki askerî ve ticari ilişkileri kesmek hiç aklınıza 
gelmiyor? Çünkü biliyoruz ki sizin normalde Filistin gibi bir derdiniz yok, Filistin sadece oy getirdiği 
müddetçe bir anlam ifade ediyor.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Çamak.

Sayın Gaytancıoğlu? Yok.

Sayın Taşkın…
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4.- Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın’ın, işgalci ve terörist devlet Israil tarafından Filistinlilere 
yönelik katliamı şiddetle kınadığına ilişkin açıklaması

ALİ CUMHUR TAŞKIN (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Kudüs kırmızı çizgimizdir. Dün Gazze’de işgalci ve terörist devlet İsrail tarafından bütün dünyanın 
gözleri önünde Filistinli kardeşlerimize yönelik gerçekleştirilen katliamı şiddetle kınıyorum. ABD’nin 
tamamen provokatif bir şekilde uluslararası hukuku ve tüm Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ederek 
Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması kararını tamamen barışçıl yöntemlerle protesto etmek 
isteyen, dünyaya seslerini duyurmak isteyen Filistinli kardeşlerimizi katleden terörist ve işgalci devlet 
İsrail’i en şiddetli şekilde lanetliyorum. İsrail, bu katliamların hesabını bir gün mutlaka verecek ve 
masum insanların akıttığı kanında bir gün mutlaka boğulacaktır. 

Bu vesileyle, Filistinli şehit kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralanan kardeşlerimize 
acil şifalar diliyorum. Türk milleti olarak dün olduğu gibi, bugün de Filistinli kardeşlerimizin yanında 
olduğumuzu bildirir, Genel Kurulu saygıyla selamlarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Taşkın.

Sayın Yarayıcı…

5.- Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı’nın, Israil’in Filistin’de gerçekleştirdiği katliam kadar 
katliam karşısındaki sessizliğin de ürkütücü olduğuna ilişkin açıklaması

HİLMİ YARAYICI (Hatay) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Dünyanın gözü önünde bir halk sessizce katlediliyor. Katliam kadar, katliam karşısındaki sessizlik 
ürkütücü. İç siyasette Filistin davasını kullanan siyasal İslamcı iktidarlar sessiz, sesini çıkaranlar da 
ikiyüzlü. İktidarlar, siyasal İslamcı hareketlerin tamamına yakını yola emperyalizmle çıkmışlardır, 
hiçbir zaman gerçek bir antiemperyalist olamamışlardır. Şimdi de hedeflerine İran’ı, Suriye’yi 
koyup emperyalist ABD ve iş birlikçileri, katliamcı İsrail etrafında kenetlenmişlerdir. ABD’nin 
bu pervasızlığının temelinde de bu hesaplaşma vardır. Hiç kimse kendini de bizi de kandırmasın; 
hamasi nutuklarla, yüksek perdeden kınama mesajlarıyla Filistin halkının yanında olduğunu iddia 
edenler, Trump’tan çok daha önce Kudüs’ün İsrail’in başkenti olmasını kabullenmişlerdir. Türkiye sol 
hareketlerinin Filistin davasında her zaman alnı açıktır. Denizlerden bugüne Filistin halkının tek gerçek 
dostu solculardır, sosyalistlerdir, devrimcilerdir. Kahrolsun İsrail, kahrolsun emperyalizm, yaşasın 
Filistin halkının onurlu direnişi! (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yarayıcı.

Sayın Akyıldız? Yok. 

Sayın Özdiş...

6.- Adana Milletvekili Ibrahim Özdiş’in, Filistin halkının şanlı direnişine, 2008 yılı öncesi vergi 
mükellefi olup BAĞ-KUR’a kaydı bulunmayanlara ilişkin af düşünülüp düşünülmediğini ve Çukurova 
Elektrik ve Kepez hissesi sahiplerinin TMSF’nin el koymasıyla yaşadığı mağduriyetlerin çözümü için 
bir girişim olup olmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sorumu sormadan önce “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi, yaşasın Filistin halkının şanlı 
direnişi!” diye başlamak istiyorum. 

Soruma geçiyorum, sorum Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına: 2008 yılı öncesi vergi 
mükellefi olup BAĞ-KUR’da kaydı bulunmayan vatandaşlarımıza ilişkin bir af düşünüyor musunuz? 
Bu durumda olan binlerce vatandaşımız mağdur. Bu konuda BAĞ-KUR kayıt affı bekliyorlar. 
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Diğer bir sorum da Sayın Başbakana: Çukurova Elektrik ve Kepez hissesi sahibi olup TMSF’nin el 
koyması sonucu mağdur olan binlerce vatandaşımız yıllardır bir çözüm bekliyor. Bu konuda herhangi 
bir girişiminiz olacak mı? 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN – Biz teşekkür ederiz Sayın Özdiş.

Sayın Yalım...

7.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın, Israil’in Gazze’de yapmış olduğu katliamı nefretle kınadığına, 
iktidara geldiklerinde askerlik problemi olanlar ile emeklilikte yaşa takılanların problemlerini 
çözeceklerine ilişkin açıklaması

ÖZKAN YALIM (Uşak) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Dün İsrail’in Gazze’de yapmış olduğu katliamı nefretle kınıyoruz. Bunun hesabı da elbette ki 
sorulacaktır diyorum. Kesinlikle tekrar tekrar altını çizip İsrail’i buradan kınıyoruz. 

Sayın Başkan, bugün askerlik problemi olan milyonlarca kişi adına, Ferhat Doğan ve Halil 
İbrahim Kalkan vatandaşlarımız bizi ziyaret etti. Ben buradan askerlik problemi olan vatandaşlarıma 
sesleniyorum: 24 Haziranda iktidar olduğumuzda hepinizin problemini çözeceğiz.

Diğer bir taraftan, EYT’lilerin yani emeklilikte yaşa takılanların, aynı şekilde, 24 Haziranda 
iktidara geldiğimizde tüm problemlerini çözeceğiz. 1.600 TL’nin altında maaş alan tüm emeklilerin de 
maaşlarını 1.600 seviyesine bir şekilde, destekle de olsa getireceğiz diyorum. 

Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yalım.

Sayın Atıcı…

8.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Amerika Birleşik Devletleri ve Israil yönetimlerinin iki 
gündür Filistin halkına zulüm ve şiddet uyguladığına ve dünyadan yeterli tepkiyi görmedikleri için bu 
politikalarına rahatlıkla devam ettiklerine ilişkin açıklaması

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail yönetimleri iki gündür Filistin halkına zulüm ve şiddet 
uyguluyor. Ölenlerin sayısı 60’ı bulurken yaralananların sayısı 2.700’ü geçti. ABD ve İsrail dünyadan 
yeterli tepkiyi görmediği için bu politikalarına rahatlıkla devam ediyor. Şimdi herkes “Ey Amerika!” 
veya “…” (x) demenin sadece bir iç politika malzemesi olduğunu anladı mı acaba? Şimdi soruyorum: 
Mavi Marmara nedeniyle İsrail’den 20 milyon dolar alanlar utanıyor mu? İsrail’le çatır çutur ticaret 
yapanlar ve ticareti 5 kat artıranlar utanıyor mu? İsrail’den büyükelçiyi, başkonsolosu çekmeyenler 
utanıyor mu? İsrail’in büyükelçisini ve başkonsolosunu hâlâ burada tutanlar utanıyor mu? Sadece 
lanetlemek yetmez, bu işi sadece Allah’a havale etmek riyakârlıktır. Devletimize yakışır bir şekilde 
davranın ve ikiyüzlü politikalardan vazgeçin. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Atıcı.

Sayın Balbay…

                               

(x) Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi.
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9.- Izmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay’ın, Izmir Atatürk Lisesinin mezuniyet töreninde 
öğrencilerin Izmir Marşı söylemelerinin engellendiğine ve bu tutumu nedeniyle okul müdürünü 
kınadığına ilişkin açıklaması

MUSTAFA ALİ BALBAY (İzmir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İzmir Atatürk Lisesi yüz otuz yıllık bir lise ve bugüne kadar pek 

çok yazarı ve 4 bakanı yetiştirmiş bir lise. Önceki gün İzmir Atatürk Lisesinde öğrenciler bir mezuniyet 
töreni düzenlediler ve tören sonrası İzmir Marşı’nı söylediler. Okul müdürü dedi ki: “Bu politiktir, 
slogan atmayın.” Öğrenciler marşı söylemeye devam edince müdür kestirdi ve pop müzik çaldırmaya 
başladı. Bunun üzerine lise öğrencileri de “Mustafa Kemal’in askerleriyiz.” diye bağırmaya başladı. 

Bir defa, müdürü kınıyorum. Millî Eğitim Bakanına soruyorum: Bu müdürü görevden alacak 
mısınız? Öğrencilerin gözlerinden öpüyorum. 19 Mayıs haftasında gerçekten Atatürk’ün Gençliğe 
Hitabesi’ni özümsemiş, cumhuriyeti koruyacak bir yürek olarak geliyorlar. Ancak Millî Eğitim 
Bakanlığının atamalarda gösterdiği bu, liyakat yerine “riyakat”ı da bir kez daha kınıyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Balbay.
Sayın Kayışoğlu…
10.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun, Filistinlilerin yetmiş yıldır sürdürdüğü 

bağımsızlık mücadelesini desteklediklerine ve bu onurlu mücadeleye karşı uygulanan şiddet ve 
katliamın insanlık tarihine bir utanç olarak geçeceğine ilişkin açıklaması

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Tarihe “kanlı pazartesi” olarak geçen 14 Mayıs 2018’i hiçbir zaman unutmayacağız. Filistinlilerin 

yetmiş yıldır sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesini destekliyoruz. Bu onurlu mücadeleye karşı 
uygulanan şiddet ve katliam, insanlık tarihine bir utanç olarak geçecektir. Uluslararası kamuoyunun 
kabul ettiği iki devletli çözümü kabul etmek yerine, semavi dinlerin kutsalı olan Kudüs üzerinden kaos 
yaratan ve Orta Doğu’daki kana doymadıklarını gösteren Amerikan emperyalizmi ve katliamcı İsrail 
bilsin ki kazanan Filistin halkının onurlu mücadelesi olacaktır. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kayışoğlu.
Sayın Şeker…
11.- Kocaeli Milletvekili Ilyas Şeker’in, Filistin’de yaşanan katliamı şiddetle kınadığına ve şehit 

olan Filistinlilere Allah’tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
İLYAS ŞEKER (Kocaeli) – Teşekkür ediyorum Başkanım.
Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Doğu Kudüs Filistin’in başkentidir. Kudüs, sadece 

Filistinlilerin değil bütün Müslümanların ortak davasıdır. Birleşmiş Milletlerin kararına rağmen 
ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail’in başkenti olarak tanıması açıkça bir tahriktir, 
Filistin’i ve Filistin devletini yok saymaktır. ABD bu kararıyla, sivilleri katleden, katil İsrail 
yönetiminin yanında fütursuzca yer almış ve insanlık suçuna ortak olmuştur. ABD’nin bu kararını bir 
kez daha şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumu ifade ediyorum. İşgal edilmiş 
topraklarını kurtarmak, seslerini duyurmak için ABD’nin kararını ve düzenlediği eğlenceyi protesto 
eden masum, savunmasız Filistinlileri katil İsrail askeri gözünü kırpmadan şehit ediyor, yaralıyor. 
Bu alçak bir katliamdır, insanlık suçudur; şiddetle kınıyorum. Filistinli şehit kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Amerika!
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Şeker.
Sayın Ilıcalı…
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12.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın, Filistin’de yaşanan katliam karşısında 
Cumhurbaşkanı, Hükûmet ve Meclisin Türkiye’nin yerini tam olarak ortaya koyduğuna, sözde barışı, 
demokrasiyi, insan haklarını savunanların Filistin’deki çığlığa sessiz kaldıklarına ve Süper Lig yolunda 
Ümraniyespor’la maç yapacak olan Erzurumspor’a başarılar dilediğine ilişkin açıklaması

MUSTAFA ILICALI (Erzurum) – Teşekkürler Başkanım.

ABD’nin Kudüs’te İsrail Büyükelçiliği açması kararı sonrası Filistinli kardeşlerimiz sokağa 
döküldü. Yapılan haklı mücadelelerini bizler de destekliyoruz. Protestolara karşılık katil İsrail askerleri 
gerçek mermiler kullanarak katliam yaptılar. 60 Filistinli Müslüman kardeşimiz yaşamını yitirdi, 2 
binden fazla kardeşimiz yaralandı. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere, Hükûmetimiz ve partimiz, Meclisimiz İsrail’in bu tutumu karşısındaki yerimizi tam olarak 
ortaya koydu. 

Ben de buradan ifade etmek isterim ki sözde barışı, demokrasiyi, insan haklarını savunanlar 
Filistin’deki çığlığa sessiz kalıyorlar. Yapılan bu çifte standart ve yapılan katliam tarihin sayfalarında 
yerini mutlaka alacaktır. Demokrasi savunucusu, medeniyet timsali Batı’nın gelecek nesillere bu 
durumu nasıl izah edeceğini çok merak ediyorum. Cumhurbaşkanımızın her platformda dile getirdiği 
üzere dünya 5’ten büyüktür ve er geç adalet yerini bulacaktır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUSTAFA ILICALI (Erzurum) – Her devrin bir firavunu var ise elbette bir Musa’sı da vardır. 
ABD’nin tutumunu ve katil siyonist rejimin Müslüman kardeşlerimize karşı uyguladığı katliamı 
nefretle kınıyorum. Yaşasın Filistin halkının direnişi diyorum.

Bugün, Süper Lig yolunda Ümraniye Spor’la önemli bir maç yapacak olan Erzurumspor’a da 
başarılar diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Biz de her iki takıma başarılar diliyoruz Sayın Ilıcalı.

Teşekkür ederim.

Sayın Dilipak? Yok.

Sayın Şimşek…

13.- Mersin Milletvekili Baki Şimşek’in, Gazze’de alenen insanlık suçu işlendiğine, bütün insanlığı, 
Avrupa Birliğini ve Islam dünyasını bu olayı lanetlemeye davet ettiğine ilişkin açıklaması

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, İsrail Gazze’de alenen ve canice insanlık suçu işlemiştir. İsrail, ABD’nin açtığı 
karanlık ve kanlı güzergâhta gözü dönmüşçesine ilerleyerek Gazze’de son yılların en ağır katliamına 
imza atmıştır, sayıları 60’ı bulan Filistinliyi öldürmüş, 3 bine yakın Filistinliyi yaralamıştır, 8 aylık 
bebekleri bile katletmiştir. İsrail katil, haydut ve terörist bir devlet olduğunu tüm delilleriyle ispatlamıştır. 

Bütün dünya insanlığını, Avrupa Birliğini ve İslam dünyasını bu olayı lanetlemeye davet ediyorum. 
İnsanlık -bu olaydan- İsrail’e ve ABD’ye gerekli dersi vermelidir. Bütün dünyada herkes İsrail ve ABD 
mallarını boykot etmelidir diyor, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Şimşek.

Sayın Özdemir…
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14.- Istanbul Milletvekili Sibel Özdemir’in, Filistin’de yaşanan katliamı kınadığına ve bu 
yaşananlara somut bir tepki olarak Israil ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın tek taraflı olarak 
ortadan kaldırılmasını içeren bir kanun teklifi vereceklerine ilişkin açıklaması

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bugün Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özgür Özel başkanlığında bir heyetle Filistin Ankara 
Büyükelçiliğini ziyaret ettik. Ziyaretimizde Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere tüm Cumhuriyet 
Halk Partisi ailesinin Filistin halkına, Filistin devletine dayanışma duygularını ilettik. Dün yaşanan 
katliamı bir kez daha kınıyor ve Filistin halkının büyük acısını yüreğimizde hissediyoruz.

Tüm bu yaşananlara somut bir tepki olarak, İsrail ile Türkiye arasında Mavi Marmara olayından 
sonra yapılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen anlaşmanın Türkiye tarafından tek 
taraflı olarak ortadan kaldırılmasını içerecek bir kanun teklifimizi Genel Kurula ileteceğiz. Karşı 
çıktığımız ve iktidarın desteklediği bu anlaşmayla ilgili teklifimiz Genel Kurula geldiği zaman iktidar 
tarafından olumlu yaklaşılması çağrısında tekrar bulunuyor, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Özdemir.

Sayın Boyraz? Yok.

Sayın Dedeoğlu...

15.- Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu’nun, Filistin halkının davasında tüm Müslümanların 
omuz omuza olacağına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde insanlığın ortak 
mirasına sonuna kadar sahip çıkacaklarına ve ramazan ayının hayırlar getirmesini niyaz ettiğine 
ilişkin açıklaması

SAMİ DEDEOĞLU (Kayseri) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Değerli milletvekilleri, Kudüs Müslümanların ilk kıblesi, Mescid-i Aksa’yı içinde barındıran, 
İslamiyet ve iki büyük dinin daha kutsal mekânıdır. 60’ı aşkın şehidimiz, 3 bine yakın yaralımız 
vardır. Yetmiş yıllık bir işgal karşısındaki yetmiş yıllık bir direniş, bugün tüm dünyanın ana konusudur. 
Akıl tutulması içinde yaşayanlar, bugün dinler arasında yeni bir kaos çıkartmak istemektedirler, 
Müslümanların kalbinin Kudüs’te attığını bilmezler. Kaderi uyanış ve diriliş olan bu ümmet, kanının 
son damlasına kadar Kudüs’ü asla yalnız bırakmayacaktır. Filistin halkının davasında tüm Müslümanlar 
omuz omuza olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 
insanlığın ortak mirasına sonuna kadar sahip çıkacağız.

Ayrıca, bugün ilk teravih namazıyla başlayacak olan rahmet ayımızın ülkemiz ve tüm İslam 
âlemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, Gazi Meclisi saygılarımla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Dedeoğlu.

Sayın Kılıç...

16.- Kahramanmaraş Milletvekili Imran Kılıç’ın, Amerika ve Israil’in elinin Müslümanların 
kanına bulandığına ilişkin açıklaması

İMRAN KILIÇ (Kahramanmaraş) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Miraç güzergâhı mukaddes Kudüs ve Kabe’den sonra yeryüzünde Allah’a ibadet için yapılan ikinci 
mabet Mescid-i Aksa kan ağlıyor. Müslümanlar olarak yastayız. Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin’le 
beraber ümmet ağlıyor. ABD meydan okumasını sürdürüyor. Dün Nekbe’nin (Büyük Felaket) yıl 
dönümüydü. ABD, ramazana girerken yine yapacağını yaptı, onun provokesiyle kan aktı. Amerika ve 
İsrail’in eli Müslümanların kanına yeniden bulandı. 200’ü aşkın ülkeden 150 ülke ABD ve İsrail’in 
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yaptığını desteklemiyor. Bu bir referandumdur, ABD ve İsrail bu referandumu kaybetmiştir. Ama 
bunda Müslümanların dağınıklığının payı da yok değildir. “Müslümanım diyen bu kadar millet / İslam 
nazarından kendine baksa / Esir mi olurdu Mescid-i Aksa?”

Eninde sonunda hak batıla galip gelecek ve Kudüs hürriyetine kavuşacaktır. 

Burada Amerika’nın ne katil meret olduğunu anlatan hemşehrim merhum Mahzuni Şerif’i de 
saygıyla anıyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 

Sayın Gaytancıoğlu, buyurun. 

17.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun, Hükûmetin açıkladığı düşük buğday fiyatlarıyla 
buğday üreticisini mahkûm etmeye çalıştığına ilişkin açıklaması

OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Bundan iki gün önce Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmetinin Tarım Bakanı sözde buğday 
fiyatlarını açıkladı. Buğday fiyatlarında yüzde 12’lik bir artış söz konusu; bu artışın da enflasyon oranı 
üzerinde olduğu, enflasyon oranına paralel olduğu söylendi. 

Şimdi, bakın, geçtiğimiz yıl Türkiye tam 5 milyon ton buğday ithal etmiş, bunun karşılığında 
1,5 milyar dolar ödemiş. Hâlâ buğday üreticisini düşünmüyorsunuz, buğday üreticisini düşük 
fiyatlara mahkûm etmeye çalışıyorsunuz. Geçtiğimiz yıl yaptığınızı hiçbir zaman unutmadık, Kurban 
Bayramı’nın üçüncü günü gümrük vergilerini sıfırlayarak Türkiye’yi âdeta ithal buğday cenneti hâline 
getirdiniz. Şimdi yine üreticiyi düşünmüyorsunuz; düşük fiyatlarla, yüksek mazot fiyatlarıyla, yüksek 
gübre fiyatlarıyla siz çiftçinin tarımı terk etmesini, köyleri terk etmesini, tarlalarının başkalarının eline 
geçmesini istiyorsunuz. Bunun açıkçası budur. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Gaytancıoğlu. 

Sayın Kuyucuoğlu, buyurun.

18.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının farklı 
birimlerinde görev alan personelin kendi istekleri dışında ve gerekçe gösterilmeksizin uzmanlık alanları 
dışında faaliyet gösteren kurumlara gönderilmesine ilişkin açıklaması

SERDAL KUYUCUOĞLU (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Madencilik sektöründe düzenleyici ve denetleyici bir kurum olan ve Soma, Ermenek, Elbistan 
gibi maden iş kazaları, cinayetlerinde sorumluluk payı olan MİGEM, yetişmiş personeli kurumdan 
göndererek kurumun içini boşaltmakta, bunların yerine sözleşmeli personel ve diğer kurumlardan 
geçici personel nakli yaparak denetleme görevini yürütmeye çalışmaktadır. Bu uygulamayla Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığının farklı birimlerinde görev alan personelin kendi istekleri dışında hiçbir 
gerekçe gösterilmeksizin uzmanlık alanları dışında faaliyet gösteren kurumlara gönderilmeleriyle ne 
tür bir kamusal yarar beklenmektedir?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kuyucuoğlu.

Son söz Sayın Tanal’ın.

Buyurun.
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19.- Istanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, borcu olmadığı hâlde desteklemeleri bloke edilen 
Harran Ovası’ndaki çiftçilerin mağdur olduğuna ve bu blokenin bir an önce kaldırılmasını talep 
ettiğine ilişkin açıklaması

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim.

Değerli Başkanım, değerli milletvekilleri; sizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli Başkanım, sizin aracılığınızla Tarım Bakanına sormak istiyorum: Şanlıurfa ilimizin 
Harran ilçesi ve Harran Ovası’na Atatürk Barajı’ndan sulama yapılmakta ve buradaki çiftçilerimizin 
sulama birliklerine herhangi bir borcu da yok, tüm borçlarını ödemiş durumdalar. Hatta şu anda Sayın 
Faruk Çelik Bey de burada, salonda, en azından bölgenin milletvekili. Bu Harran Ovası’ndaki sulama 
birliklerine borcu olmayan, su kuyusu olmayan, elektrik trafosu olmayan, elektriği olmayan köylerle 
ilgili tarım destekleme primi niçin bloke edilmiş? Bu Harran Ovası’ndaki çiftçinin günahı nedir Sayın 
Başkanım? Tarım borçları olmadığı hâlde desteklemeleri bloke edilmiş, desteklemeleri ödenmemekte, 
bazı yerlerde de geç ödenmekte. Harran Ovası’nda bulunan çiftçi vatandaşlarımız mağdurdur. Bir an 
önce bu blokenin kaldırılmasını talep ediyorum.

Saygılarımı sunarım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tanal.

Şimdi, sayın grup başkan vekillerimizin söz taleplerini karşılayacağım. 

Sayın Akçay, buyurun. 

20.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 12 Mayısta Irak’ta yapılan parlamento seçimlerindeki 
usulsüzlüklere ve 15 Mayıs 1919’da Izmir’de Yunan işgali karşısında ilk kurşunu atan gazeteci Hasan 
Tahsin başta olmak üzere Kurtuluş mücadelesinin aziz şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarına ilişkin 
açıklaması

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

12 Mayıs Cumartesi günü Irak’ta 5’inci kez parlamento seçimleri yapıldı. Seçimlere Türkmenler 
demokratik olgunluk içerisinde yüksek bir katılım göstermiştir ancak Türkmen nüfusunun yoğun olduğu 
başta Kerkük olmak üzere, Erbil, Süleymaniye ve Musul’da seçimlerde ciddi usulsüzlük ve oyların 
çalındığı haberleri kamuoyuna yansımıştır. Türkmenler oylarının ve haklarının peşinde dört gündür 
protestolarını sürdürmektedir. Kerkük’teki protestolarda on binlerce kişi iradesinin peşindedir. Yaşanan 
gelişmelerin özeti olarak Irak Türkmen Cephesi üyesi Aydın Maruf’un şu sözlerini dikkatinize sunmak 
isterim: “Kerkük’te 120 bin seçmenimiz var. Altınköprü’de 5 bin seçmenimiz sandığa gitti ancak orada 
bize 100 oy bile çıkmadı.” Bu çok vahim bir durumdur. Kerkük’te neredeyse tamamı Türkmen olan 
mahallelerde Barzani partililerin 1’inci çıkması gibi imkânsız gelişmeler yaşanmaktadır. Aylar önce 
gayrimeşru bir referandum girişimiyle Kerkük işgal edilmek istenmişti. Bugünkü seçim hileleriyle 
referandum girişimi aynı düşüncenin ürünüdür. Bölgedeki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. 

15 Mayıs tarihi Türk milletinin bağımsızlık ve kurtuluş yolunda atılan önemli adımlarından birini 
anmamıza da vesiledir. 15 Mayıs 1919’da İzmir’de gazeteci Hasan Tahsin, Yunan işgali karşısında ilk 
kurşunu sıkmış ve şehit olmuştur. Türk milletinin öz vatanında boğulmak istendiği o günlerde sadece 
İzmir’de değil, yurdun dört bir yanında ilk kurşunlar Kurtuluş Savaşı’nın, hem de millî iradenin işaret 
fişekleri olmuştur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun Sayın Akçay. 
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ERKAN AKÇAY (Manisa) – 19 Aralık 1918’de Hatay Dörtyol’da Çavuş Kara Mehmet, 15 
Mayıs 1919’da İzmir’de Hasan Tahsin, 29 Mayıs 1919’da Ayvalık’ta Ali Çetinkaya ve askerleri, 1 
Haziran 1919’da Ödemiş’te Kuvayımilliyeci Ödemişliler ateşin üzerine yiğitçe yürümüşler, işgale karşı 
direnişin, bağımsızlık yolunda kutlu yolculuğun yolbaşçısı olmuşlardır. Şehadetinin yıl dönümünde ilk 
kurşunla andığımız başta Hasan Tahsin olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin aziz şehitlerini rahmet 
ve minnetle anıyoruz. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Akçay. 
Sayın Kerestecioğlu…
21.- Istanbul  Milletvekili  Filiz  Kerestecioğlu  Demir’in,  15  Mayıs  Kürt Dili Bayramı’na, 

13 Mayıs Soma faciasının 4’üncü yıl dönümüne, TMSF’nin tazminatların ödenmesi için el koyduğu 
Soma AŞ’ye ait mal varlıklarının satılarak derhâl işçilere alacaklarının ödenmesi gerektiğine, 15 
Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü’nde vicdani reddin bir hak olarak tanınması ve bu konuda gereken 
düzenlemelerin yapılmasını talep ettiklerine ilişkin açıklaması

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Teşekkürler Sayın Başkan. 
Bugün Kürt Dili Bayramı. 15 Mayıs 1932 yılında yayın hayatına başlayan Hawar dergisinin Kürt 

dilinin gelişimine katkıları dolayısıyla bugün Kürt Dili Bayramı olarak kutlanagelmekte. İktidarın 
belediyelere atadığı kayyumlar eliyle Kürt dilinde eğitim veren kreşleri kapattığı, KHK’lerle Kürtçe 
çalışma ve yayın yapan gazeteler, dergiler, TV kanalları, internet siteleri, kadın kurumları ve Kürt 
Enstitüsünü kapattığı ve yasakladığı bir dönemde Kürt Dili Bayramı’na sahip çıkmak ve gereklerini 
yapmak olağanüstü önemdedir. Kürtçenin kamusal kullanımının bütünüyle ortadan kaldırıldığı, Kürt 
dili ve edebiyatına emek veren önemli şahsiyetlerin heykellerinin yıkıldığı, isimlerinin parklardan 
kaldırıldığı bu iktidar döneminde Kürtçeye dönük baskı ve yok saymaları kabul etmediğimizi bir kez 
daha vurguluyor, mücadelemizi daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimizin sözünü veriyoruz. Kürt dilinin 
kamusal kullanımının önünü açmak, Kürt edebiyatının ve kültürünün korunup geliştirilmesi sadece 
Kürt halkı için değil, Türkiye’de çok dillilik ve çok kültürlülüğün korunması ve geliştirilmesi açısından 
da büyük bir zenginliktir. Bu vesileyle ben de “…”(x) Kürt Dili Bayramı kutlu olsun diyorum. (HDP 
sıralarından alkışlar)

13 Mayıs günü, Sayın Başkan, Soma maden faciasının yıl dönümüydü ve ben de Soma’daydım. 
Soma, gerçekten işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yok sayıldığı Soma AŞ’nin ocaklarını 
denetlemeyen, üretim fazlasına göz yuman o dönemin yine Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, 
taşeron redevans sistemiyle kamu varlıklarını kendisine biat eden şirketlere hediye eden iktidarın bu 
facianın sorumlularından olduğunu unutmamıştı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Başkanım. 
FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Tabii ki tekmeci müsteşar Yusuf Yerkel’i de ve 

onun adaylığını da unutmadı Soma halkı. 
Bugün Adalet Arayana Destek Grubu tarafından her yıl yayınlanan İş Cinayetleri Almanağı da 

çıktı ve bu almanağa göre 2017’de, basına yansıyan haberlerden derlendiği kadarıyla, en az 1.947 işçi 
çalışırken hayatını kaybetti ve bu işçilerden 51’i de çocuktu.

Soma’da bir gerçeklik daha var, buna dikkat çekmek isterim: Soma katliamından sonra ortaya 
çıkan infiali bastırmak amacıyla önce, üretimi durdurulan madenlerde çalışanların maaşları altı ay çift 
maaş olarak ödendi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

                               

(x) Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi.
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FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Tamamlayacağım.

BAŞKAN – Sözlerinizi tamamlayınız lütfen Sayın Kerestecioğlu.

Buyurun.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Katledilen madenci ailelerine toplanan yardımlar 
AFAD üzerinden ailelere iletildi; ölüm aylıkları ve emekli maaşları bağlandı. Fakat bu infialin önü 
alınınca, katliamın 6’ncı ayında 2.831 maden işçisi kapının önüne konularak açlıkla terbiye edilmeye 
başlandı. İşte, bu maden işçilerinden bazıları buldu bizi ve onlar bu baskıları anlattılar. Yeniden işe 
girmek için AKP’ye üye olmaları yönünde baskıların başladığını; tazminatlarının, kıdemlerinin 
ödeneceği, başka yerde istihdam edilecekleri vaatlerinde bulunulduğunu fakat tazminatlarının da -daha 
önce sendika kendilerine sormadan, Soma AŞ’yle anlaşarak taksitlendirmesine rağmen- ödenmediğini, 
o tarihten bu yana işçilere sadece iki bayram öncesi ve son olarak da referandumdan bir hafta kadar 
önce cüzi miktarda ödeme yapıldığını beyan ettiler. Bunu bilgilerinize…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Tamamlıyorum, kusura bakmayın.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Başkanım. 

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Yani, çok önemli bir yakınma olduğu için ve 
bir gerçeklik olduğu için… Sanki, hani, herkes, bu insanlar tazminatlarını aldı zannediyor Soma’da; 
böyle olmadığını gerçekten belirtmek için söz aldım. Başka maden ocaklarında iş bulanlar var ve onlar, 
maalesef, yaşamlarını yeniden madenci olarak devam ettirmeye başladılar. 

TMSF’nin tazminatların ödenmesi için el koyduğu Soma AŞ’ye ait mal varlıklarının satılarak 
derhâl işçilere alacaklarının ödenmesi gerekiyor; bunu da kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.

Son olarak, bugün Dünya Vicdani Retçiler Günü. Vicdani ret hakkı din ve vicdan özgürlüğü 
hakkından türeyen bir haktır ve uluslararası sözleşmeler gereği tüm taraf devletleri bağlar. Vicdani 
reddin de bir hak olarak tanınması ve gereken düzenlemelerin yapılmasını aynı zamanda talep ediyoruz. 

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kerestecioğlu.

Sayın Özkoç, buyurun Sayın Başkanım.

22.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün Filistin 
Büyükelçiliğini ziyaret ederek acılarını paylaştıklarına, bu konuda Hükümete destek çıktıklarına ancak 
Hükümetten de beklentileri olduğuna ilişkin açıklaması

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak bugün Filistin Büyükelçiliğini arkadaşlarımızla beraber ziyaret ederek ortak acılarımızı 
paylaştık, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kere 
daha ifade ettik. 

Filistin bizim için siyasi partilerin, sağın, solun, milliyetin, mezhebin ötesinde bir vicdan davasıdır. 
Kudüs’te bugün, vatan toprağına sahip çıktığı için, onurlu bir hayat istediği için, evlatlarının yarınları 
için mücadele veren Filistinli kardeşlerimiz katlediliyor. Hatta şu dakikalarda bile tekrar harekât 
başlamış ve yaralanan Filistinli kardeşlerimiz vardır. Bedenlerinden başka hiçbir dayanağı olmayan 
insanlarımız İsrail’in tankına, tüfeğine hedef oluyor, seslerini duyurmalarına izin verilmiyor. O ses 
biz olmalıyız. Meclise, hepimize tarihî bir sorumluluk düşüyor. Her türlü ayrımı bir kenara koyup 
kardeşlerimize, mazlum Filistin halkına sahip çıkmalıyız. 

Biz Hükûmete destek vermeye hazırız ancak Hükûmetten de beklentilerimiz var:
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1) İslam İşbirliği Teşkilatı toplantıya çağrıldı. Buradan Filistin davasıyla ilgili ortak bir karar 
çıkmalı, karar kâğıt üzerinde kalmamalı, mutlaka uygulamaya geçilmesi sağlanmalıdır.

2) İsrail Büyükelçimiz derhâl geri çekilmelidir.

3) Konsolosumuz derhâl Filistin Büyükelçisi düzeyine çıkarılmalı ve bu atama tüm dünyaya 
duyurulmalıdır. 

4) İsrail’in Mavi Marmara’da hayatını kaybeden yurttaşlarımız için tazminat bile değil, lütuf parası 
olarak ödediği 20 milyon dolara ilişkin anlaşmayı Türkiye olarak tek taraflı feshetmeliyiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun Sayın Başkanım. 

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Bununla ilgili yasa teklifini Meclisimize sunduk. 

Güç birliği gösterelim, katledilen kardeşlerimizin arkasında onurlu bir duruş sergileyelim. Oy 
birliğiyle feshedelim bu anlaşmayı. İsrail’e sözle karşılık değil, millî bir tavır gösterelim. 

Yaşasın verdikleri haklı mücadele, yaşasın Türkiye Filistin halklarının kardeşliği.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Özkoç. 

Sayın Bostancı, buyurun Sayın Başkanım. 

23.- Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın, AK PARTI Grubu olarak Filistin halkının 
haklı direnişini desteklediklerine, Birleşmiş Milletler tarafından Kudüs’ün üç semavi dinin ortak kutsal 
mekânı olduğunun defalarca altının çizildiğine, Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu çizgi doğrultusunda 
önemli roller oynadığına, tüm Islam âleminin ramazanını tebrik ettiğine ilişkin açıklaması

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

AK PARTİ Grubu olarak Filistin halkının haklı direnişini, eylemlerini destekliyoruz, Filistin 
davasını destekliyoruz. Dün ve geçmişten itibaren bugüne kadar Filistinlilere yönelik vahşi ve zulüm 
politikalarının sahibi olan İsrail yönetimini şiddetle kınıyoruz. Dün çok dramatik olaylar yaşandı; 60 
insan hayatını kaybetti, 2.770 kişi yaralandı ve hâlen bu protestolar devam ediyor. 

Bölgede yaşanan birçok hadisenin, Orta Doğu’daki huzursuzluğun kaynağında Filistin davası ve 
şüphesiz Kudüs’ün statüsü meselesi var. 19’uncu yüzyılın sonunda Theodor Herzl’le birlikte başlayan 
o radikal çizgi bugün Orta Doğu coğrafyasının kan ve ateşe sürüklenmesinde asli rol oynuyor. Biz 
biliyoruz ki o tarihsel sürekliliği takip ettiğimizde, o radikal çizgiyi destekleyen insanlar olduğu gibi 
buna itiraz eden Yahudiler de var, buna itiraz eden çok güçlü bir dünya kamuoyu var. Bugünkü İsrail 
yönetiminin şımarıklığının arkasında Amerikan yönetimi olduğu gibi bu Amerikan yönetiminin iç siyasi 
dengeler çerçevesinde oynadığı rolü bilen ve bu kararlara itiraz eden çok güçlü bir Amerika kamuoyu 
da var. Dün Amerikan Büyükelçiliği açılırken orada sergilenen gülücükler ile çocukların İsrail güvenlik 
güçlerince katledilmiş kanlı bedenlerini yan yana getiren fotoğraf dünya kamuoyunun hafızasından 
silinmeyecektir, eminim ki Amerikalıların da hafızasından silinmeyecektir ve bunun müsebbibi olarak 
kimleri göreceklerini biliyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun Sayın Başkanım.
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MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Kim Orta Doğu coğrafyasında barış istiyorsa, 
Yahudilerin, Arapların, Müslümanların, Hristiyanların barışını istiyorsa İsrail devletinin bu saldırgan, 
bu radikal, bu Herzl’den beri gelen çizgisini reddeden ve şüphesiz karşılıklı iradeleri teyit eden bir 
noktada yer alması gerekir. Kudüs’ün üç semavi dinin ortak kutsal mekânı olduğunun altını Birleşmiş 
Milletler defalarca çizdi. Bir kez daha onun çizilmesi ve bunun gerçekleştirilmesi gerekir. Türkiye 
Cumhuriyeti, bu çizgi doğrultusunda şimdiye kadar çok önemli roller oynadı, bundan sonra da Filistin 
halkının hiç şüphesiz insanlık temelindeki bu haklı davasını desteklemeye devam edecektir. 

Sayın Başkanım, ramazan ayı başlıyor. Tüm halkımızın ve İslam âleminin ramazanını tebrik 
ediyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun Sayın Başkanım.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – İnşallah, bu ramazan insanların sadece ibadetlerine 
ilişkin bir ortaklık duygusunu değil, aynı zamanda İslam dünyasında yaşanan acılar ve vahşetlere 
ilişkin de bir ortaklık duygusunun vesilesi olur diyorum, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bostancı.

Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım:

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın Asya 
Parlamenter Asamblesi Türkiye Delegasyonu üyeliğinden istifa etmesiyle boşalan üyelik için Halkların 
Demokratik Partisi Grubu Başkanlığınca bildirilen Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın üyeliğinin 
Başkanlık Divanında yapılan incelemede uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi (3/1615)

  11/5/2018

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın Asya Parlamenter Asamblesi Türkiye Delegasyonu 
üyeliğinden istifa etmesiyle boşalan üyelik için; 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 2’nci maddesine göre Halkların 
Demokratik Partisi Grubu Başkanlığınca bildirilen ve mezkûr Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca 
Başkanlık Divanında yapılan incelemede uygun görülen Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın 
üyeliği Genel Kurulun bilgilerine sunulur.

  İsmail Kahraman

  Türkiye Büyük Millet Meclisi

  Başkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi daha vardır, okutup oylarınıza sunacağım:
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2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Birliği Konseyi Bulgaristan Dönem 
Başkanlığı dolayısıyla 13-14 Mayıs 2018 tarihlerinde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek 
Enerji Komisyonu Başkanları Toplantısı’na katılım sağlanması hususuna ilişkin tezkeresi (3/1616) 

  11/5/2018
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Avrupa Birliği Konseyi Bulgaristan Dönem Başkanlığı dolayısıyla 13-14 Mayıs 2018 tarihlerinde 
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Enerji Komisyonu Başkanları Toplantısı düzenlenecektir.

Söz konusu toplantıya katılım sağlanması hususu, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 9’uncu maddesi uyarınca Genel 
Kurulun tasviplerine sunulur.

  İsmail Kahraman
  Türkiye Büyük Millet Meclisi
  Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Halkların Demokratik Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 

vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.
VIII.- ÖNERİLER

A) SIYASI PARTI GRUBU ÖNERILERI
1.- HDP Grubunun, Grup Başkan Vekili Istanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir 

tarafından, Israil Hükûmetinin Kudüs’ü tek taraflı başkent ilan etmesi girişimi sonrasında 59 kişinin 
hayatını kaybetmesine dair gerçekleşen olaylardaki kayıplar ve yaralanmalara ilişkin 15/5/2018 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin ön 
görüşmelerinin, Genel Kurulun 15 Mayıs 2018 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi 

  15/5/2018
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 15/5/2018 Salı günü (bugün) toplanamadığından, grubumuzun aşağıdaki 
önerisinin İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla 
arz ederim.

  Filiz Kerestecioğlu Demir
  İstanbul
  HDP Grubu Başkan Vekili
Öneri:
15 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Milletvekili Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu tarafından 

(7632 grup numaralı) İsrail Hükûmetinin Kudüs’ü tek taraflı başkent ilan etmesi girişimi sonrasında 59 
kişinin hayatını kaybetmesine dair gerçekleşen olaylardaki kayıplar ve yaralanmalara ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisine verilmiş olan genel görüşme önergesinin, diğer önergelerin önüne alınarak 
görüşmelerinin 15/5/2018 Salı günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Önerinin gerekçesini açıklamak üzere ilk söz, öneri sahibi Halkların Demokratik 
Partisi Grubu adına Kars Milletvekilimiz Sayın Ayhan Bilgen’e aittir.

Buyurun Sayın Bilgen. (HDP sıralarından alkışlar) 

Süreniz beş dakika.
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HDP GRUBU ADINA AYHAN BİLGEN (Kars) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii, bu 
sorun daha çok konuşulacak, çok polemik yapılacak, çok tartışma doğuracak çünkü sorunu çözecek bir 
irade gelişmedikçe hiçbir sorun kendiliğinden çözülmez. 

Dün Gazze’de saldırdılar, 60 ölü, binlerce yaralı; biraz önce Türk basınına da düştü, Batı Şeria’da 
bugün de aynı müdahale var. Yine 1 kişi hayatını kaybetmiş, 17 yaralı diye basına yansıyan rakamlar 
var.

Yani eğer sorunu Trump’ın damadına bir hediyesi gibi görmüyorsanız, arkasındaki ittifak 
ilişkilerine, onun uluslararası karşılığına, Amerikan iç siyasetindeki yansımalarına odaklanıyorsanız, 
bir tane somut şey görürsünüz, o da Amerika Birleşik Devletleri siyasetinde İsrail politikalarını bu 
şekilde belirleyen, şekillendiren lobilerdir. Peki, Türkiye’den siyasetçiler Amerika’ya gidince önce 
kimi ziyaret ederler? Bu lobileri ziyaret ederler. Türkiye bütçesinden bu lobilere hangi sorunlarda 
yardımcı olması karşılığında para aktarılır? Bunu kamuoyu bilmiyor.

Başka bilinmeyenler var. Mesela, Türkiye darbelerle yüzleşirken, darbeleri tartışırken şüphesiz 
15 Temmuzdan 27 Mayısa kadar tümüyle yüzleşmeli ama bir sembol isim var: Mesela, sekiz ay 
Filistin’de, Filistinlilerle birlikte, doğrudan doğruya Filistin direnişine destek veren Deniz Gezmiş 
Türkiye’de neden idam edilmiştir? 1971 muhtırası ile Deniz Gezmiş’in idamı arasındaki bağlantıyla 
yüzleşmeye Türkiye siyasetinin cesareti, niyeti var mıdır? Filistin’de yürüttüğü mücadelenin bedeli 
midir Türkiye’de idam edilmesi? Bütün bu yüzleşmeler ancak bizim Filistin sorununda tutarlı, güçlü, 
kararlı bir yerde durmamızı sağlar. 

Değerli arkadaşlar, siyasette ne söylediğiniz, ne yaptığınız eğer sorunları çözmeye yetmiyorsa; 
dönüp neyi söylemediğinize, neyi yapmanız gerektiği hâlde yapmadığınıza odaklanmayı gerektirir. 
Çünkü mevcut sözleriniz, mevcut eylemleriniz sorunu çözmeye yetmiyor. Eğer, İsrail’in Türkiye iç 
siyasetine müdahale araçlarıyla ilgili bir kaygı taşıdığımız için sadece kınama yapıyorsak, biz çok açık 
biçimde söylüyoruz, buna fırsat vermeyecek her türlü dayanışmanın içinde olacağız. Ve emin olun ki 
Türkiye toplumu, bütün kesimleri, dindarları, sosyalistleri, Alevileri, milliyetçileri, hepsi bu konudaki 
duyarlılıkta ülkeyi yönetenlerin yanında dururlar ama bir iradeyi, güçlü, kararlı bir tutumu görmek 
şartıyla. Türkiye’de toplum ne yazık ki İsrail konusunda manipüle ediliyor. Ya Hitler hayranlığı, 
antisemitik söylemlerle aşırı bir uç ortaya çıkartılıyor ya da kapalı kapılar ardında gizli petrol anlaşmaları, 
ticareti üzerinden başka ilişkiler kotarılıyor. Burada çok net, çok açık bir tabloyla karşı karşıyayız. 
Eğer yeniden Filistin sorununun diplomatik zeminlerde bir pazarlık unsuru olarak görülmesi değil 
de sahiden sorunu yönetmek değil, sorunu çözme konusunda güçlü bir irade geliştirmek istiyorsak, 
Türkiye Parlamentosu bunu istiyorsa, siyasi partiler bu yönde net bir tercihe, net bir kararlılığa sahipse 
bu konuyu her türlü siyasi polemiğin üzerinde, partiler arası çekişmenin üzerinde gerçekten bir ulusal 
çıkar, hatta ulusal üstü, Orta Doğu’nun geleceği konusu olarak ele almak ve ortak, güçlü, caydırıcı, 
etkin bir siyaseti inşa etmek gerekir. Türkiye toplumu eğer böyle bir yaklaşımın takipçisiyse, arkasında 
duracaksa, bunun bedelini ödeme cesaretine sahipse o zaman bütün sorumluluk, bütün yük siyasetin 
üzerindedir. Siyasetçinin sadece şikâyetlenme hakkı olamaz, sadece sitem etme, sadece tepki gösterme 
hakkı olamaz, siyasetçi çözüm üretmek zorundadır. Biz sorunun bütün hassasiyetinin ve zorluğunun 
farkında olarak söylüyoruz. Eğer siz bu sorunun çözümünde bir adım atarsanız biz üç adım atmaya 
varız ve eminiz ki Türkiye’deki bütün kesimler sizin atacağınız her adımın arkasında duracaklar. Ama 
Körfez ülkelerinin yaptığı gibi bir taraftan gizli ilişkileri devam ettirir bir taraftan da güya İsrail karşıtı 
gibi söylemler geliştiren yapılara zekât vererek, bağış yaparak onları ayakta tutan denge siyasetini 
Türkiye’ye de taşırsanız bunun vebali, bunun tarihî sorumluluğu da hiçbir parti tarafından taşınamaz. 

Herkesi saygıyla selamlıyorum. (HDP ve CHP sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bilgen. 

Şimdi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ardahan Milletvekilimiz Sayın Öztürk 
Yılmaz’a aittir. 

Buyurun Sayın Yılmaz. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz üç dakika. 

CHP GRUBU ADINA ÖZTÜRK YILMAZ (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bir iki konuya değinmek istiyorum. 

Bir: Filistin, böyle giderse tamamen İsrailli yerleşimcilerin işgaline uğrayacak. Şu anda her iki 
üç ayda bir yerleşim planları yapılıyor. Zaten Filistin’e gittiğiniz zaman görüyorsunuz, Filistinliler 
çimento alamıyorlar, demir alamıyorlar, konut inşa edemiyorlar ama İsrail bin tane, 2 bin tane, 3 bin 
tane konut inşa ediyor ve bu, hızla devam ediyor. 

İkinci konu şudur: Filistin’in altyapısı tamamen yeniden yapılandırılmak zorunda çünkü böyle 
giderse Filistin’de artık ekonomik bir çöküş başlayacak, zaten ekonomi yerlerde sürünüyor, iyice 
batacak.

Üçüncüsü: Güvenlik. Maalesef, güvenlik de hiçbir zaman olmadığı kadar kötü durumda. Filistin’in 
İsrail ablukası nedeniyle kendi güvenlik kuvvetlerini tam manada teşekkül edemediğini de belirtmek 
isteriz. İsrail her şeye müdahale ediyor, her konuya müdahale ediyor, her yeri işgal ediyor, her yerleşim 
yeri bir noktada Filistin’in bağrına saplanmış hançer gibi devam ediyor. 

Şimdi, bu kararlar boşuna değil, uluslararası toplum sessiz. Bakmayın siz Avrupa Birliğinin 
göstermelik kararlar verdiğine, 3 ülke bloke etti, karar alamadılar, toplu bir kınama kararını aldıramadılar. 
Diğer taraftan, Birleşmiş Milletlerde konuyu gündeme getirmek isteyen bazı çevreler şunu unuttu: 
Orada, köşebaşında Amerika var ve veto edecek. Hiçbir zaman uluslararası toplum Amerika’yı ve onun 
ortağı İsrail’i karşısına alıp Orta Doğu’ya ilişkin özgün bir plan devreye sokamadı. Peki, yapılması 
gereken nedir? Bir kere, her şeyden önce, İslam dünyasının içinde bulunduğu durumu analiz etmesi 
lazım; bu aymazlığı, bu cehaleti yenecek bir strateji lazım; bölünen, parçalanan ve birbirine düşürülen 
bu coğrafyanın bir çıkış yolu bulması lazım ama görüyoruz ki bireysel hırslar, entrikalar, ABD’ye 
yakın durmalar, Sünni-Şii ayrımları, etnik çatışmalar maalesef bizim arzu etmediğimiz bir şekilde bu 
coğrafyayı bölmüş durumda ve coğrafyadan bizim çıkarabileceğimiz bütünlükçü bir strateji kalmamış 
durumda. 

Şunu söyleyelim: Amerika Birleşik Devletleri’nin bu kararı geri dönülmezdir. Bakınız, şunu 
bilmemiz lazım: Biz ne yapmalıyız? ABD bu kararı aldı, dönmüyor da ve dönmeyecektir ve Filistin’in 
eli zayıf. Orta Doğu’daki İran’a karşı ve yakın olan devletlerin tutumları maalesef burada bu kilitlenmeyi 
açmak için kolaylaştırıcı bir unsur olmayacak.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZTÜRK YILMAZ (Devamla) – Bir dakikanızı alabiliyor muyum yoksa bitireyim mi isterseniz?

BAŞKAN – Vakit tamam mı diyeceğiz, vakit devam mı diyeceğiz Başkanım? 

ELİF DOĞAN TÜRKMEN (Adana) – Tamam, tamam.

CEYHUN İRGİL (Bursa) – Verin Başkanım, konu Filistin, verin bence.

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – Bir dakika Başkan.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Yılmaz. 



TBMM B: 99 15 . 5 . 2018  O: 2

111 

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – “Devam.” dediniz Sayın Başkanım. 
HALİS DALKILIÇ (İstanbul) – Devam, devam.
ÖZTÜRK YILMAZ (Devamla) – Teşekkür ediyorum. 
Şunu bilmemiz lazım: Bugün itibarıyla iki üç konu var. Bir tanesi İran’ın nükleer programından 

ABD’nin çekilmesi; iki, büyükelçiliğini taşıması. Aslında saldırı harekâtıdır; karşı tarafı hazırlıksız 
yakalamak, onun kurabileceği oyun planını bozmak ve Orta Doğu’da dikkatleri başka yöne çekme 
işaretidir. Bizim bu konuda maalesef Hükûmetin de bir stratejisinin olmadığını görüyoruz. 

Bakınız, bu konuda bir önerimiz var: Gelin, birlikte kafa yoralım, ne yapılacakları birlikte 
hesaplayalım. Siz bizi davet edin, elimizden ne geliyorsa sunalım. Yeter ki Orta Doğu’ya ilişkin bu 
emperyal, bu işgalci, bu hakir ve bölücü emeller vücut bulmasın ve bu coğrafya bunlara teslim olmasın. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Şimdi söz sırası Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Amasya Milletvekilimiz Sayın Naci 

Bostancı’ya aittir. 
Buyurun Sayın Bostancı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
Süreniz üç dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) –Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlar; bu grup önerisinin mahiyetine ilişkin, Meclis açıldığında bir görüşme gerçekleştirildi 59/2 
çerçevesinde. Uygun usul buydu kanaatimizce. O yüzden tekrar bu konuya dönülmesini ve HDP grup 
önerisinin lehinde bir onay vermeyi düşünmüyoruz, aleyhindeyiz ama mahiyetin çok önemli olduğunu 
biliyoruz, bunlar tartışılmaya da devam edecek. 

Şu, herkes tarafından görülüyor: Orta Doğu coğrafyasında kirli politikalar devreye sokuluyor. 
Müttefiklerini de biliyoruz. Ancak bunları homojen, yatay bir yoldaşlıkla eşitlemek niyetinde 
değiliz; Obama döneminin politikaları farklıydı, şimdi Trump daha farklı bir yerde, İsrail’de de farklı 
yaklaşımların olduğu zamanlar ve kamuoylarının olduğunu biliyoruz, Körfez ülkelerinin vaziyetleri 
belli ama şunu unutmayalım: Bu kirli politikalar ilelebet orada devam etmeyecek, edemeyecek. Dünkü 
yaşanan vahşet bir utanç tablosudur ve yeryüzünde insanlık, ahlak, vicdan diye birtakım değerler var ve 
insanlık bütün bu tarihsel müktesebatı, bu değerleri bir yerlere koyuyorsa buna rıza göstermeyecektir. 
Bunu organize etmek ve politikaya dönüştürmek şüphesiz İslam dünyasıyla ve burada ortaklaşa bir 
şekilde, aklın politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. 

Şunu söyleyeceğim: Dünkü olaylar yaşanırken, İsrail’in bu vahşet politikaları sürerken… 
Almanya’da bir Nazi dönemi var biliyorsunuz. Naziler, çok zalimce yöntemlerle oradaki Yahudilere 
ilişkin bir kıyım politikası uyguladılar ve yaklaşık 6 milyon civarındaki masumu katlettiler. “Bütün 
bu katliamlar olurken Almanlar niye sessiz kaldı?” sorusu da soruldu ve 1949 yılında Karl Jaspers 
verdiği bir konferansta Almanların sessizliğinin esasen dört temel suça atıf yaptığını söyledi. Birincisi 
siyasi bir suç, Naziler. Hukuki bir suç, suçu işleyenler. Ahlaki bir suç, o masumlar götürülürken sesini 
çıkartmayanlar. Metafizik bir suç, şüphesiz kurbanlarla özdeşleşenler. Şimdi aynı durum Nazileşen İsrail 
devleti için, onun politikaları için söz konusudur. Buna seslerini çıkartmayanlar dün Nazilere seslerini 
çıkartmayan Almanlar gibi her türlü suçluluğa müstahak olacaklardır. Ben inanıyorum ki İsrail’in 
içinde de bütün Orta Doğu coğrafyasında da hatta o kirli politikaların elit kadrolarının dışındaki bütün 
insanlarda ve şüphesiz Amerika’da aynı şekilde meseleye bakanlar vardır. Esasen, insanlığa ilişkin 
ümidimizin de arkasında var olan budur. 

Teşekkür ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bostancı. 

Halkların Demokratik Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… 

CEYHUN İRGİL (Bursa) – Bunu kabul edin ya, Filistin…

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Evet, kabul edildi gibi. 

BAŞKAN – Kabul etmeyenler… 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Kabul edenler daha fazla. 

CEYHUN İRGİL (Bursa) – Hayır, zaten AK PARTİ Filistin’e karşı bir önergeyi reddetmez 
Başkanım. 

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Biz gerekçemizi açıkladık. 

BAŞKAN – Öneri kabul edilmemiştir. 

Sayın Benli, sisteme girmişsiniz efendim, talebinizi alabilir miyim?

FATMA BENLİ (İstanbul) – Sayın Başkanım, eğer müsaade ederseniz bir dakikalık konuşma 
yapmak istiyorum. Biraz geç oldu ama. Daha önce girmiştim sisteme, sanırım kayıttan silinmiş, tekrar 
girdim. 

BAŞKAN – Buyurun Sayın Benli. 

VI.- AÇIKLAMALAR (Devam)

24.- Istanbul Milletvekili Fatma Benli’nin, Kudüs’ün her zaman Filistin’in başkenti olarak 
kalacağına ve Filistin’de yaşanan haksızlığa karşı çıkmayan herkesin elinde katledilen masumların 
kanının olduğuna ilişkin açıklaması

FATMA BENLİ (İstanbul) – Teşekkürler Sayın Başkan. 

Kudüs hepimizin kalbi ve dün tüm insanlığın kalbine tekrar hançer saplandı. Amerika hain, 
hukuksuz planını fütursuzca gerçekleştirip sabaha kadar süren kutlamaların ardından büyükelçiliğini 
açtığında İsrail de aynı şekilde göstericilere karşı gerçek mermiler kullanmaktan çekinmedi ve onlarca 
Filistinliyi katletti. Aslında, sadece İsrail, sadece Trump ya da Amerika yönetiminin değil, sadece 
büyükelçiliğin açılışına katılan El Salvador, Kongo gibi ülkelerin değil, bu haksızlığa karşı çıkmayan 
herkesin elinde bugün bu masumların kanı var. Ama unutulmamalı ki Kudüs her zaman Filistin’in 
başkenti olarak kalmaya devam edecek çünkü biliyoruz ki karanlığın en kesif olduğu andan itibaren 
şafak doğacaktır. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Benli. 

Sayın İrgil, sizin söz talebiniz de var. 

Buyurun, talebinizi alayım önce, nedir?

CEYHUN İRGİL (Bursa) – Başkanım, 60’a göre söz istemiştim. 

BAŞKAN – Buyurun Sayın İrgil.



TBMM B: 99 15 . 5 . 2018  O: 2

113 

25.- Bursa Milletvekili Ceyhun Irgil’in, Izmir Atatürk Lisesinin 130’uncu yıl mezuniyet töreninde 
öğrencilerin Izmir Marşı söylemelerinin engellendiğine ve okul müdürünün derhâl görevden alınıp 
hakkında gereken soruşturmanın yapılmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması

CEYHUN İRGİL (Bursa) – Baktım, görmüyorsunuz, o yüzden artık sabırla bekliyordum.

Sayın Başkanım, aslında söz almayacaktım ama bugün özel bir durum var. 13 Mayıs Pazar akşamı, 
mezunu olmaktan gurur duyduğum, onur duyduğum İzmir Atatürk Lisesinde gerçekleştirilen 130’uncu 
yıl mezuniyet töreninin bitiminde genç mezunların İzmir Marşı’nı söylemelerinin engellenmeye 
çalışılması gençlerin ve velilerin duruma tepki göstermesine neden olmuştur. 

Mezunlarımızın ve velilerimizin bu mutlu gününde böyle bir olayın yaşanmasından dolayı son 
derece üzgün olduğumuzu belirtir ve bilinmesini isteriz ki İzmir Atatürk Lisesi fikri hür, vicdanı hür, 
irfanı hür bir eğitim yuvasıdır ve cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün adını taşıyan okulumuzdan 
mezun olan herkes Atatürk’ün devrimlerinin doğal bir neferidir ve bu ülkeyi muasır medeniyet 
seviyesine çıkarmak için savaşacaklardır. 

Bunu münferit bir olay olarak algılamak isterdik ancak son dönemlerde okulumuzda ardı ardına 
yaşanan olayları hatırladıkça bu konuda çok zorlanıyoruz ve İzmir Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği 
adına “Artık yeter.” diyoruz ve bu okul müdürünün derhâl görevden alınmasını ve hakkında gereken 
soruşturmanın ve cezalandırmanın yapılmasını talep ediyoruz.

Teşekkür ederim Başkanım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın İrgil.

Sayın Ünal, sizin de talebiniz var. Sayın Ünal…

Sayın Ilıcalı, sizin talebiniz?

MUSTAFA ILICALI (Erzurum) – Benim de bir talebim var. Meclis sporla çok ilgili, bir sevinci 
paylaşacağım.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Ilıcalı.

26.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın, Erzurumspor’un Ümraniyespor’u yenerek Süper Lig 
yolunda finale kaldığına ve final maçı için herkesi Bursa’ya davet ettiğine ilişkin açıklaması

MUSTAFA ILICALI (Erzurum) – Çok teşekkür ederim Değerli Başkanım.

Bugün Meclis gündeminden dolayı gidememiştik, Erzurumspor büyük bir başarıya imza attı; 
birinci maçta 4-3 yendiği Ümraniye’yi -biraz önce maç bitti, kuliste izledik- 2-1 yenerek Süper Lig 
yolunda finale kaldı. Kulübümüze, hocasına, taraftarına, bu fırsatı veren Başkanımıza, Meclisimize; 
herkese çok teşekkür ediyor, cumartesi günü final maçı için hepinizi Bursa’ya davet ediyorum.

Sağ olun, var olun.

BAŞKAN – Peki, biz de tebrik ediyoruz Sayın Ilıcalı Erzurumspor’u.

Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım.
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VIII.- ÖNERİLER (Devam)

B) DANIŞMA KURULU ÖNERILERI

1.- Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 15 Mayıs 2018 Salı günkü birleşiminde, bastırılarak 
dağıtılan 554, 555, 558 ve 559 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu raporlarının gündemin “Özel 
Gündemde Yer Alacak Işler” kısmının sırasıyla 1, 2, 3 ve 4’üncü sıralarına alınmasına ve raporlar 
üzerindeki genel görüşmelerin aynı birleşimde yapılmasına; yapılacak görüşmelerde Hükûmet ve 
gruplar adına yapılacak konuşmaların onar dakika olmasına ve özel gündeme alınan Meclis araştırması 
komisyonu raporlarının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine ilişkin 
önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi

Danışma Kurulunun 15/5/2018 Salı günü (bugün) yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel 
Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.

  İsmail Kahraman

  Türkiye Büyük Millet Meclisi 

  Başkanı

 

 Mustafa Elitaş Özgür Özel

 Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi

 Grubu Başkan Vekili Grubu Başkan Vekili

 

 Filiz Kerestecioğlu Demir Erkan Akçay

 Halkların Demokratik Partisi Milliyetçi Hareket Partisi

 Grubu Başkan Vekili Grubu Başkan Vekili

Öneriler:

Genel Kurulun 15 Mayıs 2018 Salı günkü (bugün) birleşiminde bastırılarak dağıtılan 554, 555, 558 
ve 559 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporlarının gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak 
İşler” kısmının sırasıyla 1, 2, 3, ve 4’üncü sıralarına alınması ve raporlar üzerindeki genel görüşmelerin 
aynı birleşimde yapılması, yapılacak görüşmelerde Hükûmet ve gruplar adına yapılacak konuşmaların 
onar dakika olması ve özel gündeme alınan Meclis araştırması komisyonu raporlarının görüşmelerinin 
tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi önerilmiştir.

BAŞKAN – Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 
Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma 
önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.
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VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
B) ÖNERGELER
1.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın (2/1869) esas numaralı Van Gölü ve Yöresinin 

Korunması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/150)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(2/1869) esas numaralı Kanun Teklifi’min İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre doğrudan Genel 
Kurul gündemine alınmasını saygılarımla arz ederim.

  Bedia Özgökçe Ertan

  Van

BAŞKAN – Önerge üzerinde teklif sahibi Van Milletvekilimiz Sayın Bedia Özgökçe Ertan 
konuşacaktır. 

Buyurun Sayın Özgökçe Ertan. (HDP sıralarından alkışlar)

Süreniz beş dakika.

BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN (Van) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Van Gölü ve coğrafyasının bir an önce korunmaya alınması için geçen yıl verdiğimiz kanun teklifi 
üzerine söz almış bulunuyorum.

Evet, bir Vanlı olarak ve bir milletvekili olarak Van Gölü için bir çağrı yapmak istiyorum ben ve 
bütün milletvekillerinin oy kullanırken bu konunun sadece Van’ın değil, bütün Türkiye’nin ekosistemini 
aynı zamanda ilgilendirdiğini hatırda tutmalarını umut etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 26’ncı Yasama Döneminde Van’ın en önemli sorunlarını bu kürsüden 
defalarca kez dile getirmeye gayret ettik ve Van Gölü’ndeki önlenemeyen ve önlem alınmayan kirlilik 
olduğunu birçok kere dile getirdik. Yüzde 40’a ulaşan kirlilik oranı, bölge nüfusunun dengesiz ve 
orantısız şekilde artışı, düzensiz yapılaşma, yetersiz kanalizasyon hizmeti ve erozyon, 600 bin yıllık 
geçmişe sahip Van Gölü’nün ömrünü hızla tüketmektedir. İşte göz göre göre tükenmekte olan bu 
ömür, tüm Van halkının gündeminde, bizlerin gündeminde ve halkın iradesi ve oylarıyla seçilmiş olan 
belediyelerimizin gündeminde. Sevgili Bekir Kaya’nın, Van Büyükşehir Belediyesi Başkanımızın 
gündemindeydi. Eğer şu an, haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanmamış olsaydı bu konuya dair 
çabalarını sürdürüyor olacaktı. 

Sayın milletvekilleri, yeri gelmişken tabii bir konudan bahsetmeden geçemeyeceğiz. Geçtiğimiz 
günlerde, şu an Van Belediyesine kayyum olarak atanmış olan kayyum vali -yani hakkını yememek 
lazım, hakikaten AKP il başkanından çok daha büyük bir özveriyle çalışıyor, geçen gün yanına 
emniyet müdürünü ve komutanları alıp halktan oy istemeye çıkmıştı yine- verdiği demeçte de şunu 
söyledi yani AKP’ye oy isterken şunu söyledi, diyor ki: “Bizden önceki belediye –sanki kendisi halkın 
oylarıyla seçilmiş de oraya gelmiş gibi, hani kendilerini çok çevreci ilan etmişlerdi, işte ‘Biz çevreye 
çok duyarlıyız; ağaca, çiçeğe, böceğe hayranız.’ şeklinde. Yani bu ağaç, çiçek, böcek diye tarif ettiği 
de aslında ekosistem, bu cümlelerle kendisi ifade ediyor- ne oldu, ne yaptı?” diye soruyor. İşte bunu 
gerçekten bir kentin valisinin yapması gerçekten çok trajik bir durum. Ya bir an önce vali olduklarını 
hatırlasınlar ya da istifa etsinler, gerçekten bir sandık kurulsun ve yarışsınlar. Siz de onu tabii bu 
çabalarından dolayı aday göstermelisiniz öncelikle.
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Sayın milletvekilleri, Bekir Başkanımız tutsak olduğu için ben AKP’nin valisine bu kürsüden şu 
soruları sormak isterim: Van Büyükşehir Belediyesi makamını işgal eden Sayın Murat Zorluoğlu, “Biz 
yaptık.” dediğiniz projelerin hangisi size ait? Bunu açıklayabiliyor musunuz? Arıtma tesisi, DBP’li 
belediyenin projesi değil miydi? Kirlilikten kurtarmak için hazırlanan projelerin hepsinin altında da 
Bekir Kaya’nın imzası yok muydu? Bu projelere onay ve bütçe vermeyenleri bu Hükûmet onaylamadı 
mı? Evet, biz çevreciyiz ama sizin gibi çiçek, böcek diyerek ekosisteme, canlı yaşamına saygısızlık 
yapmıyoruz. İçinde bulunduğumuz doğal yaşama saygı duyuyoruz ve birlikte yaşamanın koşullarını 
oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu bakımdan, Van Gölü Vanlılar için yaşamsal önemdedir, biz bunun da 
farkındayız. 

Sayın milletvekilleri, şu an kaybettiğimiz her dakika, inanın, Van Gölü’nü doğal bir felaketin 
eşiğine daha fazla yaklaştırıyor. Sağlık açısından 100 milimetrede 700 olması gereken koli basili 
oranı göl kıyılarında 2.300’lere ulaşmış durumdadır. Kirliliğin önlenememesi ve tedbir alınmaması 
durumunda, uzmanlara göre ekolojik dengenin hızla bozulduğu, Van Gölü’nün yirmi beş yıllık bir 
ömrünün kaldığı belirtiliyor. Bu husus, alınması gereken acil önlemler noktasında bahane üreterek 
kaybedilecek bir vaktin olmadığını açıkça ortaya koyuyor.

Atılacak adımlar hususunda elbette en büyük sorumluluk kamu kurumlarına düşüyor çünkü başta 
Karayolları Şube Müdürlüğü olmak üzere tüm kamu kurumları halkın denize ulaşımını engelliyorlar, 
âdeta Van Gölü kıyısını işgal ediyorlar hatta katlediyorlar. Oysa Kıyı Kanunu’nda da belirtildiği gibi 
kıyı herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup buralarda hiçbir yapı yapılamaz. Duvar, 
çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık gibi ve benzeri engeller oluşturulamaz ama bunların tamamı Van 
Gölü’nün çevresinde mevcut ve öncelikli olarak kamu kurumları zaten bu zararı veriyor.

Kanun teklifimizde, bütün ekosistemi, Van Gölü’nü, coğrafyasını ve havzasını koruyucu önlemleri 
ve çok aktif bir eylem planı hazırladık, sunduk. Bu teklifimize destek vereceğinizi tekrar umduğumu 
belirtmek istiyorum.

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Özgökçe Ertan.

Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir.

Birleşime on beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.12
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 18.39

BAŞKAN: Başkan Vekili Yaşar TÜZÜN
KÂTİP ÜYELER: Mücahit DURMUŞOĞLU (Osmaniye), Sema KIRCI (Balıkesir)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99’uncu Birleşiminin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum.

Alınan karar gereğince gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmına geçiyoruz. 
Bu kısmın 1’inci sırasında yer alan, çölyak hastalığının teşhis aşamasının, sebeplerinin, sonuçlarının 

ve bu hastalığa maruz kalanlara sağlanabilecek yardımların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesine ilişkin Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca kurulmuş 
bulunan Meclis araştırması komisyonu raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER

A) KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER IŞLER
1.- Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının ve Bu Hastalığa Maruz 

Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesine 
Ilişkin Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 554) (x) (xx)

BAŞKAN – Komisyon? Yerinde. 
Hükûmet? Yerinde. 
Komisyon Raporu 554 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Şimdi Çölyak Araştırma Komisyonu raporu üzerinde söz taleplerini okuyacağım. 
Gruplar adına, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Antalya Milletvekilimiz Sayın Ahmet Selim 

Yurdakul, Halkların Demokratik Partisi Grubu adına İzmir Milletvekilimiz Sayın Ertuğrul Kürkcü, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mersin Milletvekilimiz Sayın Aytuğ Atıcı, Adalet ve Kalkınma 
Partisi Grubu adına Kayseri Milletvekilimiz Sayın İsmail Tamer. 

Şimdi ilk söz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Antalya Milletvekilimiz Sayın Ahmet Selim 
Yurdakul’a aittir. 

Buyurun Sayın Yurdakul. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
MHP GRUBU ADINA AHMET SELİM YURDAKUL (Antalya) – Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri, muhterem vatandaşlar; Çölyak Hastalığı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerine 
yapılan genel görüşmelerde Milliyetçi Hareket Partisi adına söz aldım. 

Konuşmama başlamadan önce ifade etmek isterim ki liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın 
Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi, Türk milleti din kardeşlerinin yanındadır. Kudüs, İstanbul’un 
ikiz kardeşi, ilk kıblemizin namus timsalidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak İsrail caniliğini nefretle 
lanetliyoruz. Ayrıca belirtmek isterim ki hem Kerkük’te hem de Kıbrıs’ta Türk halklarının sonuna kadar 
takipçisi olacağız. 

                                           

(x) 554 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
(xx) (10/518) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin ön görüşmeleri 4/5/2017 tarihli 88’inci 
Birleşimde yapılmıştır.
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Öncelikle, bu Komisyonun kurulması fikrini ortaya atması ve böyle hayırlı bir işi başlatması 
sebebiyle liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye ve grubum Milliyetçi Hareket 
Partisine en derin hürmetlerimi ve teşekkürlerimi sunmak isterim. 2015 Haziran ayında adımımı attığım 
bu yüce Meclisin çatısı altında bulunmaktan dolayı en çok gurur duyduğum anlardan birini yaşıyorum. 

Çölyak hastalarının dertleriyle dertlenen ve hasta ve yakınlarına hayatı kolaylaştırmak amacıyla 
çalışmalar yürüten ve benim de üyesi olmaktan büyük bir mutluluk duyduğum Çölyak Meclis 
Araştırması Komisyonunun tüm üyelerine tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. 

Geriye dönüp baktığımızda, manevi anlamda büyük bir tatmin duygusuyla anımsayacağımız 
bir komisyon çalışmasını tamamladığımıza inanıyorum. Gerçekten de meşakkatli bir süreci 
tamamladık. Milliyetçi Hareket Partisi olarak verdiğimiz önergenin bu sıralarda oturan tüm gruplardan 
milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiği andan itibaren inanın yüzlerce tebrik ve teşekkür aldık. 

Esasen Türk milletinin birlik ve beraberlik anlamında neleri başarabileceğini göstermesi açısından 
da yaptığımız çalışmalar tarihe bir not olarak geçmiştir diye düşünüyorum.

Saygıdeğer milletvekilleri, muhterem vatandaşlar; Çölyak Hastalığı Meclis Araştırması 
Komisyonu olarak öncelikle amacımız, çölyak hastalığıyla ilgili farkındalık yaratmak, hastalığın 
sebep ve sonuçlarını detaylı bir şekilde araştırmak, teşhis aşamasından tedavi aşamasına kadar 
ilgili tüm önlemlerin alınmasını sağlamak ve nihayetinde, bu hususlarda çözüm üretilmesi ve bu 
hastalığa maruz kalan hastalara kalıcı yardımlar sağlanması üzerine bir mutabakat meydana getirmek 
istedik. Velhasıl, Komisyon iyi niyetle ve güzel ümitlerle çalışmalara başladı. Konunun uzmanları, 
danışmanlar, sendikalar, özel sektör ilgilileri, meslek örgütleri, araştırmacılar ve üniversite yetkilileri 
ile görüşmelerimizin tümünde bizlere katılan çölyak derneklerini ve çölyak hastalarını dinleyerek 
“Yaralarına nasıl merhem oluruz?” sorusuna yanıt aradık. Bunların dışında Şanlıurfa, Bursa, Kayseri 
illerine giderek çölyak derneklerini, üyelerini, hastalarını ve ailelerini bizzat ziyaret ettik. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi devlet organları çalışma süresince neredeyse seferber 
oldular, teşekkürü hak ettiler; zaten büyük devlet olmak da bunu gerektirir. 

Sayın milletvekilleri, muhterem vatandaşlar; çölyak hastalığı nedir, kısaca bir hatırlayalım. Genetik 
bir hastalık olan çölyak, geleneksel Türk tipi beslenme alışkanlıklarından çok olumsuz etkilenen 
bir hastalıktır. Bu hastalığa sahip olmayan vatandaşlarımızın tüketebildiği, glüten içeren ekmek, 
gofret, makarna, hatta çikolata bile çölyak hastalarında çok ciddi rahatsızlıklara neden olmaktadır. 
Yaptığımız istişarelerde birkaç değişiklikle bu hastalıkla mücadele eden vatandaşlarımızın hayatlarını 
kolaylaştırabileceğimize kanaat getirdik.

Çölyak hastalığıyla ancak özel bir diyetle mücadele edilebilmektedir. Bilinen tek tedavi biçimi 
glüten içermeyen gıdaların tüketilmesidir. Bunun için “Devlet, düzenleyici rolüyle çölyak hastalarına 
pozitif ayrım uygulamalıdır.” dedik. Örneğin “Glütensiz gıda üretimini teşvik etmek için vergilerde bir 
düzenleme yapılmalıdır.” görüşü neredeyse tüm toplantılarda gündeme geldi. 

Saygıdeğer milletvekilleri, tam sayısı bilinmemekle birlikte, ülkemizde 750 bin kişinin çölyak 
hastası ya da glütene alerjisi olduğunu hatırlatmak isterim. “Yalnızca Ankara, İstanbul ve İzmir gibi 
büyük kentlerimizde bulunan glütensiz yiyeceklerin Anadolu’nun her bir tarafına yayılması şart.” 
derken önerilerimizi de her seferinde sunduk. Biz büyük bir aileyiz. Antalya İbradı’da veya Nevşehir’de 
çölyak hastası bir çocuğumuza istediği bir çikolatayı sağlayamıyorsak veya makarnayı o kardeşimize 
ulaştıramıyorsak bu meseleyi çözüme kavuşturmalıyız.
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Bakın, çölyak hastalarının tüketmek zorunda olduğu birkaç glütensiz gıdanın fiyatını sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Bizim 2 liraya aldığımız makarnanın glütensiz olanı tam 6 lira. 75 kuruşa satılan 
sıradan bir bisküvinin glütensiz olanı 9 lira. Ayrıca bunları bulmak da hiç kolay değil. 

Saygıdeğer milletvekilleri, gördüğünüz gibi, çölyak hastaları beslenme tarzı itibarıyla önemli bir 
maliyetle karşı karşıyalar. Sosyal Güvenlik Kurumu rapor sahibi bu hastalarımız için yaş grubuna göre 
78 lira ile 120 lira arasında bir ödeme yapılıyordu. Allah devletimizden razı olsun ancak bu ödemenin 
günün şartlarına çok da uygun olmadığını yaptığımız çalışmalarda tespit ettik ve bu miktarı uygun 
oranda yükselttik, hayırlı uğurlu olsun. 

Çölyak hastalarının tükettiği çoğu gıda yurt dışından ithal ediliyor. Sıradan gıdalar gibi 
vergilendirilen glütensiz gıdalar çölyak hastalarının yaşam şartlarını zorlaştırıyor. Sağlık Bakanlığı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Sanayi Bakanlıklarıyla ortak bir çalışmayla glütensiz 
gıdaların ülkemizde üretimini teşvik edecek programlar öngördük. Nihayetinde, yaptığımız çalışmanın 
sonuçlarını sizlerle paylaşmak isterim: Öncelikle, tanı sorunlarının aşılmasında hekim farkındalığının 
geliştirilmesi için tıp kongrelerinde çölyakla ilgili bir oturum olması sağlanmalı, çeşitli eğitimlerle 
yalnız aile hekimleri değil, tüm disiplinlerde çalışan doktorlarda çölyak bilinci oluşturulmalıdır. 
Gastroenteroloji uzmanlarının sayısının artırılmasına ve gastroenteroloji bölümü bulunan hastanelerin 
çölyak tanı ve tedavisine imkân verecek altyapıyla donatılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı. 
Çölyak hastalığında glütensiz diyet tek tedavi yöntemidir. Glütensiz diyet mutlaka bu konuda uzman 
bir diyetisyen tarafından ayrıntılı bir biçimde anlatılmalı; hasta, glüten içeren besin, ilaç, katkı ve 
koruyucular konusunda bilgilendirilmelidir. Tüm eğitim kurumlarında sağlık eğitimine yönelik 
müfredatta çölyak hastalığına yer verilmelidir. Yeni tanı almış çölyak hastaları için psikolojik destek 
sağlanmalıdır. Aile hekimleri tarafından yılda bir defa kontrolleri yapılmak üzere çölyak hastalarının 
çölyak sağlık raporu sürelerinin beş yıl olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. 

Çölyak hastaları glütensiz gıdaya kolay ve uygun fiyata erişebilmeyi istemektedir. Çölyak 
hastalarına göre sayıları daha az olan fenilketonüri hastaları da benzer problemlerle karşı karşıyadır. 
Her iki hastalıkta da belirli bir diyetle mücadele edilebilmektedir. Hastaların uygun gıdaya erişebilme 
taleplerine karşılık yerli üreticiler ve ithalatçılar ise maliyetlerin düşürülebilmesi, rekabet koşullarının 
iyileştirilebilmesi hâlinde daha uygun fiyata bir ürün yelpazesini daha çok çölyaklıya ulaştırabileceklerini 
belirtmektedirler.

Dolayısıyla Komisyon olarak şu önerilerde bulunduk: Her ürün grubu için üretim havzalarının 
seçilmesi suretiyle üretici bazında hangi bölgelere ve hangi ürünlere hangi desteklerin sağlanacağının 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmesi ve maliyet verimliliğini sağlamak maksadıyla 
ölçek ekonomisine geçilmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AHMET SELİM YURDAKUL (Devamla) – Bitirmek üzereyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN – Buyurun Sayın Yurdakul. 

AHMET SELİM YURDAKUL (Devamla) – Teşekkürler. 

Türkiye’de pek yetiştirilmeyen kinoa, karabuğday ve amarant gibi tahıl benzerlerinin üretimine 
destek verilmesiyle ürün çeşitliliği artırılmalıdır. Glütensiz ürün yatırımcılarına makine, ekipman ve 
AR-GE desteklerinin sağlanması gerekir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının zincir marketlerde 
glütensiz ürünlere belli bir raf hacminin tahsis edilmesi konusunda tedbirler geliştirmesi şarttır. Ayrıca 
glütensiz üretim yapan firmalar desteklenmeli ve glütensiz ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 8’den 
yüzde 1’e düşürülmelidir. 
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Halk Ekmek gibi yerel yönetim tarafından işletilen işletmelerde ürün çeşitliliğinin artırılması, 
bu yönde yerel yönetimlerde farkındalık oluşturulması uygun olacaktır. Hayırlı bir mesele hakkında 
elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza inanıyorum. 

Konuşmama son verirken ramazan ayının Türk-İslam âlemine bereket, barış ve huzur getirmesini 
Yüce Allah’tan niyaz eder, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yurdakul.

Şimdi söz sırası, Halkların Demokratik Partisi Grubu adına İzmir Milletvekilimiz Sayın Ertuğrul 
Kürkcü’ye aittir. 

Buyurun Sayın Kürkcü, süreniz on dakika. (HDP sıralarından alkışlar) 

HDP GRUBU ADINA ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) – Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar; 
bu raporu benimsiyoruz. Önemli olan, bu raporu Hükûmetin benimseyip burada öngörülmüş olan 
yapılacak işler listesini yerine getirip getirmeyeceğinden ibarettir.

Ben kendim çölyak hastası olduğunu bilmeyen bir annenin oğlu olarak bunun ne manaya 
geldiğini hem bu hastalığı bilmezken hem de bildikten sonra gayet iyi öğrendim. Dolayısıyla buradan, 
çölyaktan ötürü rahatsız olan, bu hastalığı çeken herkesin hem tıbben hem toplumsal ve kültürel olarak 
bu hastalıkla baş etmesi için kamu kaynaklarından devlet tarafından kendilerine yardım sağlanması 
taleplerine cevap verilmesi için bu raporun bir fırsat olmasını diliyorum, bu rahatsızlığa maruz kalan 
herkesin de bir an önce iyileşmelerini diliyorum.

Raporu tıbbi ve diğer yönlerden ele alıp irdeleyecek ne bir müktesebat ne de başka bir hazırlık 
olmadığı için onun üzerinde daha fazla konuşmayı gereksiz görüyorum. Evet, biz bunu olumlu 
buluyoruz, gereği yapılsın. Ama bu fırsatı, şu an gündemde olan meseleleri değerlendirebilmek için bir 
imkân olarak da ele almama izin verin. 

Gündemimizdeki en önemli, en yakıcı mesele, Filistin’de İsrail işgalciliğinin yol açmış olduğu 
büyük katliamlar, büyük insani trajediler ve bununla karşı karşıya gelme yolları ve fırsatları. Türkiye 
bir devlet olarak, Türkiye’nin halkları toplumsal olarak bu saldırganlıkla başa çıkmada Filistin halkına 
yardımcı olabilir mi? Görünüşe göre lafta yardımcı oluyoruz fakat sabah oturumunda yani bu toplantıdan 
önceki oturumda grubumuz adına konuşan Ayhan Bilgen’in ifade ettiği gibi, aslında elde hamasetten 
başka bir şey yok ve de üstelik bu hamasetin büründüğü boyutlar itibarıyla da verilen zararlar var. 
En önemli mesele, İsrail-Filistin meselesini bir din meselesi olarak kavramak ve zalim Museviler ile 
mazlum Müslümanlar arasındaki bir çatışma olarak bunu okumak; bundan daha yanlış bir şey olamaz. 
İki sebeple olamaz: Birincisi, hakikaten böyle değildir. İkincisi, Filistin halkı Müslümanlardan ibaret 
değildir, çok etnili bir toplumdur bütün Orta Doğu toplumları gibi. Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaşayan 
3 milyon insanın yüzde 83’ünü Filistinli Araplar, yüzde 17’sini Yahudiler oluşturuyor yani Yahudiler ile 
Arapların bir arada yaşadığı bir toplumdan söz ediyoruz ve bu toplumun sadece yüzde 75’i Müslüman, 
yüzde 17’si Yahudi, yüzde 18’i de Hristiyan. Dolayısıyla bir kere Filistinlilerin tamamı İsrail’in bu 
saldırısına maruz kalıyorlar. Gazze’de de durum farklı değil, orada Müslüman yapı daha geniş, yüzde 
99,5’u Araplardan, bunun da yüzde 98’i Müslümanlardan oluşuyor ama bir bütün olarak baktığımızda 
Filistin’in çok etnili, çok kimlikli, çok kültürlü, çok dinli bir toplum olduğu ortada. Zaten Kudüs’ü 
göklere çıkarırken 3 dinin buluştuğu bir kentten, bir ülkeden söz ediyorsak…

RUHİ ERSOY (Osmaniye) – Ölenler neden hep Müslümanlar oluyor o zaman? Ölen niye hep 
Müslüman oluyor Sayın Hatip?

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) – Ya, sen işine bak. 

RUHİ ERSOY (Osmaniye) – İşim bu benim. 
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BAŞKAN – Sayın Kürkcü, Genel Kurula hitap edin lütfen. 

Buyurun. 

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) – Şimdi, bu mücadele, bir dinler mücadelesi değil, 
sömürgecilikle esaret altındaki milletlerin mücadelesi. Sömürgeciliğin bir tarafında hem dini Müslüman 
olanlar hem de Amerika Birleşik Devletleri’nin yanında saf tutan devletler var. Filistin’in sömürge 
hâline gelmesinde hâkim Arap devletlerinin ve İslam dinine bağlılık iddia eden yönetimlerin son 
derece büyük günahları olduğu gibi, aslında İslamiyet’e bağlı olmayan, başka bir dine, başka bir itikada 
mensup fakat Filistin’in bağımsızlığı için mücadele eden Araplar da vardı. Bunların arasında Filistin 
Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi lideri Nayif Havatme’yi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi lideri 
George Habaş’ı sayabiliriz. Bu ikisi de Hristiyan Araplardı ve İsrail saldırganlığına karşı mücadele 
ediyorlardı. İsrail’in içinde de siyonizme karşı ve siyonist işgalciliğe karşı mücadele eden demokratik 
güçler var. Bir bütün olarak Amerikan hâkimiyetinin ya da emperyalist hâkimiyetin Orta Doğu’daki 
koçbaşı İsrail dolayısıyla ortaya çıkmış olan bir dizi gerilimin içinde Türkiye bir ileri, bir geri rol oynadı 
ama esasen hep Amerikan ekseninde durduğunu söylemek hiç de zor değil. 

O nedenle, eğer anlamlı bir şey yapılacaksa belki de hapiste yirmi yıl yattıktan sonra serbest 
bırakılan Filistinli militan Samir El Kantar’la Rakka’da yaptığım, o zaman gazeteciyken yaptığım bir 
söyleşide El Kantar’ın bana aktardıklarını anlatmak isterim. Belki de o zaman Türkiye’den Filistin’e 
bakıldığında, gerçekten özgürlük için mücadele edenlerin ve esasen mücadelenin İslami kanadında yer 
alanların bile özlemlerine ne kadar yakın ya da uzak olduğunu herkes görebilir. Öldürülmeden önce 
Kantar bana şunu -serbest bırakıldıktan birkaç yıl sonra bir İsrail hava saldırısında öldürüldü- demişti: 
“Birlik için siyonizme karşı güçlü bir ulusal program gerek. Bir program olmadan yapılacak bütün 
girişimler boşuna. Direniş bizim geleneğimizde var. Bu kültür ve geleneği canlandırmamız ve Amerika 
Birleşik Devletleri’ne başkaldıran bir kurtuluş siyaseti izlememiz gerekir. Temel mesele direniş-
teslimiyet geriliminde. Halkın iradesine saygı göstermek ve Amerikan emperyalizmine ve siyonizme 
karşı bir program savunmak asıl can alıcı konu.”

İşte, bütün mesele burada. Bu teslimiyet-direniş geriliminin neresinde duruyoruz? Mesela, Adalet 
ve Kalkınma Partisi hükûmetlerinin, özellikle Filistin kurtuluş hareketini Gazze ve Batı Şeria olarak 
iki ayrı yönetime doğru itekleyen yarılmada bu direnişi ikiye bölen bir hat izlediği ve burada, özellikle 
Gazze’de Hamas yanlısı bir tutum izleyerek direnişin yarılmasına çok net bir biçimde hizmet ettiği 
apaçık ortadadır. Nihayet Filistinliler, bu yarılmayı kendileri aşmayı başardılar. Hamas ile Filistin 
Kurtuluş Örgütü, yeniden bir ortak direniş hattı kurmayı başardı ama kendilerine bunca yıl verilen 
zarardan sonra. O nedenle hakikaten Filistin halkının özgürlük ve kurtuluş mücadelesi yanında yer 
alacaksak, bizim o zaman, birincisi, kurtuluşu için mücadele ettiğimiz Filistin halkının çok etnili bir 
halk olduğunu bilmemiz, burada kurtuluşçu bir demokratik perspektifi destekliyor olmamız ve nihayet 
bunun içerisinde aktif olarak yer almamız gerekir.

Demin bana oradan laf atan arkadaşımıza şunu söyleyelim: Filistin’de ne olup bittiğini Türkiye’nin 
devrimcileri, sosyalistleri çok iyi biliyorlar, orada şehitler verdiler. 1980’ler başında, 1970’ler sonunda 
orada Türkiyeli devrimciler öldürüldüler. Onların arasında hayatını kurtarabilen, öldürülmeden 
yakalanan Faik Bulut arkadaşımız, çok uzun yıllar İsrail hapishanelerinde hapis kaldı. Beyrut işgalinde 
Kürt devrimciler, Beyrut’un savunulması için Filistin Kurtuluş Örgütüyle birlikte mücadele ettiler, 
yüzlercesi hayatını verdi. Dolayısıyla Filistin davasının ne olduğunu biz biliyoruz. Türkiye’nin 
tamamına bunu benimsetebilmek için din kardeşliği esası, herhangi bir şeyi çözmeye yetmez. Önemli 
olan, emperyalizmden bağımsızlık ve… Amerika Birleşik Devletleri-İsrail eksenindeki bütün süreçlere 
Orta Doğu’da meydan okuyacak bir cesur siyasete ihtiyaç vardır ama biz bu cesur siyaseti göremedik. 
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Trump’ın iktidara yükselmesinden medet umulmuştu. “Trump döneminden ümitliyiz.” diyordu 
Türkiye’yi yönetenler. Şimdi bu ümidin Filistin halkı için bir kâbus hâline dönüşmüş olmasının 
mesuliyetini de üzerlerinde taşımıyorlar mı? O nedenle, yapacağımız şey, her şeyden önce serinkanlı 
bir stratejiye sahip olmak…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) – Başkanım, bitirmem için birkaç dakika istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Kürkcü.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) – Bunu dinsel ve etnik bağnazlıktan uzak, bir milletin kendisini 
yeniden kurma, mevcut hâkimiyet rejiminin dışına çıkarak burada bir yeni özgürlükçü paradigma 
içerisinde kendini inşa etme çabasına herhangi bir karşılık beklemeden destek verecek miyiz vermeyecek 
miyiz? Bunun Osmanlı’yı ihya etme, Osmanlı’nın Filistin siyasetini ihya etme beklentileriyle bir ilgisi 
yoktur. Aklımızda tutalım, sevgili arkadaşlar, Osmanlı’nın gölgesi, Arap dünyasında hiç de sevilen 
ve istenilen, beklenilen bir gölge değildir. Araplar, Osmanlı hâkimiyetinden kurtulmak için verdikleri 
mücadeleyi, kendi millî kimliklerinin bir parçası sayarlar. Türkiye Cumhuriyeti, onlara özgür, 
demokratik, laik bir cumhuriyetin dayanışması içerisinde yaklaştığı takdirde Filistin davasına en büyük 
hizmeti yapmış olacaktır. 

Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kürkcü. 

Şimdi söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mersin Milletvekilimiz Sayın Aytuğ 
Atıcı’ya aittir. 

Buyurun Sayın Atıcı. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz on dakika. 

CHP GRUBU ADINA AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 554 sıra sayılı ve çölyak hastalığıyla ilgili Meclis Araştırması 
Komisyonu Raporu üzerine söz almış bulunuyorum. Halk sağlığını para kazanma hırsına kurban 
etmeyenleri de saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, çölyaklıların derdine derman olabilmek üzere bir komisyon kuruldu; 
milletvekillerinden öğretim üyelerine, hastalardan doktorlara, sanayicilerden sivil toplum örgütlerine 
kadar herkes çalıştı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yardımcı olabildiysek de ne mutlu bize. 

Değerli arkadaşlar, çölyakla ilgili hemen hemen her şey konuşuldu. Ben de kalan süremde 
milletvekilliği yaptığım süre içerisinde ülkemizin yaşadığı acı olayları, unutulmayacak olayları sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan seçimler için milletvekilliği adaylığımı 
açıklarken hedefimi, duygularımı Cahit Sıtkı Tarancı’nın şu dizeleriyle anlatmıştım:

“Memleket İsterim 

Memleket isterim

Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;

Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim

Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;

Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.
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Memleket isterim

Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;

Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim

Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;

Olursa bir şikâyet, ölümden olsun.” (CHP sıralarından alkışlar)

Keşke bu dizelerdeki temenniler gerçekleşmiş olabilseydi ve ben de bugün daha farklı bir konuşma 
yapabilseydim.

Bugün, Mersin halkının bana verdiği vekâleti yedi yıldır şerefle, onurla taşıyarak; yine, maalesef, 
aynı dizeleri tekrar ederek ve bu hasretle milletvekilliğimi noktalıyorum. Keşke daha güzel şiirler 
okuyabilseydim sizlere. 

Evet, neler oldu bu süre içerisinde? Çok acı çektiğimiz, bize çok acı çektirdiğiniz, milletimizin 
unutamadığı olaylar. Örneğin, Adana Aladağ yurt yangınını unutamadık; çok acı çektik o zaman, çok. 
Sizler bilerek, isteyerek yurt yapmadığınız için evlatlarımızı götürdünüz, tarikatlara, cemaatlere teslim 
ettiniz ve oradaki ihmaller yüzünden yavrularımız yandı; 12 ölü, unutabilir miyiz? 

Unutamadığımız başka bir olay: Karaman’da Ensar Vakfına ait yurtlarda cinsel istismara uğrayan 
çocuklarımız. Çok acı çektik, hele hele “Bir kereden bir şey olmaz.” dendiği zaman ciğerimiz yandı; 
unutamıyoruz. Üstelik de bunu söyleyen, bir AKP bakanıydı. Ne hâle getirdiniz bizi, unutabilir miyiz?

Soma, 301 ölüm. 

Ermenek; 18 işçi yaşamını yitirdi. Orada Ayşe teyzenin, Recep amcanın çığlıklarını; madendeki su 
baskınında yaşamını yitiren oğlunu “Oğlum yüzme bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?” diye arayan ve 
çığlıklarını söyleyen Ayşe teyzeyi unutmak mümkün mü? Ne acılar yaşattınız Türkiye’ye. 

Zonguldak’ta Karadon Maden Ocağında 30 işçinin cesedine yirmi sekiz gün sonra ulaşıldı. Recep 
Tayyip Erdoğan “Bu, mesleğin kaderinde var.” dedi. Ne kadar acı çektik. Yine, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı “Güzel öldüler.” diyerek ciğerimizi yaktı. Çok acı çektik sizin yüzünüzden.

Bir başka olay: Dilek Özpınar olayı. Bakanın, eline para tutuşturmaya çalıştığı, kanser hastası, 
üniversite öğrencisi çocuk. “Ben dilenci değilim. İnsanlık ölmüş.” diye çığlık attığında âdeta bize 
küfrediyordu.

Özgecan’ın katledilişiyle noktalanan, bir türlü bitmek bilmeyen kadın cinayetlerini yine sizin 
döneminizde çok ama çok acı bir şekilde yaşadık. 

Âdeta barış elçisiydi Tahir Elçi, yine sizin döneminizde ve politikalarınızın yanlışlığı nedeniyle 
katledildi. Çok acı çektik. 

Şırnak Silopi’de sokağa çıkma yasağı ilan ettiniz ve cesedi yedi gün yerde bekletilen Taybet ananın 
görüntüleri hâlâ gözümüzün önünde. Bu millete çok acı çektirdiniz.

17-25 Aralık yolsuzluk olaylarında Rıza Zarrab-bakanlar ilişkileri, sıfırlanan paralar nedeniyle, 
Yüce Divana gönderilmeyen bakanlarınız nedeniyle bu millet çok acı çekti. Unutamıyoruz o günleri, 
çok acı çektik.

Meclisin önünde kendini yakan vatandaşın görüntüleri hâlâ gözlerimin önünde, hâlâ. Çok acı 
çektirdiniz. 

Tayyip Erdoğan’ın “iki ayyaş” söylemi, AKP’liler dâhil bütün Türkiye’ye büyük acı çektirdi.
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Başbakan Davutoğlu’nun “öfkeli bir avuç Sünni genç” diyerek IŞİD’e sahip çıktığı günler 
ciğerimiz yanmıştı, yüreğimiz yanmıştı, çok yaktınız.

Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesine yapılan faşist saldırılar yine sizin döneminizde oldu. Çok 
acı çektik, çok.

Öldürülen, şiddete uğrayan sağlıkçılar, hekimler sizin döneminizde oldu, daha önce hiç olmamıştı. 
Yine, Türkiye’ye çok ama çok acı verdiniz. 

Şehit cenazelerine gitmek bizi mahvediyordu. Sık sık şehit cenazelerine giderek o çığlıkları 
duymak hepimizi mahvediyordu, acılara gark ediyordu; siz yaptınız, sizin döneminizde oldu. 

“Akkuyu’ya, Sinop’a nükleer santral yapacağız.” diye inat ederek bütün Türkiye’ye acı çektirdiniz. 

Suriye’den ve savaştan kaçarak ülkemize sığınan 4 milyonu aşkın insan nedeniyle Türkiye çok 
büyük acılar çekti, çok büyük acılar çekti.

Ataması yapılamayan öğretmenler, sağlıkçılar sizin döneminizde çok acı çekti; bunları unutamıyor 
Türkiye, unutamayacak. 

Artvin Hopa’da polisin sıktığı biber gazı nedeniyle yaşamını yitiren Metin Lokumcu’yu unutmak 
mümkün mü? 

Hele o IŞİD canavarlarının askerlerimizi yakması, hâlâ sizin yüreğinizi sızlatmıyor mu? 

Bakın, neler yaptınız -daha sayacağım çok şey vardı- sadece yedi yıl içerisinde, on altı yılınızı 
saymıyorum; ben milletvekili olduktan sonra neler yaptınız bu ülkeye! 

Tarsus’taki esrarengiz kazıyla milletin gözü önünde her şeyi gizleyerek, millet “Acaba, buradan ne 
götürüldü?” diye, devleti küçük düşürecek işler yaptığınızı hâlâ unutmadı. 

Peki, bedeni kıyıya vuran Aylan bebeği unutmak mümkün müydü acaba? Camları kırık evde 
yaşayan ve kırk günlükken zatürreden yaşamını yitiren Ayaz bebek, Van’da cenazesi çuval içinde 
taşınan Muharrem bebek; Adana’da çocuğunu ısıtmak için saç kurutma makinesini kardeşine verdikten 
sonra intihar eden anneyi unutmak mümkün mü? Ne kadar acı bıraktınız geride ya! Ne kadar acı 
çektirdiniz bu ülkeye farkında mısınız? Konuşurken bile, anlatırken bile bu acıları tekrar yaşıyorum.

Çocuk cezaevlerinde yaptıklarınız, o cezaevlerinde yaşamını yitiren, tecavüze uğrayan çocuklar… 
Hepsi sizin döneminizde oldu. Bütün bunlar bu kürsüden haykırıldı “yapmayın” denildi, dinlemediniz.

Terörün katlettiği Aybüke ve Necmettin öğretmeni, Ergenekon davasında, Balyoz davasında 
ölenleri, içeri atılanları, hayatı kararanları unutmak mümkün mü? Ne kadar çok acı çektirdiniz bize. 

Evlatlarımızın sorularını çaldırdınız; onlara göz yumdunuz, onlarla iş birliği yaptınız. İlkokuldan 
üniversiteye kadar herkesin sorusu çalındı. Ne kadar acı çekti çocuklarımız, ne kadar acı çektiler. 

Her seçim dönemi İŞ-KUR’u AKP ofisi gibi kullandınız ve pek çok insanı işe aldınız, alınamayanlara 
acı çektirdiniz; seçim bitti insanları kapının önüne koydunuz, yine acı çektirdiniz. 

Mavi Marmara olayı sizin döneminizde yaşandı ve sus payı olarak 20 milyon doları aldınız, o 
cesetlerin üstüne örttünüz. Hiç utanmadınız mı? Hiç acı çekmediniz mi? Bugün Kudüs’te yaşananlar, 
acaba buradan alınan güçle, acaba alınan Yahudi cesaret madalyası nedeniyle olmadı mı? Bunları 
unutacak mı bu ülke? Bunları bize yaşattınız, çok acı çektirdiniz. 

Yunanistan geldi, adalarımızı işgal etti, Yunan bayrağını dikti. Gözümüzün önünde bize acı 
çektirdiniz. Bütün Türkiye’ye acı çektirdiniz. Bakın, hiç ırk, din ayrımı da gözetmediniz bu durumda. 
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Gezi olayları sizin döneminizde oldu. Ali İsmail Korkmaz’ı, Ahmet Atakan’ı unutmak mümkün 
mü? Berkin Elvan’ı, Ethem Sarısülük’ü, Mehmet Ayvalıtaş’ı, Medeni Yıldırım’ı, Hasan Ferit Gedik’i 
unutmayacak bu ülke, Denizleri unutmadığı gibi. Bakın, neler bıraktınız geride? Gidiyorsunuz ama 
geride bıraktıklarınızı onarmamız çok çok zor olacak, gerçekten çok zor olacak. 

Bütün bunların üzerine FETÖ’yle -size göre o dönemde Fetullahçı hareketle- yaptığınız anlaşmalar 
neticesinde…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Atıcı. 

AYTUĞ ATICI (Devamla) - …bu iş birlikleri bize 15 Temmuzu doğurdu. Bu 15 Temmuzda hiç 
parmağınız yok mu, suçunuz yok mu? Ülkeyi bu duruma getirmekte hiç kendinizi suçlu hissetmiyor 
musunuz? Ne kadar acı çekti insanlar, hâlâ acı çekiyorlar. Bunu unutmak mümkün mü? Yetmedi, 20 
Temmuz darbesi yaptınız, olağanüstü hâl ilan ettiniz. Hâlâ insanlar acı çekiyorlar, hâlâ. O kadar çok acı 
bıraktınız ki geriye. 

Nuriye ve Semih’in açlık grevleri, ölüm oruçları hâlâ gözümüzün önünde. 

Ankara Garındaki patlama sizin döneminizde oldu. Kim yaptı arkadaşlar? Yurt dışından mı gelip 
yaptılar? Sizin döneminizde oldu. Ne oldu, Roboski’de istihbaratınız neredeydi? Benim devletimin 
istihbaratı o insanlar ölürken neredeydi? Suruç’ta, Reyhanlı’da ölenlerin acılarını hâlâ yüreğinizde 
hissetmiyor musunuz, hâlâ hissetmiyor musunuz? 7 Haziran seçimlerinden sonra ülkemiz kan gölüne 
döndüğünde hiç vicdanınız sızlamadı mı? Hiç gözünüzün yaşı akmadı mı? Hiç acı çekmediniz mi? Çok 
acı bıraktınız. Milliyetçiliği ayaklar altına aldınız, acı çektirdiniz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AYTUĞ ATICI (Devamla) – Son bir dakika Başkanım.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Atıcı.

AYTUĞ ATICI (Devamla) – Masum Kürt halkına açılım sürecini yaşattınız ve onları kahrettiniz.

“Sağlıkta Dönüşüm Programı” dediniz, Türkiye’ye bıçak parasını getirdiniz. Yani o kadar acı 
bıraktınız ki, o kadar çok unutulmayacak kötü şey bıraktınız ki bu ülkeye, saymakla bitiremiyorum; 
şehir hastanelerini, özelleştirmeleri saymakla bitiremiyorum.

FETÖ bahanesiyle dağıttığınız yuvalar, milletin iradesini yok sayarak içeri attığınız milletvekilleri, 
kayyum atadığınız belediyeler... Ya ne kadar acı bıraktınız! Ekonomik olarak da öyle. Ben milletvekili 
olduğumda yedi yıl önce dolar 1 lira 57 kuruş iken bugün 4 lira 40 kuruş, avro 2,25 iken bugün 5,22. 

Tüm bu karamsar tablonun üzerine bir “adalet yürüyüşü” gerçekleştirdik ve umut oldu Türkiye’ye. 
24 Haziranda sadece İzmir’in değil, tüm Türkiye’nin dağlarında çiçekler açacak, tüm Türkiye’nin. 

Beni üç dönem milletvekili seçen Mersin halkına da şükranlarımı sunuyorum. 

Allah’a ısmarladık. (CHP ve HDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Atıcı.

Sayın Atıcı, biz de Parlamento çalışmalarına verdiğiniz katkı ve destekten dolayı çok teşekkür 
ediyoruz, bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyoruz.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – 60’a göre bir...

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bostancı.
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VI.- AÇIKLAMALAR (Devam)
27.- Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın 554 sıra 

sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı 
ifadelerine ilişkin açıklaması

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Sayın Başkanım, Sayın Atıcı bir karar vermiş, 
anladığım kadarıyla milletvekilliğini bırakıyor. Bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diliyoruz.

Burada yapmış olduğu konuşma, görev yaptığı yedi yıl içerisinde her bir başlığa ilişkin, siyasetin 
üzerine son derece zengin tartışmalar yaptığı, birçok söz söylediği, karşılıklı tezlerin dile getirildiği 
konular. Bunları alıp böyle birer cümlelik suçlayıcı bir senaryonun akış mantığı içerisinde takdim 
etmek ve bol miktarda “acı çektirdiniz” söylemiyle bir imaj oluşturmaya çalışmak, bence doğru ve 
tutarlı bir siyasal dil değil. Sanırım acı verici ve üzücü olan, yedi yıllık tecrübeden sonra, bir sayın 
milletvekilinin çıkıp nihai konuşmasını böyle yapmasıdır. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bostancı. 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER IŞLER (Devam)
1.- Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının ve Bu Hastalığa Maruz 

Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesine 
Ilişkin Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 554) (Devam)

BAŞKAN - Şimdi, söz sırası, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Kayseri Milletvekilimiz 
Sayın İsmail Tamer’e aittir. 

Buyurun Sayın Tamer. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Süreniz on dakika. 

AK PARTİ GRUBU ADINA İSMAİL TAMER (Kayseri) – Teşekkür ediyorum Değerli Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; çölyak hastalığının teşhisini, teşhis aşamasını, 
sebeplerini, sonuçlarını ve bu hastalığa maruz kalanlara sağlanabilecek yardımları araştırarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesiyle ilgili Çölyak Komisyonu olarak görüşlerimizi, raporumuzu sunmak 
istiyorum. 

Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 

Ancak, konuşmama başlamadan önce, dün İsrail’in terörüne kurban verdiğimiz Gazzeli, Filistinli 
şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yaralanan Filistinli kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Hep bir 
ağızdan bu insanlık dramını, bu soykırımı lanetliyoruz.

Kudüs aslında bugün bir Ankara’dır, İstanbul’dur, Türkiye’nin her yeridir. Yine Kudüs, bugün 
artık tüm İslam ülkelerinin bir başkentidir. 3 semavi din için kutsal olan Kudüs, biz Müslümanların ilk 
kıblesidir. Mescid-i Aksa’nın bulunduğu, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (SAV)’ın 
miraca yükseldiği yerdir. Filistin, yıllardır güçlüklerin içerisinde boğuşan gerçek bir vatandır.

Amerika Birleşik Devletleri, büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyarak, uluslararası hukukun 
en temel ilkelerini, uluslararası toplum iradesini, tarihî ve sosyal gerçekleri hiçe sayan tutumunu 
sürdürmeyi tercih etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, bu adımı atarak çözümün değil, problemin 
bir parçası olmuştur. Orta Doğu’ya barış değil, kanı getirmiştir. İnsanlığın hak, adalet ve hakkaniyet 
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şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili Birleşmiş Miletler kararlarını dahi hiçe sayarak bu adımı 
atmıştır. Bu uygulamasıyla gerçekten, barışı istediğini defalarca kanıtlayan Filistin’i cezalandırmıştır; 
Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, abluka ve yasa dışı yerleşimlerle iki devletli 
çözüme yönelik taahhütlerini çiğneyen, bizzat imkânsız hâle getirmeye çalışan İsrail Hükûmetini de 
ayrıca ödüllendirmiştir. Ne tarih ne de insanlık vicdanı, Filistinli kardeşlerimize yapılan haksızlıkları 
asla affetmeyecektir. Çözüm, Filistin Devleti’nin 1967 yılı sınırları dâhilinde başkentinin Doğu Kudüs 
olarak şekillenmesiyle mümkün olacaktır diyorum. 

Ayrıca ramazanışerifinizi kutlamak istiyorum. Memleketimize ve İslam alemine hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum. 

10 ila 16 Mayıs, Engelliler Haftası’ydı. Engelli kardeşlerimizi de buradan kutluyorum. 

Yine, 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü de bir doktor olarak, bir sağlıkçı olarak ayrıca kutlamak 
istiyorum, tebrik ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, çölyak hastalığını değerli arkadaşlarım benden önce ifade ettiler. Aslında 
geniş olarak bahsetmeyeceğim ama başta Ahmet Bey kardeşimin –kendisine teşekkür ediyorum- ilk 
önergesi, daha sonra da, 4 partinin vermiş olduğu partilerüstü önergeyle Komisyonumuz, 16 Haziranda 
kurulmuş oldu ve 19 Aralığa kadar da çalışmış oldu. Tabii, biliyorsunuz bu zaman zarfında özellikle 
temmuz ayında Meclisin tatile girmesiyle çalışmalarımız bir kesintiye uğramıştı, 1 Ekim tarihiyle 
tekrar çalışmalarımıza başlamış olduk. 

Yine, bu Komisyon çalışmalarında 9 toplantı yaptık, Komisyonda 33 kişiyi dinlemiş olduk. Ayrıca 
3 tane ilimize giderek oradaki hastalarımızı ve çölyaklı hasta aileleriyle beraber onların problemlerini 
dinleyip notlarımızı aldık. Komisyona 1 tane sunulan önerge var. 6 uzman görevlendirildi, 7 tane de 
bilgi talebi oldu. Şanlıurfa, Bursa ve Kayseri’de de çalışmalarımızı devam ettirdik. 

Sonuçta, tabii, Komisyonumuzun hazırlamış olduğu çölyaklı hastaların problemleriyle ilgili 
bu raporu üç bölüm hâlinde hazırladık. Birinci bölümde taslak raporun hazırlanması vardı. Birinci 
bölüm, çölyak hastalığı hakkında genel tıbbi bilgileri ihtiva etmektedir. Tanım, teşhis ve tedavi amaç 
ve şekillerini burada belirledik. İkinci bölüm de çölyak hastalarının ve hasta yakınlarının sorunlarına 
sağlanabilecek yardımları ihtiva etmektedir. Bölüm içeriğinde ayrıca sağlık hizmetlerine erişim, uygun 
gıdaya erişim, mevcut ve öngörülen sosyal yardım ve destekler, hastalarla ilgili yapılan çalışmalarımızın 
başlangıcı idi. Üçüncü bölüm ise sorunlar ve çözüm önerilerini ihtiva etmektedir.

Değerli arkadaşlar, çölyakı ben kısaca -değerli doktor arkadaşım ifade etti ama- şöyle ifade 
edeceğim: Çölyak, daha çok, buğday, yulaf ve çavdar gibi gıdalardaki “glüten” denilen bir proteinin 
vücuda alerji yapmasıyla ortaya çıkan bir hastalık şekli yani ince bağırsaklarda ve sindirim sistemlerinde 
hastalık yapıyor. Biliyorsunuz, gıdalar, insan vücudunda ince bağırsakta sindirilir. Hastalık, bu glütenin 
ince bağırsaklardaki emilimini sağlayan “villus” denilen o organları yok etmesiyle ortaya çıkıyor. Yok 
edince ince bağırsak boru şekline geliyor, gıdalar alındığı zaman da direkt gitmesiyle ishaller meydana 
geliyor. Zaten emilim az olduğu için, pek çok emilim eksikliği olan… Burada, demir de buradan 
emiliyor. Biliyorsunuz, özellikle aneminin temel maddesi olan demir, emilemediği zaman anemiye 
neden oluyor, zayıflıklar ortaya çıkıyor, halsizlikler ortaya çıkıyor, pek çok şey bu şekilde gidiyor; 
kesinlikle bir tedavisi, ilaç tedavisi yok. Nedir tedavisi? Glütenli gıdaların vücuttan uzaklaştırılmasıyla 
bunun tedavisi yapılmış oluyor. İşte, burada “immünoglobulin A” dediğimiz bir serolojik testte önce 
şüpheleniyoruz, gastroenteroloji uzmanı vasıtasıyla ince bağırsaktan alınan biyopsiyle, şüphelendiğimiz 
vakaların kesin teşhisi konulmuş oluyor. İşte, burada en önemli şey: Glüteni bu hastaların vücudundan 
uzaklaştırmakla hastaları tedavi etmiş oluyoruz. 
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Şimdi, Türkiye’ye baktığımız zaman, glütenli gıdaların Türkiye’de üretilmesiyle ilgili yapmış 
olduğumuz çalışmalarda büyük problemler vardı. İşte bunları ortadan kaldırmak için hem Tarım 
Bakanlığı hem diğer ilgili bakanlıklarla pek çok çalışmalar yaptık. 

Ben, özellikle yapmış olduğumuz rapor ve eksiklikleri şu şekilde ifade edebilirim: Özellikle 
çölyaklı hastalara her yıl hastanelerden sağlık raporu istiyorduk, işte bunu ortadan kaldırdık, üç yıla 
çıkarttık. Sonra bir şey daha yaptık. Önceden tam heyet raporu geçerliyken sadece gastrointestinal 
uzmanının, gastroenteroloğun vereceği tek hekim raporunu da burada kabul ettik ki hastalar tarafından 
da son derece olumlu karşılandığını ifade etmek istiyorum. 

Daha sonra Sağlık Bakanlığıyla görüşmelerimiz oldu. Hekimlerin eğitiminde ve özellikle 
çölyaka dikkat çekilmesinde farkındalığın artırılmasıyla ilgili çalışmaların yapılması gerektiğini, aile 
hekimlerinin eğitilmesi gerektiğini ifade ettik. Gastroenterolog sayısının Türkiye’de genel anlamda 
azlığını hep biliyoruz. Bunların sayısının artırılmasıyla ilgili çalışmalarımız oldu. Otoimmün ve diğer 
metabolik hastalıklara da bunun yanında önem verilmesini ifade ettik. Yine diyetisyenler, eczacılar, 
doktorların bilinçli bir şekilde yapmasını sağladık. Ayrıca yeni teşhis konulan hastalara psikolojik 
desteğin önemli olduğunu ifade ettik ve psikolojik destek verilmesini sağladık. Veri tabanının 
oluşturulmasını sağladık.

Millî Eğitim Bakanlığıyla da önemli görüşmelerimiz oldu. Okullarda eğitimlerde çölyak hastalarının 
daha etkili bir şekilde öğretilmesini sağlayacak biçimde müfredata konulmasını sağlamış olduk. 
Yine okul kantinlerinde çölyaklı hastaların, yemeklerini yiyebileceği özel yerlerin hazırlanmasının 
oluşmasını sağladık. Ayrıca çölyak hastalığında çölyakın bir hastalık değil, yaşam biçimi olduğunu, 
daha çocuklarda ilkokuldan başlayıp tüm eğitim kurumlarında bunun verilmesi gerektiğini ifade ettik. 
Yine çölyaklı çocuğun tüm eğitim kurumlarında rahat bir şekilde eğitilmesini sağlayacak tedbirlerin 
alınması için gerekli önlemlerin alınmasını sağladık. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla çok geniş çalışmalarımız söz konusu oldu. Glütensiz 
ürünlerin zenginleştirilmesini, üretim alanının oluşturulmasını, ölçek ekonomisinin geliştirilmesini 
sağladık. Kinoa, karabuğday ve amarant gibi bu glütensiz gıdaların, özelikle buğdayların üretilmesi 
için AR-GE çalışmalarını, hatta onların desteklenmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını sağladık. 
Biliyorsunuz, glütensiz gıdaların Türkiye’de üretimi azdı ama son yıllarda çok aşırı bir şekilde bu 
sanayinin gelişmesini müşahede etmiş olduk, o da çok mutluluk verdi. 

Değerli arkadaşlar, aslında sayabileceğimiz çok şey var ama zaten raporumuzu hazırladık. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
İSMAİL TAMER (Devamla) – Bir dakikalık daha zaman istiyorum Değerli Başkanım. 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Tamer. 
İSMAİL TAMER (Devamla) – Değerli arkadaşlar, bu çalışmalarımız esnasında bize yardımcı olan 

değerli milletvekili arkadaşlarıma -aynı zamanda tüm Komisyon üyelerimiz ve Komisyona yardım 
eden uzmanlarımız dâhil olmak üzere konuşuyorum- Değerli Meclis Başkanımız İsmail Kahraman Bey 
dâhil tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 

Bir teşekkürüm de esas burada, Komisyonumuzu, her çalışmamızı takip eden çölyak dernek 
başkanlarına teşekkür etmek istiyorum. Çölyaklı hastaların dernek başkanları büyük bir özveriyle 
gelerek her toplantımıza girdi ve onlar burada bizzat, bire bir yaşadıkları problemleri ifade ederek bize 
çok yardımcı oldular. 

Yapmış olduğumuz çalışmanın çölyak hastalarına faydalar getirmesini temenni ediyorum, hepinize 
saygılar sunuyorum, kalın sağlıcakla diyorum, hayırlı günler diliyorum. (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) 
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BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Tamer. 

Sayın milletvekilleri, çölyak hastalığının teşhis aşamasının, sebeplerinin, sonuçlarının ve bu 
hastalığa maruz kalanlara sağlanabilecek yardımların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesine ilişkin Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca kurulmuş 
bulunan Meclis araştırması komisyonu raporu üzerindeki genel görüşmeler tamamlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, 2’nci sırada yer alan Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın 
Belirlenerek İadelerinin Sağlanması ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin Alınması 
Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci 
maddeleri uyarınca Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerindeki genel görüşmelere 
başlıyoruz. 

2.- Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek Iadelerinin Sağlanması ve Mevcut 
Kültür Varlıklarımızın Korunması Için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 555) (x) (xx)

BAŞKAN – Komisyon? Yerinde. 

Hükûmet? Yerinde. 

Komisyon Raporu 555 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Kültür varlıklarını araştırma komisyonu raporu üzerindeki söz talepleri: Gruplar adına, Milliyetçi 
Hareket Partisi Grubu adına Osmaniye Milletvekilimiz Sayın Ruhi Ersoy, Halkların Demokratik Partisi 
Grubu adına Hakkâri Milletvekilimiz Sayın Nihat Akdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Mersin Milletvekilimiz Sayın Serdal Kuyucuoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Sakarya 
Milletvekilimiz Sayın Mustafa İsen. 

Şimdi, ilk söz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Osmaniye Milletvekilimiz Sayın Ruhi 
Ersoy’a aittir. 

Buyurun Sayın Ersoy. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Süreniz on dakika. 

MHP GRUBU ADINA RUHİ ERSOY (Osmaniye) – Çok Değerli Başkanım, saygıdeğer 
milletvekilleri; adı geçen raporla ilgili Komisyonda parti grubumuz adına Komisyon üyesi olarak görev 
yaptım. Yurt dışına kaçırılan kültürel varlıkların tespiti, ülkemize kazandırılması, bunların korunmasına 
dair neler yapabiliriz diye, toplumsal bir farkındalık, yasalardaki eksiklik ve özellikle dış politikada 
siyasal ilişkilerin dışında kültürel diplomasinin de yerinin ne olabileceğine dair tüm siyasi partilerin 
ortak kabulüyle kurulan bir Komisyon, çok verimli bir çalışma yaptı. Bu yapılan çalışmalarda katkı 
veren tüm siyasi partilerin değerli üyelerine ve Komisyon Başkanı Profesör Mustafa İsen Bey’e 
öncelikle teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

İnsan türü, yeryüzü serüveni içerisinde tabiatla yüzleşip çeşitli etkileşim içerisine girer ve kendisini 
var etme ve tabiat ile insan arasındaki ilişkinin neticesinde sığınabilme, var olabilme için birtakım 
değerler üretir. Somut anlamda ürettiği değerler, temel ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, insanlığın gelişim 
evresine göre kültürel varlıkları temel ihtiyaçlara göre şekillendirir ama eş zamanlı olarak da kültürel 
pratikler  somut  olmayan  kültürel  varlıklar olarak devam eder. Kadim medeniyetlerin içerisindeki ilk 

                                          

(x) 555 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
(xx) (10/601) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin ön görüşmeleri 27/7/2017 tarihli 120’nci 
Birleşimde yapılmıştır.



TBMM B: 99 15 . 5 . 2018  O: 3

130 

evrelerinde, özellikle mitoloji döneminde, destan döneminde maddi ve manevi kültürler bir arada var 
olurlar. Aslında bunlar aynı zamanda insanlığın hayatı anlama ve kavrama süreciyle beraber Yaradan ile 
kendi arasındaki ilişkiler içerisinde dini tanıma ve yaratıcıyla olan münasebeti kavrama noktasında da 
o sözel bellek insanı var eder. Bütün bunların gelişim evresi insanlığın yeryüzü serüveninde hepimizin 
malumu olduğu aşamalardan geçtikten sonra modern zamana doğru gelir ve kentleşmeyle beraber 
modern zaman bu kez tekrar postmodern bir evreyle geçmişe dönüp ne olup bittiğini anlamaya ve kendi 
kültürel mirasıyla kendine yeni bir gelecek kurmaya çalışır. Yani bağını kopartarak, zincirin halkasını 
çıkartarak var olamayacağını idrak eder. Her ne kadar modern hayat yalnızlığı, bireyselleşmeyi, 
tekdüze hayatı dayatsa da bir adım sonra yalnızlığın ve bireyselleşmenin hayatı anlamsızlaştırdığı 
gerçeği ortaya çıkar ve insanın kendi medeniyetine ya da insanlığın diğer medeniyetlerine dair ilgisi 
artar ve burada farkındalık düzeyine göre, insanlığın ortak aklının ve birikiminin neticesinde neler 
yapıp ettiğine dair sorgularını artırarak anlama süreci başlar. İşte bu anlama süreci başladıktan sonra bu 
öğrenme ve anlamayı hayatın değişik alanlarına eğitimin bir parçası olarak koyan toplumlar gelişmiş 
düzeydeki toplumlar olarak değerlendirilir. 

Bizde de tarihî eserlere bakış açısı hususunda, tarihî eserlere birinci derecede nasıl kıymet bilinmez 
diye bakılıyor. Savaş hâllerinde, o ülkede bir olağanüstülük varsa, savaş durumu varsa ve devlet onu 
koruyamıyorsa o tarihî eserler kaçırılır, götürülür, farkında olanlar tarafından ticareti yapılır veya bu 
manada yeteri kadar ekonomik varlığı yok ve iflas etmişse bir ülke, müflis durumdaysa tarihî eserlerini 
satar ve var olmaya çalışır. Yani kendi çeyiz sandığını satan ya da satmak zorunda kalan bir gelin 
kızımızın durumu gibi bir durumdur bu aynı zamanda. Diğer tarafta, üçüncü bir unsur olarak da yeteri 
kadar eğitim düzeyi olmayan, şuurlu olmayan toplumlar bu noktada eserlerine sahip çıkmazlar.

Şimdi, bunların üçünü, üç soruyu bir arada değerlendirdiğimizde “Biz Türkiye olarak neredeyiz?” 
sorusunu biz Komisyonda sorarak işe başladık ve çok şükür, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendi 
medeniyetinin, birikiminin farkında olan eğitimli bir kitlesinin olduğu ve bu eğitimli kitlesinin de 
toplumda farkındalık oluşturmak gibi bir mecburiyetinin ortaya çıktığı ya da mecburiyetinin var olduğu 
prensibinden hareketle, bu Komisyon kuruluş gerekçeleriyle tüm siyasi partiler tarafından da kabul 
gördü. İnanıyorum, Komisyon raporumuzun raportörü ve Komisyon Başkanı yapılan iş ve eylemlerin 
kronolojisini birazdan takdim edeceği için onları sunmak istemiyorum. Bizim yurt içinde ve yurt 
dışındaki temaslarımız hem Komisyon üyeleri olarak bizlere çok önemli farkındalıklar kazandırdı hem 
de birtakım yasaların, yönetmeliklerin, kamu bürokrasisindeki ihmal edilen konuların yerinde fark 
edilerek çözümüne dair, anlık problem çözmeye dair işler oluşturdu.

Bir de bizim Mecliste yaptığımız Komisyon çalışmalarının -bilumum komisyonlar için geçerli- 
sadece akademik anlamda yapılan tezler gibi ortaya çıkartılarak “İşte, bu, raporumuz bizim.” 
diyerek burada bırakılmaması gerekiyor. Bundan hareketle biz de Komisyon üyesi olarak, Komisyon 
Başkanımızın da takdirleriyle bunun toplumsal farkındalığı konusunda gerek basın toplantısıyla 
gerekse Komisyona gelip bilgi veren ve iş birliği içerisinde olduğumuz kamu görevlileri ya da sivil 
alandan gelen katkı verenlere de Komisyon raporumuzun tekrar iadesi ve işe koşulması, üretilenlerin 
rafta kalmayıp hizmete ve eyleme konulması konusunda da birtakım planlamalar yaptık. Bu çalışmanın 
sadece raflarda kalacak bir çalışma olmayacağını bugünden ifade etmiş olabilirim.

Değerli milletvekilleri, aziz arkadaşlar; bu değerlendirmeler, temel tespitler ve öneriler ötesinde, 
bugün yoğun bir şekilde gündemde olan, insanlığın ortak bir gündemi olmasını arzu ettiğimiz ama İslam 
dünyasının yoğun bir gündemi olan Kudüs meselesi, Filistin meselesi ve özellikle elçiliğin başkent 
olarak Kudüs’e taşınıyor olmasına dair -Amerika Birleşik Devletleri’nin CEO’su diyoruz- Amerika 
Birleşik Devletleri’nin başkan aklından çok uzak bir CEO’sunun Twitter kuşuyla gündem oluşturmaya 
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çalıştığı ve dünyanın aklıyla dalga geçtiği politikalarının sonrasında bazı tartışmaların, artık bir ölüm 
mekanizmasına dönüşen İsrail askerlerinin karşısında o Filistinli Müslümanların tutumlarının tartışma 
konusu yapılması. Biz bu konuda, insanlığın karşısında işlenen bu cinayetleri, insanlığın karşısında 
işlenen bu zulmü lanetliyoruz, kınıyoruz. Kınamanın ötesinde de bu meseleye bakarken bu anlamda 
İsrail devletinin, kuruluşundan bu tarafa, terörü referans alan ve uluslararası hukuku tanımayan bir 
terörist devlet işlemi yaptığının ve yaparken de bu işi dinî saiklerle, arzımevut anlayışıyla yaptığının, 
yeryüzünde Yahudi anlayışını hâkim kılma anlayışıyla ve dini ideolojileştirerek yapmaya çalıştığının 
farkındayız ama bu arada şunu da fark ediyoruz: Yahudi devletinin, İsrailiyat’ın içerisinde çok daha 
sağduyulu vatandaş özelindeki Yahudilerin de bu politikalardan rahatsız oldukları kanaatindeyiz. 

Burada yapılan konuşmalarda “Filistin halkları” ifadesinin içerisindeki dinî ve etnik kültürel 
çeşitliliklere elbette ki saygı duyuyoruz. Bu manada, Filistin’e bakarken de Filistin halkının var olma 
mücadelesini insanlığın mücadelesi ya da kendi özgürlüklerinin mücadelesi gibi gören insanlar olabilir. 
Ama benim burada ısrarla üzerinde durduğum “Filistin’de var olan halklardan ve farklı etnisitelerden, 
kimliklerden ve dinlerden olanlar neden ölmüyorlar da hep Müslümanlar ölüyor?” sorusunu sormayı 
da doğal bir hak kabul ediyorum. “Bu meseleye siz bir Müslüman-Yahudi meselesi olarak bakmayın, 
bu mesele başka bir meseledir.” demenin içini doldurmak için “Oralarda ölenlerin içinde başkalarının 
da olması gerekir.” ifadesinin de altını çizmek istiyorum. 

Tarih, insan ve mekân bir bütündür, parçalanamaz. Âdeta bir edebî eserin, şiirin bir poetikası 
varsa mekânın da bir poetikası vardır, bir tarihî eserin de bir poetikası vardır. Bu anlayışı biz tarihten 
süzülerek bugüne getirilen objelerde ve müzelerde görebiliriz. Bir toplumun gelişmişlik göstergesi 
müze kapasitesinin varlığıyla, sermaye sahiplerinin müzeye, kültüre, sanata yaptığı yatırımla doğru 
orantılıdır. Şunu unutmamamız gerekir ki İtalyan Rönesansı’nın temelinde bir Medici ailesi vardır, 
bu ailenin ortaya koyduğu millî burjuvaziyle bu gerçekleşmiştir. İşte bu manada, iktidar çevrelerinin, 
sermaye çevrelerinin başını iki elinin arasına alıp düşünmesi gereken konu “Bu sosyal değişme 
içerisinde kültür sanata dair yapılan işlerin neresindeyiz?” sorusunu sormak lazım. 

Biz Kanuni’nin kudretini görüyoruz. Paris’te büyükelçiliğimizin rezidansında, Kanuni’nin 
Fransuva’ya gönderdiği mektubu okumaktan büyük bir keyif duyuyoruz, haz duyuyoruz ama Kanuni’nin 
kılıcı karşı tarafta Louvre Müzesi’nde sergileniyor, bu da kendi içerisinde bir ironi. Biz bunları alıp 
getirmenin taraftarıyız ama alıp getirdiklerimizi de oradaki gibi, o standartlarla sergileyebilecek ve 
milyonlarca insanın gelip bizdeki kültürü, medeniyeti, tarihi, sanatı, estetiği görebilecekleri bir sunumla 
gerçekleştirmenin ancak mümkün olacağını düşünüyoruz. Bazı konularda da, Türk-İslam medeniyetinin 
evrensel anlamda yurt dışında temsilinde de birtakım şer gördüklerimizin hayırlı işler gördüğüne de 
tanık olduk, bunu da ifade etmek lazım. Oradan da bizim önemli mesajlar almamız gerekiyor. Bu 
konuda da Komisyon olarak aldığımız mesajları raporumuzda kapsamlı olarak ifade ettik.

Bu duygu ve düşüncelerle ben de ramazanışerifinizi tebrik ediyor, hayırlı akşamlar diliyorum. 
(MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ersoy.

Sayın Özkoç, buyurun.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Gelişen son olaylar nedeniyle 60’a göre söz istiyorum efendim.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Özkoç.
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VI.- AÇIKLAMALAR (Devam)
28.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Filistin konusunda 

diplomasinin nasıl işlemesi gerektiğini söylediklerine ve Israil Konsolosumuzun durumunu onların 
inisiyatifine teslim etmenin yanlış olduğuna ilişkin açıklaması

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; İsrail, Türkiye’nin 
Kudüs’te bulunan başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi. Öğle saatlerinde benzer bir hamle de 
Türkiye’den İsrail’e yönelik olarak gelmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisinde, biz, diplomasinin nasıl 
işlemesi gerektiğini, nasıl bir duruş sergilememiz gerektiğini ve alacağımız tavrın bir dik duruş olması 
gerektiğini söylemiştik. Kendi konsoloslarını, başkonsoloslarını buradan çekmelerini istiyorsak bizim 
kendi konsolosumuzu onlar bize bunu söylemeden oradan geri çekmeliydik. Hâlâ ölümlerin devam 
ettiği, insanların üzerine kurşunların sıkıldığı bir dönemde “Siz konsolosunuzu çekin.” derken kendi 
konsolosumuzu onların kendi görüşlerine teslim etmek tamamen yanlıştı. Bu tür davranışlar ve yerinde 
ve zamanında olmayan davranışlar maalesef Türkiye’nin dış itibarını sarsmaktadır. Bundan dolayı 
ülkemizin moral motivasyonu bozulmaktadır, bundan dolayı Filistin’e verdiğimiz destekteki birlik 
gücü zarar görmektedir. 

Hükûmetten tekrar rica ediyoruz; uyarıda bulunduğumuz konularda acilen, hemen, ivedilikle adım 
atmasını ve gereğini yapmasını istiyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Özkoç. 
MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Sayın Başkanım…
BAŞKAN – Buyurun Sayın Bostancı. 
MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Kayıtlara geçsin diye söz aldım. Süreç, diplomasinin 

karşılıklı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde işlemektedir. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bostancı. 
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Başkanım…
BAŞKAN – Sayın Özkoç, buyurun.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Elbette ki öyledir ama biz öncelik 

almalıyız. “Siz başkonsolosunuzu buradan çekin, biz de sizden karşılığını bekliyoruz.” demek doğru bir 
diplomasi anlayışı değildir, bizim yüz yıldan beri süren diplomasi anlayışımızla da bağdaşmamaktadır. 
Türkiye Cumhuriyeti bunu hak etmiyor. Onun için Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ettiği bir dış politikanın 
uygulanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Özkoç. 
IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
A) KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER IŞLER (Devam)
2.- Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek Iadelerinin Sağlanması ve Mevcut 

Kültür Varlıklarımızın Korunması Için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 555) (Devam)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şimdi söz sırası Halkların Demokratik Partisi Grubu adına 
Hakkâri Milletvekilimiz Sayın Nihat Akdoğan’a aittir. 

Buyurun Sayın Akdoğan. (HDP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
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HDP GRUBU ADINA NİHAT AKDOĞAN (Hakkâri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri 
ve cezaevinde Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini yürüten Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Selahattin 
Demirtaş ve değerli arkadaşlarım; 555 sıra sayılı Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın 
Belirlenerek İadelerinin Sağlanması ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin Alınması 
Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerine 
söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın sosyopat kişilikler, bilgisizler ve sorumsuz kişilerce yönetilmesi 
beraberinde katliamları da getirmektedir. 

Dün Filistin tarihinde Nakba (Felaket Günü) olarak bilinen bir tarih olmasına rağmen, Trump 
tarafından verilen ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması kararı doğrultusunda elçilik Kudüs’e 
taşındı. Bu taşınmayla birlikte Filistin halkına bunu katliamlarla kabul ettirmeye çalıştılar. 60 insan 
hayatını kaybetti, 2 bine yakın çoluk çocuk, kadın yaralandı. Orta Doğu gerçeğinden uzak olan bu karar 
beraberinde yeni çatışmaların doğmasına davetiye çıkarmaktadır. 

İsrail Hükûmetinin Filistin halkına karşı yaptığı katliamı lanetliyorum, kınıyorum. Bu, Filistin 
halkına karşı yapılmış bir soykırımdır. Hayatını kaybeden Filistinlilerin acılarını paylaşıyor, kendilerine 
Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, Komisyon 16/10/2017 tarihinde kuruldu, birçok toplantı gerçekleştirdi, yurt 
dışında ve Türkiye içerisinde birçok yere ziyaretler gerçekleştirdi. Birçok defa Başkanlığa söylediğimiz 
hâlde, Türkiye’de, özellikle tarihî eserlerin bu kadar tahrip edildiği bir yerde, yakın yerler olmasına 
rağmen Urfa Göbeklitepe’ye, Hasankeyf’e, Ani Harabeleri’ne, Boğazköy’e gidilmedi. 

Yurt dışına kaçırılan tarihî eserlerin peşine düşmek elbette önemlidir ama en önemli olanın ülke 
içindeki tarihe, kültüre olan bilincin olması gerekirken ülkede yeterli değeri göremeyen tarihî eserler 
maalesef yurt dışında gördüğü değer nedeniyle tarihî eser kaçakçılarının iştahını kabartmaktadır. 

Tarihî dokular yeteri kadar korunmuş olsaydı birçoğu yurt dışına kaçırılmayacaktı. Tarihî yerleri 
ve eserleri korumadığınız gibi, onların yok oluşlarına da bizzat rıza gösteriyorsunuz. Bunların başında 
gelen yerlerden biri de Hasankeyf’tir. 

Daha önceleri “İnsanlar bu mağaralarda nasıl yaşar?” diye Hasankeyf evleri zorla boşaltıldı ve 
top atışlarıyla tahrip edildi. Aradan geçen bunca zamana rağmen, AKP Hükûmeti Hasankeyf’i sular 
altında bırakmaya çalışıyor. Zeynel Bey Türbesi’nin taşınmasıyla Hasankeyf gerçeğini ortadan 
kaldırmıyorsunuz. Sadece bir HES barajına yapılan harcamaları Hasankeyf’e iki üç yılda gelecek turist 
sayısı karşılayabilirdi, binlerce insana aş imkânı da sağlanacaktı fakat tarihî doku yerine betonlaşmayı 
seçen iktidar illa da Hasankeyf’i sular altında bırakmak istiyor. Sadece bizim hakkımız yok burada, 
bütün insanlığın değerleri burada var. 

Şimdi Komisyonumuz yurt dışına kaçırılanların peşine düşmüş lakin ülkedeki tarihî dokuların hâli 
perişan. İlk önce ülke içerisindeki tarihî dokulara gereken önemi verin ki dışarıya çıkmayı, dışarıdakileri 
daha samimiyetle isteyelim. Hasankeyf HES barajına kurban ediliyor, Hakkâri Kalesi şimdi karakol 
görevini görmektedir, Ani Harabeleri viraneye dönüşmüş durumda. Türkiye coğrafyasında milattan önce 
7000’li yıllardan günümüze kadar kültürel miras olarak kalan sayısız eser bulunmaktadır. Günümüzde 
bu eserlerin çoğu bilinçli olarak, çoğu da bilinmeden kendi kaderine terk edilmiş durumdadır. 

Bizler ülke olarak yüksek tarih bilincine sahip olamadığımız için zamanında başkaları kültürel 
varlıklarımızı sahiplendi ve bunları ülkemizin sınırları dışına taşıdılar. Bugün aynı hataya devam 
etmekteyiz, var olan eserlerimizin çoğunu kendi ellerimizle yıkmaktayız. Meclis çatısı altında bir 
komisyon kurularak yurt dışına kaçırılan tarihî eserlerin ve kültürel varlıkların belirlenip iadelerinin 
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sağlanması ve kültürel varlıkların korunması için gerekli tedbirlerin alınmaya çalışılması elbette 
önemlidir. Fakat Mezopotamya ve Anadolu coğrafyasında insanlık tarihinin en değerli eserlerinin 
korunmasına ve yaşatılmasına dair Hükûmetin takındığı ikircikli tavır elbette tarihe geçebilecek 
niteliktedir. Komisyonun asli görevi, yurt dışına kaçırılan eserlerin tespiti ve iadesinin yanında, bizzat 
bu iktidar döneminde neoliberal politikalar yüzünden rant alanına dönüştürülüp yok edilen kültür ve 
tarih varlıklarını korumak için alınması gereken tedbirlere dair somut öneriler sunmak olmalıdır. Tarihî 
ve kültürel eserleri koruma noktasında siyasi iktidarın sınırlı, kesintili ve tepeden inmeci girişimleri 
ne devletin bürokratik aygıtlarında ne de toplumda hiçbir zaman bu eserlere karşı bir koruma bilincini 
yaratamamıştır. Hükûmet, dışarıya kaçırılan eserlerin peşine düşmeden önce, Sur ve Hasankeyf’te yok 
edilen binlerce yıllık büyük tarihsel mirasa sırtını dönmemeli ve bu yıkımı acilen durdurmalı, hatta 
kamuoyundan özür dilemelidir.

Hasankeyf’in binlerce yıllık mağaralarını dinamitleyen, geriye kalan derin tarihsel hafızayı 
HES’lere kurban ederek suyun altında bırakacak olan siyasi iktidar bununla yetinmemiştir, Sur’da 
onlarca tarihî yapının yok edilmesine sesini bile çıkarmamış, bizzat bu yıkımın müsebbibi olmuştur. 
Hasankeyf için uluslararası birçok kampanya düzenlenmiş olmasına rağmen, Dicle Nehri üzerinde 
yapılacak HES nedeniyle binlerce yıllık bir yaşam alanı ve hafıza mekânı sular altında kalacaktır. Ocak 
2016’da torba yasayla birlikte, bir gece geç saatlerde kabul edilen düzenlemeyle, UNESCO’nun Dünya 
Mirası Listesi’ne girmek için gerekli olan 10 kriterden 9’unu karşılayan tarihî kent Hasankeyf’in sular 
altında kalmasına vize verilmiştir.

Bunun yanında, Hasankeyf’in yıkımına neden olan projenin, adı birçok iş cinayetine karışmış 
olan ve AKP döneminde çok hızlı yükselen Cengiz Holding ve Nurol ortaklığıyla yapılacak olması 
da manidardır. Hasankeyf’te Zeynel Bey Türbesi’nin ve birkaç tane caminin taşınması da buradaki 
binlerce yıllık tarihî yok oluşu örtmeyecektir. Özel olarak bu konuda da bir ayrımcılık yapıldığını 
düşünüyoruz. Bir başka deyişle, Hükûmetin kültür varlıklarına yaklaşımının temelini, iktidar partisinin 
yürekten benimsediği ve Türk siyasetinde koşulsuz, kayıtsız temsilciliğine soyunduğu neoliberal 
yönelimler oluşturmaktadır. Tam da bu sebepten olmalıdır ki Kültür ve Turizm Bakanlıkları bu partinin 
iktidarı sırasında usta bir hamleyle birleştirilip bilinçaltında kültürün turistik bir şey, bir girdi olduğu 
yolunda bir müdahalede bulunulmuştur. Bu nedenle değil midir ki AKM ve Muhsin Ertuğrul Sahnesi 
Taksim-Harbiye arasına konuşlanacak bir kongre ve kültür vadisine kurban edilmek istenmektedir? 
Bu nedenle değil midir ki İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti ilan edildiği 2010 takvimi balonlu, 
ateşli, havai fişekli, Tarkan’lı, Mercan Dede’li görsel şölenlerle açılmıştı? Bu nedenle değil midir ki 
akçalı sanat projeleriyle ilgili yolsuzluk haberlerinin medyaya yansımadığı gün yaşanmamaktadır? Bu 
nedenle değil midir ki Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi 
Harem Dairesi, Efes Antik Kenti başta olmak üzere 48 müze ve ören yerini özelleştirme kararı almıştır? 

2015 yılında başlayan çatışmalı süreçten sonra “Diyarbakır’ın kalbi, beyni ve hafızası” denilen 
Sur bölgesi neredeyse tümden yok edilmiştir. Sur’da devreye sokulan yıkım planı, bugün sadece bu 
ülkeyi değil, bütün bir insanlık ailesini tarihin en nadide kültür ve hafıza mekânlarının birinden mahrum 
bırakmıştır. Binlerce yıl iç içe yaşamış halkların bıraktığı o muazzam tarihsel birikim ve eserler siyasi 
iktidarı rahatsız etmiş, Sur’u dümdüz ederek orada bir hafıza silimi gerçekleştirmişlerdir. Yapılan yeni 
evlerin Türk-İslam mimarisine uygun yapılıyor olması, çarpık ve gerçekle alakası olmayan yeni bir 
hafıza ve tarih bilinci oluşturmayı amaçlamaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

NİHAT AKDOĞAN (Devamla) – Sayın Başkan, bir dakika rica ediyorum.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Akdoğan.
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NİHAT AKDOĞAN (Devamla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Daha dün Suriye’de Afrin topraklarına TSK’nin düzenlediği hava saldırılarında, insansız ve 
çatışmasız bir bölge olmasına rağmen binlerce yıllık Ain Dara Tapınağı yerle bir edilmiştir. AKP 
iktidarı döneminde yapılan kültür kırımına dair sayısız örneklerden biri de Antalya’da Kemer’in 16 
kilometre batısındaki, milattan önce 6’ncı yüzyılda Rodoslular tarafından kurulmuş Phaselis Antik 
Kenti’nin olduğu bölgede bir arazinin yeşil sermayeden bir otel zincirine tahsis edilmesidir. Bütün 
yükselen itirazlara ve açılan davalara rağmen “ÇED gerekli değildir.” raporu verilmiştir. 

Yaşadığımız coğrafyada bugüne kadar ayakta kalabilen tarihî ve kültürel varlıklarımızı ayırt 
etmeksizin ortak mirasımız olarak koruma altına alabilmek, aynı zamanda mevcut çoğulcu toplumsal 
yapımızı da barış içerisinde sürdürebilmemizin önemli bir teminatı olacaktır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

NİHAT AKDOĞAN (Devamla) – Sayın Başkan, bir dakika…

BAŞKAN – Bu hafta Hakkâri’ye geldik, çay ısmarlamadın bize ama...

NİHAT AKDOĞAN (Devamla) – Bir dahaki sefere Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Akdoğan.

NİHAT AKDOĞAN (Devamla) – Aksi takdirde, tarihî, kültürel eserlerimizin ve değerlerimizin 
korunması konusunda milliyetçi, mezhepçi ve tekçi yaklaşımlar, sadece bu toprakların değil, insanlık 
mirasının çok değerli eserlerinin yok olmasına hizmet etmeye devam edecektir.

Değerli arkadaşlar, Voltaire şöyle der: “Tarih kralların, generallerin çiftliği değil, milletlerin 
tarlasıdır. Her millet geçmişte bu tarlaya ne ekmişse gelecekte onu biçecektir.” “Tarih, sayısız yaşam 
öyküsünün özüdür.” Bugün yok etmeye çalıştığınız tarih de bundan ibarettir.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Akdoğan. 

Şimdi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mersin Milletvekilimiz Sayın Serdal 
Kuyucuoğlu’na aittir. 

Buyurun Sayın Kuyucuoğlu. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz on dakika. 

CHP GRUBU ADINA SERDAL KUYUCUOĞLU (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, sözlerime başlarken, Filistin’de dün katliama uğrayanlara 
Allah’tan rahmet diliyorum. Bu katliamı kınıyoruz. Diliyoruz ki Amerikan emperyalizmi ve onun 
uzantısı İsrail, mazlum halklar üzerindeki baskısını ve bu katliamları durdurur; bu konuda da dünyadaki 
demokratik ülkeler bu işe müdahil olurlar, buna İslam ülkeleri de dâhil. İslamlık, sadece “İslam’ız.” 
demekle olmuyor, mazlumlara da sahip çıkmak gerekiyor. 

Sıra sayısı 555 olan Yurt Dışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin Sağlanması 
ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi 
Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu’yla ilgili söz almış bulunuyorum.

Bu Komisyona dair önerge benim verdiğim bir teklifle, diğer grupların da katılmasıyla ortak 
verilen bir önerge hâline geldi çünkü siyasetten çok Türkiye’nin çıkarlarını öngören bir araştırmaydı. 
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Türkiye, bildiğimiz gibi, bir açık hava müzesi, çok sayıda medeniyete yurtluk yapmış bir toprağın 
üzerinde yaşıyoruz ve bu konuda, kültürel varlıklar konusunda Türkiye’yi süper güç olarak görebiliriz. 
Türkiye bir açık hava müzesi.

Şimdi, bu konuda dünyada iki tarz ülke var; bir kısmı kaynak ülkeler, bir kısmı pazar ülkeler. İşte, 
kaynak ülkeler, Türkiye gibi, Yunanistan gibi, Suriye, Irak gibi, Mısır gibi, İran gibi, Çin gibi ülkeler; 
bunların pazarlandığı ülkeler de Batı ülkeleri, genellikle işte Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika, 
Danimarka gibi ülkeler yani gelişmiş ve maddi imkânları yüksek ülkeler. Tabii, bu konuda bizim bir 
kısım tedbirler almamız lazım. Neden? Kaynak ülke olduğumuz için bu ülkelere bizden kaçırılan eserler 
yıllardır, yüzyılları aşan süredir kaçırılıyor ve oralarda pazarlanıyor. Tabii, bizim de bu konularda bir 
kısım tedbirler almamız gerekiyor. Bunların bir kısmı, yasal düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Burada 
Hükûmetin yapacağı işler var, Bakanlığın takip edeceği konular var, bunun dışında takip edilmesi 
gereken yabancı müzeler var çünkü netice itibarıyla yabancı müzeler ve koleksiyonerler tarafından 
bunlar alınıyor. Başka? Ayrıca müzayedecilerin, müzayede salonlarının takip edilmesi gerekiyor, 
katalogların ve sergilerin takip edilmesi gerekiyor, tabii, ilgili basının takip edilmesi gerekiyor. Bunlar 
da Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının ortaklaşa yapacağı işler. 

Tabii, burada bunu hazırlarken bir amacımız da şu: Türkiye’nin böyle yurt dışına kaçırılmış zengin 
varlıkları var, bunlar yüz binlerin üzerinde sayısal olarak baktığımızda ve büyük değer ifade ediyor. Dış 
ilişkilerimizde, yurt dışına çıktığımızda ilgili bakanın, Başbakanın, Cumhurbaşkanının yanında böyle 
bir dosya olsun ve bunları bu ülkelerden biz talep edelim yani “Bizim bunlarla ilgili sizden alacağımız 
var, bunları istiyoruz.” diye siyasi taleplerin, ekonomik taleplerin yanına bunları da koyarsak Türkiye 
açısından iyi olur diyoruz. 

Tabii, Türkiye’den, Anadolu’dan ve İslam coğrafyasından özellikle bu tarihî değerlere karşı ilgi 
Napolyon’un Mısır’ı işgaliyle başlıyor yani 1800’lü yıllarda başlayan bir ilgi ve bu 1910’lu yıllarda 
patlıyor. Özellikle de 1906, 1912, 1914 yıllarında çok miktarda eser Anadolu’dan, Orta Doğu’dan 
Batı’ya kaçırılıyor. Bu da hatırlarsanız, Osmanlı’nın işte, Balkan Savaşı, savaş dönemi, kargaşa dönemi 
ve devlet otoritesinin biraz zayıfladığı dönemler. 

Şimdi, özellikle 1918’de Yunanlılar Anadolu’yu terk ederken birçok tarihî eseri gemilere 
bindiriyorlar, Yunanistan’a götürüyorlar ve onlar şu anda Yunanistan’da. Yine, şu anda Orta Doğu’da 
ciddi bir karışıklık var, biliyorsunuz savaşlar var, işte Irak’ta var, Suriye’de var. Bu bölgeden de çok 
miktarda tarihî eser şu anda kaçırılıyor ve bir kısmı da Türkiye’de yakalanıyor, Türkiye’de yakalananlar 
Gaziantep’te depolarda duruyor. Temenni ederiz, bu savaş bittiğinde biz bunları alacağız, tabii 
sahiplerine tekrar iade edeceğiz. 

Yine, Bergama, hepimiz biliyoruz ki Türkiye’de Ege kıyısında bir kentimiz, tarihî kentimiz ama 
Bergama Müzesi nerede? Almanya’da, Berlin’de. Efes gene Ege kıyılarımıza yakın yerde bir tarihî 
kentimiz ama yine Efes Müzesi nerede? Avusturya’da, Viyana’da bulunuyor. Yani böyle bir tezatla karşı 
karşıyayız. Yine birçok eserimiz birçok müzede, Avrupa’ya gittiğimizde müzelerde İslam bölümünde, 
Orta Doğu bölümünde veya Anadolu medeniyetleri bölümünde görebiliyoruz. Mesela, 1976’da Mardin 
Cizre’de Ulu Cami’nin kapısı çalınıyor ve bugün Danimarka’da özel müzede sergileniyor. Yine New 
York’taki Metropolitan Müzesi girişinde bir lahit var; bu da benim kentim Tarsus’tan çalınmış. Abdo 
Debbas diye o zamanki oradaki Amerikalı konsolos tarafından alınıp götürülmüş bir lahit orada 
sergileniyor. Yine, Karun hazineleri 1964-1966 yıllarında, Elmalı hazineleri 1983-1984 yıllarında 
çalınıyor yalnız bunlar geri getirildi. 
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Şimdi, yine Troya hazinelerinin enteresan bir hikâyesi var. 1873 yılında Anadolu’dan yine bu 
çalınıyor, Almanya’ya götürülüyor. İkinci Dünya Savaşı’nda Ruslar Berlin’i işgal ettiklerinde hayvanat 
bahçesinin kulesinin altında bu eserleri buluyorlar ve “Rusya’ya savaş tazminatı olarak aldık, götürdük.” 
diyorlar ve götürüyorlar, Puşkin Müzesine koyuyorlar. Bugün, Almanya bunları geri istiyor. Halbuki 
diyoruz ki bu eserlerin kökü bizim yani Anadolu’dan çalınmış eserler. Bizim bunlara sahip çıkmamız 
lazım, bizim talep etmemiz gerekiyor. 

Yine “Yıldız Avcısı” diye bir çift heykelcik var. Bunların enteresan bir hikâyesi var. Akhisar’da 
80’li yıllarda bunu bir çiftçi kadın tarlayı sürerken -sabana takılıyor- buluyor ve köye gelen bir çerçiye 
bu bir çift heykelciği bir çift terlik karşılığı veriyor. İki sene önce, bu “Yıldız Avcısı” dediğimiz eser 
New York’ta müzayedede 14,5 milyon dolara satılıyor yani bu kadar değerli eserler. 

Şimdi, tabii, bu çerçevede, biz Komisyon olarak bir kısım geziler yaptık; işte Almanya’ya gittik, 
Danimarka’ya gittik, Paris’e gittik, Londra’ya gittik ve bu müzeleri gezdik. Siyasi ilişkiler tabii bu 
temasları da etkilediği için Almanya’dan yeterli verimi alamadık ama özellikle, işte Paris’teki Louvre 
Müzesine gittiğinizde Anadolu’dan çalınan eserleri görüyorsunuz. Yine Londra’da Victoria and 
Albert’te, British’te ve Christies’te -orası müzayede salonu- yapılan çalışmaları görüyorsunuz. Özellikle 
Louvre’da, çalınan çinileri yani Türkiye’de II’nci Selim Türbesi’nden ve Piyale Paşa Camisi’nden 
çalınan çinilerin hepsini sergilenmiş olarak görüyorsunuz. 

Şimdi, tabii, bu taleplerde şöyle bir şey var, bu önemli: Birçok eser mabetlerden çalınmış. 
Mabetlerle ilgili mürüruzaman yok. Batılıların bir iddiası var, diyorlar ki: “Biz bunları sizden izin 
alarak aldık. Kimden aldık? Abdülhamit Han’dan aldık o zaman, Abdülhamit Padişah’tan aldık.” Ama 
öyle bir izin belgesi de ortada yok, ancak belki nakliye belgesi var; kaldı ki o zaman da Asar-ı Atika 
Yasası var. O yasaya göre alıp taşımaları da mümkün değil yani padişahın tek başına izin vermesi de 
mümkün değil. Tabii, bu konuda birçok anlaşmalar da var. 137 ülkenin 1970 yılında yaptığı bir anlaşma 
var. Bu çerçevede bizim bu girişimleri yapmamız lazım.

Tabii, burada birçok da önlem alınması gerekiyor. Bir defa, bir, bizde dedektör satışı serbest. Yani 
interneti açın, dedektörleri hem de özelliklerini sayarak satıyorlar ve bu hazine arayıcılarının nerede, 
ne kazdıklarıyla ilgili araştırdığınız zaman internet üzerinden yüzlerce çalışmayı görebilirsiniz. Yani bu 
kadar serbestçe, ellerini kollarını sallayarak hazine arayıcıları çalışabiliyorlar. Bunların kontrol altına 
alınması lazım. 

Yine bu kaçakçılığın en büyük menbalarından birisi.... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun Sayın Kuyucuoğlu…

SERDAL KUYUCUOĞLU (Devamla) – Teşekkür ederim.

…koleksiyonerler çünkü birçok şeyi onlar alıyorlar, birçoğunu kayda geçirmeden satma şansı 
oluyor yani 10 tane elinde şey varsa bunun 2’sini bildiriyor müzeye, gerisini bildirmiyor. Tabii, bu 
herkes için geçerli değil ama bunların ciddi olarak takibinin yapılması gerekiyor. 

Yine, tarihî ve sit bölgelerimizi doğru ve iyi şekilde korumamız gerekiyor. 

Başka bir şey: Farkındalık yaratmamız lazım özellikle çocuklarımızdan başlayarak. Yani bunun 
eğitimi, bunların ne kadar değerli ve korunması gereken varlıklar olduğunun farkında olmamız lazım. 
Bunun için de eğitim önemli. 
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Yine devletin bu konuda ödemelerinin hızlı ve değerine uygun olması lazım. Aksi hâlde ne 
oluyor? Kaçakçılığı otomatik olarak teşvik etmiş oluyorsunuz. Bazı ülkelerde emniyette bu tarihî 
eser kaçakçılığıyla ilgili bölümler var, mesela İtalya’da; bizde yok, tarihî eserin membası burası ama 
burada böyle bir şey yok. Emniyette bu konuda uzman personelle çalışmamız lazım, o işi bilen kişilerin 
bulunduğu bir seksiyon olması lazım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

SERDAL KUYUCUOĞLU (Devamla) – Bitiriyorum Başkanım.

BAŞKAN – Buyurun, tamamlayınız lütfen sözlerinizi. 

SERDAL KUYUCUOĞLU (Devamla) – Yine burada önemli bir konu: Demin, başta söylemiştim, 
biz kaynak ülkelerden biriyiz dedik. Bizim gibi kaynak ülkeler var, demin saydım, işte Orta Doğu’dan 
Mısır, Irak, Suriye, Türkiye, İran, Çin ve Yunanistan da bunların içerisinde. Şimdi, birçok ülke var. 
O zaman, bizim bu kaynak ülkelere önder olarak, onların da öncülüğünü yaparak bir birliktelik 
oluşturmamız lazım. Bu birliği sağlayabilirsek, bu işten çok mağdur çok miktarda ülke var, bunlarla bir 
araya gelebilirsek ve bunun öncülüğünü de biz yaparsak bunlarla birlikte Birleşmiş Milletlerde önemli 
kararlar alabiliriz. Bu da uluslararası tarihî eser kaçakçılığının önüne geçecek en büyük etkenlerden 
birisi olur diyorum. 

Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kuyucuoğlu.

Sayın Kerestecioğlu, bir talebiniz var herhâlde, buyurun. 

VI.- AÇIKLAMALAR (Devam)

29.- Istanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, ramazan ayının tüm Türkiye, Orta Doğu 
ve dünya halkları için barış ve kardeşlik dualarıyla örülmesi ve savaşsız bir dünyaya vesile olmasını 
dilediğine ilişkin açıklaması

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Çok kısa bir ifade için söz aldım.

Ramazanın başlangıcındayız. Ramazan ayının tüm Türkiye, Orta Doğu ve dünya halkları için barış 
ve kardeşlik dualarıyla örülmesi, savaşsız bir dünyaya, iyiliklere ve adalete vesile olmasını diliyorum. 
Bunun için söz almıştım.

BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum Sayın Kerestecioğlu. 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER IŞLER (Devam)

2.- Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek Iadelerinin Sağlanması ve Mevcut 
Kültür Varlıklarımızın Korunması Için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 555) (Devam)

BAŞKAN – Şimdi söz sırası, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına. Sakarya Milletvekilimiz 
Sayın Mustafa İsen’e aittir. 

Buyurun Sayın İsen. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Süreniz on dakika.
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AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA İSEN (Sakarya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
arkadaşlarım çeşitli boyutlarıyla ele aldılar, anlattılar bu yurt dışına kaçırılan eserler ve yurt içinde 
kültür varlıklarının korunmasıyla ilgili çalışmalar noktasında. Gerçekten, yaklaşık dört ay boyunca 
keyifli bir çalışma gerçekleştirdik ve bu çalışmanın sonucunda da eskilerin tabiriyle müfit ve muhtasar 
bir rapor hazırladık yani lafı çok dolandırmadan, yararlı bilgiler içeren ve daha çok somut, güncel 
bilgiler içeren bir tablo ortaya çıkardık. Ben, bu çerçevede, Komisyon üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür 
ediyorum; gerçekten bütün partilerle uyumlu bir çalışma gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Ama 
bu vesileyle Nihat Bey’in söylediklerini de biraz esefle karşıladığımı ifade etmek istiyorum; kusura 
bakmasın, bunu belirteceğim: Hem bu çalışmalara çok az düzeyde katıldı hem de bu kadar subjektif 
bir eleştiri anlayışıyla meseleye yaklaşmış olmasından rahatsız olduğumu ifade etmek istiyorum. Tarih 
elbette kralların çöplüğü değil, çiftliği değil ama tarih milletvekillerinin de çiftliği değil; tarihin kendine 
göre bir realitesi var. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum.

Önce, Komisyon olarak neler yaptık, oradan başlamak istiyorum. Değerli Komisyon üyesi 
arkadaşlarımızla Mecliste toplantılar gerçekleştirdik; daha sonra yurt dışında ve yurt içinde incelemeler 
yaptık; ayrıca kamu kurumlarından sağlanan bilgi ve belgelerin de değerlendirilmesiyle, uzmanların 
da katkılarıyla bu rapor ortaya çıktı. İnanıyoruz ki Komisyonumuzun önerileri hayata geçirilirse 
kültürel varlıklarımızın daha etkin korunması ve yurt dışına kaçırılmasının önlenmesi sağlanabilecektir. 
Bu çerçevede, Komisyon öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 
temsilcilerini, Dışişleri Bakanlığı üst düzey elemanlarını, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma 
Genel Komutanlığının ilgili birimlerini, müze ve kazı heyeti yöneticilerini, müzayedecileri, kısaca 
yurt içinde konuyla ilgili bütün muhatapları dinledi; daha sonra İstanbul’a gidilerek müze mekânları 
ziyaret edildi ve buradaki önemli muhataplarla görüşüldü; ardından da özellikle önemli kaynak ülkeler 
konumunda olan Almanya, Danimarka, Fransa ve İngiltere’deki hem müze yöneticileri hem de kamu 
görevlileriyle, bu çerçevede UNESCO temsilcileriyle de faydalı görüşmeler gerçekleştirildi. 

Ben burada raporun daha çok sonuç bölümündeki önerileri sizinle paylaşmak istiyorum ama 
öncelikle Türkiye’nin bu alanda ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtmek istiyorum. 
Serdal Bey de ifade etti. Bu bir UNESCO üst düzey temsilcisinin ifadesidir; “Türkiye kültürel potansiyel 
bakımından bir süper güçtür.” tabiri. Buna samimiyetle inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir örnek vermek istiyorum: Kaman’da Japonların yürüttüğü bir kazı var. 
Bu kazı, Anadolu’da 12 bin civarında olan, bakın üzerine basarak söylüyorum, 12 bin civarında olan 
höyüklerden sadece bir tanesidir. Bu höyükle bir müze meydana getirilmiştir, bir arkeoloji enstitüsü 
meydana getirilmiştir ve uluslararası düzeyde bir mekân oluşturulmuştur burada. Yani mevcut 
örnekler de değerlendirilmeye çalışıldığı takdirde bu kadar çok sayıda potansiyel, imkân mevcuttur 
bu coğrafyada. Çok farklı uygarlıklara ait çok önemli eserler var. Bu farklı uygarlıkların eserlerini 
aynı şekilde korumak, kollamak ve yarınlara bırakmak gibi bir yaklaşım içindeyiz. Bu raporun da bu 
sonuçları doğurmasına katkıda bulunmasını istiyoruz.

Bu çerçevede de öncelikle Komisyonun en önemli işlevlerinden bir tanesi: Zaman zaman toplantılar 
yaptık ve bu toplantılarda ne kadar önemli bir hazine üzerinde bulunduğumuzu iç kamuoyuna da 
anlatmaya çalıştık ki böylece kapısının önünden çıkan ve üzerine basarak geçtiği birtakım nesnelerin 
ne kadar değerli olduğunu öncelikle kendi vatandaşlarımız fark etsin istiyoruz. Aynı şekilde, dış 
kamuoyuna da benzer bir mesaj vermek istiyoruz. Eğer bu eserleri satın almak, Türkiye’den kaçırmak 
gibi bir niyetiniz varsa Türkiye bunları en üst düzeyde, Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla 
takip etmektedir ve yarın, para verip bu eserleri satın alırsanız bunları elinizden geri almak mümkün 
olacaktır. Dolayısıyla bir caydırıcılık etkisi olsun istiyoruz. 



TBMM B: 99 15 . 5 . 2018  O: 3

140 

Bu çerçevede, elde ettiğimiz raporu -ben geçtiğimiz hafta içinde Türkiye’deki UNESCO Millî 
Komisyonuyla görüştüm, özellikle TÜRKSOY’la görüştüm- benzer kaynak ülkelerle de paylaşmak 
istiyoruz ve böylece elde edilen bu birikimin o ülkelere de ışık tutmasını ve onların da benzer bir 
bilinçlenme içinde olmalarını sağlamaya çalışacağız. 

Çözüm önerilerine gelince; bu çerçevede görüldü ki hem mevzuat açısından yapılması gereken 
birtakım eksiklikler var hem de uygulama açısından birtakım eksiklikler var. 

Somut önerilerimizi şöyle sıralayabilirim: 

Sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının etrafında bulunan vatandaşlara 
aralıklı eğitim çalışmaları yapılmalı; çevresini tanıma, kültür varlıklarını koruma ve kültür bilincini 
hissetmeli diyoruz. 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının bölgesel birimleri eski eser 
kaçakçılığını önlemeye yönelik istihbarı çalışmalara ağırlık vermelidir düşüncesindeyiz. 

Mevzuata “Kaçak kazılarda kullanılan iş makinelerine el konulur.” hükmünün eklenmesi 
önerilerimiz arasında.

Mücavir alanlarda bulunan taşınmaz kültür varlıklarının tel örgülerle çevrilmesi, bekçi veya 
kamera sistemleriyle korunması sağlanmalıdır teklifini getiriyoruz. 

Höyük, tümülüs ve nekropol alanlarının Jandarma Genel Komutanlığına bağlı karakollarca 
denetimlere tabi tutulmasını tavsiye ediyoruz ve mümkünse “kültür polisi” adıyla yeni bir birimin 
teşekkül ettirilmesini teklif ediyoruz. 

Eski eser kaçakçıları müze, kütüphane, cami, kilise ve sinagog gibi kültür varlıklarının korunduğu 
mekânlara yönelmektedir. Buralardaki eski eserlerin fotoğraflı, ayrıntılı envanterleri ve periyodik 
denetimleri yapılmalıdır kanaatindeyiz.

Kaçak kazıları teşvik eden dedektörlerin mutlaka yasaklanması veya kullanılmasının kısıtlanmasını 
öneriyoruz. 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 2863 sayılı Kanun’un 67’nci maddesindeki suçları da kapsaması 
için ilgili kanunda değişiklik yapılmasının gerekli olduğunu ifade ediyoruz. 

İç piyasa denetiminin mutlaka sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. 

Müzelerde uzmanlaşmaya yönelik altyapı oluşturulması gerekir kanaatindeyiz. Tüm müzelerimizde 
belli oranda, yeterli sayıda eleman olmakla birlikte, bir müze asistanının uzman konumuna ulaşması 
için yaklaşık on yıllık bir süreye ihtiyaç var. Bunun için daha nitelikli elemanlarla, geniş bir etkileşim 
ve gelişmişlik düzeyi sağlanmalıdır kanaatindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, bu çerçevede, dış talebin kırılması da son derece önemlidir. Kültür varlığı 
kaçakçılığının en önemli nedenlerinden biri dış taleptir. Bu talebi kırmak için yurt dışına kaçırılan kültür 
varlıklarının tespit çalışmalarına ağırlık verilmeli ve iadesi için tüm imkânlar kullanılmalıdır. İadesi 
ikili görüşmelerle sağlanamayan kültür varlıklarının iadesine yönelik mahkeme yolu da denenmelidir. 
Bu çabaların belli oranda netice verdiğinin bugün güzel bir örneği var. Bugün Amerika’daki çok önemli 
bir üniversitenin koleksiyonunda bulunan Zeugma Müzesine ait çalışmalar, bakanlıkla bir iş birliği 
çerçevesi içinde, Türkiye’ye iade edilme aşamasına girdi. 

Eski eser kaçakçılığından mağdur olan ülkelerle ilişkiler sıklaştırılmalı ve uluslararası sözleşmelere 
mağdur ülkeleri koruyucu düzenlemelerin getirilmesi için mücadele edilmelidir. Burada da şu hususa 
dikkat çekmek istiyorum: Genellikle UNESCO ve benzeri kurumlarda pazar ülkeleri hâkim olduğu için 
bunlar kendi işlerine geldiği şekilde mevzuat düzenlemesi yapmaktadırlar ve dolayısıyla bu eserlerin, 
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yerinden edilmiş eserlerin geriye döndürülmesi mümkün olmamaktadır. Ayrıca, dış temsilciliklerimiz 
aracılığıyla bu işin takibi noktasında da gerekli hassasiyetlerin sağlanması gerekir. Bu çerçevede, 
özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum, benden önce konuşan arkadaşlarımın da bir kısmı ifade etti: 
Avrupa müzelerinde legal yollardan Türkiye’den götürülmüş örnekler vardır. Bunlar bizim o ülkelerde 
temsilcilerimizdir ve son derece iyi müzecilik anlayışıyla da sergilenmektedir. Biz bütün eserlerin talep 
edilmesi gibi bir yaklaşım içinde değiliz ama işte -arkadaşlarım da yine ifade etti- Beyhekim Cami’si 
Konya’da yerinde duruyor ama mihrabı Berlin’de. Öyle eserler var ki bu eserlerin gövdesi bizde, başı 
başka ülkelerde yahut başı bizde, gövdesi başka ülkelerde. Bu farklılığın giderilmesi ve bu eserlerin ait 
oldukları topraklara döndürülmesi gerektiği kanaatindeyim.

Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın İsen.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Buyurun Sayın Başkanım, dinliyorum şimdi.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Sayın hatip konuşmasında az önce konuşan 
vekilimize sataşmada bulunarak ve kendisinin Komisyona katkı sunmadığı ve onun dışında da “Burası 
milletvekillerinin çöplüğü değildir.” gibi çirkin bir ifade kullandı. Bu nedenle sataşmadan...

BAŞKAN – Sataşmadan buyurun Sayın Akdoğan.

Yeni bir sataşmaya mahal vermeyelim.

X.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1.- Hakkâri Milletvekili Nihat Akdoğan’ın, Sakarya Milletvekili Mustafa Isen’in 555 sıra sayılı 

Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerinde AK PARTI Grubu adına yaptığı konuşması sırasında 
şahsına sataşması nedeniyle konuşması 

NİHAT AKDOĞAN (Hakkâri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu tekrar 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkanın kendisi yurt dışı yasağımın olduğunu ve bununla ilgili ne kadar uğraştığımı iyi 
bilir ve en son süreçte yurt dışı yasağımın kaldırıldığını da iyi bilir.

Gene, Hasankeyf’e ilişkin, bütün dünyanın gözyaşı döktüğü Hasankeyf’le dayanışma 
platformlarının oluştuğu doğru mu, değil mi? Ya da Hasankeyf’e ilişkin yapılanları doğru buluyor 
musunuz, onaylanıyor musunuz? Oranın yerle bir edilmesini mi onaylıyorsunuz? 

Sur’a ilişkin; bölgede tek tip oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bunu bizlerin kabul etmesi... Buradan 
eleştirilerimize eleştiriler yapılmasını ya da eleştirilerimizin kabul edilmemesini biz anlayışla 
karşılayamayız. Bölgede yaptığınız -TOKİ’nin konumu neyse- bölgedeki anlayış, tarihî eserlere 
ilişkin de aynıdır: Her şey bir formatın içerisine konulmaya çalışılıyor. Orada Diyarbakır’a ilişkin 
özgün bir mimari yapı yok mu? Vardır. Sur’u şimdi nasıl yapıyorsunuz? Kendi anlayışınıza göre inşa 
ediyorsunuz. Ben aynı şeyi söylüyorum. Şimdi, kalkıp burada “Gelip katkı sunmadınız...” Başkan, 
bir ilde vekilim -şikâyet etme adına söylemiyorum- ama şuanda iki arkadaşımdan birisinin vekilliği 
düşürüldü, birisi de ceza aldı. Bununla uğraştığımızı, onlarca sorunla uğraştığımızı da bilmenizi isteriz. 
Biz her komisyona da hatta buraya muhalefet şerhini koymaya bile çalışırken onlarca defa telefon 
açıyorsunuz. Şu cümleye dokunabilir miyiz? Şunu şöyle yapabilir miyiz? Değiliz, muhalefet sizin gibi 
düşünmek zorunda değildir. 

Teşekkür ediyorum Başkanım. (HDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Akdoğan. 
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MUSTAFA İSEN (Sakarya) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Buyurun Sayın İsen. 

MUSTAFA İSEN (Sakarya) – Müsaade ederseniz…

BAŞKAN – Ama ne dedi? Yani sizin talebiniz ne? 

MUSTAFA İSEN (Sakarya) – Efendim, Hasankeyf’le ilgili bir cümlelik cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN – Tamam, kayıtlara geçsin.

Buyurun, oturduğunuz yerden söyleyiniz. 

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Hasankeyf’in son hâlini görseniz. 

BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN (Van) – Son hâlini görseniz…

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Bence beraber gidip görelim.

BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN (Van) – Sadece elinizi çekseniz yeter. 

NİHAT AKDOĞAN (Hakkâri) – Bence Komisyon oraya gitmeli. 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bir saniye efendim…

Buyurun Sayın İsen. 

VI.- AÇIKLAMALAR (Devam)

30.- Sakarya Milletvekili Mustafa Isen’in, Hasankeyf’te gerçekleştirilenlerin dünya arkeoloji 
tarihine geçebilecek başarıda bir uygulama olduğuna ilişkin açıklaması

MUSTAFA İSEN (Sakarya) – Değerli Başkanım, bir milletvekili olmaktan çok, bir uzman olarak 
söylüyorum bunu: Hasankeyf’te gerçekleştirilen hadise, dünya arkeoloji tarihine geçebilecek başarıda 
bir uygulamadır.

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) – En kötü uygulama, olmaz öyle şey.

BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN (Van) – Yok ediyorsunuz, yok. 

MUSTAFA İSEN (Sakarya) – Neredeyse Türkiye’deki kültürel eserlere yapılan harcamanın yarısı 
kadar büyük bir harcama yapılmıştır.

Biz, bu ülkede doğrudan doğruya bizim uygarlığımıza ait olmayan eserlere bile kültürel mirasımız 
olarak bakıyoruz. Hasankeyf ne kadar o bölgede yaşayan insanlarınsa o kadar da benimdir ve tamamen 
böyle değerlendiriyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın İsen. 



TBMM B: 99 15 . 5 . 2018  O: 3

143 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER IŞLER (Devam)
2.- Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek Iadelerinin Sağlanması ve Mevcut 

Kültür Varlıklarımızın Korunması Için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 555) (Devam)

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek 
İadelerinin Sağlanması ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin Alınması Gereken 
Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri 
uyarınca kurulmuş bulunan Meclis Araştırması Komisyonunun Raporu üzerindeki genel görüşme 
tamamlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 3’üncü sırada yer alan Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık 
Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla 
Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan Meclis 
Araştırması Komisyonu Raporu üzerindeki genel görüşmeye başlıyoruz. 

3.- Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın 
Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 558) (x) (xx)

BAŞKAN – Komisyon? Yerinde. 
Hükûmet? Yerinde. 
Komisyon Raporu 558 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın 

Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu Raporu üzerindeki söz taleplerini okuyorum: Gruplar adına; Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu Adına Denizli…

Hâlâ Denizli yazıyorlar Sayın Cihaner. 
İLHAN CİHANER (İstanbul) – Belki ilahî bir işarettir. 
BAŞKAN – …İstanbul Milletvekilimiz İlhan Cihaner, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 

Antalya Milletvekilimiz Sayın Ahmet Selim Yurdakul, Halkların Demokratik Partisi Grubu adına 
Batman Milletvekilimiz Sayın Ayşe Acar Başaran, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Mersin 
Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tezcan’a aittir. 

İlk söz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekilimiz Sayın İlhan Cihaner’e aittir. 
Buyurunuz Sayın Cihaner. (CHP sıralarından alkışlar)
CHP GRUBU ADINA İLHAN CİHANER (İstanbul) – Teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; herkesi saygıyla selamlıyorum. 
Ben de sözlerime dün Filistin’de gerçekleşen “kanlı pazartesi” olarak tarihe geçecek katliamı 

lanetleyerek başlıyorum. Bu vesileyle bu katliam üzerine de bir şeyler söylemek istiyorum. 
                                          

(x) 558 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
(xx) (10/114, 365, 378, 494, 702, 884, 1423, 1431, 1442, 1449, 1597, 1787, 1808, 1949, 1955, 1970, 
2056, 2092, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099) esas numaralı Meclis Araştırması Önergelerinin ön 
görüşmeleri 02/11/2017 tarihli 17’nci Birleşimde yapılmıştır.
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Her şeyden önce, Filistin’deki meselenin sadece anlık, Kudüs’le ilgili, Amerika’nın büyükelçiliğini 
Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasıyla ilgili bir olay olmadığının, olayın bir emperyalizm meselesi olduğunun 
farkında olmamız lazım. Ancak bu emperyalizmle mücadelenin, antiemperyalizm ve halkların kardeşliği 
ve barışı üzerine tutarlı bir tutumla hayat bulabileceği ve başarıya ulaşabileceğini görmemiz lazım. 
Yani Amerikan füzelerini alkışlayarak, Suriye’nin İsrail tarafından defalarca bombalanmasına ses 
çıkarmayarak, ABD Suriye’yi vurunca Suudi Arabistan’ın verdiği desteği görmezden gelerek, İsrail’in 
NATO karargâhında temsilcilik açmasına konulan vetonun kaldırılmasını sağlayarak, İsrail-Türkiye 
boru hattıyla ilgili ticari anlaşmanın hâlâ devamına çalışarak, lobilerine ücret vererek, lobilerine 
inanılmaz kaynak aktararak bu işin olmayacağı çok açık. Bir kere her şeyden önce ahlaki ve vicdani bir 
sorun var. Hangi göz, haritalara baktığında 1947 sınırlarıyla, 1967 sınırlarıyla ve bugünkü sınırlarla farkı 
değerlendirirse değerlendirsin, ortada büyük bir adaletsizliğin ve vicdansızlığın olduğunu görecektir, 
görülecektir. Ancak burada başka bir adaletsizlik ve vicdansızlık da Filistin meselesinin özellikle feodal 
Arap şeyhleri ile baskıcı rejimlerinin kendi bekalarını korumak için kendi halkları üzerinde bir istismar 
hâlinde değerlendirilmesi olayıdır. Dolayısıyla İsrail’deki katliamı gerçekleştiren İsrail Hükûmeti 
kadar, bu sorunu timsah gözyaşlarıyla, göstermelik jestlerle kendi halklarını baskılamak ve onların 
rızalarını elde etmek için kullanan rejimleri de kınıyorum ve inanıyorum ki bir gün tüm Arap halkları 
da antiemperyalist ve barışçıl bir tutum etrafında uyanacaklardır. 

Asıl Araştırma Komisyonunun raporuyla ilgili, süre kısaldığı için çok fazla söyleyecek şey yok 
aslında bu kadar dar sürede. Her şeyden önce, baskın seçim kararı nedeniyle, onun yarattığı çalışma 
zorluğu ve yoğunluğu nedeniyle de Komisyon aslında hedeflediği çalışma ortamını sağlayamadı. 
Aslında çok daha detaylı bir çalışma yapılabilirdi çünkü dünyadaki birçok ülkede görüldüğü gibi, 
bizde de yavaş yavaş artan bir trend izliyor uyuşturucu kullanımı. Onun için, raporun ekindeki ek 
görüşümüzün dışında, yalnızca önerileri sunmaya çalışacağım.

Her şeyden önce, Komisyonun çalışmaları sırasında “sivil toplum kuruluşu” adı altında ne 
idiği belirsiz birtakım yapılanmaların “tedavi” ya da “terapi” adıyla süreci kötüye kullandığı gibi, 
ölçülemediği, bunların başarıya ulaşıp ulaşmadığının tespit edilemediği, kamudan inanılmaz bir kaynak 
aldıkları tespit edildi. Bunun mutlaka önüne geçilmesi gerekir.

Bunun dışında, uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili olarak kamunun ölçme ve 
değerlendirmeyi hiçbir şekilde yapamadığını görüyoruz yani her gelen ilgili kurum başarısından 
bahsediyor, ne kadar uyuşturucunun ele geçtiğinden bahsediyor, ne kadar projeyi hayata geçirdiğinden 
bahsediyor ama bunların başarıyla sonuçlanıp sonuçlanmadığına dair hiçbir veri yok elde. Bildiğimiz bir 
şey var: Ölçemediğiniz, değerlendiremediğiniz şeylerle ilgili olarak başarıyı da elde etmeniz mümkün 
değil. Her şeyden önce bağımlılıkla mücadele için müstakil bir müsteşarlığın kurulması çok önemli bir 
adım olacaktır. Bunun yanında bağımlılıkla mücadelede uzman gönüllüler ile Adsız Narkotikler gibi 
oldukça başarılı sonuçlar elde eden birtakım sivil toplum kuruluşlarının ve yöntemlerinin uygulanması 
çok uygun olacaktır. Türk Tabipleri Birliği ve Türk Eczacıları Birliği gibi kurumların bu mücadele 
programlarının aktif unsuru hâline getirilmesi gerekir. Maalesef Komisyona bile getirip dinletemedik 
bu kurumları biz Komisyon süresince. Mahalle meclisleri kurulabilir. Türkiye’de birçok yerde mahalle 
meclislerinin kendiliğinden hayata geçirdikleri uyuşturucuyla mücadelelerin başarıya ulaştığını gördük. 
Zarar azaltımı yaklaşımıyla diğer mücadele yöntemlerinin…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

İLHAN CİHANER (Devamla) – Pardon Başkanım, tamamlamak istiyorum. 

BAŞKAN – Buyurun Sayın Cihaner.
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İLHAN CİHANER (Devamla) – …birbirini dışlayan ya da birbirinin alternatifi olan yöntemler 
olmadığını tespit edip mücadele sürecinin bir aşaması olarak görmemiz gerekir. 

Bunun yanında, Türkiye’nin izlediği sosyoekonomik ve birtakım kentleşme politikaları, göç 
politikaları gibi politikaların da uyuşturucuyla bağımlılığı artırdığını görüyoruz. 

Daha önceden yapılmış, birkaç yıl önce ortaya konulmuş bir rapor var. Bu raporda öngörülen ya 
da önerilen tedbirlerin hiçbirinin aslında hayata geçirilmediğini görüyoruz. Umuyorum ki bu rapor 
da tozlu raflarda kalmamış olur, bu raporun önerileri -detayları raporda var, süre kısa olduğu için 
detaylarına göremiyorum- tozlu raflarda kalmaz. Burada önerilen çok yerinde tedbirler var, bunlar 
hayata geçirilir. Esasen Parlamentonun icracı bir niteliği kalmadığı için belki de Cumhurbaşkanlığına 
gönderilmesi gerekir bu raporun önümüzdeki dönemde. Umuyorum ki orada bu tedbirler yerine getirilir 
ve Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı bu büyük beladan gençlerimiz kurtulmuş olur. 

Herkesi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Cihaner. 

Şimdi söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Antalya Milletvekilimiz Sayın Ahmet 
Selim Yurdakul’a aittir. 

Buyurun Sayın Yurdakul. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA AHMET SELİM YURDAKUL (Antalya) – Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri, muhterem vatandaşlar; madde bağımlılığı Meclis araştırması komisyonu raporu üzerine 
yapılan genel görüşmelerde Milliyetçi Hareket Partisi adına söz aldım. 

Böyle hayırlı bir işin başlatılması ve bu Komisyonun kurulmasına vesile olan liderimiz ve Genel 
Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye ve grubum Milliyetçi Hareket Partisine en derin hürmetlerimi ve 
teşekkürlerimi sunmak isterim. 

Her türlü madde ve günümüze has bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla çalışmalar yürüten ve 
benim de üyesi olmaktan büyük bir onur duyduğumu Uyuşturucu Madde Bağımlılığıyla Mücadele Meclis 
Araştırması Komisyonunun tüm üyelerine tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Geriye dönüp baktığımda, 
10 Ocak 2018 tarihinden itibaren çalışmalarına başlayan Komisyonumuz, konunun hassasiyetine 
binaen, geleneksel Meclis araştırma komisyonlarından farklı olarak daha sık ve daha uzun çalışma 
saatlerinde bir araya gelmiştir. Kurulduğu andan itibaren çalışmalarına başlayan Komisyonumuz 15 
toplantı, 6 il ziyareti, 2 ülke ziyaretini tamamlamıştır. Komisyon Başkanına ve üyelerine teşekkür etmek 
isterim çünkü bu önemli probleme hak ettiği önemin gösterildiğini düşünüyorum. Komisyon olarak icra 
ettiğimiz toplantılarda bakanlar, üst düzey bürokratlar, akademisyenler, sağlık, rehabilitasyon, güvenlik 
ve kolluk güçleri olmak üzere 100’e yakın kişiyi dinleyerek çalışmayı olgunlaştırdık. Komisyona 
gelerek bizleri bilgilendiren ve çalışmalarımıza ışık tutan herkese şükranlarımı sunarım. 

Saygıdeğer milletvekilleri, muhterem vatandaşlar; biliyorsunuz bizler, milliyetçi, ülkücü camia 
olarak damarlarımızdaki asil kanın uyuşturucuyla kirletilmesine en büyük tepkiyi koyan insanlarız. 
Dünyanın en büyük gençlik kuruluşu olan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, il, ilçe ve hatta 
beldelere kadar uyuşturucunun zararları ve bağımlılıkla mücadele hususlarında büyük bir gayret 
göstermiştir, kendilerine huzurunuzda içtenlikle teşekkür ederiz. 

Uyuşturucu illetiyle mücadelenin Meclis iradesiyle ve böyle ortak bir çabayla tüm partilerin iş 
birliğiyle gündeme gelmesini millî birlik ve beraberliğimizin bir göstergesi olarak değerlendiriyorum. 
Burada, Türk milletinin geleceği ve sağlığı için, Türk gençlerinin uyuşturucudan korunması için 
ortak bir beyanatı meydana getirmek üzereyiz. Bu, tarihî bir andır. 26’ncı Yasama Döneminin böyle 



TBMM B: 99 15 . 5 . 2018  O: 3

146 

hayırlı bir çalışmayla bitecek olması, Türk milletinin gerektiği anda ve her koşulda muhteşem bir 
ahenkle çalışabildiğini göstermesi açısından da tarihe geçmiştir. Bu çatı altında tüm gayemiz, tüm 
vatandaşlarımızın uyuşturucudan zarar görmemesidir. 

Komisyon çalışmalarımızda şu tedbirleri ve önlemleri ifade ettik: Uyuşturucu ve uyuşturucu ham 
maddesi üretiminin çok daha sıkı tedbirlerle izlenmesi ve kayıt altına alınması sağlanmalıdır. Mevcut 
sistemdeki tüm açıklar ve suistimale açık boşluklar ivedilikle tespit edilerek bertaraf edilmelidir. 
Danışma merkezleri daha etkin ve sıcak bir yapıya kavuşturulmalıdır. AMATEM’lerin etkinliği 
artırılmalı ve kapasitesi yükseltilmelidir. Rehabilitasyon sürecin en önemli parçasıdır. Bu nedenle, 
rehabilitasyon merkezlerinin yeterli sayıda açılması sağlanmalıdır. Tedavi sonrası ise sosyal uyum 
merkezleri de devreye girmelidir. Madde bağımlısı gençlerimizin bu merkezlerimizde meslek edinmesi, 
iş bulması ve sosyal hayata uyum sağlayabileceği imkân ve kabiliyetlere ulaştırılması sağlanmalıdır. 
Uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık suçları kapsamında, şüphelilerin ve yakınlarının mal varlıkları 
dondurulmalı, cezası kesinleşen hükümlülerin ve yakınlarının ise açıklanamayan tüm mal varlıkları 
müsadere edilerek uyuşturucu bağımlılarının tedavi ve rehabilitasyonunda kullanılmalıdır ve en 
önemlisi, Türk toplumu yediden yetmişe uyuşturucu konusunda bilgilendirilmelidir. Uyuşturucuyla 
mücadele sürecinde rol alan kamu kurumları arasında koordinasyonun güçlendirilmesi için gerekli 
önlemler ivedilikle alınmalıdır. Madde bağımlılığı tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde yer alan tüm 
sivil toplum kuruluşlarında akreditasyon şartı aranmalı ve bu hususta uluslararası ve ulusal standartlar 
oluşturulmalıdır. Yeşilay bu konuda iyi bir örnek olarak hizmetlerini sürdürmektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
AHMET SELİM YURDAKUL (Devamla) – Bitiriyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Yurdakul.
AHMET SELİM YURDAKUL (Devamla) – Son olarak Millî Eğitim Bakanlığı müfredatı 

içerisinde çocuklarımıza etkili iletişim dersleri verilmelidir. Bu yolla çocuklarımızın kendine olan 
güvenini, “Hayır.” diyebilme ve sorunlarla başa çıkma yetkisini geliştirmek mümkün olacaktır. Bu 
rapor madde bağımlılığının önüne geçmek için büyük bir hazine değerindedir. Bu raporu tüm kamu 
kurum ve kuruluşları bir anahtar olarak göreceklerini açık yüreklilikle ifade ettiler. 

Tüm kalbimle Genel Kurulu böyle hayırlı bir işe vesile olduğu için saygıyla ve sevgiyle 
selamlıyorum.

Ramazan ayının Türk-İslam âlemine bereket, barış ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz 
ediyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yurdakul.
Söz sırası Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Batman Milletvekilimiz Sayın Ayşe Acar 

Başaran’a aittir. 
Buyurun Sayın Başaran. (HDP sıralarından alkışlar)
HDP GRUBU ADINA AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

ben bu komisyon raporu üzerinde konuşmadan önce… 
Filistin’le ilgili çok şey söylendi ama bugün Filistin’le ilgili söylenenler aslında bir Orta Doğu 

gerçekliğini ortaya çıkardı. Orta Doğu’ya, sorunlara yaklaşımımız, aldığımız dürüst ve gerçekçi 
tavırların ne derece etkili olabileceğini tartıştık. Zaten parti sözcümüz Ayhan Bilgen aslında bunu çok 
çerçevesi geniş bir şekilde anlattı. Burada kınamakla, hamasetle çözüm olmayacağını çokça ifade 
etmiştik, bu sefer de çözmeyecek. Bir dahaki, 27’nci Dönemde biz tekrar burada Filistin’i konuşacağız 
maalesef.
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Bir de bugün Kürt Dili Bayramı. Kürt Dili Bayramı 1932’ye kadar dayanan, Hawar gazetesinin, 
ilk defa bir Kürt gazetesinin açılmasına kadar dayanan bir bayramdır. Bugün bu bayramı kutlarken, 
Kürtler bugün bu bayramı kutlarken, Türkiye’nin bir şehrindeki bir üniversitede Kürt diline ait bir 
bölüm açılmışken Kürt diline ait birçok dernek 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL 
bahane edilerek kapatıldı. Kürt dilini anımsatacak, Kürt diliyle ilgili hiçbir şeyin şehrin neredeyse 
hiçbir noktasında bırakılmayacağı şekilde kayyumlar tarafından tabelalar indirildi ve Türkiye’de şu 
anda Kürt dili tamamen -bir dönem gibi- neredeyse yasaklı bir dil hâline getirildi. Mecliste de zaten 
birazdan Kürtçe olarak kutlayacağım ve umarım tutanağa geçecek olan Kürtçenin tekrar özgür olacağı, 
bütün dillerin özgür olacağı bir Türkiye diliyorum. “...”(x) “Kürt Dil Bayramı kutlu olsun. Dilimiz 
onurumuzdur.” 

Değerli arkadaşlar, şimdi, uyuşturucu raporu elimizde; çok kapsamlı, 2 bin sayfalık bir rapor. 
Bu raporda aslında çok dikkat çekici bilgiler var. Mesela 2002 yılından başlayıp 2016 yılına kadar 
uyuşturucudan ölenlerin sayısını vermiş. 2002’de 9, 2003’de 6, neyse, artmış; 2016’da 920 kişi 
uyuşturucudan Türkiye’de hayatını kaybetmiş. Bunun birçok nedeni sayılmış bu raporda; işsizlik, 
eğitimsizlik, sosyolojik nedenler, psikolojik nedenler diye uzamış. Şimdi, özellikle uyuşturucu 
kullanımının en fazla gençlerde olduğu, hatta bu yaş sınırının neredeyse ilkokul öğrencilerine kadar 
indiği ifade ediliyor. Bununla ilgili gerekli nasıl tedbirler alınacağı da söyleniyor. Burada kolluğa da bir 
görev atfediliyor ancak biz bölgede de görüyoruz, Türkiye’nin birçok yerinde de muhtemelen böyledir, 
kolluk genelde uyuşturucuyla mücadele etmek yerine bizim yaptığımız basın açıklamalarına saldırıyor. 
Örneğini isterseniz bizim hakkımızda uyuşturucuyla ilgili yaptığımız yürüyüş nedeniyle açılan davalar 
ve kolluğun bize müdahalesini sayabiliriz. 

Şimdi, bir nedeni de aslında sosyolojik ve psikolojik nedenler yani Türkiye’nin içerisinde olduğu 
çatışma ve politik çıkmaz aslında gençleri günbegün daha fazla uyuşturucu kullanmaya yönlendiriyor. 
Çünkü Türkiye’de şöyle bir gençlik modeli çiziliyor: Apolitik bir gençlik, slogan atan bir gençlik 
modeli çizilip “Gençler hangi bağımlılığa, hangi her neyse, neye bağımlı olurlarsa olsunlar yeter ki 
politikleşmesinler.” Bakın, ben slogan atan gençlerden söz etmiyorum, o politik gençlik değildir. 
Politik gençlik, gerçekten ülkenin her konusuyla ilgili her yerde söz söyleyebilen, bunun üzerinde 
yoğunlaşabilen özgür gençlerden söz ediyorum. Bu özgür gençliği yaratmanın bir yolu da aslında 
başaramadığımız özgür üniversiteleri, özgür özerk üniversiteleri kurmaktan geçer. Eğer biz eğitimi 
özgür ve özerk kılmazsak, gençlere daha kaliteli, bilimsel bir eğitim vermezsek ve bu eğitimin sonunda 
gençlere iş olanakları sağlamazsak ve gençlere sadece “Gelin alanlarda, meydanlarda slogan atın.” gibi 
bir görev atfedersek, “Girin sosyal medyadan, trollerin arasına katılın; ona, buna, şuna, muhaliflere 
hakaret edin, saldırın.” gibi bir görev atfedersek gençliğin geleceği durum bu olacaktır. Gençler, 
Türkiye’de gerçekten sistem içerisinde var olmak istiyor. Politik bir gençlik olarak var olmak istiyor. 
Sadece 18 yaşına gelip Mecliste milletvekili olmak istemiyor, bu yeterli değil. Şu Meclise getireceğiniz 
5 tane 18 yaşındaki milletvekili olur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Buyurun Sayın Başaran.
AYŞE ACAR BAŞARAN (Devamla) – Bu Meclise 5 tane 18 yaşında milletvekilinin gelmesi 

yeterli değil. Gençlerin her alanda, toplumun her alanında söz sahibi olması gerekiyor ve kendiyle 
ilgili karar alıcı mekanizmaların içerisinde yer alması gerekiyor. Bakın, üniversiteleri böldünüz, 
öğrencilere sormadınız. Siz bu gençlikten ne bekleyeceksiniz? Kendileriyle ilgili bile karar almalarına 
izin vermediğiniz bir gençlik yaratmaya çalışıyorsunuz. 
                                          

(x) Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi.
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Yine, bununla beraber dediğim gibi, gençler işsizlikle boğuşuyor sürekli. Ekonomik krizlerin, sizin 
aldığınız yanlış politik kararların sonucunu gençler yaşıyor. Binlerce genç bu süreçte sırf sizin yaptığınız 
güvenlik soruşturmaları nedeniyle atanamadı. Bunun nedenini biz kendilerine açıklayamıyoruz, 
buyurun siz açıklayın. Peki, bu gençler ne yapacak? Ben bunu özendirmek amacıyla söylemiyorum. 
Eğer gerçekten bir çözüm istiyorsanız bu yazdığınız yazılı kâğıtlardan daha fazlasına ihtiyaç olduğu 
için söylüyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Buyurun Sayın Başaran.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Devamla) – Bu gençler üniversiteye gittiklerinde okulu bitirip 
bitiremeyeceklerini, borçlarını ödeyip ödeyemeyeceklerini düşünüyorlar. Bu kadar psikolojik baskı 
altındaki gençlerden ne bekliyorsunuz? 

Velhasılıkelam, değerli arkadaşlar, 26’ncı Dönemi bitiriyoruz, 27’nci Dönem başlayacak. 
Umuyorum ve diliyorum ki 27’nci Dönem Meclis açısından gerçekten daha genç bir Meclis olur. 
Gençlerin sözünü söyleyebileceği, kendileriyle ilgili karar alabilecekleri bir mekanizma hâline gelir ve 
yine umuyor ve diliyorum ki -kadınların da destek vereceğine inanıyorum- kadın-erkek eşit temsiliyetin 
olacağı bir Meclis olacağını umuyorum. Biz ancak bu şekilde çözebiliriz; her yerde söz söyleyerek, 
her yerde karara ortak olarak, sorunlarımızı konuşarak, tartışarak, çözerek bu süreci atlatabileceğimizi 
düşünüyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Başaran.

Şimdi söz sırası Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Mersin Milletvekilimiz Sayın Yılmaz 
Tezcan’a aittir. 

Buyurun Sayın Tezcan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA YILMAZ TEZCAN (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
ekranları başında bizleri izleyen kıymetli Mersinli hemşehrilerim ve saygıdeğer vatandaşlarımız; 558 
sıra sayısıyla bastırılan Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak 
Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Araştırma 
Komisyonu Raporu’muzu sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak için AK PARTİ Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce, bugün akşam itibarıyla ramazan ayına girmiş 
bulunuyoruz. Özellikle sizlerin, ailelerinizin, Mersinli hemşehrilerimin, ülkemizin, tüm İslam âleminin 
ramazanışerif ayını tebrik ediyorum. 

Ayrıca, dün ne yazık ki Mescid-i Aksa’da, Kudüs’te, Filistin’de ve Gazze’de İsrail’in insanlık 
dışı, barbarca ve insan haklarını hiçe sayan katliamını ve Müslüman Filistin halkına karşı işlediği bu 
soykırımı kınıyor ve lanetliyorum. Şehit olan Filistinli Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Amerika Birleşik Devletleri’nin Kudüs hakkında aldığı 
kararı tanımıyor, Avrupa’ya, Birleşmiş Milletlere ve tüm dünyaya bu katliama ve soykırıma sessiz 
kaldıkları için de yazıklar olsun diyorum. 

Sayın milletvekilleri, uyuşturucu madde bağımlılığı bir kronik hastalıktır; insanın hem bedenini 
hem ruhunu hem de sağlığını çok yakından ilgilendiren, çok ciddi sorunlara sebep olan bir hastalık 
olarak görüyoruz. Bu sorunun, bu problemin çözümünde özellikle multidisipliner yaklaşımın ve 
bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini de raporlarımıza dercetmiş bulunuyoruz. 
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Türkiye, doğu ile batı arasında hem kavşak hem de bir köprü ülke olarak, doğudan doğal 
uyuşturucu maddelerin Balkanlar üzerinden Avrupa’ya geçtiğini ve sentetik uyuşturucu maddelerin 
de batıdan, özellikle Hollanda ve Belçika gibi Avrupa Birliği ülkelerinden ülkemize, oradan da Orta 
Doğu’ya yayıldığını ve nihayetinde de Türkiye’nin bu konuda çok ciddi bir uyuşturucu terörüne maruz 
kaldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Araştırma Komisyonumuz 10 Ocak 2018 tarihinde kuruldu, üç aylık bir çalışma süresi ve 
10 Nisan 2018 tarihinde de çalışmalarımızı çok başarılı bir şekilde tamamlamış olduk. Araştırma 
Komisyonumuzun hem uyuşturucu madde bağımlılığının hem de internet ve teknoloji bağımlılığının 
nedenlerini, sonuçlarını, alınacak tedbirlerin ve önlemlerin ayrıntılı bir şekilde incelendiği bir komisyon 
raporu oldu. Hazırlamış olduğumuz komisyon raporu bu alanda çok kapsamlı bilgileri içerirken, aynı 
zamanda sonuç ve önerileriyle de alınması gereken tedbirlere dikkat çekiyor. 

Değerli milletvekilleri, bağımlılıkla mücadelede ülkemizde çok önemli değişimlere imza atan 
ve bu konuda farkındalık oluşturulmasına en büyük desteği veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’a, Başbakanımız 
Sayın Binali Yıldırım’a, Komisyonda önergeleri olan değerli milletvekili arkadaşlarımıza, beraber 
çalıştığım Komisyon üyesi çok değerli milletvekillerine ve uzman arkadaşlarımıza huzurlarınızda ayrı 
ayrı teşekkür etmek istiyorum. Raporumuzun Türkiye’de bağımlılıkla mücadele konusunda önemli bir 
çözüm ve katkı sağlamasını da temenni ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, uyuşturucu, terörden daha tehlikeli bir boyuttadır. Dolayısıyla, alınması 
gereken tedbirleri çok geniş bir şekilde raporlarımıza dercettik. Şu konuyu da ifade etmek istiyorum: 
Özellikle PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ, PDY, DHKP-C gibi birtakım terör örgütlerinin de uyuşturucu 
kaçakçılığına karıştıkları ve finanslarında kullandıkları çok aşikâr bir şekilde ortada ve raporlarda yer 
alıyor. 

Raporumuz 558 sıra sayısıyla bastırıldı ve toplam 2 bin sayfa değil, 422 sayfa. Odalarınıza dağıtıldı 
raporlarımız.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Espri yaptım zaten, espri. 

YILMAZ TEZCAN (Devamla) – Raporlarımızda -tabii konuşacak o kadar çok şey var ki- biz 
birtakım sonuçlar ve önerilerde bulunduk. Bu önerilerin içerisinde genel öneriler, araştırma, veri toplama 
çalışmalarına ilişkin öneriler, uyuşturucuyla mücadelenin yapılanmasına ilişkin öneriler, arzla mücadele, 
uyuşturucuyla mücadelenin finansal boyutu, Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı faaliyetleri, Diyanet İşleri Başkanlığı faaliyetleri, danışma hizmetlerine 
ilişkin öneriler, tedavi hizmetleri, yerel yönetimlerin rolü, sivil toplum katılımına… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

YILMAZ TEZCAN (Devamla) – Bir dakika rica edeyim Başkanım. 

BAŞKAN – Buyurun Sayın Tezcan. 

YILMAZ TEZCAN (Devamla) – Teşekkür ediyorum, toparlıyorum. 

…denetimli serbestlik tedbirine ilişkin öneriler, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve 
tutuklulara ilişkin öneriler, medyanın rolü ve iletişim stratejilerine ilişkin öneriler, yazılı ve görsel 
medya, yeni medya ve sosyal medyayla ilgili öneriler, iletişim kampanyalarıyla ilgili öneriler, internet 
ve teknoloji bağımlılığına ilişkin toplam 21 başlıkta çok önemli önerileri sunduk. Bu konuda tabii 
ki çözüm önerilerini sizlerle uzun uzun paylaşmak istemiyorum çünkü 21 başlıkta sunduğumuz bu 
çözüm önerilerini, biz özellikle sayın bakanlarımızı, üst düzey bürokratlarımızı ağırladığımızda, onları 
dinlediğimizde bu konuları da çok ayrıntılı bir şekilde konuşmuş olduk. 
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Raporlarımız da tabii, kadük kalmadı, nihayete erdirdik. 

Bu noktada, emeği geçen bütün üye arkadaşlarımıza, milletvekili arkadaşlarımıza ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Tezcan.

Sayın milletvekilleri, uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak 
bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi maksadıyla Anayasa’nın 98’inci, İç 
Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan Meclis araştırması komisyonu raporu 
üzerindeki genel görüşme tamamlanmıştır.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 20.54
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 21.11

BAŞKAN: Başkan Vekili Yaşar TÜZÜN
KÂTİP ÜYELER: Mücahit DURMUŞOĞLU (Osmaniye), Sema KIRCI (Balıkesir)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99’uncu Birleşiminin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum.

4’üncü sırada yer alan, Bağcılık Sektörü Ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak 
Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci 
maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki genel 
görüşmeye başlıyoruz. 

4.- Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak Tedbirlerin Tespit 
Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 559) (x) (xx)

BAŞKAN – Komisyon? Yerinde. 

Hükûmet? Yerinde. 

Komisyon Raporu 559 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Bağcılık Araştırma Komisyonu Raporu üzerinde söz isteyenlerin söz taleplerini karşılayacağım. 

Gruplar adına, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İzmir Milletvekilimiz Sayın Ahmet Kenan 
Tanrıkulu, Halkların Demokratik Partisi Grubu adına İzmir Milletvekilimiz Sayın Müslüm Doğan, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Edirne Milletvekilimiz Sayın Okan Gaytancıoğlu, Adalet ve 
Kalkınma Partisi Grubu adına Manisa Milletvekilimiz Sayın İsmail Bilen. 

İlk söz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İzmir Milletvekilimiz Sayın Ahmet Kenan 
Tanrıkulu’na aittir. 

Buyurun Sayın Tanrıkulu. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) – Teşekkür ediyorum Sayın 
Başkanım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüştüğümüz Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin 
Sorunlarının Araştırılarak Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu Raporu hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel 
Kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. 

                                          

(x) 559 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
(xx) (10/135, 298, 1150, 2002, 2101, 2103, 2104, 2112, 2113) esas numaralı Meclis Araştırması 
Önergelerinin ön görüşmeleri 7/11/2017 tarihli 18’inci Birleşimde yapılmıştır.
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Ülkemiz, yaklaşık altı bin yıllık bir bağcılık kültürüne sahip ve aynı zamanda da 1.400’ü aşkın bir 
genotip asma zenginliğimiz var yani dünyadaki asmanın ana vatanı olarak sayılabilecek ülkelerden de 
bir tanesiyiz. Birleşmiş Milletlerin Gıda ve Tarım Örgütü olarak ortaya koyduğu birtakım istatistikler 
var, gerek bağ alanı varlığı anlamında gerekse üretim bakımından da gene dünyada 5’inci veya 6’ncı 
ülke sırasındayız. Sorunları bulunan bir sektör bağcılık ve üzüm alanında fakat aynı zamanda da devasa 
bir yapıya sahip. Eğer çözüm noktasında bir katkı sunabilirsek -tıpkı burada olduğu gibi, bu görüşmeler 
sırasında raporun sunulmasında olduğu gibi- ekonomik yönden de gelecekte bu sektörde çok ciddi 
sıçramalar olabilecek durumda. 

Komisyonumuz yaklaşık dört ay önce kuruldu, çalışmalarını kapsamlı bir şekilde de devam ettirdi 
sayın milletvekilleri. Bu çalışmalar sırasında önemli tespitler yapıldı ve bu tespitlerin üzerinden bir kez 
daha geçilmesinde de şu kısa süre içerisinde belki yarar var ama ben her şeyden önce 2002’den önce de 
bazı şeylerin yapıldığını sizlerin hafızasına şöyle kısaca getirmek istiyorum. 

Örneğin 2000 yılına kadar tarım satış kooperatifleri ve birliklerinde gerçekten hem mali hem ticari 
hem idari anlamda birtakım sorunlar vardı, zayıf bir kooperatifçilik anlayışıyla bunlar yönetiliyordu 
ama daha sonra, 16 Haziran 2000 tarihinde birliklere yönelik 4572 sayılı Yasa çıkarılarak bu alanda 
etkin bir düzenlemeyle karşı karşıya kaldılar. Daha sonra da bir yeniden yapılandırma süreci oldu. 
Bu yeniden yapılandırma süreci, o zaman 16 birlik ve ona bağlı 330 kooperatifle yürütülmüştü. Bu 
birliklerin yaklaşık 1,2 milyar liralık Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’na olan borçları da terkin 
edildi. Bu, önemli bir yapıydı. TARİŞ Üzüm Birliğinin stoklarını, 2000-2001 yıllarında yaklaşık 20 
bin ton kadar çekirdeksiz kuru üzümünü TEKEL’in alması sağlandı. Bunlar daha sonra TARİŞ Üzüm 
Birliğine birtakım kolaylıklar sağlayan imkânlardı. 

Gene 2001-2002 yılında yaş üzüm ihracatı teşvik kapsamına alındı, ton başına 50 dolar verildi. 
Bütün bunları şunun için anlatıyorum: Bugün de gene Komisyon tarafından hazırlanan yaklaşık 200 
sayfalık bir rapordur bu ve gerçekten hazırlayan arkadaşlarımızın çok ciddi katkıları ve emekleri 
olmuştur. Öncelikle onlara da teşekkür etmek istiyorum. Bu raporda da tarım ürünleri lisanslı depoculuk 
konusu dile getirilmiştir ki bu konuyla ilgili daha önce de dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2002 
yılında hazırladığı bir tasarı var ama seçimlere gidildiği için maalesef o tasarı Mecliste yasalaşamamıştı. 
Sonrasında 2005 yılında Meclisimiz 5300 sayılı Kanun’u çıkararak bunu mevzuatlaştırdı. 

Yine, Odalar Birliğiyle ürün geliştirme projeleri, ürün borsalarının geliştirilmesine yönelik birtakım 
çalışmalar yapıldı. Bunlar gerçekten çok önemli çalışmalar. Komisyonumuzun çalışmalarında dile 
getirilen bazı çalışmalara da baktığımız zaman, İzmir Ticaret Borsasının koordinasyonunda birtakım 
rekolte çalışmaları yapılmıştı ama daha sonraki dönemde bu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 
devredildi. Orada da şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız: 2017-2018 ürün sezonunda rekolte tahmini 
yaklaşık 310 bin ton civarında. Bu bir önceki sezonla hemen hemen aynı seviyede. Yalnız, gene 2018 yılı 
için, geçtiğimiz ay Manisa’nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde birtakım sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. 
Asma başına 20-25 salkım sayısı olması gerekirken bunun 10-15 civarına düştüğünü de görüyoruz 
sayın milletvekilleri. Müdahale kurumu olarak bir kuruma ve bir müdahale fiyatına gerçekten ihtiyaç 
var çünkü 2017 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi piyasaya girmişti. 4 lira/kilogram olarak piyasaya girdi 
ve daha sonra bunun üzerinden yaklaşık 5 bin tonluk bir alım gerçekleşti. Bu, elimizde güzel bir örnek. 
Bu raporda da aynı şekilde bazı önerilerde bulunuyoruz, müdahale kurumunun olması noktasında.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AHMET KENAN TANRIKULU (Devamla) – Sayın Başkanım, bitireceğim izninizle. 

BAŞKAN – Buyurun Sayın Tanrıkulu.
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AHMET KENAN TANRIKULU (Devamla) – Bu bakımdan bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerine 
yönelik Komisyonun çözüm önerileri gerçekten büyük bir önem arz ediyor değerli milletvekilleri. Bu 
çözüm önerileriyle birlikte bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak Grup Başkan Vekilimiz, Manisa 
Milletvekili Sayın Erkan Akçay’ın da verdiği, bu araştırma önergesinde belirttiği çözüm önerilerinin bir 
ek görüş olarak raporumuza da dercedilmesini istemiştik. Bu ek görüşlerden bazılarını, çok kısa olarak, 
sizlere hatırlatmam gerekirse gene, biraz önce söyledim, bir lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve bir 
stok kurumunun oluşturulmasını istiyoruz, çekirdeksiz kuru üzüm arzının azaltılması maksadıyla yaş 
üzüm ihracatının teşvik edilmesini istiyoruz ve değerli milletvekilleri, tabii ki üzümlerde ürüne katılan 
hormonların ve kalıntı sorununun da çözülmesini tekrar talep ediyoruz. 

Bu vesileyle hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. (MHP ve AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Tanrıkulu. 

Şimdi söz sırası Halkların Demokratik Partisi Grubu adına İzmir Milletvekilimiz Sayın Müslüm 
Doğan’a aittir.

Buyurun Sayın Doğan. (HDP sıralarından alkışlar)

HDP GRUBU ADINA MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi 
Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu hakkında partim Halkların Demokratik 
Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, konuşmama başlamadan önce İsrail devletinin Filistin halkına karşı 
işlediği insanlık suçunu buradan şiddetle kınıyorum. Bu katliamın ve soykırımın hesabı sorulmalıdır. 
Hükûmetin bu devletle yapmış olduğu tüm sözleşmeleri askıya almasının ve diplomatik ilişkileri 
kesmesinin doğru olacağını düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, tarıma bakışımıza, aslında, hazırlanan bu raporla ilgili de bir iki hususa 
değinmek istiyorum. Aslında, bu rapor son derece değerli bir rapor, çıktı olarak son derece değerli bir 
rapordur. Özellikle bağcılık sektörünün sorunlarının tüm süreçleriyle incelenip verilerin toplanması, 
daha sonra bunun yazım aşamasına gelmesindeki her süreçte emeği geçen başta milletvekili arkadaşlarım 
olmak üzere tüm katılımcılara buradan teşekkür etmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, aslında bugün, özellikle bu raporda belirtilen hususlar, Türkiye’de AKP 
Hükûmetinin de tarıma bakışıyla ilgili bir sorundur. Burada belirtilen sorunların hemen hemen hepsi ve 
çözüm önerileri aslında geçmişte dikkate alınsaydı belki de bugünkü tarım politikalarının ağır olumsuz 
yönleriyle karşılaşmamış olacaktık. Nasıl bakıyoruz biz tarıma, bu konuda da kısaca size birkaç bilgi 
sunmak istiyorum.

Değerli milletvekilleri, ülke tarım politikasında da maalesef, köyler canlı birer yaşam ve üretim 
merkezi görülmediğinden, özellikle buradaki yaşam canlandırılmadığından, eskiden olduğu gibi 
üretim merkezleri olarak görülüp tarımsal politikalar buna göre geliştirilmediğinden bugünkü ağır 
tarım tablosuyla karşı karşıya kaldık. Köylüleri göçe zorlayan politikaların karşısında, köylüyü 
üretim alanında tutacak politikaları egemen kılmamız gerekirken tam tersini yaptık, köylüyü 
tarımdan düşürdük, üretemez hâle getirdik. Çiftçiler, köylü sendikaları kurabilseydi, bu çalışmaları 
engellenmeseydi köylünün sorunları çok daha iyi bir şekilde gündemde yerini alacaktı. Köylülerin 
kurdukları kooperatiflerin bağımsız ve demokratik yapılarına zarar verildi, iktidarlarca bu kurumlar 
zayıflatıldı, iktidarlara bağımlı hâle getirildi. Kooperatifler Yasası geçimli bir tarımdan yana olacak 
biçimde çıkartılmıştır. Kooperatifler bilindiği üzere birer şirket hâline dönüştürülmüş, bu yapıların acil 
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olarak eski konumuna dönmesi gerekmektedir yani demokratik yapılar hâline getirilmeli ve küçük 
çiftçilerden yana yeniden yasa tanzim edilmelidir. Küçük çiftçiler için üretim girdilerinde kullandıkları 
mazottan ve gübreden vergi alınmaması gerekirken tam tersi yönündeki politikalar tarımsal girdilerin 
büyüklüğü nedeniyle de çöküş süreçlerini hızlandırmıştır. Hayvan yetiştiricilerinin ücretsiz yem alanı 
olan mera, otlak ve yaylakların koruma altına alınması gerekirken kiraya verme, üzerinde sınırlayıcı 
haklar kurma köylüyü olumsuz şekilde etkilemiştir. Bu alanların derhâl yeniden ortak varlık olarak 
köylüye verilmesi gerekmektedir. Kapalı alan hayvancılığı yerine özgür mera hayvancılığı tekrar hayat 
bulmalıdır. Sağlıklı gıda haktır. Gıda üretimi, işlemesi ve ithalinde genetik olarak değiştirilmiş unsurlar 
tamamen yasaklanmalıdır. 

Tarım toprakları korunmalı, amaç dışı kullanılması engellenmelidir. Sanayi ve madenciliğin 
tarım arazileri üzerindeki olumsuz etkisi sonlandırılmalıdır. Doğanın, suyun kirletilemeyecek şekilde 
politikaların hayat bulması artık kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Toprağın korunmasıyla üretim devam edebilir 
aslında, ekoloji korunabilir. Ancak bu da bir politik bakışın ve politikanın ürünü olmalıdır. Su ve elektrik 
küçük çiftçilere ücretsiz verilmelidir. Küçük üretici köylülerin elektrik borçları aslında silinmelidir. 
Mayınlı araziler temizlenmeli, geçimlik tarıma açılmalı, uygun hazine arazileri de topraksız köylere 
geçimlik tarım amacıyla dağıtılmalıdır. Günümüzde bugün ucuz emek, iş gücüne dönüşmüş olan 
topraksız köylülerin ya da yerlerinden edilmiş yurttaşlarımızın kendi topraklarında yaşamlarını idame 
ettirebilmeleri için hazine arazilerinin tahsisi sağlanmalıdır. Tarım ve orman arazilerinin korunması, 
geliştirilmesi, kentli nüfusun da hem üretici hem de tüketici olabileceği şekilde bu alanların yurttaşlar 
yararına sunulması yönünde politikalar yeniden üretilmelidir. AK PARTİ hükûmetleri tam da bunun 
tersini yapmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Doğan.

MÜSLÜM DOĞAN (Devamla) - Et ve süt ürünlerinin ithalatı yerine hayvancılık desteklenmeli 
ve halkımızın doğal et ve süt ürünlerini tüketmeleri için imkân sağlanmalıdır. Bizim tespit ettiğimiz 
hayvancılık potansiyelini harekete geçirme amaçlı destek vaadi, aslında programımızda da yer alan 
bu konu sorunu çözmeye odaklıdır. Yıllarca ifade ettiğimiz gibi, çözüm önerileri maalesef AK PARTİ 
Hükûmeti tarafından görünmez hâle getirildi ve görülmedi. Her türlü tarımsal sulama ağlarının eşit 
ve adil bir şekilde kırsal alanlarda yaşayan tüm yurttaşlarımızın hizmetine sunulması gerekirken 
maalesef bunun tam tersi yapılmıştır. Her yurttaşın doğduğu yerde doyması perspektifinden hareketle 
mevsimlik tarım işçiliğini doğuran nedenler ortadan kaldırılmalıdır. Bu belirttiğim hususların hiçbirine 
kulak verilmediği, tam tersine bu politikayla Türkiye tarımının çökertildiği ortadadır, veriler bunu 
göstermektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MÜSLÜM DOĞAN (Devamla) – Bir cümle daha ifade edeceğim efendim müsaadenizle. 

BAŞKAN – Buyurun Sayın Doğan. 

MÜSLÜM DOĞAN (Devamla) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) küresel gıda 
fiyatlarının 2017’de yüzde 8 arttığını açıklamıştı. Yine de bu örgütün verilerine göre, süt ürünleri 2016 
yılında yüzde 15 zamlanmış ve et fiyatları ise önceki yıla göre yüzde 16 artmıştır. Ülkemizde ise geride 
kalan yılda gıda fiyatlarına müdahale için ithalat başta olmak üzere çeşitli yöntemlere başvurulduğu 
tarafımca bilinmektedir. AK PARTİ Hükûmeti, gıda fiyatlarını düşürmek için kırmızı et, hububat, 
bakliyat gibi birçok üründe gümrük vergilerini düşürmek ya da sıfırlamak yoluna gitmiştir. İthalatla 
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fiyat dengesi sağlamaya çalışırken buradaki rekor seviyeler yeni bir çıkmazı da karşımıza çıkarmıştır. 
Gıda ürünlerinin ithal edilmesi çiftçi ve üreticiyi olumsuz etkilemiştir. Bildiğiniz üzere, birçok alanda 
üretim azaltılmış ya da üretici olumsuz şekilde etkilenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Komisyonumuz tarafından hazırlanan bu raporun çok değerli olduğunu, 
bir birikim olduğunu, özellikle Millet Meclisinin birlikte karar alarak böyle bir raporu hazırlamasını 
son derece önemli ve değerli olarak görüyorum ama biraz önce yine bir milletvekili arkadaşımızın 
belirttiği gibi tozlu raflarda kalması yerine, Türkiye’deki tarım politikasını etkileyecek bir öneri olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini burada belirtmek istiyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan. 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Edirne Milletvekilimiz Sayın Okan Gaytancıoğlu’na 
aittir.

Sayın Gaytancıoğlu, sizi özlemiştik.

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; güzel bir rapor, emeğinize sağlık, bizler de katkıda bulunduk. 
Ben de biraz bilgi vermek istiyorum 

Üzümün yüzde 90’ı Manisa’da üretiliyor. Manisa ekonomisine 4 milyar lira, Türkiye ekonomisine 
450-500 milyon dolar gelir sağlayan bir üründen bahsediyoruz yani sorunsuz olması gereken ama 
sorunlu bir ürün. Neden? AKP sayesinde çok ciddi sorunları var. Yüzde 80-85’inin Manisa’da 
olduğu bağ alanlarından bahsediyoruz. Manisa tarıma çok elverişli bir yer. Pamuk vardı, sağ olsunlar, 
bitirdiler, artık, pamuğu Yunanistan’dan alıyoruz, Kırgızistan’dan alıyoruz, Mısır’dan alıyoruz. Tütün 
vardı, tütünü de bitirdiler, tütünü de ithal ediyoruz. TEKEL’i, sigara fabrikalarını stoklarındaki tütünle 
sattınız, sıra üzümde. Fındığın başına gelenler korkarım üzümün de başına gelir. Nasıl fındıkları artık 
bir yabancı tekel topluyor, yarın İngiltere’den bir firma gelir, bütün Manisa’daki üzümleri toplar ve 
kendi markasını koyar, onun için de bizim görüşlerimizi lütfen dinleyin. Biz buraya biraz muhalefet 
şerhi yazdık ama çözüm eğer siz iktidarda devam ederseniz yok, artık yeni bir anlayış olması lazım. 

Peki, üzümde avantajlıyız ama neden sonu Ferrero gibi olacak? Çünkü bazı şeyleri görüyoruz. 
Tavukçuluk nasıl olduysa, bitkisel yağ sektörü nasıl kartellerin eline geçtiyse, emperyalist firmaların 
eline geçtiyse, fındık nasıl başka firmaların, yabancı firmaların tekeline geçtiyse, üzümde de bunun 
olacağını şimdiden söylüyoruz. Peki, sorunsuzsa bu ürün neden araştırma komisyonu kuruldu? Gayet 
güzel. Üzüm fiyatı 2016 yılında 6 liraydı ve geçtiğimiz yıl 4 lira, hatta bunun altına düştü. Cumhuriyet 
Halk Partisi boş durur mu? Hemen Manisa’ya gitti, üreticiyi de topladı, bir üzüm mitingi yaptı 
Alaşehir’de. On binlerce çiftçimiz geldi. Demek ki bir sorun varmış. Sorun neydi? 4 lira civarında 
olan bir maliyet. Araştırma komisyonunu topladık, kurumları topladık. Hep 4 liranın altında. “Sayın 
Başkan değil mi, maliyet 4 liranın altında, değil mi? Yani çiftçi para kazanıyor, değil mi, değil mi?” 
diye sordular biz de “Hayır, hayır.” dedik çünkü Manisa’daki tarlaların yüzde 80’i, 90’ı ipotekli. 
Eğer sorun yoksa çiftçi tarlasını niye ipotek etsin, niye tarlasını satmaya çalışsın, neden sıkıntılı bir 
süreç yaşasın, bunları anlattık. Bugünlerde üzüm 6 lira ama üreticide üzüm kaldı mı? Kalmadı çünkü 
piyasayı düzenleyebilecek kurumları da siz maalesef göçerttiniz. Toprak Mahsulleri Ofisi, görevi 
ne? Tahıl satın almak. Yani tahıl nedir? Buğdaydır, arpadır, yulaftır, çavdardır, mısırdır, çeltiktir. Siz, 
Toprak Mahsulleri Ofisine fındık aldırıyorsunuz, Toprak Mahsulleri Ofisine üzüm aldırıyorsunuz. 
Niye? Kurumların hepsini kapattınız, kurumların hepsini işlevsizleştirdiniz. Yani bırakın… Et ve Balık 
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Kurumunu biraz daha güçlendirseydiniz, Türkiye şu anda hayvan ithalatını konuşmayacaktı. Çok az bir 
mağazayla piyasaları dengelemeye çalışıyorsunuz, bunu da beceremiyorsunuz. Niye? Çünkü ciddi bir 
tarım politikanız yok, tarım politikanız günübirlik. Neyin fiyatı arttıysa onu ithal etmeye çalışıyorsunuz. 
Üretici hiç aklınıza gelmiyor; üreticiyi destekleyelim, üreticiyi biraz daha güldürelim, cebine biraz daha 
para koyalım, böyle bir mantığınız yok. 

Dolayısıyla, sorunsuz olması gereken bir üründe de çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. 500 milyon 
dolar para az mı? Hele dolar da durmuyor ki 4,5 lira oldu. Yani çok ciddi bir döviz kazanacağımız bir 
üründe siz yabancı tekellere bu işi terk edeceksiniz. Bu mantıkla giderseniz seneye ne olacak? Yine, 
Toprak Mahsulleri Ofisine görev mi vereceksiniz? Bulabilecek misiniz, piyasayı düzenleyebilecek 
Toprak Mahsulleri Ofisinin deposu var mı, elemanı var mı? Bırakın, TARİŞ’i güçlendirelim. TARİŞ 
kim? Üreticiler tarafından kurulmuş bir tarım satış kooperatifi birliği. TRAKYA BİRLİK, TARİŞ, 
ÇUKOBİRLİK, FİSKOBİRLİK gibi kurumları güçlendirmemiz gerekirken siz tam tersine bunları 
işlevsizleştiriyorsunuz. Toprak Mahsulleri Ofisi, bırakın görevini yapsın, piyasadan ürün satın alsın, 
biraz piyasayı dengelesin ama siz bunun tam tersini yapıyorsunuz. Bakın, çözümü anlatacağım size.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

OKAN GAYTANCIOĞLU (Devamla) – Sayın Başkan, çözümü anlatacağım. 

Çözüm, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında gelecek. Bu, çok açık ve net. Niye? Çünkü stratejik 
bir ürün. Para kazandığınız bir üründe bu parayı daha fazla artırmak istersiniz, bunu çiftçinizle 
paylaşmak istersiniz. Fiyatı bir yıl önceden belirleyeceğiz. Niye? Çünkü fiyat belli olsun ki üretici 
ne kazanacağını, ihracatçı nasıl bağlantı kuracağını bilmeli. Diyeceksiniz ki: “Bu işten ihracatçı da 
kazanacak.” Biz, sermayeye karşı değiliz ama üretici para kazanmazsa, ihracatçı para kazanmazsa, o 
zaman bizim ürünümüz heba olmuş olacak.

Bakın, biz tonunu 170-180 dolardan satıyoruz, Amerikalılar 340 dolardan satıyor; demek ki bu işi 
biliyorlar. Nasıl biliyorlar? Markalaşmışlar. Biz yapmıyoruz. Fiyatları bir yıl önceden açıklayacağız. 
Üzümde de, aynı şekilde diğer ürünlerde de mazotu ÖTV ve KDV olmadan çiftçiye vereceğiz; 
göreceksiniz, bunu iktidar olduğumuzda yapacağız. Çiftçinin borcunu, faizlerini sileceğiz. Çiftçiye 
“Sen üret kardeşim, sen bizim efendimizsin…”

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

OKAN GAYTANCIOĞLU (Devamla) – Son cümlelerim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Gaytancıoğlu.

OKAN GAYTANCIOĞLU (Devamla) – Atatürk size “milletin efendisi” demişti. Siz ne 
yapıyorsunuz? Efendi çok zor durumda; o kadar efendi ki sesini çıkaramıyor, korkuyor, “Aman, bir ses 
çıkarırsam, bir slogan atarsam beni içeri atabilirler.” diyor. Hayır, çiftçi üretecek, efendi gibi dolaşacak, 
borcu olmayacak, gübreyi sormayacak, gübreyi ne zaman atacağını bilecek. Tarımı teknik yöntemlerle 
çiftçiyle buluşturmak zorundayız, bunu yapmazsak başarılı olamayız. Her şeyi ithalatla çözemeyiz. 

Bakın, dünyada nüfus artıyor; şu an 7 milyar nüfus var, 9 milyar olacak. Toprak kaynakları 
aynı, su kaynakları aynı. Bizim de toprağımız var, suyumuz var, çiftçimiz var, güneşimiz var ama 
yönetemiyorsunuz. Bırakın, yönetenler gelsinler, bu işi yapsınlar, çiftçiye değerini versinler; köylü 
yeniden milletin efendisi olsun, cebi para görsün, banka banka dolaşmasın, kartların birini kapatıp 
diğerini açmasın, bizim derdimiz budur. Üreten bir Türkiye, hakça bölüşen bir Türkiye istiyorsak 
üreticiyi desteklemek zorundayız.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Gaytancıoğlu.

Söz sırası, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Manisa Milletvekilimiz Sayın İsmail Bilen’e 
aittir.

Buyurun Sayın Bilen. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA İSMAİL BİLEN (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak Tedbirlerin 
Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerine AK PARTİ 
Grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce, girmiş bulunduğumuz ramazan ayını tebrik ediyor, ramazanın bütün 
insanlık âlemine ve ülkemize, vatandaşlarımıza hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz 
ediyorum. 

Evet, Kudüs’te yaşanan vahşeti ben de lanetliyor, orada şehit olan Müslüman kardeşlerimize, 
dindaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum. 

Okan Bey’e ve diğer hatiplere çok teşekkür ediyorum. Komisyonumuzda görev alan uzmanlarımıza, 
akademisyenlerimize ve çalışanlarımıza, teknik elemanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. 

Odalarınıza gönderilmiş bulunan 559 sıra sayısıyla…

MUSTAFA ILICALI (Erzurum) – Bize gelmedi.

ZEKİ AYGÜN (Kocaeli) – Bize gelmedi.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Gelmediyse gelecektir.

…bastırılıp dağıtılan bu kitapçıkta hakikaten bağcılık sektörünün içinde bulunduğu durumu, 
pozisyonu, müstahsilin, üreticinin bizden beklentilerini yani kısacası tüm paydaşların ortak görüşünü 
memnuniyetle müşahede ettik, raporumuza dercettik ve bunları da inşallah hem sizinle hem de ilgili 
kurumlarla paylaşacağız. 

Evet, rapor üzerinde birkaç kelam etmek isterdim ama Okan Bey’in söylediklerinin bir kısmına 
cevap vermek durumunda kalacağım. 

Kıymetli dostlar, bizde, 1980’li yıllardan bugüne bağ alanları -Manisa’da özellikle- yüzde 70’ler 
nispetinde genişlemiş durumda. Sektörün içerisinde bulunduğu en büyük sorun, zaman zaman hasat 
sezonunda yaşanan arz fazlası durumdan kaynaklanıyor. Burada da geçen yıl bahsettiler. Toprak 
Mahsulleri Ofisiyle, Sayın Başbakanımızın talimatı ve Hükûmetimizin de -Maliye Bakanımıza da 
özellikle teşekkür ediyoruz- destekleriyle piyasaya bir müdahalede bulunuldu. 3.200 liralara kadar 
gerileyen üzüm fiyatları kısa sürede, hemen toparlanma sürecine girdi, 5.200 liralara kadar çıktı, bugün 
de 6 bin lira civarında. Biz, hiçbir kurum temsilcisine maliyetler noktasında asla baskı yapmadık. 
Maliyetler belli, maliyetlerin durumu da ortada ve raporumuzda da bunları teker teker yazdık. Bu 
işin paydaşlarının tamamını çağırdığımızda -dokuza yakın- burada Komisyonumuzda, yaklaşık da 8 
vilayette yaptığımız toplantılarda tamamının, paydaşların tamamının istediği, arzuladığı şey şuydu: 
Arz fazlası dönemlerde piyasaya müdahale edecek bir kurumun bulunması. Burada da devlet desteği 
olduğu için özellikle Toprak Mahsulleri Ofisimizin devlet güvencesi adı altında bulunması yeterliydi ve 
dolayısıyla da Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın talimatlarıyla Toprak Mahsulleri Ofisi 
devreye girdiğinde piyasa regüle edilmiş oldu ve bu işin paydaşlarından hiçbir tanesi zarar da etmedi. 
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Kıymetli dostlar, üzümün bugüne kadar, AK PARTİ iktidara gelinceye kadar aşağı yukarı kilogram 
fiyatı, ihraç kalemi olarak söylüyorum 85 sent idi, bugün ise 1 dolar 70 sente tekabül ediyor. Daha 
fazlasına satmak mümkün müdür? Elbette mümkündür; bunu da raporlarımızda belirttik, ilgili kurumlara 
da tavsiye ettik. Zamanında piyasaya müdahale edecek, piyasayı regüle edecek bir müessesenin, bir 
kurumun kurulması veya desteklenmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi gibi, tarım kredi kooperatifleri 
gibi bizim bölgemizde üretici birliği olan TARİŞ Üzüm Birliğine de bu görev verilebilir, bu görev 
onun tarafından da ifa ettirilebilir ve dolayısıyla 2 dolar 50 sente kadar çıkmış bulunan üzüm fiyatını 
tekrar o rakamlara çekmek mümkün olabilir, yeter ki zamanında bir müdahale mekanizmasını devreye 
sokabilelim; bunu raporumuza dercettik. Toprak Mahsulleri Ofisinin devreye girmesiyle piyasaya bir 
güven, müstahsile de bir teminat vermiş olduk. Üzümünüz elinizde kalmayacak, bu maliyetin, bu 
fiyatın altında eğer piyasaya üzüm arz etmek durumunda kalırsanız biz üzümünüzü almaya hazırız 
dediğimizde, müstahsil bu üzümü piyasaya -açığa dökme dediğimiz-açığa dökmekten de imtina etmiş 
oldu.

Tarım sektörüne verdiğimiz desteklemelere gelince; kıymetli dostlar, ben geçmişte de avukatlık 
yaptım, Ziraat Bankasının, tarım kredi kooperatiflerinin de avukatlığını yaptım. O dönemlerde tarım 
kredi ve Ziraat Bankasından çiftçimizin, müstahsilin kullandığı kredinin….

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Sayın Başkanım, toparlıyorum.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bilen.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Tarım kredi ve Ziraat Bankasından alınan kredilerin -borçların- 
geri dönüş oranı yüzde 35’ler nispetindeydi, maksimum yüzde 40’lar nispetindeydi; bugünkü tahsilat 
oranı yüzde 97’ler, 98’ler nispetinde. Yani geçmiş dönemlerle mukayese edildiğinde çiftçi borcunu 
ödeyebilir hâle gelmiştir. Bugüne kadar AK PARTİ iktidarları döneminde tarım sektörüne 150 milyar 
lira civarında destekleme verilmiştir.

Tarım, bütün dünyanın sancılı sektörlerinden bir tanesidir, sadece Türkiye’nin değil ama AK 
PARTİ iktidara geldiğinde tarım yeniden yapılandırıldı, planlandı, makineleşmesi ve sanayileşmesi 
sağlandı. Toplam tarım ihracatımız 3,5 milyar dolar iken 16,5 milyar dolara kadar çıktı. Ülke yeniden 
bir toprak kazanmadı, mevcut bulunan tarım arazilerinden AK PARTİ iktidarları ve Tarım Bakanlığı 
takip ettiği politikalar neticesinde hem üretimi artırdı hem kaliteyi artırdı hem de maliyeti düşürdü. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Okan Bey’e gösterdiğiniz müsamahayı bana da göstereceğinizi 
umuyorum. 

BAŞKAN – Vakit tamam mı, devam mı?

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Devam.

BAŞKAN – Buyurunuz, toparlayınız lütfen.

İSMAİL BİLEN (Devamla) - Kıymetli arkadaşlar, dolayısıyla da AK PARTİ iktidarları döneminde 
tarıma ciddi bir destekleme yapılmış. Bu yıl itibarıyla yapacağımız destekleme 15 katrilyon lira 
civarında. Yani hayal edilemeyecek şeyler başarıldı. Peki, sorunlar bitti mi? Hayır, bitmedi ama sorunlar 
giderek azaldı, minimize edildi ve son olarak da -dediğim gibi tarım politikalarımızı destekleyici- 
özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın talimatlarıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin 
devreye girmesiyle piyasada bir denge sağlanmış oldu. 
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Evet, bu sözlerle sizlere veda edeyim. Önümüzdeki sezon inşallah gelip görmek, belki gidip 
gelmemek de var. Kırdığımız arkadaşlar varsa onlardan da helallik diliyorum. Seçimlerin ülkemize, 
insanlık âlemine ve bize umut bağlayan mazlum milletlere hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz 
ediyorum. 

Sizleri saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bilen.

OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Sayın Gaytancıoğlu, buyurun.

OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) – Efendim, tutanaklara geçmesi için sadece bir açıklama 
yapmak istiyorum.

BAŞKAN – Tabii, buyurun.

VI.- AÇIKLAMALAR (Devam)
31.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun, Manisa Milletvekili Ismail Bilen’in 559 sıra 

sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerinde AK PARTI Grubu adına yaptığı konuşmasındaki 
bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) – Şimdi, Sayın Bilen tahsilat oranlarından bahsetti. Bakın, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin dış borcu sürekli artıyor. Niye? Çünkü faiz ödüyor, yeni borçlanıyor, faizi 
sürekli ödüyor. Tahsilat oranı yüksek -Maliye Bakanımız orada gülüyor- evet, doğru, borcumuzu 
ödüyoruz, çiftçi de borcunu ödüyor ama ne yapıyor? Bir bankadan alıyor, diğer bankaya geçiyor. Bu 
şimdi iyi bir şey mi? Çiftçinin borcu artıyor. İktidara geldiğinizde 1 milyar liraydı çiftçinin toplam 
borcu, 100 milyar liraya yaklaştı; özel bankalar var bunun içerisinde, kamu bankaları var, yabancı 
bankalar var. Peki, 9 kere yapılandırma yaptık, aynı yapılandırmayı niye çiftçi borcunda yapmıyoruz, 
niye faizini silmiyoruz, anaparayı taksitlendirmiyoruz?

İSMAİL BİLEN (Manisa) – Yaptık.

OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) – Yapmıyoruz.

İSMAİL BİLEN (Manisa) – Yaptık, yaptık.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – Yapıyoruz.

OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) – Elektrik parasından...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – Eskiden çiftçi borç alamazdı.

OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) – Olur mu?

BAŞKAN – Maksat hasıl oldu Sayın Gaytancıoğlu.

Çok teşekkür ederim.

OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) – Bir şey daha var: “AKP döneminde tarıma çok destek 
verildi.” Yasa var, yasaya uyun o zaman, verin desteği, alnınızdan öpelim.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – Yasanın üzerinde veriyoruz.

OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) – Verilmedi, yarısını veriyorsunuz. 

BAŞKAN – Peki, teşekkür ederim sayın milletvekilleri.
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IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER IŞLER (Devam)
4.- Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak Tedbirlerin Tespit 

Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 559) (Devam)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak 

alınacak tedbirlerin tespit edilmesi maksadıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci 
maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan Meclis araştırması komisyonunun raporu üzerindeki genel 
görüşmeler tamamlanmıştır.

Sayın milletvekilleri, gündemimizdeki konular tamamlanmıştır.

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI (Devam)
3.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün’ün, tüm Islam âleminin ramazanını tebrik 

ettiğine ilişkin konuşması
BAŞKAN – Bu gece itibarıyla idrak edeceğimiz mübarek ramazan ayının milletimizin birlik ve 

beraberliğinin kuvvetlenmesine, mazlumların kurtuluşuna ve tüm insanlığın barışına ve huzuruna 
vesile olmasını, bereket getirmesini temenni eder, tüm İslam âleminin ramazanını tebrik ederim.

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen 
diğer işleri sırasıyla görüşmek için 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü, yarın saat 14.00’te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 21.46
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XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın, ABD’nin bazı ürünlere getireceği ek gümrük vergilerine 

karşı alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/26931)
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2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, RTÜK’ün toplam personel sayısına, kadın personeline 

ve personel giderlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın cevabı 

(7/27126)
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3.- Izmir Milletvekili Murat Bakan’ın, kanun teklifleri, Meclis araştırması önergeleri ve yazılı soru 

önergelerinin internette yayımına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet 

Aydın’ın cevabı (7/27568)
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4.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Bakanlık kadrolarında bulunan kadın personel ve 
yönetici sayılarına ilişkin sorusu ve Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in cevabı (7/27244)
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5.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2015-2017 yılları arasında kurum içi eğitim verilen 
Bakanlık personeline ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/27308)
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	 DÖNEM:	26	 YASAMA	YILI:	3

99’UNCU	BİRLEŞİM
15	MAYIS	2018	SALI

SAAT:	15.00



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ

1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye bağladığı 
konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler”in görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin başında bir saat süre ile 
Sözlü Soruların görüşülmesi, “Sunuşlar” ve işaret oyu ile yapılacak seçimlerin her gün yapılması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 15.12.2015 tarihli 14’üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)  

GRUP ÖNERİLERİ

1.- 307 Sıra Sayılı Kanun Teklifi’nin İçtüzüğün 91’inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi 
ve birinci bölümünün 1 ila 8’inci maddelerden, ikinci bölümünün Geçici 1’inci madde  dâhil olmak üzere 9 
ila 17’nci maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 25.04.2016 tarihli 80’inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

2.- 466 ve 469 Sıra Sayılı Kanun Tasarılarının İçtüzüğün 91’inci maddesine göre Temel Kanun olarak 
görüşülmesi,

466 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın birinci bölümünün 1 ila 16’ncı maddelerden, ikinci bölümünün 17 ila 
27’nci maddelerden (25’inci maddenin birinci fıkrası; ikinci fıkrası; üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları; 
altıncı fıkrası; yedinci fıkrası; Geçici 1’inci madde; Geçici 2’nci madde; Geçici 3’üncü madde; Geçici 4’üncü 
madde; Geçici 5’inci madde dâhil) oluşması,

469 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın birinci bölümünün 1 ila 25’inci maddelerden, ikinci bölümünün 26 
ila 49’uncu maddelerden (Geçici 1’inci madde; Geçici 2’nci madde; Geçici 3’üncü madde dâhil) oluşması,

önerilmiştir.
(Genel Kurulun 14.03.2017 tarihli 81’inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)  

3.- 26’ncı Dönem 3’üncü Yasama Yılı sonuna kadar Salı günleri bir saat Sözlü Soruların görüşülmesini 
müteakip diğer denetim konularının, Çarşamba günleri ise Sözlü Soruların görüşülmemesi ve bu günlerde 
gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler Kısmındaki işlerin görüşülmesi 
önerilmiştir.

(Genel Kurulun 10.10.2017 tarihli 5’inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)           

4.- 551 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın İçtüzüğün 91’inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi 
ve birinci bölümünün 1 ila 12’nci maddelerden, ikinci bölümünün 13 ila 27’nci maddelerden (Geçici Madde 
1 dâhil) oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 24.04.2018 tarihli 91’inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

5.- Genel Kurulun 15 Mayıs 2018 Salı günkü Birleşiminde Sözlü Soruların görüşülmemesi önerilmiştir.
(Genel Kurulun 02.05.2018 tarihli 94’üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)



TÜRKİYE	BÜYÜK	MİLLET	MECLİSİ	GÜNDEMİ

99’UNCU	BİRLEŞİM	 								15	MAYIS	2018	SALI	 SAAT:	15.00

1	–	BAŞKANLIĞIN	GENEL	KURULA	SUNUŞLARI

1.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın Van Gölü ve Yöresinin Korunması Hakkında 
Kanun Teklifi’nin (2/1869) İçtüzük’ün 37’nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önerge

2	–	ÖZEL	GÜNDEMDE	YER	ALACAK	İŞLER

❆  ❆  ❆

3 – SEÇİM

❆  ❆  ❆

4	–	OYLAMASI	YAPILACAK	İŞLER

❆  ❆  ❆

5	–	MECLİS	SORUŞTURMASI	RAPORLARI																																							                                           

❆  ❆  ❆

6	–	GENEL		GÖRÜŞME	VE	MECLİS	ARAŞTIRMASI		
YAPILMASINA	DAİR	ÖNGÖRÜŞMELER																																																																																																																																					

                                                                                                                                                                   

❆  ❆  ❆

7	–	SÖZLÜ	SORULAR		                                                                                                                       
❆  ❆  ❆
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1.- (S. Sayısı: 112) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/449) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 25.02.2016) 
(*) (X)

2.- (S. Sayısı: 115) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/452) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) 
(X)

3.- (S. Sayısı: 125) Türkiye Cumhuriyeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti 
Arasında Suçluların Geri Verilmesi Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/484) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) 
(X)

4.- (S. Sayısı: 551) Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Tasarısı (1/934) 
ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporları (Dağıtma tarihi: 18.04.2018) (**)

5.- (S. Sayısı: 134) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/502) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 11.03.2016) 
(X)

6.- (S. Sayısı: 156) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Tarım Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/412) ve Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (Dağıtma tarihi: 11.03.2016) (X)

7.- (S. Sayısı: 144) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında 
Askeri Alanda İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/513) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 16.03.2016) (X)

8.- (S. Sayısı: 50) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Enerji ve Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/369) ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (Dağıtma tarihi: 12.01.2016) (X)

9.- (S. Sayısı: 363) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 
Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 9/7 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/706) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma  tarihi: 16.06.2016) (X)

10.- (S. Sayısı: 275) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Amerika Birleşik 
Devletleri Avrupa Özel Harekat Komutanlığı Arasında Birleşik Özel Harekat Kuvvetleri 
Tatbikatlarının İcrasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/487) ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları 
(Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (X)

11.- (S. Sayısı: 262) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/413) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 
14.04.2016) (X)
                                                           
(*) Görüşmeleri yarım kalan işleri gösterir.
(**) İçtüzüğün 91’inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir.
(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir.
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12.- (S. Sayısı: 207) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/367) ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (Dağıtma tarihi: 26.04.2016) (X)

13.- (S. Sayısı: 324) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Askeri Eğitim ve Öğretim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı 
Değişiklik Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/659) ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (Dağıtma  tarihi: 
27.05.2016) (X)

14.- (S. Sayısı: 466) Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/823) ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 07.03.2017) (**) (X)

15.- (S. Sayısı: 469) Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Bilim, Teknoloji 
ve Sanayi İcra Kurulu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/827) ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 13.03.2017) (**) (X)

16.- (S. Sayısı: 408) Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın Organize Sanayi Bölgeleri 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/839) ve İçtüzük’ün 37’nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (Dağıtma tarihi: 27.07.2016)

17.- (S. Sayısı: 386) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/724) ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 15.06.2016) (X)

18.- (S. Sayısı: 307) Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Amasya Milletvekili 
Mehmet Naci Bostancı ve Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ile 97 Milletvekilinin 
Siyasi Etik Kanunu Teklifi (2/1000) ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Anayasa 
Komisyonu Raporları (Dağıtma tarihi: 23.04.2016) (**)

19.- (S. Sayısı: 487) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/816) ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 14.06.2017) 

20.- (S. Sayısı: 488) Yunus Emre Vakfı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı (1/818) ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (Dağıtma 
tarihi: 16.06.2017)

21.- (S. Sayısı: 508) Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve Konya Milletvekili Mustafa 
Baloğlu ile 11 Milletvekilinin 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 138. Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1401) ve İçtüzük’ün 37’nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (Dağıtma tarihi: 10.01.2018)

22.- (S. Sayısı: 509) İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/822) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 
12.01.2018) (X)

23.- (S. Sayısı: 514) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Elektrik Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/736) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 
08.02.2018) (X)

24.- (S. Sayısı: 515) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/798) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 
08.02.2018) (X)
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25.- (S. Sayısı: 516) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/815) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 
08.02.2018) (X)

26.- (S. Sayısı: 520) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında 
Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/793) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 19.02.2018) 
(X)

27.- (S. Sayısı: 521) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında 
Demiryolu Yük ve Yolcu Taşımacılığına İlişkin Çerçeve Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik 
Yapan Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/855) ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 19.02.2018) (X)

28.- (S. Sayısı: 522) Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin Tadiline İlişkin 
Protokollere Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/858) ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 19.02.2018) (X)

29.- (S. Sayısı: 523) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kara Yoluyla Yapılan Transit Taşımacılık Konusunda Elektronik 
Ön Bilgi Değişimi Sistemi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/905) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 
19.02.2018) (X)

30.- (S. Sayısı: 525) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla Yükümlü 
Oldukları Kişilerin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/785) ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(Dağıtma tarihi: 27.02.2018) (X)

31.- (S. Sayısı: 526) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/817) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma 
tarihi: 27.02.2018) (X)

32.- (S. Sayısı: 527) Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret 
Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan 
Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği 
Yöntemleri Hakkında Protokol II’sini Değiştiren 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/852) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma 
tarihi: 27.02.2018) (X)

33.- (S. Sayısı: 528) Genişletilmiş Kısmi Spor Anlaşmasının Gözden Geçirilmiş 
Statüsüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/601) ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 07.03.2018) (X)

34.- (S. Sayısı: 529) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla Yükümlü Oldukları 
Kişilerin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmaları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/777) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 
07.03.2018) (X)

35.- (S. Sayısı: 530) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti 
Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/845) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma 
tarihi: 07.03.2018) (X)

36.- (S. Sayısı: 531) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/895) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 07.03.2018) 
(X)
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37.- (S. Sayısı: 532) Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/899) 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 07.03.2018) (X)

38.- (S. Sayısı: 536) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/916) ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 21.03.2018)

39.- (S. Sayısı: 547) 2017 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe 
Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (5/9) (Dağıtma tarihi: 10.04.2018)

40.- (S. Sayısı: 537) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/766) ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (Dağıtma tarihi: 13.04.2018) (X)

41.- (S. Sayısı: 538) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/819) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 13.04.2018) 
(X)

42.- (S. Sayısı: 539) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Svaziland Krallığı Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/820) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 13.04.2018) 
(X)

43.- (S. Sayısı: 540) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lesoto Krallığı Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/821) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 13.04.2018) 
(X)

44.- (S. Sayısı: 541) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/828) ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 13.04.2018) (X)

45.- (S. Sayısı: 542) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve 
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/832) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 
13.04.2018) (X)

46.- (S. Sayısı: 543) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına 
Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/862) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 13.04.2018) (X)

47.- (S. Sayısı: 544) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti 
Arasında Kamu Mali Yönetiminin Geliştirilmesi Alanında İşbirliği Hakkında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/918) ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (Dağıtma tarihi: 13.04.2018) (X)

48.- (S. Sayısı: 545) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/921) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 
13.04.2018) (X)

49.- (S. Sayısı: 546)  Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Arasında En Az 
Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/923) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (Dağıtma tarihi: 13.04.2018) 
(X)
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50.- (S. Sayısı: 549) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti 
Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/499) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 24.04.2018) (X)

51.- (S. Sayısı: 550) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla 
Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi 
Ayrık Ofisinin İstanbul Türkiyede Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/894) ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (Dağıtma tarihi: 24.04.2018) (X)
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KOMİSYON BAŞKANININ SUNUŞU 

Çölyak Hastalığı, genetik olarak yatkın insanlarda gluten alımı sonucunda ince 

bağırsakta hasara neden olan ve yüz binlerce vatandaşımızın gündelik hayatını doğrudan 

olumsuz etkileyen yaygın ve ciddi bir otoimmün bozukluktur. Çölyak Hastalığının tek 

tedavisi ömür boyu buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan glutenden uzak sıkı bir 

diyet uygulamaktır.  

Ülkemizde Çölyak Hastalığı görülme sıklığı yüzde 1 ila binde 3 arasında 

değişmektedir. Şöyle ki henüz tanısı konmamış yaklaşık 700 bin civarında Çölyak Hastası 

olduğu tahmin edilmektedir. Yüce Meclisimiz, vatandaşlarımızın bu hastalıkla ilgili olarak 

dile getirdikleri taleplere kayıtsız kalmamış, sorunların ivedilikle çözülebilmesi için 

girişimde bulunarak bir meclis araştırması komisyonu kurmuştur.  

Çölyak Hastalığının teşhis aşamasının, sebeplerinin, sonuçlarının ve bu hastalığa 

maruz kalanlara sağlanabilecek yardımların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen 4 partinin ortak 

kararı ile kurulan ve 13.06.2017 tarihinde çalışmalarına başlayan Meclis Araştırması 

Komisyonumuz çalışmalarını 19.12.2017 tarihinde tamamlamıştır.  

Komisyonumuz hasta ve hasta yakınlarının sorunlarını tespit etmek ve bunlara 

yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacıyla siyasi kaygılardan uzak bir çalışma yöntemi 

benimsemiş, faaliyetlerini sivil toplum kuruluşları ile sıkı bir işbirliği içerisinde 

yürütmüştür. Komisyonumuz, TBMM tarafından kendisine tevdi edilen araştırma konusu 

kapsamında; 4 aylık süre içinde öncelikle çalışma takvimini belirlemiş daha sonra da ilgili 

bakanlıkları, kamu kurumlarını, çölyak konusunda ihtisas sahibi uzman hekimleri ve 

akademisyenleri, glutensiz gıda üreticilerini ve istisnasız her toplantıda ülkemizin her 

yerinden gelen sivil toplum örgütü temsilcilerini dinlemiştir. Komisyonumuz çölyaklıların 

sayısının yüksek olduğu Şanlıurfa iline, Bursa iline ve akabinde de Kayseri iline birer 

çalışma ziyaretinde bulunarak geniş katılımlı ve verimli müzakere toplantıları 

gerçekleştirmiş, hasta ve hasta yakınlarının sorunlarını yerinde incelemiştir.  

Dünya Sağlık Örgütü sağlığın tanımını ruhen, bedenen ve sosyal olarak tam bir 

iyilik hali olarak tanımlamıştır. Bu perspektifle Komisyonumuz, çocuk veya yetişkin 

ayrımı gözetmeksizin tüm çölyaklı hastaların güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir şekilde 

hayatlarını sürdürebilmelerini sağlayacak tedbirler geliştirmek düşüncesiyle öncelikle 
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temel sorunları belirlemiştir. Tespit edilen çölyaklı hasta ve hasta yakınlarının başlıca 

sorunları; hastalığın teşhisinde yaşanan gecikmeler, hastaların tanı öncesi ve sonrasında 

yaşadıkları fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunlar, özellikle eğitim çağındaki çocukların 

okullarda ve yetişkin hastaların ekmek başta olmak üzere diğer glutensiz gıdalara 

ulaşamaması, yurtdışından ithal edilen ve yurt içinde üretilen glutensiz gıdaların hastaların 

alım gücünün üstünde olması, gümrük işlemlerinde yaşanan sorunlar, gıdaların bazı 

yerleşim yerlerinde market raflarında yer bulamaması, glutensiz gıdaların üretilmesi ve 

satışı esnasında çapraz bulaşma riski bulunması, ilgili kamu kurumlarının sağladığı destek 

ve yardımların yeterli görülmemesi, toplumda yeteri kadar farkındalık gelişmemesi olarak 

sıralanabilir.   

Komisyonumuz toplantılar ve yerinde incelemeler neticesinde elde ettiği bulguları 

ve geliştirdiği çözüm önerilerini mevcut komisyon raporuna yansıtmıştır. Özellikle çölyak 

derneklerinin temsilcilerinin çalışmalarımıza aktif olarak katılması ve yaşadıkları 

tecrübeleri paylaşmaları sayesinde sorunlar daha detaylı incelenmiş, genel duruma ilişkin 

resim daha net ortaya konmuştur. Böylelikle, eksiklikler, geliştirilmesi veya iyileştirilmesi 

gereken alanlar tespit edilmiş, alınması gereken tedbirlere yönelik gerçekçi öneriler 

hazırlanmıştır. Komisyon Raporumuzun, çölyaklıların yaşam kalitesinin artırılmasına ciddi 

bir katkı sağlamasını umuyor, uluslararası alanda örnek bilimsel çalışmalar ortaya 

konuluncaya kadar bu çalışmaların sürdürülmesi ve desteklenmesi gerektiğini 

düşünüyoruz. Amacımız, glutensiz beslenme imkanlarının yerli üretimle çeşitlendirilmesi 

ve kolay ulaşılabilir olmasının sağlanması, diğer yandan, toplumda çölyakın tanı 

konduktan sonra bir hastalıktan ziyade bir yaşam biçimi olduğu bilincinin 

yaygınlaştırılmasıdır. Çölyaklı hastalar ve aileleri komisyon çalışmaları sürecinde büyük 

bir umut içerisinde bu çalışmaların sonuçlanmasını beklemiş ve önemli katkılar 

sağlamışlardır. Komisyonumuzun çalışmalarının ve raporunun bir son değil, bir başlangıç 

olduğunun bilincinde olarak bundan sonraki süreçte de çölyak dostu milletvekilleri olarak 

çölyaklı vatandaşlarımızın sorunlarının takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum.  

Bu vesileyle, Komisyonumuzun çalışmalarının yürütülmesinde desteklerini 

esirgemeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN’a; 

Komisyonumuzun kurulmasına vesile olan önergeleri veren tüm imza sahiplerine ve 

Komisyonun kurulmasını destekleyen parlamento üyelerine; Komisyonumuzda birlikte 

çalıştığımız tüm üyelerimize; Komisyonumuza bizzat sunum yapan ve sorularımızı 

cevaplayan, bilgi, belge sunan ve çalışmalarımıza katkı sağlayan tüm resmi kurum ve 
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kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına, akademisyenlere, Şanlıurfa, Bursa ve Kayseri’ye 

düzenlediğimiz çalışma ziyaretlerimizde bizleri misafirperverlikle ağırlayan yerel 

yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve kıymetli çölyaklı ailelere en içten teşekkürlerimi 

sunarım. 

 

             
   İsmail TAMER 
Kayseri Milletvekili 
 Komisyon Başkanı 
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ÖNERGE METİNLERİ 

1. AK Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet 

MUŞ, CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, HDP 

Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU 

DEMİR, MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan 

AKÇAY'ın, Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının Ve 

Bu Hastalığa Maruz Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak Alınması 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 

önergesi. (10/518): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dünyada geleceğin hastalığı olarak görülen Çölyak Hastalığı ülkemizde de 

yaygınlaşan bir hastalıktır. Çölyak Hastalığıyla ilgili farkındalık yaratılması, teşhis 

aşamasıyla ilgili önlem alınması, sebep ve sonuçlarının detaylı bir şekilde araştırılması ve 

bu hususlarda çözümler üretilmesi, ayrıca bu hastalığa maruz kalan hastalara kalıcı 

yardımlar sağlanması amacıyla Anayasa'mızın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç 

Tüzüğü'nün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için 

gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

 

1)  Mehmet MUŞ İstanbul 

2)  Özgür ÖZEL  Manisa 

3)  Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR  İstanbul 

4)  Erkan AKÇAY Manisa 

   

 
 

4 
 

ÖNERGE METİNLERİ 

1. AK Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet 

MUŞ, CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, HDP 

Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU 

DEMİR, MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan 

AKÇAY'ın, Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının Ve 

Bu Hastalığa Maruz Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak Alınması 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 

önergesi. (10/518): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dünyada geleceğin hastalığı olarak görülen Çölyak Hastalığı ülkemizde de 

yaygınlaşan bir hastalıktır. Çölyak Hastalığıyla ilgili farkındalık yaratılması, teşhis 

aşamasıyla ilgili önlem alınması, sebep ve sonuçlarının detaylı bir şekilde araştırılması ve 

bu hususlarda çözümler üretilmesi, ayrıca bu hastalığa maruz kalan hastalara kalıcı 

yardımlar sağlanması amacıyla Anayasa'mızın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç 

Tüzüğü'nün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için 

gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

 

1)  Mehmet MUŞ İstanbul 

2)  Özgür ÖZEL  Manisa 

3)  Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR  İstanbul 

4)  Erkan AKÇAY Manisa 

   

ÖNERGE METNİ

1. AK Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet MUŞ, 
CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, HDP Grubu 
adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU, MHP Grubu 
adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY’ın, Çölyak Hastalığının 
Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının Ve Bu Hastalığa Maruz Kalanlara 
Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/518):



‒ 5 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 554)

 
 

5 
 

Gerekçe: 

Çölyak Hastalığı, genetik yatkınlığı olan çocuk ve erişkinlerde çeşitli tahıl (buğday, 

çavdar, yulaf ve arpa) proteinlerinin (gluten) oluşturduğu ve daha çok ince bağırsaklarda 

emilim bozukluğunun ön planda olduğu sistemik bir hastalıktır. 

Çölyak, çeşitli tahıl proteinlerinin oluşturduğu, ön planda ince bağırsağın hasara 

uğradığı ama neredeyse her organı da etkileyebilmektedir. Bu durumun sonucu olarak 

Çölyak Hastaları tahıl ve tahıl ürünlerinden yapılan (ekmek, pasta, kek vs.) hiçbir besin 

maddesiyle beslenememektedir. Ve bu mağduriyetleri dikkate alacak olursak, günlük 

hayatta ne kadar zorluk çektiklerini tahmin etmek çokta güç olmayacaktır. Bu durumda, 

Çölyak Hastaları ömür boyu yediklerine, içtiklerine, giydiklerine, hatta başka hastalıklar 

için tedavi amaçlı aldıkları ilaçlara dikkat etmek zorunda kalmaktadır. 

Çoğunlukla gizli seyreden Çölyak Hastalığının teşhis edilebilmesi için öncelikle bu 

hastalığın bireyler tarafından tanınması ve bu hastalığa dikkat çekilmesi gerekmektedir. 

Bundan sonraki aşama ise kan testleri ve ince bağırsaktan biyopsiyle parça alınması ile 

hastalığın teşhisidir. Çölyak Hastalığının farkında olmayan sağlık çalışanları yüzünden 

teşhisler gecikebilmektedir. Ve teşhis koyulması için yapılması gereken testin ücreti devlet 

tarafından karşılanmasına rağmen, farkındalığı olmayan sağlık çalışanları tarafından 

yapılmamaktadır. Ayrıca, sağlık çalışanlarının meslek sonrası literatürdeki yenilikleri de 

takip edip farkındalıklarını arttırmaları gerekmektedir. Aynı zamanda bu farkındalığı 

arttırmak için de hastanelerde bulunan gastroenteroloji bölümlerinin sayısının artırılması 

ve geliştirilmesi gerekmektedir. 

Çölyak Hastalığı teşhis edildikten sonra tedavi şekli ancak ve ancak diyet ile 

olmaktadır. Başka tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bunun için glutensiz bir diyet 

yapılması gerekmektedir. Çölyak Hastaları yediklerine ve içtiklerine dikkat etmeyip ömür 

boyu diyet yapmazlarsa kemik erimesinden kanserin birçok çeşidi gibi birçok hastalık ile 

karşı karşıya kalmaktadır. Çölyak Hastalarının diyetlerine dikkat edebilmesi için alacakları 

ürünlerin glutensiz olması gerekmektedir. Bu ürünler belirli büyük alışveriş merkezlerinde 

satılmakta ve fiyatlan çok pahalıdır. Çölyak Hastalarına Devlet tarafından yapılan 

yardımlar ise çok azdır. Hastalara 0-5 yaş aralığında ise 78.75 TL, 5-15 yaş aralığında ise 

120 TL ve 15 yaş üstü için 108,75 TL yardım yapılmaktadır. 
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Çölyak Hastalarının sosyal hayatları da sekteye uğramaktadır. Dışarıda yemek 

yiyebilecekleri mekânlar kısıtlıdır. Çölyak Hastaları için menü hazırlayan mekânlarda ise 

fiyatlar çok pahalıdır. Örneğin, 1 dilim su böreği 20 TL, 4 dilim baklava 50 TL, 1 simit 5 

TL ve 1 gofret 12 TL'dir. Türkiye'de gıda ve diğer sektörler Çölyak Hastaları için özel 

üretim yapmadığından ürünler yurtdışından gelmektedir. Türkiye'de üretilen tek bir marka 

sadece kek ve bisküvi üretmektedir. Bu da yeterli değil ve bu ürünler her markette 

bulunmamaktadır. Ayrıca, yurtdışında Çölyak Hastaları için sadece gıda sektörü ürünleri 

değil, ilaç, kıyafet ve temizlik ürünleri de onlara göre üretilmektedir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle Çölyak Hastalığı ile ilgili farkındalık yaratılması, 

teşhis aşamasıyla ilgili önlem alınması, sebep ve sonuçların detaylı bir şeklide araştırılması 

ve bu hususlarda çözümler üretilmesi, ayrıca bu hastalığa maruz kalan hastalara kalıcı 

yardımlar sağlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılması gerekli görülmektedir. 
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TAKDİM YAZISI 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının Ve Bu Hastalığa 

Maruz Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 

Belirlenmesine İlişkin Meclis Araştırması Komisyonu 

 (10/518) 

Sayı:  

Konu: Komisyon Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının Ve Bu Hastalığa 

Maruz Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 

Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/518) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 

Anayasa’nın 98. ve İçtüzük’ün 104 ve 105. maddeleri çerçevesinde çalışmalarını 

tamamlamış bulunmaktadır. 

13.06.2017 tarihinde göreve başlayan Komisyonun yaptığı çalışmalar sonucunda 

düzenlediği Rapor ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla.  

                    İsmail TAMER 
                                                                                                  Kayseri Milletvekili 

                 Komisyon Başkanı   
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KOMİSYONUN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI 

A. MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİNİN KONUSU VE ÖZETİ 

26. Yasama Dönemi’nde, “Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, 

Sonuçlarının ve Bu Hastalığa Maruz Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak 

Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi” amacıyla verilen: 

− AK Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet MUŞ, 

CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, HDP 

Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz 

KERESTECİOĞLU, MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa 

Milletvekili Erkan AKÇAY'ın (10/518) Esas Numaralı, 

Önergesinin, 04.05.2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 

tarafından kabul edilmesiyle “Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, 

Sonuçlarının ve Bu Hastalığa Maruz Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak 

Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla” Meclis araştırması komisyonu 

kurulmuştur. 

13.06.2017 tarihinde çalışmalarına başlayan söz konusu Meclis Araştırması 

Komisyonunun kurulmasına yönelik önergenin gerekçeleri incelendiğinde özetle; 

− Çölyak Hastalarının ömür boyu yediklerine, içtiklerine, giydiklerine, hatta 

başka hastalıklar için tedavi amaçlı aldıkları ilaçlara dikkat etmek zorunda 

kaldığı, 

− Çölyak Hastalarının, çeşitli tahıl proteinlerinin oluşturduğu, ön planda ince 

bağırsağın hasara uğradığı ve neredeyse her organı etkileyebildiği ve bu 

durumun sonucu olarak Çölyak Hastalarının tahıl ve tahıl ürünlerinden yapılan 

hiçbir besin maddesiyle beslenemediği, 

− Çoğunlukla gizli seyreden Çölyak Hastalığının teşhis edilebilmesi için 

öncelikle bu hastalığın bireyler tarafından tanınması ve bu hastalığa dikkat 

çekilmesi gerektiği, 

− Çölyak Hastalığının farkında olmayan sağlık çalışanları sebebiyle teşhislerin 

gecikebildiği,  

A. MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN KONUSU VE ÖZETİ
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− Sağlık çalışanlarının meslek sonrası literatürdeki yenilikleri takip edip 

farkındalıklarını arttırmaları gerektiği ve bu farkındalığı arttırmak için de 

hastanelerde bulunan gastroenteroloji bölümlerinin sayısının artırılması ve 

geliştirilmesi gerektiği, 

− Çölyak Hastalığı teşhis edildikten sonraki tedavi şeklinin ancak diyet ile 

olduğu ve başka tedavi yönteminin bulunmadığı, 

− Çölyak Hastalarının sosyal hayatlarının da sekteye uğradığı ve dışarıda yemek 

yiyebilecekleri mekânların kısıtlı olduğu, 

− Çölyak Hastalığı ile ilgili farkındalık yaratılması, teşhis aşamasıyla ilgili önlem 

alınması, sebep ve sonuçların detaylı bir şeklide araştırılması, bu hususlarda 

çözümler üretilmesi ve bu hastalığa maruz kalan hastalara kalıcı yardımlar 

sağlanması gerektiği, 

konularına vurgu yapılmıştır. 
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B. KOMİSYONUN KURULUŞU, GÖREV SÜRESİ VE KOMİSYON 

ÜYELERİ 

Anayasa’nın 98., Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri 

gereğince verilmiş olan (10/518) esas numaralı Meclis araştırması önergesi, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin 04.05.2017 tarihli 88. Birleşiminde görüşülmüştür. Bu 

görüşmelerden sonra, önergelerde belirtilen hususlarla ilgili bir Meclis Araştırması 

Komisyonu kurulmasına karar verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konudaki 

1140 sayılı Kararı 10.05.2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu 

kararda; Meclis Araştırması Komisyonunun 15 üyeden oluşmasına, Komisyonun çalışma 

süresinin başkan, başkanvekili, sözcü, kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay 

olmasına ve gerektiğinde çalışmalarını Ankara dışında da yapabileceği hususlarına yer 

verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.06.2017 tarihli 104. Birleşiminde komisyon 

üye seçimi yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konudaki 1143 sayılı Kararı 

17.06.2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Komisyon, Meclis Başkanlığının çağrısı üzerine yapılan 13.06.2017 tarihli ilk 

toplantısında Komisyon Başkanı, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelerini seçmiştir. 

Komisyon, hazır bulunan üyeler arasından en yaşlı üye sıfatıyla Şanlıurfa Milletvekili 

Ahmet Eşref FAKIBABA’nın geçici başkanlığında toplanmıştır. Yapılan gizli oylama 

sonucu Komisyon Başkanlığına Kayseri Milletvekili İsmail TAMER, Başkanvekilliğine 

Tokat Milletvekili Celil GÖÇER, Komisyon Sözcülüğüne İstanbul Milletvekili Durmuş 

Ali SARIKAYA ve Kâtip üyeliğe Bursa Milletvekili Bennur KARABURUN 

seçilmişlerdir. Komisyon üyesi Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali CEVHERİ’nin 

13.06.2017 tarihinde komisyon üyeliğinden çekilmesi üzerine boşalan üyeliğe 16.06.2017 

tarihinde Konya Milletvekili Abdullah AĞRALI seçilmiştir. Şanlıurfa Milletvekili Ahmet 

Eşref FAKIBABA’nın komisyon üyeliğinin Bakanlar Kurulunda görev alması nedeniyle 

İçtüzüğün 21’inci maddesi uyarınca kendiliğinden sonra ermesi üzerine boşalan üyeliğe 

26.07.2017 tarihinde Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali CEVHERİ seçilmiştir.  

Komisyona verilen 3 aylık çalışma süresinin sonuna gelindiğinde, konunun 

kapsamlı bir çalışma gerektirmesi dikkate alınarak bu süre içinde inceleme, araştırma ve 

rapor yazım sürecinin bitmeyeceğinin anlaşılması üzerine; Komisyonun 02.11.2017 tarihli 

kararıyla bir aylık ek süre istenmesine karar verilmiştir. Komisyon, TBMM İçtüzüğünün 
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105’inci maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, 19.11.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, 1 

aylık ek süre istenmesine karar vermiştir. Komisyonun bu kararı doğrultusunda, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin 07.11.2017 tarihli 18’inci Birleşiminde aldığı 1168 sayılı Kararı 

ile Komisyonun çalışma süresi; 19.12.2017 tarihine kadar 1 ay uzatılmıştır.	  
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C. KOMİSYON ÇALIŞMA SÜRECİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR 

Komisyon; başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerin seçiminin yapıldığı 

13.06.2017 tarihinden itibaren çalışmalarına başlamıştır. Komisyon Başkanının önerisi 

üzerine ilk toplantıda Komisyon çalışmaları için gerekli olan kararlar alınmıştır. 

Komisyonun 27.07.2017 tarihinde yaptığı ilk toplantısında; 

1. Komisyonun gerekli görmesi hâlinde, Komisyon olarak ya da oluşturulacak alt 

komisyonlar marifetiyle mahallinde inceleme ve araştırmalar yapmasına, 

2. Komisyon toplantılarında ve Ankara dışı çalışmalarda tam tutanak tutulmasına, 

3. Komisyonun Genel Kurul çalışma saatlerinde de çalışma yapabilmesi için 

Meclis İçtüzüğü’nün 35. maddesi uyarınca Başkanlık Divanı’ndan izin istenmesine, 

4. Komisyonun uygun gördüğü çalışmalarını kamuoyuna duyurabilmek amacıyla 

internet sitesi kurulmasına ve e-posta adresi alınmasına, 

5. Komisyon süresince ilgili kurum ve kuruluşlardan konu ile ilgili uzman 

görevlendirilmesi ile ilgili işlemlerin ve yazışmaların yapılmasında, davet edilecek kişi ve 

kurumların tespiti hususlarında Komisyon Başkanlığının yetkili kılınmasına, 

6. Ankara dışında yapılacak inceleme ve çalışmalara belirlenecek komisyon 

uzmanları ile kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personelin katılmasına, 

7. Rapor yazımında Komisyon Başkanlığına redaksiyon yetkisi verilmesine, 

8. Ankara’da yapılan Komisyon toplantılarına bilgi vermek üzere çağrılan 

davetliler ile diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen uzmanların ulaşım ve iaşe 

bedellerinin karşılanmasına,  

karar verilmiştir.  

C. KOMİSYONUN ÇALIŞMA SÜRECİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR
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D. KOMİSYON ÇALIŞMALARI SÜRECİ 

Çalışma süresi içerisinde 9 toplantı yapan Komisyonun çalışmaları sırasında tam 

tutanak tutulmuş, komisyonda görevli uzmanların rapor yazımında yararlanması amacıyla 

ilgili özel ve kamu kurum/kuruluşlarından belge ve bilgiler temin edilmiştir.  

Ayrıca, Komisyon aşağıda belirtildiği üzere 17-19 Kasım 2017 tarihlerinde 

Şanlıurfa’ya, 01-02 Aralık 2017 tarihlerinde Bursa’ya ve 25-27 Aralık tarihlerinde de 

Kayseri’ye çalışma ziyaretinde bulunmuştur. 

D.1. Komisyonda Yapılan Toplantıların Konusu, Bilgi Alınanlar ve 

Tutanaklar 

D.1.1. 13.06.2017 Tarihli Başkanlık Divanı Seçimi 

Başkanlık Divanı Seçimi yapılarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye 

belirlenmiştir. 

D.1.2. 27.07.2017 Tarihli (1.) Toplantı 

Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alınan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Hasan DOĞAN 
Şanlıurfa Çölyak Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma 

Derneği Başkanı  

Hakan YILMAZ Antalya Çölyak Derneği Başkanı  

Yusuf ALTAY Bursa Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı 

Oya ÖZDEN Çökyakla Yaşam Derneği Başkanı 

Filiz Elif SAMANCI Sakarya Glutensiz Yaşam Derneği Temsilcisi 

Hacer KESİCİ Çorum Çölyak Derneği Başkanı  

Halim ŞİVECAN Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1939  
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D.1.3. 04.10.2017 Tarihli (2.) Toplantı 

Komisyonun çalışma programının belirlenmesi, Komisyon’da görevlendirilecek 

uzman ve danışmanların değerlendirilmesi, Komisyonda dinlenecek kamu kurumları, 

sendikalar, meslek örgütleri, üniversiteler ile diğer ilgili kişilerin tespit edilmesi konuları 

görüşülmüştür. 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1943  

D.1.4. 11.10.2017 Tarihli (3.) Toplantı 

Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alınan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Prof. Dr. Mahir TURHAN Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü  

Mehmet Ali KORKMAZ      İttifak Holding Yönetim Kurulu Üyesi 

Nazmiye Oya ÖZDEN          Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı 

Dr. Nihat PAKDİL                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yrd. 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1962  

D.1.5. 19.10.2017 Tarihli (4.) Toplantı 

Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alınan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Dr. Mustafa ÖZDERYOL SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür V. 

Remzi AKÇİN               Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yrd. 

Gıyasettin ŞEVGİN        
Van Çölyak Eğitim Kültür Yardımlaşma Ve Dayanışma 

Derneği Başkanı 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1974  

D.1.6. 26.10.2017 Tarihli (5.) Toplantı 

Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir. 
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Bilgi Alınan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Süleyman ENGİN 
Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları Bölümü 

Özgür ERDOĞAN Nustil Genel Müdürü 

Bilge KÖROĞLU     Glutensiz Ada Yönetim Kurulu Üyesi 

Nesrin ATAR 
Kocaeli Çölyak Eğitim Kültür Yardımlaşma Ve Dayanışma 

Derneği Başkanı 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1981  

D.1.7. 02.11.2017 Tarihli (6.) Toplantı 

Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alınan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Mehmet Abdülhalim 

TÜRKKANI 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel 

Müdürü 

Doç. Dr. Ferdane Pirinçci 

SAPMAZ 

Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Gastroentroloji Uzmanı 

Prof. Dr. Sema AYDOĞDU   
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Filiz Elif SAMANCI        Sakarya Glutensiz Yaşam Derneği Başkanı 

Serpil KARSLIOĞLU     Malatya Çölyak Hastalıklarıyla Dayanışma Derneği 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1989  

D.1.8. 09.11.2017 Tarihli (7.) Toplantı 

Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alınan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Markos CHARALAMPOPOULOS   Schar Türkiye İthalat Müdürü                               

İlhan METİN                    Sinangil Un Satış ve Pazarlama Müdürü 
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Kemal ÇAKMAK Beşler Grup Yönetim Kurulu Üyesi 

Ömre AYDIN Uşak Çölyak Pku Elele Derneği Başkanı 

Zehra Tülin ÜNAL Glutensiz Hayat Derneği 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1998  

D.1.9. 23.11.2017 Tarihli (8.) Toplantı 

Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alınan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Dr.Ahmet GÖRGÜLÜ    Eti İcra Kurulu Üyesi/Teknoloji ve Ürün Geliştirme 

Grup Başkanı 

Yrd. Doç. Dr. Sibel AKMEHMET 

ŞEKERLER 

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü 

Öğretim Üyesi 

Vedat KURDOĞLU     Ege Glutensiz Yönetim Kurulu Başkanı 

Hakan YILMAZ Antalya Çölyak Derneği Başkanı 

Mehmet TANRISEVEN Adana Çölyak Derneği Başkanı 

Tülin KURTUL DEMİRHAN Ankara Glutensiz Beslenme ve Gıda Kontrol Derneği 

Yöneticisi 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2013  

D.1.10. 06.12.2017 Tarihli (9.) Toplantı 

Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alınan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Kenan BOZGEYİK PTT Genel Müdürü 

Doç. Dr. Nazan YARDIM Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Beslenme Ve Hareketli 

Yaşam Daire Başkanı 

Hatice MIHOĞLU Diyetisyen 

Mediha DOĞAN Söke Un Pazarlama Müdürü 

Kamuran ÖZMEN Mader Genel Müdürü 
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Sülbiye ŞAHİNLER  Batı Akdeniz Çölyak Derneği Başkanı 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2024  

D.2. Çalışma Ziyaretleri, Yerinde İncelemeler ve Diğer Faaliyetler 

D.2.1. 17-19.11.2017 Tarihli Şanlıurfa Çalışma Ziyareti 

Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının ve Bu Hastalığa 

Maruz Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 

Belirlenmesi Amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu tarafından; Komisyonun 

araştırma alanına dair yerel uygulamaların yerinde gözlenmesi amacıyla 17-19 Kasım 2017 

tarihlerinde Şanlıurfa iline çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyaretine 

Komisyon Başkanı Kayseri Milletvekili Sayın İsmail TAMER, Komisyon Katibi Bursa 

Milletvekili Sayın Bennur KARABURUN, Komisyon Üyesi Antalya Milletvekili Sayın 

Ahmet Selim YURDAKUL, Komisyon Üyesi Çorum Milletvekili Sayın Lütfiye İlksen 

CERİTOĞLU KURT, Komisyon Üyesi Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Ali 

CEVHERİ ve Komisyon Üyesi Adıyaman Milletvekili Sayın Behçet YILDIRIM olmak 

üzere 6 kişilik milletvekili heyeti, Komisyon Uzmanları ve diğer TBMM personeli 

katılmıştır.  

Şanlıurfa Müzakere Toplantısı  

18.11.2017 tarihinde Şanlıurfa’da düzenlenen müzakere toplantısına Komisyon 

üyesi 6 kişilik milletvekili heyetinin yanı sıra Şanlıurfa Vali Yardımcısı	Ali YILMAZ, İlçe 

Belediye Başkanları, ilçe kaymakamları, ilgili il müdürleri, 40 STK (Sivil Toplum 

Kuruluşu), 25 Çölyak Derneği, 7 Üretici ve İthalatçı firma,  Komisyon Uzmanları, diğer 

TBMM personeli ve basın mensupları katılmıştır. 

Müzakere toplantısına ilişkin tam tutanaklara aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2027  

Şanlıurfa Aile Ziyaretleri 

19.11.2017 tarihinde Şanlıurfa’da Komisyon üyesi 6 kişilik milletvekili heyeti 

tarafından çölyaklı aileler ziyaret edilerek hasta ve hasta yakınlarının sorunları yerinde 

incelenmiştir. 
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Sülbiye ŞAHİNLER  Batı Akdeniz Çölyak Derneği Başkanı 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2024  

D.2. Çalışma Ziyaretleri, Yerinde İncelemeler ve Diğer Faaliyetler 

D.2.1. 17-19.11.2017 Tarihli Şanlıurfa Çalışma Ziyareti 

Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının ve Bu Hastalığa 

Maruz Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 

Belirlenmesi Amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu tarafından; Komisyonun 

araştırma alanına dair yerel uygulamaların yerinde gözlenmesi amacıyla 17-19 Kasım 2017 

tarihlerinde Şanlıurfa iline çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyaretine 

Komisyon Başkanı Kayseri Milletvekili Sayın İsmail TAMER, Komisyon Katibi Bursa 

Milletvekili Sayın Bennur KARABURUN, Komisyon Üyesi Antalya Milletvekili Sayın 

Ahmet Selim YURDAKUL, Komisyon Üyesi Çorum Milletvekili Sayın Lütfiye İlksen 

CERİTOĞLU KURT, Komisyon Üyesi Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Ali 

CEVHERİ ve Komisyon Üyesi Adıyaman Milletvekili Sayın Behçet YILDIRIM olmak 

üzere 6 kişilik milletvekili heyeti, Komisyon Uzmanları ve diğer TBMM personeli 

katılmıştır.  

Şanlıurfa Müzakere Toplantısı  

18.11.2017 tarihinde Şanlıurfa’da düzenlenen müzakere toplantısına Komisyon 

üyesi 6 kişilik milletvekili heyetinin yanı sıra Şanlıurfa Vali Yardımcısı	Ali YILMAZ, İlçe 

Belediye Başkanları, ilçe kaymakamları, ilgili il müdürleri, 40 STK (Sivil Toplum 

Kuruluşu), 25 Çölyak Derneği, 7 Üretici ve İthalatçı firma,  Komisyon Uzmanları, diğer 

TBMM personeli ve basın mensupları katılmıştır. 

Müzakere toplantısına ilişkin tam tutanaklara aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2027  

Şanlıurfa Aile Ziyaretleri 

19.11.2017 tarihinde Şanlıurfa’da Komisyon üyesi 6 kişilik milletvekili heyeti 

tarafından çölyaklı aileler ziyaret edilerek hasta ve hasta yakınlarının sorunları yerinde 

incelenmiştir. 
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D.2.2. 01-02.12.2017 Tarihli Bursa Çalışma Ziyareti 

Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının ve Bu Hastalığa 

Maruz Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 

Belirlenmesi Amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu tarafından; Komisyonun 

araştırma alanına dair yerel uygulamaların yerinde gözlenmesi amacıyla 01-02 Aralık 2017 

tarihlerinde Bursa iline çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyaretine Komisyon 

Başkanı Kayseri Milletvekili Sayın İsmail TAMER, Komisyon Katibi Bursa Milletvekili 

Sayın Bennur KARABURUN, Komisyon Üyesi Antalya Milletvekili Sayın Ahmet Selim 

YURDAKUL, Komisyon Üyesi Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Ali CEVHERİ ve 

Komisyon Üyesi Bursa Milletvekili Sayın Erkan AYDIN olmak üzere 5 kişilik milletvekili 

heyeti, Komisyon Uzmanları ve diğer TBMM personeli katılmıştır.  

Bursa Müzakere Toplantısı  

02.12.2017 tarihinde Bursa Çelik Palas Otel’de düzenlenen müzakere toplantısına 

Komisyon üyesi 5 kişilik milletvekili heyetinin yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediyesi 

Başkan Vekili Şükrü KÖSE, ilçe kaymakamları, ilgili il müdürleri, ilgili sivil toplum 

kuruluşları, Çölyak Dernekleri, üretici ve ithalatçı firmalar,  komisyon uzmanları, diğer 

TBMM personeli ve basınımızın değerli temsilcileri katılmıştır. 

Müzakere toplantısına ilişkin tam tutanaklara aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2026 

Bursa Aile Ziyaretleri 

02.12.2017 tarihinde Bursa’da Komisyon üyesi 5 kişilik milletvekili heyeti 

tarafından çölyaklı aileler ziyaret edilerek hasta ve hasta yakınlarının sorunları yerinde 

incelenmiştir.	

D.2.3. 25-27.12.2017 Tarihli Kayseri Çalışma Ziyareti 

Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının ve Bu Hastalığa 

Maruz Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 

Belirlenmesi Amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu tarafından; Komisyonun 

araştırma alanına dair yerel uygulamaların yerinde gözlenmesi amacıyla 25-27 Aralık 2017 
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tarihlerinde Kayseri iline çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyaretine 

Komisyon Başkanı Kayseri Milletvekili Sayın İsmail TAMER, Komisyon Katibi Bursa 

Milletvekili Sayın Bennur KARABURUN, Komisyon Üyesi Şanlıurfa Milletvekili Sayın 

Mehmet Ali CEVHERİ ve Komisyon Üyesi Mersin Milletvekili Sayın Yılmaz TEZCAN  

olmak üzere 4 kişilik milletvekili heyeti, komisyon uzmanları ve diğer TBMM personeli 

katılmıştır.  

Kayseri Müzakere Toplantısı  

26.12.2017 tarihinde düzenlenen müzakere toplantısına Komisyon üyesi 4 kişilik 

milletvekili heyetinin yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Sayın Taner 

YILDIZ,	 Kayseri Vali Yardımcısı Hüseyin Nail ANLAR, ilçe belediye başkanları, ilçe 

kaymakamları, ilgili il müdürleri, ilgili sivil toplum kuruluşları, çölyak dernekleri, üretici 

ve ithalatçı firmalar,  komisyon uzmanları, diğer TBMM personeli ve basınımızın değerli 

temsilcileri katılmıştır. 

Müzakere toplantısına ilişkin tam tutanaklara aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2031  

Kayseri Aile Ziyaretleri 

26.12.2017 tarihinde Kayseri’de Komisyon üyesi 4 kişilik milletvekili heyeti 

tarafından çölyaklı aileler ziyaret edilerek hasta ve hasta yakınlarının sorunları yerinde 

incelenmiştir.	
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E. KOMİSYONDA GÖREVLENDİRİLENLERİN LİSTESİ 

Komisyonda görevlendirileceklerin Komisyonun görev sahasına giren alanlarda 

ihtisas sahibi olmaları gözetilmiştir. Komisyon çalışmalarında ve rapor yazımında katkıda 

bulunmak üzere toplam 7 uzman Komisyon çalışmalarında görev almıştır. 

İSİM UNVANI KURUMU 

Muhammet Emin GÜZEL  Yasama Uzmanı TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı 

Doğanay Nafiz İLHAN İstihdam Uzmanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Ayça Çamlıbel ÖZDEMİR RTÜK Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı 

Burcu Eyisoy DALKIRAN RTÜK Müşaviri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı 

Burcu SARI Gıda Mühendisi  
GTH Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü  

Dr. Ferdane PİRİNÇCİ 
SAPMAZ 

Gastroenteroloji 
Uzmanı 

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Dr. İrfan Tuncay ALKAN Şube Müdürü SGK İlaç Daire Başkanı 
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F. KOMİSYONA SUNULAN RAPORLAR VE BELGELER  

Sıra 

No 
Kurum/Kuruluş Tarih Sayı Konusu 

1 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 07/12/2017 E.128076 Bilgi ve Belge Talebi 

2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 29.11.2017 E.124808 Bilgi ve Belge Talebi 

3 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 
14.11.2017 E.2782341 Bilgi ve Belge Talebi 

4 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 02.11.2017 170.01.02 Bilgi ve Belge Talebi 

5 Milli Eğitim Bakanlığı 03.11.2017 E.18443213 Bilgi ve Belge Talebi 

6 Milli Savunma Bakanlığı 14.12.2017 5249 Bilgi ve Belge Talebi 

7 Sağlık Bakanlığı 02.11.2017 
82792155-

322 
Bilgi ve Belge Talebi 

8 Sağlık Bakanlığı 15.12.2017  E. 252581 Bilgi ve Belge Talebi 
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G. KOMİSYONA SUNULAN ÖNERGELER 

Sıra 
No Milletvekili Konusu 

1 
Prof. Dr. Aytuğ ATICI  

Mersin Milletvekili  

Komisyona Haricen Bilgi 
Sunumu Talebi 

2 
Mehmet Ali CEVHERİ 

Şanlıurfa Milletvekili 

Komisyon Çalışmaları Önerisi 

3 
Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT 

Çorum Milletvekili 

Komisyon Çalışmaları Önerisi 
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MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU		

BİRİNCİ BÖLÜM 

1 ÇÖLYAK HASTALIĞI HAKKINDA GENEL TIBBİ BİLGİLER  

	

1.1 ÇÖLYAK HASTALIĞININ TANIMI, TEŞHİSİ VE TEDAVİ AŞAMALARI   

1.1.1 Tanım 

 Çölyak Hastalığı genetik olarak yatkın bireylerde buğday, arpa, yulaf gibi tahıl ürünlerinde 

bulunan “gluten” bileşeninin alımının tetiklediği immün aracılı, ince bağırsak mukozasının hasar 

görmesiyle sonuçlanan otoimmün bir hastalıktır. Çölyak Sprue olarak da adlandırılır. 1 

Sprue; ishal, emasiyasyon (devam eden aşırı zayıflama) ve malabsorbsiyon (emilim 

bozukluğu) ile karakterize tropikal sprue olarak tanımlanan hastalık benzeri durumu anlatmada 

kullanılan flemenkçe bir kelimedir.2 

Hastalık gluten alımının tetiklediği bir dizi immünolojik süreç sonrası, bağırsak mukozasının 

zedelenmesi ve malabsorbsiyonla (emilim bozukluğu) sonuçlanır.3 

1.1.2 Hastalığın Tarihçesi 

Çölyak Hastalığının tanımını tarihte ilk kez milattan önce 2. yüzyılda Anadolu’da 

Kapadokyalı Aretheus yapmıştır. “Kişi diyareye yakalandığında bir sindirim organı olan mide 

sindirmeye devam etmeye çalışır. Eğer diyare hafif bir şekilde ilerleyip iki günlük süreç içerisinde 

sonlanmaz, vücudun atrofiye uğramasına bağlı olarak hastanın genel sistemi etkilenir ve hasta 

güçten düşerse bu durumda çölyak hastalığının uzun dönem doğal seyrinden bahsedilebilir.” 4 

Hastalığın klinik bulguları günümüze en yakın şekli ile ilk olarak bir pediatrist olan Dr. 

Samuel Jones GEE tarafından 1888 yılında Kuzey Avrupa’da çocuk hastalarda tanımlanmıştır.5 

																																																													
1 Collins, J.R., Isselbacher, K.J. (1964) Treatment of adult celiac disease (nontropical sprue). The New England Journal 
of Medicine (271), 1153-1156; Trier, J.S., Falchuk, Z.M., Carey, M.C., Schreiber, D.S. (1978) Celiac sprue and 
refractory sprue. Gastroenterology (75 (2), 307-316. 
2 Farrell, R.J. (2005) Infant gluten and celiac disease: Too early, too late, too much, too many questions. The Journal of 
the American Medical Association, 293 (19), 2410-2412; Guandalini, S. (2007) The influence of gluten: weaning 
recommendations for healthy children and children at risk for celiac disease. Nestle Nutrition Workshop Service 
Pediatric Program, 60, 139-151; discussion 151-135. 
3 Nachman, F., Mauriño, E., Vázquez, H., Sfoggia, C., Gonzalez, A., Gonzalez, V. ve diğerleri. (2009) Quality of life in 
celiac disease patients: Prospective analysis on the importance of clinical severity at diagnosis and the impact of 
treatment. Digestive and Liver Disease, 41 (1), 15-25. 
4 Adams, F. (1856) The extant works of Aretaeus the Capadocian. London Sydenham Society, 350; Paveley, W.F. 
(1988) From Aretaeus to Crosby: a history of coeliac disease. British Medical Journal (297), 1646–1649. 
5 Dowd, B., Walker-Smith, J. (1974) Samuel Gee, Aretaeus, and The Coeliac Affection. British Medical Journal (2), 45-
47. 
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Aretheus hastalığın yalnızca yetişkin bireylerde ve özellikle de ileri yaşta kadınlarda gözlendiğini 

düşünmüş, ancak Dr. Samuel Jones GEE hastalığın tüm yaş gruplarında görülebileceğini ilk kez 

ifade etmiştir.6 Midyeyle beslenip gelişme gösteren ancak midye sezonu bittiğinde hastalığı 

nükseden bir olgu tanımlayarak diyetin önemini vurgulamıştır.7 Amerikalı Doktor Christian 

Archibald HERTER 1908 yılında hastalığı “intestinal infantilism” ismiyle tanımlayıp bir kitap 

yazmıştır. Bu hastaların yağları karbonhidratlardan daha iyi tolere ettiklerini ortaya koymuştur.8 Dr. 

G. F. STILL 1918’de bu hastaların ekmeğe düşük tolerans gösterdiklerine dikkat çekmiş, 1921’de 

Dr. HOWLAND da karbonhidrata düşük toleransı fark etmiştir. Sidney V. HAAS 1924’te 

karbonhidrat içeren ancak tahıl kaynaklı karbonhidrat bulundurmayan muz diyeti ile hastaların 

iyileştiğini göstermiştir.9 

En büyük ilerleme ise 1950 yılında Hollandalı bir pediatrist olan Dr. Willem Karel 

DICKE’nin Utrecht Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezinde buğday, çavdar ve yulafın 

diyetten çıkartılması ile genel durumunda belirgin gelişim ve yağlı diyarede belirgin azalma olduğu 

gözlenen çocuk hastadan bahsetmesi ile gerçekleşmiştir.10 Dr. DICKE, II. Dünya Savaşı sırasında 

besin ve tahıl yokluğunda diyare, sindirim bozukluğu ve gelişme geriliği olan bazı çocukların 

düzeldiğini, savaş sonunda kıtlık sona erince şikayetlerinin tekrarladığını fark etmiş, çölyak 

hastalığında “gluten” isimli proteinin rolünü tanımlamıştır.11 

PAULLEY12 1954’te ameliyatla elde edilen ince bağırsak biyopsi örneklerinde villöz 

atrofinin ve kript hiperplazisinin hastalığın patognomonik bulgusu olduğunu göstermiştir. Rubin ve 

diğerleri13 1960’da hastalığın erişkinlerde de görülebildiğini, çocuklara özgü olmadığını iddia 

etmişlerdir. 

İlk kez 1969’da Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği 

(ESPGHAN) tarafından hastalığın tanı kriterleri belirlenmiştir.14 

																																																																																																																																																																																																										
 
6 Paveley, W.F. (1988) From Aretaeus to Crosby: a history of coeliac disease. British Medical Journal (297), 1646–
1649; Abel, E.K. (2010) The rise and fall of celiac disease in the United States. Journal of the History of Medicine and 
Allied Sciences (65), 81-105. 
7 Paveley, a.g.e., 1646–1649. 
8Abel, a.g.e, 81-105. 
9 Losowsky, M.S. (2008) A History of Coeliac Disease. Digestive Diseases (26), 112-120. 
10 Losowsky, a.g.e., 112-120; Dickey, W. (1950). Coeliac disease. Investigations of the harmful effects of certain types 
of cereal on patients suffering from coeliac disease. Utrecht University. 
11 Paveley, a.g.e., 1646–1649. 
12 Paulley, J.W. (1954) Observation on the aetiology of idiopathic steatorrhoea; jejunal and lymph-node biopsies. 
British Medical Journal (2), 1318-1321. 
13 Rubin, C.E., Brandborg, L.L., Phelps, P.C. ve Taylor, H.C. . (1960) Apparent identical and specific nature of the 
duodenal and proximal jejunal lesion in celiac disease and idiopathic sprue. Gastroenterology (38), 28-49. 
14 Fasano, A., ve Catassi, C. (2001) Current approaches to diagnosis and treatment of celiac disease: an evolving 
spectrum. Gastroenterology (120), 636- 651; Report of Working Group of European Society of Paediatric 
Gastroenterology and Nutrition. (1990). Revised criteria for diagnosis of coeliac disease (Rapor No: 65). 
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Hastalıkta ailesel yatkınlığın var olduğu ilk kez 1965’te Mac DONALD15 tarafından 

gösterilmiştir. 1972 yılında Falchuk ve Stokes Çölyak Hastalığının İnsan Lökosit Antijeni (HLA) 

ile ilgili olduğunu saptamıştır.16 

Ferguson ve diğerleri 1975’te ince bağırsak biyopsi örneklerinde gliadin’e karşı intestinal 

dokuda hücresel immün reaksiyonu göstermişlerdir.17 Solid ve diğerleri 1989’da HLA-DQ2 

heterodimerinin esas HLA duyarlılık etkeni olduğunu göstermişlerdir.18 

Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği (ESPGHAN) tarafından 

belirlenmiş kriterler 1990 yılında tekrar gözden geçirilerek revize edilmiştir.19 

Marsh, hastalığın histopatolojisi ve patofizyolojisi arasında yorum yaparak 1992 yılında ilk 

sınıflama sistemini geliştirmiştir.20  Çölyak Hastalığında doku transglutaminazın otoantijen rolü 

1997’de Dietrich21 tarafından gösterilmiştir. Molbergtarafından 1998 yılında doku transglutaminaz 

enziminin deamidasyon yaparak gluten peptitlerini daha antijenik hale getirdiği anlaşılmıştır.22 

1.1.3  Hastalığın Epidemiyolojisi 

Çölyak Hastalığının oluşması bireylerin genetik özellikleri ve çevresel faktörler ile ilişkili 

olduğundan hastalığın sıklığı toplumlar ve bölgeler arasında belirgin farklılıklar gösterir.23 

Diyette gluten bulunmadığı sürece Çölyak Hastalığı ortaya çıkmaz. Bu sebeple Çölyak 

Hastalığı Avusturalya, İran, İsrail, Yeni Zelanda, Suriye ve Türkiye gibi tahıl tüketiminin fazla 

olduğu ülkelerde sık görülürken, Çin ve Japonya gibi tahıl tüketiminin neredeyse olmadığı 

ülkelerde hemen hemen hiç görülmez.24 

Hastalığın gerçek prevalansını belirlemek zordur, çünkü olguların bir kısmı Çölyak 

																																																													
15 MacDonald, W.C., Dobbins, I.W.O. ve Rubin, C.E. (1965) Studies of the familial nature of celiac sprue using biopsy 
of the small intestine. The New England Journal of Medicine (272), 448-456. 
 
16 Falchuk, Z.M., Rogentine, G.N. ve Strober, W. (1972) Predominance of histocompatibility antijen HL-A8 in patients 
with gluten sensitive enteropathy. The Journal of Clinical Investigation (51), 1602-1605. 
17 Ferguson, A., MacDonald, T.T., McClure, J.P., Holden, R.J (1975) Cell-mediated immunity to gliadin within the 
small-intestinal mucosa in coeliac disease. Lancet (1), 895-897. 
18 Sollid, L.M., Markussen, G., Ek, J., Gjerde, H., Vartdal, F., Thorsby, E. (1989) Evidence for a primary association of 
celiac disease to a particular HLA-DQ alpha/beta heterodimer. The Journal of Experimental Medicine (169), 345-350. 
19 Fasano, A., ve Catassi, C., a.g.e., 636- 651; Report of Working Group of European Society of Paediatric 
Gastroenterology and Nutrition. 
20 Marsh, M.N. (1992) Gluten, major histocompatibility complex, and the small intestine. A molecular and 
immunobiologic approach to the spectrum of gluten sensitivity ('celiac sprue'). Gastroenterology (102), 330-354. 
21 Dieterich, W., Ehnis, T., Bauer, M., Donner, P., Volta, U., Riecken, E.O. ve diğerleri. (1997) Identification of tissue 
transglutaminase as the autoantigen of celiac disease. Nature Medicine (3), 797-801. 
22Molberg, O., McAdam, S.N., Korner, R., Quarsten, H., Kristiansen, C., Madsen, L. ve diğerleri. (1998) Tissue 
transglutaminase selectively modifies gliadin peptides that are recognized by gut-derived T cells in celiac disease. 
Nature Medicine (4), 713-717. 
23 Farell, R.J., Kelly, C.P. (2002) Celiac Sprue. New England Journal of Medicine (346), 180- 188; Cummins, A.G., 
Roberts-Thomson, I.C. (2009) Prevalence of celiac disease in the Asia–Pacific region. Journal of Gastroenterology and 
Hepatology (2), 1347- 1351. 
24 Cummins, A.G., Roberts-Thomson, I.C. (2009) Prevalence of celiac disease in the Asia–Pacific region. Journal of 
Gastroenterology and Hepatology (2), 1347- 1351. 
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Hastalığına özgü olmayan semptomlarla veya semptomsuz seyretmektedir.25 Bazı çalışmalarda 

belirgin olarak kadın cinsiyetin baskınlığı gösterilse de genel olarak cinsiyet farklılığı 

gözlenmemiştir.26 

Çölyak Hastalığının sıklığı ile ilgili olarak 1950’de Avrupa’da yapılan en eski çalışmalardan 

birinde İngiltere’de sıklık 1/8000, İskoçya’da 1/4000 olarak saptanmıştır.27 Bu dönemde tanı 

tamamen hastalığın tipik semptomları ve non-spesifik testler ile konulmaktadır, 1960’lı yıllarda 

hastalığın daha iyi anlaşılması, farklı klinik tabloların belirlenmesi ve doğru serolojik testlerin 

geliştirilmesi, pediatrik peroral biyopsi tekniklerinin kullanımı (27)28 sonucu 1970’li yıllarda 

sıklığın özellikle İrlanda (28)29, İskoçya30 ve İsviçre’de31 1/450- 500 arasında olduğu anlaşılmıştır. 

Bundan 20 yıl sonra Rutz ve diğerlerinin32 yine İsviçre’de yürüttüğü çalışmada 12-18 yaş arası 

1.450 sağlıklı adolesanda prevalans 1/132 gibi yüksek bir değerde bulunmuştur. 

İtalya’da 1996 yılında 15 merkezli olarak yürütülen ve tüm ülkeyi kapsayan çalışmada 6-15 

yaş grubu 17.201 öğrenci, Çölyak Hastalığı için taranmış ve prevelans 1/210 olarak saptanmıştır.33 

Maki ve diğerlerinin Finlandiya’da 7 – 16 yaş grubu 3.654 sağlıklı çocuk üzerinde yaptıkları 

biyopsi ile desteklenen çalışmada; Çölyak Hastalığı prevelansı 1/99 olarak tespit edilmiştir.34 

Çalışmada seropozitif olguların hepsine biyopsi yapılmadığı, bu nedenle gerçek prevalansın belki 

de 1/99’dan daha yüksek olacağı bildirilmiştir. 

Benzer şekilde Kuzey İrlanda’da, 1.823 yetişkin üzerinde yapılan çalışmada da prevalans 

1/152 olarak bildirilmiş ancak seropozitif olguların hepsine ince bağırsak biyopsisi 

yapılamadığından prevelansın daha yüksek olabileceği üzerinde durulmuştur.35 Nitekim sonrasında 

																																																													
25 Paulley, J.W. a.g.e., 1318-1321. 
 
26 Farell, R.J., Kelly, C.P. a.g.e, 180- 188; Kotse, L.S.M., Utiyama, S.R.R., Niisihara, R.M., Camargo, V.F., Loshii, S.O. 
(2003) IgA class anti-endomysial and anti-tissue transglutaminase antibodies in relation to duodenal mucosa changes in 
celiac disease. Pathology, (35), 56-60. 
27 Davidson, L.S.P., Fountain, J.R. (1950) Incidence of the Sprue Syndrome. British Medical Journal, 1 (4663), 1157-
1161. 
28 Fasano, A., Catassi, C. a.g.e., 120, 636–651. 
29 Mylotte, M., Egan-Mitchell, B., McCarthy, C.F., McNicholl, B. (1973) Incidence of Coeliac Disease in the West of 
Ireland. British Medical Journal, 1 (5855), 703-705. 
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biyopsi sayısının artırılması neticesinde prevalansın 1/122’ye yükseldiği bildirilmiştir.36 

İngiltere’de 45-76 yaş grubu 7.550 yetişkin arasında yapılan çalışmada Çölyak Hastalığı 

prevalansı 1/83 olarak saptanmıştır.37 

Son yıllarda yayınlanan çok merkezli bir çalışmaya göre Amerika Birleşik Devletlerinde 

Çölyak Hastalığı prevelansı risk taşıyan grupta; 1. derece akrabalarda 1/22, 2. derece akrabalarda 

1/39 ve semptomatik hastalarda 1/56 olarak, risk taşımayan grupta ise 1/133 olarak saptanmıştır. Bu 

çalışma 4.508 birinci derece, 1.275 ikinci derece akraba, 3.256 semptomatik olgular, 4126 hiçbir 

semptomu olmayan olgular olmak üzere 13.145 kişinin katıldığı en kapsamlı çalışmalardan 

biridir.38 

Toplum taramaları ile semptomatik olgulardan çok daha fazla sayıda asemptomatik olguların 

saptanması, olguların bir buzdağının tepesine benzetilmesine sebep olmuştur. Tarama çalışmaları 

tanı alan her bir çölyaklı olguya karşılık, tanı alamayan 7-8 olgunun olduğunu göstermektedir. 

Hastalığın yaygınlığının ülkeler arasında farklılık göstermesinin nedeni de muhtemelen tipik olarak 

tanı alan olguların, atipik bulgularla seyretiği için tanı alamayan olgulara oranı ile ilişkilidir. 

 
Şekil 1: Dünyada Çölyak Hastalığı Prevalansı39 
 

Türkiye’de de Çölyak Hastalığının sıklığı ile ilgili geniş kapsamlı araştırmalar son yıllarda 

artmıştır.  

Kayseri’de, çeşitli nedenlerle hastaneye başvuran 20-59 yaş grubu 906 olgu dahil edilerek 

yapılan çalışmada Gürsoy ve diğerleri Çölyak Hastalığı prevalansını %1 olarak belirlemiştir. 
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Hastalıkta ailesel yatkınlığın var olduğu ilk kez 1965’te Mac DONALD15 tarafından 

gösterilmiştir. 1972 yılında Falchuk ve Stokes Çölyak Hastalığının İnsan Lökosit Antijeni (HLA) 

ile ilgili olduğunu saptamıştır.16 

Ferguson ve diğerleri 1975’te ince bağırsak biyopsi örneklerinde gliadin’e karşı intestinal 

dokuda hücresel immün reaksiyonu göstermişlerdir.17 Solid ve diğerleri 1989’da HLA-DQ2 

heterodimerinin esas HLA duyarlılık etkeni olduğunu göstermişlerdir.18 

Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği (ESPGHAN) tarafından 

belirlenmiş kriterler 1990 yılında tekrar gözden geçirilerek revize edilmiştir.19 

Marsh, hastalığın histopatolojisi ve patofizyolojisi arasında yorum yaparak 1992 yılında ilk 

sınıflama sistemini geliştirmiştir.20  Çölyak Hastalığında doku transglutaminazın otoantijen rolü 

1997’de Dietrich21 tarafından gösterilmiştir. Molbergtarafından 1998 yılında doku transglutaminaz 

enziminin deamidasyon yaparak gluten peptitlerini daha antijenik hale getirdiği anlaşılmıştır.22 

1.1.3  Hastalığın Epidemiyolojisi 

Çölyak Hastalığının oluşması bireylerin genetik özellikleri ve çevresel faktörler ile ilişkili 

olduğundan hastalığın sıklığı toplumlar ve bölgeler arasında belirgin farklılıklar gösterir.23 

Diyette gluten bulunmadığı sürece Çölyak Hastalığı ortaya çıkmaz. Bu sebeple Çölyak 

Hastalığı Avusturalya, İran, İsrail, Yeni Zelanda, Suriye ve Türkiye gibi tahıl tüketiminin fazla 

olduğu ülkelerde sık görülürken, Çin ve Japonya gibi tahıl tüketiminin neredeyse olmadığı 

ülkelerde hemen hemen hiç görülmez.24 

Hastalığın gerçek prevalansını belirlemek zordur, çünkü olguların bir kısmı Çölyak 

																																																													
15 MacDonald, W.C., Dobbins, I.W.O. ve Rubin, C.E. (1965) Studies of the familial nature of celiac sprue using biopsy 
of the small intestine. The New England Journal of Medicine (272), 448-456. 
 
16 Falchuk, Z.M., Rogentine, G.N. ve Strober, W. (1972) Predominance of histocompatibility antijen HL-A8 in patients 
with gluten sensitive enteropathy. The Journal of Clinical Investigation (51), 1602-1605. 
17 Ferguson, A., MacDonald, T.T., McClure, J.P., Holden, R.J (1975) Cell-mediated immunity to gliadin within the 
small-intestinal mucosa in coeliac disease. Lancet (1), 895-897. 
18 Sollid, L.M., Markussen, G., Ek, J., Gjerde, H., Vartdal, F., Thorsby, E. (1989) Evidence for a primary association of 
celiac disease to a particular HLA-DQ alpha/beta heterodimer. The Journal of Experimental Medicine (169), 345-350. 
19 Fasano, A., ve Catassi, C., a.g.e., 636- 651; Report of Working Group of European Society of Paediatric 
Gastroenterology and Nutrition. 
20 Marsh, M.N. (1992) Gluten, major histocompatibility complex, and the small intestine. A molecular and 
immunobiologic approach to the spectrum of gluten sensitivity ('celiac sprue'). Gastroenterology (102), 330-354. 
21 Dieterich, W., Ehnis, T., Bauer, M., Donner, P., Volta, U., Riecken, E.O. ve diğerleri. (1997) Identification of tissue 
transglutaminase as the autoantigen of celiac disease. Nature Medicine (3), 797-801. 
22Molberg, O., McAdam, S.N., Korner, R., Quarsten, H., Kristiansen, C., Madsen, L. ve diğerleri. (1998) Tissue 
transglutaminase selectively modifies gliadin peptides that are recognized by gut-derived T cells in celiac disease. 
Nature Medicine (4), 713-717. 
23 Farell, R.J., Kelly, C.P. (2002) Celiac Sprue. New England Journal of Medicine (346), 180- 188; Cummins, A.G., 
Roberts-Thomson, I.C. (2009) Prevalence of celiac disease in the Asia–Pacific region. Journal of Gastroenterology and 
Hepatology (2), 1347- 1351. 
24 Cummins, A.G., Roberts-Thomson, I.C. (2009) Prevalence of celiac disease in the Asia–Pacific region. Journal of 
Gastroenterology and Hepatology (2), 1347- 1351. 
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biyopsi sayısının artırılması neticesinde prevalansın 1/122’ye yükseldiği bildirilmiştir.36 

İngiltere’de 45-76 yaş grubu 7.550 yetişkin arasında yapılan çalışmada Çölyak Hastalığı 

prevalansı 1/83 olarak saptanmıştır.37 

Son yıllarda yayınlanan çok merkezli bir çalışmaya göre Amerika Birleşik Devletlerinde 

Çölyak Hastalığı prevelansı risk taşıyan grupta; 1. derece akrabalarda 1/22, 2. derece akrabalarda 

1/39 ve semptomatik hastalarda 1/56 olarak, risk taşımayan grupta ise 1/133 olarak saptanmıştır. Bu 

çalışma 4.508 birinci derece, 1.275 ikinci derece akraba, 3.256 semptomatik olgular, 4126 hiçbir 

semptomu olmayan olgular olmak üzere 13.145 kişinin katıldığı en kapsamlı çalışmalardan 

biridir.38 

Toplum taramaları ile semptomatik olgulardan çok daha fazla sayıda asemptomatik olguların 

saptanması, olguların bir buzdağının tepesine benzetilmesine sebep olmuştur. Tarama çalışmaları 

tanı alan her bir çölyaklı olguya karşılık, tanı alamayan 7-8 olgunun olduğunu göstermektedir. 

Hastalığın yaygınlığının ülkeler arasında farklılık göstermesinin nedeni de muhtemelen tipik olarak 

tanı alan olguların, atipik bulgularla seyretiği için tanı alamayan olgulara oranı ile ilişkilidir. 

 
Şekil 1: Dünyada Çölyak Hastalığı Prevalansı39 
 

Türkiye’de de Çölyak Hastalığının sıklığı ile ilgili geniş kapsamlı araştırmalar son yıllarda 

artmıştır.  

Kayseri’de, çeşitli nedenlerle hastaneye başvuran 20-59 yaş grubu 906 olgu dahil edilerek 

yapılan çalışmada Gürsoy ve diğerleri Çölyak Hastalığı prevalansını %1 olarak belirlemiştir. 

																																																													
36 Johnston, S.D., Watson, R.G.P., McMillan, S.A., Sloan, J., Love, A.H.G. (1997) Prevalence of coeliac disease in 
Northern Ireland. The Lancet, 350 (9088), 1370. 
 
37 West, J., Logan, R.F.A., Hill, P.G., Lloyd, A., Lewis, S., Hubbard, R. ve diğerleri. (2003) Seroprevalence, correlates, 
and characteristics of undetected coeliac disease in England. Gut, 52 (7), 960-965. 
38 Fasano, A., Berti, I., Gerarduzzi, T., Not, T., Colletti, R.B., Drago, S. (2003) Prevalance of celiac disease in at risk 
and not at risk groups in the United States. A large multicenter study. Archives of Internal Medicine (163), 286-292. 
39 Fasano, A. (2005) Clinical presentation of celiac disease in the pediatric population. Gastroenterology, 128 (4, 
Supplement 1), 68-73. 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it 
again.

 
 

29 
 

biyopsi sayısının artırılması neticesinde prevalansın 1/122’ye yükseldiği bildirilmiştir.36 

İngiltere’de 45-76 yaş grubu 7.550 yetişkin arasında yapılan çalışmada Çölyak Hastalığı 

prevalansı 1/83 olarak saptanmıştır.37 

Son yıllarda yayınlanan çok merkezli bir çalışmaya göre Amerika Birleşik Devletlerinde 

Çölyak Hastalığı prevelansı risk taşıyan grupta; 1. derece akrabalarda 1/22, 2. derece akrabalarda 

1/39 ve semptomatik hastalarda 1/56 olarak, risk taşımayan grupta ise 1/133 olarak saptanmıştır. Bu 

çalışma 4.508 birinci derece, 1.275 ikinci derece akraba, 3.256 semptomatik olgular, 4126 hiçbir 

semptomu olmayan olgular olmak üzere 13.145 kişinin katıldığı en kapsamlı çalışmalardan 

biridir.38 

Toplum taramaları ile semptomatik olgulardan çok daha fazla sayıda asemptomatik olguların 

saptanması, olguların bir buzdağının tepesine benzetilmesine sebep olmuştur. Tarama çalışmaları 

tanı alan her bir çölyaklı olguya karşılık, tanı alamayan 7-8 olgunun olduğunu göstermektedir. 

Hastalığın yaygınlığının ülkeler arasında farklılık göstermesinin nedeni de muhtemelen tipik olarak 

tanı alan olguların, atipik bulgularla seyretiği için tanı alamayan olgulara oranı ile ilişkilidir. 

 
Şekil 1: Dünyada Çölyak Hastalığı Prevalansı39 
 

Türkiye’de de Çölyak Hastalığının sıklığı ile ilgili geniş kapsamlı araştırmalar son yıllarda 

artmıştır.  

Kayseri’de, çeşitli nedenlerle hastaneye başvuran 20-59 yaş grubu 906 olgu dahil edilerek 

yapılan çalışmada Gürsoy ve diğerleri Çölyak Hastalığı prevalansını %1 olarak belirlemiştir. 

																																																													
36 Johnston, S.D., Watson, R.G.P., McMillan, S.A., Sloan, J., Love, A.H.G. (1997) Prevalence of coeliac disease in 
Northern Ireland. The Lancet, 350 (9088), 1370. 
 
37 West, J., Logan, R.F.A., Hill, P.G., Lloyd, A., Lewis, S., Hubbard, R. ve diğerleri. (2003) Seroprevalence, correlates, 
and characteristics of undetected coeliac disease in England. Gut, 52 (7), 960-965. 
38 Fasano, A., Berti, I., Gerarduzzi, T., Not, T., Colletti, R.B., Drago, S. (2003) Prevalance of celiac disease in at risk 
and not at risk groups in the United States. A large multicenter study. Archives of Internal Medicine (163), 286-292. 
39 Fasano, A. (2005) Clinical presentation of celiac disease in the pediatric population. Gastroenterology, 128 (4, 
Supplement 1), 68-73. 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it 
again.

 
 

29 
 

biyopsi sayısının artırılması neticesinde prevalansın 1/122’ye yükseldiği bildirilmiştir.36 

İngiltere’de 45-76 yaş grubu 7.550 yetişkin arasında yapılan çalışmada Çölyak Hastalığı 

prevalansı 1/83 olarak saptanmıştır.37 

Son yıllarda yayınlanan çok merkezli bir çalışmaya göre Amerika Birleşik Devletlerinde 

Çölyak Hastalığı prevelansı risk taşıyan grupta; 1. derece akrabalarda 1/22, 2. derece akrabalarda 

1/39 ve semptomatik hastalarda 1/56 olarak, risk taşımayan grupta ise 1/133 olarak saptanmıştır. Bu 

çalışma 4.508 birinci derece, 1.275 ikinci derece akraba, 3.256 semptomatik olgular, 4126 hiçbir 

semptomu olmayan olgular olmak üzere 13.145 kişinin katıldığı en kapsamlı çalışmalardan 

biridir.38 

Toplum taramaları ile semptomatik olgulardan çok daha fazla sayıda asemptomatik olguların 

saptanması, olguların bir buzdağının tepesine benzetilmesine sebep olmuştur. Tarama çalışmaları 

tanı alan her bir çölyaklı olguya karşılık, tanı alamayan 7-8 olgunun olduğunu göstermektedir. 

Hastalığın yaygınlığının ülkeler arasında farklılık göstermesinin nedeni de muhtemelen tipik olarak 

tanı alan olguların, atipik bulgularla seyretiği için tanı alamayan olgulara oranı ile ilişkilidir. 

 
Şekil 1: Dünyada Çölyak Hastalığı Prevalansı39 
 

Türkiye’de de Çölyak Hastalığının sıklığı ile ilgili geniş kapsamlı araştırmalar son yıllarda 

artmıştır.  

Kayseri’de, çeşitli nedenlerle hastaneye başvuran 20-59 yaş grubu 906 olgu dahil edilerek 

yapılan çalışmada Gürsoy ve diğerleri Çölyak Hastalığı prevalansını %1 olarak belirlemiştir. 

																																																													
36 Johnston, S.D., Watson, R.G.P., McMillan, S.A., Sloan, J., Love, A.H.G. (1997) Prevalence of coeliac disease in 
Northern Ireland. The Lancet, 350 (9088), 1370. 
 
37 West, J., Logan, R.F.A., Hill, P.G., Lloyd, A., Lewis, S., Hubbard, R. ve diğerleri. (2003) Seroprevalence, correlates, 
and characteristics of undetected coeliac disease in England. Gut, 52 (7), 960-965. 
38 Fasano, A., Berti, I., Gerarduzzi, T., Not, T., Colletti, R.B., Drago, S. (2003) Prevalance of celiac disease in at risk 
and not at risk groups in the United States. A large multicenter study. Archives of Internal Medicine (163), 286-292. 
39 Fasano, A. (2005) Clinical presentation of celiac disease in the pediatric population. Gastroenterology, 128 (4, 
Supplement 1), 68-73. 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it 
again.



‒ 30 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 554)

 
 

30 
 

Hastaneye başvuran ve/veya kronik hastalığı bulunan bireyler de dahil edilerek yürütüldüğünden, 

bu çalışmanın sağlıklı populasyonun özelliğini yansıtmadığı düşünülmekte, Çölyak Hastalığı 

prevalansının bu bölgede yaşayan sağlıklı bireylerde daha düşük olabileceğine işaret edilmektedir.40 

Ankara’da, 5.054 kişinin katılımıyla gönüllü kan donörleri üzerinde yapılan araştırmada ise 

Çölyak Hastalığı prevalansı 1/144 olarak bildirilmiştir. Ülkemizde kan donörleri daha çok erkek 

nüfustan oluştuğundan bu çalışmaya dahil olan bireylerin %91’i erkektir. Aynı zamanda demir 

eksikliği anemisi olan bireyler de kan donörü olamamaktadır. Oysa demir eksikliği anemisi önemli 

Çölyak Hastalığı bulgularından biridir. Bu nedenle çalışmanın gerçek prevelansı yansıtmadığı 

düşünülmektedir.41 

 2002-2004 yılları arasında yürütülen ve genel dahiliye polikliniğine ayaktan başvuran ve 

bilinen herhangi bir sistemik hastalığı olmayan 255 kadın, 150 erkek, 15-95 yaş arası toplam 405 

kişi kişinin katıldığı bir çalışmada; Gluten Sensitif Enteropati taramasında yüksek spesifite ve 

sensitiviteye sahip olan anti endomisyum İmmunglobulin A (IgA) antikoru (antiendomisiyal 

antikor/EMA) immunfloresans yöntemi ile çalışılmış ve seroprevalans 0,002 olarak tespit edilmiştir. 

Bu çalışmada ülkemizde gluten sensitif enteropati sıklığının batı toplumlarından daha az olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.42 

SELİMOĞLU ve diğerleri43 tarafından 2005 yılında yapılan bölgesel bir araştırmada, 

Erzurum bölgesi (Atatürk Üniversitesi Hastanesi) 6-17 yaş arası 1.263 sağlıklı okul çocuğunda 

Çölyak Hastalığı taraması ttg IgA ile yapılmış ve seropozitiflik oranı 1/115, biyopsi ile kanıtlanmış 

Çölyak Hastalığı prevalansı ise 1/158 olarak tespit edilmiştir. 

Diyarbakır’da 7 ile 14 yaş arasında değişen 194 çocuk (104 kız, 90 erkek) üzerinde yapılan, 

2007 yılında yayınlanan çalışmada; yörede Çölyak Hastalığı sıklığı % 0.51 olarak saptanmıştır.44 

 
Tablo 1. Ülkemizde Çölyak Hastalığı Prevalansı 

Araştırmanın	

yapıldığı	yer	

Sayı	 Çalışma	populasyonu	 Prevalans	 Yıl	 Kaynak	

Türkiye	 20.190	 6-17	yaş	arası	sağlıklı	çocuk	 1/212	 2011	 45	

																																																													
40 Gursoy, S., Guven, K., Simsek, T., Yurci, A., Torun, E., Koc, N. ve diğerleri. (2005) The Prevalence of Unrecognized 
Adult Celiac Disease in Central Anatolia. Journal of Clinical Gastroenterology, 39 (6), 508-511. 
 
41 Karaarslan H., Bektaş M., Bozkaya H., Soykan İ., Bahar K., Özden A. (2003). Gönüllü Kan Dönorlerinde Gluten 
Enteropatisi Seroprevelansı. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Kuşadası, Antalya. 
42 Yenice, N., Gümrah, M., Kozan, A. (2005) Asemptomatik bireylerde gluten sensitif enteropati seroprevalansı. 
Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 4 (2), 94- 96. 
43 Ertekin, V., Selimoglu, M.A., Kardas, F., Aktas, E. (2005) Prevalence of Celiac Disease in Turkish Children. Journal 
of Clinical Gastroenterology, 39 (8), 689- 691. 
44 Göral, V., Yıldırım, N., Kaplan, A., Şit, D., Çelik, M. (2007) Gluten enteropatisi sıklığı. Akademik Gastroenteroloji 
Dergisi, 6 (3), 144-148. 
45 Dalgic, B., Sari, S., Basturk, B., Ensari, A., Egritas, O., Bukulmez, A. ve diğerleri. (2011) Prevalence of Celiac 
Disease in Healthy Turkish School Children. The American Journal of Gastroenterology, 106 (8), 1512-1517. 
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Erzurum	 1.263	 Sağlıklı	okul	çağı	çocuklar	 1/158	 2005	 46	

Ankara	 60	 Kan	vericiler	 1/77	 2005	 47	

Ankara	 2.000	 Kan	vericiler	 1/77	 2004	 48	

Ankara	 1.000	 Sağlıklı	veya	hastaneye	

başvuran	çocuklar	

1/111	 2004	 49	

Ankara	 5.054	 Kan	vericiler	 1/140	 2003	 50	

Diyarbakır	 255	 Dahiliye	polikliniğe	başvuran	

kişiler	

1/500	 2005	 51	

Kayseri	 906	 Hastaneye	başvuran	erişkinler	 1/100	 2005	 52	

Diyarbakır	 194	 Sağlıklı	çocuk	 1/196	 2007	 53	

Elazığ	 484	 Çölyak	Hastalarının	birinci	

derece	akrabaları	

4.8/100	 2012	 54	

																																																													
46 Ertekin, V., Selimoglu, M.A., Kardas, F., Aktas, E. a.g.e., 689- 691. 
47 Elsurer, R., Tatar, G., Simsek, H., Balaban, Y.H., Aydinli, M., Sokmensuer, C. (2005) Celiac Disease in the Turkish 
Population. Digestive Diseases and Sciences, 50 (1), 136-142. 
 
48 Tatar, G., Elsurer, R., Simsek, H., Balaban, Y.H., Hascelik, G., Ozcebe, O.I. ve diğerleri. (2004) Screening of Tissue 
Transglutaminase Antibody in Healthy Blood Donors for Celiac Disease Screening in the Turkish Population. Digestive 
Diseases and Sciences, 49 (9), 1479-1484.  
49 Demirçeken, F., Kansu, A., Kuloğlu, Z., Güriz, H., Girgin, N. (2004). Çölyak Hastalığının Erken Tanısında İnsan 
Doku Transglutaminazına Karşı Antikor Taraması. VI. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme 
Kongresi. 5-7 Mayıs 2004 - Ankara. 
50 Sari, S., Yesilkaya, E., Egritas, O., Bideci, A., Dalgic, B. (2009) Prevalence of Celiac Disease in Turkish Children 
with Autoimmune Thyroiditis. Digestive Diseases and Sciences, 54 (4), 830-832. 
51 Yenice, N., Gümrah, M., Kozan, a.g.e., 94- 96. 
52 Gursoy, S., Guven, K., Simsek, T., Yurci, A., Torun, E., Koc, N. ve diğerleri. a.g.e, 508-511. 
53 Göral, V., Yıldırım, N., Kaplan, A., Şit, D., Çelik, M. a.g.e., 144-148. 
54 Doğan, Y., Yildirmaz, S.,Ozercan, I.H. (2012) Prevalence of celiac disease among first-degree relatives of patients 
with celiac disease. Journal Of Pediatric Gastroenterology And Nutrition, 55 (2), 205-208. 
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Tablo 2. Ülkemizde Risk Gruplarında Yapılan Çölyak Hastalığı Prevalansı 
Çalışmaları 

 

Araştırmanın 

yapıldığı yer 

Sayı Tanı Prevalans Yıl Kaynak 

Ankara 204 Otoimmün tiroidit 4,9/100 2009 55 

Kırıkkale 136 Otoimmün tiroidit 5,9/100 2007 56 

Ankara 196 Dispeptik yetişkinler 1,5/100 2007 57 

Ankara 70 Epilepsi 4,7/100 2006 58 

Samsun 135 Demir eksikliği anemisi 4,4/100 2006 59 

Erzurum 74 Tip 1 diyabet 13,5/100 2006 60 

İstanbul 122 Tip 1 diyabet 2,45/100 2005 61 

İstanbul 100 Tip 1 diyabet 6/100 2002 62 

Ankara 100 Down sendromu 1/100 2005 63 

İzmir 47 Down sendromu 10,6/100 2003 64 

Ankara 84 Boy kısalığı 8,3/100 2001 65 

Ankara 47 Boy kısalığı 55,3/100 1998 66 

 
Akraba evliliklerinin sıklıkla gerçekleştiği, gluten içeren gıdaların erken yaşlardan 

itibaren tüketilmeye başlandığı ve tahılların temel besin maddesi olarak çok fazla 

tüketildiği ülkemizde Çölyak Hastalığının tahmin edilenden çok daha sık rastlanan bir 

																																																													
55 Sari, S., Yesilkaya, E., Egritas, O., Bideci, A., Dalgic, B. a.g.e, 830-832. 
56 Guliter, S., Yakaryilmaz, F., Ozkurt, Z., Ersoy, R., Ucardag, D., Caglayan, O. ve diğerleri. (2007) 
Prevalence of coeliac disease in patients with autoimmune thyroiditis in a Turkish population. World Journal 
of Gastroenterology, 13 (10), 1599-1601. 
57 Dalgic, B., Dursun, I., Serdaroglu, A., Dursun, A. (2006) Latent and potential celiac disease in epileptic 
Turkish children. Journal of Child Neuroogyl, 21 (1), 6- 7. 
58 Kalayci, A.G., Kanber, Y., Birinci, A., Yildiz, L., Albayrak, D. (2005) The prevalence of coeliac disease as 
detected by screening in children with iron deficiency anaemia. Acta Pædiatrica, 94 (6), 678-681. 
59 Kalayci, A.G., Kanber, Y., Birinci, A., Yildiz, L., Albayrak, D., a.g.e., 678-681. 
60 Ertekin, V., Selimoğlu, A., M., Doneray, H., Orbak, Z., Ozkan, B. (2006) Prevalence of Celiac Disease in a 
Sample of Turkish Children and Adolescents With Type 1 Diabetes Mellitus. Journal of Clinical 
Gastroenterology, 40 (7), 655- 657. 
61 Aygun, C., Uraz, S., Damci, T., Osar, Z., Yumuk, V., Akdenizli, E. ve diğerleri. (2005) Celiac Disease in 
an Adult Turkish Population with Type 1 Diabetes Mellitus. Digestive Diseases and Sciences, 50 (8), 1462-
1466. 
62 Alanay, Y., Boduroğlu, K., Tunçbilek E. (2005) Celiac disease screening in 100 Turkish children with 
Down syndrome. The Turkish Journal of Pediatrics (47), 138-140. 
63 Cogulu, O., Ozkinay, F., Gunduz, C., Cankaya, T., Aydogdu, S., Ozgenc, F. ve diğerleri. (2003) Celiac 
disease in children with Down syndrome: Importance of follow-up and serologic screening. Pediatrics 
International, 45 (4), 395-399.  
64 Cogulu, O., Ozkinay, F., Gunduz, C., Cankaya, T., Aydogdu, S., Ozgenc, F. ve diğerleri, a.g.e., 395-399.  
65 Tümer, L., Hasanoglu, A., Aybay, C. (2001) Endomysium antibodies in the diagnosis of celiac disease in 
short-statured children with no gastrointestinal symptoms. Pediatrics International, 43 (1), 71-73. 
66 Altuntaş, B., Kansu, A., Ensari, A., Girgin, N. (1998) Celiac disease in Turkish short-statured children and 
the value of antigliadin antibody in diagnosis. Pediatrics International, 40 (5), 457-460. 
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hastalık olduğu düşünülebilir. Yapılan az sayıdaki çalışmalar da buna işaret etmektedir.67 

Tablo 1.1 ve Tablo 1.2 ülkemizde yapılan prevalans çalışmalarının sonuçlarını 

göstermektedir. 

1.1.4 Hastalığın Nedenleri 

         Çölyak Hastalığının nedeni net olarak açıklanamamaktadır. Ancak genetik, çevresel 

ve immünolojik faktörlerden etkilenen otoimmün bir hastalık olduğu düşünülmektedir.68 

1.1.5 Klinik 

Büyüme geriliği başta olmak üzere, kronik ishal, kilo kaybı, karın ağrısı, kusma, 

anoreksiya gibi bulgular ile kendini gösterebilen Çölyak Hastalığında nadiren de olsa izole 

boy kısalığı görülebilmektedir. Ayrıca demir eksikliği anemisi ile B12 veya folik asit 

eksikliğine bağlı olarak megaloblastik anemi de görülür.69 

HLA-DQ pozitifliği olan bireylerde ÇH (Çölyak Hastalığı) gelişebilmesi için 

çevresel etmenler ve birtakım genetik etmenlerin (adaptif immün sistem genetiği, mukozal 

bariyer genetiği gibi) de bulunması gerekmektedir. Bu durum, Buz Dağı Modeli’nin 

oluşmasına neden olmaktadır.70 

İyi bilinen bulgularına karşın, klinik tanı konulan Çölyak Hastaları, buz dağının 

yalnızca görünen kısmını oluşturmaktadır. Çölyak tanısı alan her hastaya karşın 5-10 tanı 

almamış hasta olduğu sanılmaktadır. Bunlar suyun altında bulunan buz dağı kütlesini 

oluşturmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
67 Ertekin, V., Selimoglu, M.A., Kardas, F., Aktas, E. a.g.e., 689- 691. 
68 Göral, V., Yıldırım, N., Kaplan, A., Şit, D., Çelik, M., a.g.e., 64-82.  
69 Dowd, B., Walker-Smith, J., a.g.e, 45-47. 
70 Fasano, A., Catassi, C., a.g.e, 636– 651. 
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                                              Anormal Seroloji ve Genetik Yatkınlık 
Şekil 2: Çölyak Hastalığı’nda Buz Dağı Modeli 

 

1.1.5.1 Klasik Çölyak Hastalığı 

Bu sınıfta hastalık belirtileri 12-18. aylarda başlamakta ve tipik olarak kronik ishal, 

büyüme geriliği, iştahsızlık, karın şişkinliği ve kas güçsüzlüğü ile kendini göstermektedir. 

Bu klinik bulguların yanında hastalarda antikor pozitifliği ve ince bağırsak mukozasında 

hafif vilus düzleşmesinden total vilus atrofisine uzanan histopatolojik bulgular da 

mevcuttur.71 

1.1.5.2 Sessiz Çölyak Hastalığı 

Bu hastalarda klinik belirti veya aktif yakınma olmamasına karşın yapılan taramalar 

																																																													
71 Logan, R.F., Rifkind, E.A., Busuttil, A., Gilmour, H.M., Ferguson, A., a.g.e., 334-342; Van Stirum, J., 
Baerlocher, K., Fanconi, A., Gugler, E., Tonz, O.,Shmerling, D.H., a.g.e., 421-430. 

Klinik	Bulgu	
Mevcut	 Klasik	

ÇH	

Sessiz	ÇH	

Potansiyel	ÇH	
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sırasında ÇH’ye özgü antikorlar pozitif saptanmaktadır.72 Ayrıca HLA tiplendirmesi ve 

bağırsak biyopsisi sonuçları da ÇH tanısını desteklemektedir.73 Son yıllarda serolojik tanı 

yöntemlerinin gelişmesi ile sessiz formun görülme sıklığının sanılanın çok üzerinde olduğu 

fark edilmiş, tarama programlarında hastalığın özellikle risk gruplarında (tip 1 DM, selektif 

IgA eksikliği, Down sendromu) ve Çölyak Hastalarının birinci derece akrabalarında sık 

olduğu bildirilmiştir.74 

1.1.5.3 Potansiyel Çölyak Hastalığı 

Bu hastalarda da ÇH için tipik klinik belirtiler yoktur ve sessiz tipe benzer olarak 

hastalık ile ilişkili antikorlar ve HLA tiplendirmesi pozitif olarak bulunur ancak 

histopatolojik bulgu yoktur ya da minimal değişiklik söz konusudur. Bu hastalar genetik 

olarak ÇH’na yatkın oldukları için hastaların % 50’sinden fazlasında ÇH 

gelişebilmektedir.75 Bununla birlikte yapılan çalışmalarda potansiyel ÇH’ye sahip 

çocuklarda ileriye dönük olarak anlamlı villöz atrofi gelişme oranı saptanmadığından, 

klasik ÇH için bir öncü hastalık kabul edilmemektedir.76 
Tablo 3. Klasik, Sessiz ve Potansiyel ÇH‟nin Karşılaştırılması  

	

	 Klinik	

Bulgular	
Seroloji	 Histoloji	 Genetik	

Klasik	ÇH	 +	 +	 +	 +	

Sessiz	ÇH	 -	 +	 +	 +	

Potansiyel	ÇH	 -	 +	 -/+	 +	

1.1.6 Tanı 

Çölyak Hastalığı tanısıda, klinik, biyokimyasal, serolojik ve histopatolojik veriler 

kullanılmaktadır. ÇH tanısı için Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme 

Topluluğu’nun (ESPGHAN) 1990 yılında belirlenen ve 2012 yılında yeniden düzenlenen 

																																																													
72 Rutz, R., Ritzler, E., Fierz, W., Herzog, D., a.g.e, 43-47. 
 
73 Catassi, C., Fabiani, E., Rätsch, I.M., Coppa, G.V., Giorgi, P.L., Pierdomenico, R. ve diğerleri, a.g.e., 29-
35. 
74 Mäki, M., Mustalahti, K., Kokkonen, J., Kulmala, P., Haapalahti, M., Karttunen T. ve diğerleri, a.g.e, 
2517-2524. 
75 Mäki, M., Mustalahti, K., Kokkonen, J., Kulmala, P., Haapalahti, M., Karttunen T. ve diğerleri, a.g.e., 
2517-2524. 
76 Johnston, S.D., Watson, R.G.P., McMillan, S.A., McMaster, D., Evans, A, a.g.e., 61-64. 
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kriterleri kullanılmaktadır.77 

1.1.6.1 Serolojik İncelemeler 

Serolojik incelemeler, yüksek duyarlılık ve özgüllüğü nedeni ile ÇH tanısında 

kullanılmaktadır. Bu testler arasında antigliadin antikor (AGA) IgA ve IgG, 

antiendomisyum antikor (EMA) IgA, antiretikülin antikor (ARA) IgA, doku 

transglutaminaz antikoru (DTG) IgA ve IgG, ve son olarak kullanılmaya başlanan deamide 

gliadin peptid antikoru (DGP) IgA ve IgG bulunmaktadır.78 

Antigliadin antikor IgA ve IgG; çok değişken ve düşük özgüllük ve duyarlılık 

göstermeleri nedeniyle günümüzde artık kullanılmamaktadır. ESPGHAN’ın son rehberinde 

ise AGA antikorlarından hiç bahsedilmemiştir.79 

Endomisyal antikor (EMA); testi yapanın deneyimine dayalı bir test olması, ayrıca 

duyarlılık ve özgüllüğünün iki yaş altı çocuklarda düşük olması dezavantajlarıdır.80 

Çocuklarda sensitivitesi % 88-100 ve spesifitesi % 91-100’dür.81 

Antiretikülin antikoru (ARA) da immunfloresan yöntemiyle çalışılan, yine testi 

yapanın deneyimine bağlı ve EMA gibi % 90 civarında sensitivite ve spesifiteye sahip bir 

testtir.82 

       Doku transglutaminazı (DTG); EMA’nın antijenik bir determinantıdır ve ELISA 

yöntemiyle yapıldığından, yapımı kolay, ucuz ve kolayca yorumlanabilen bir testtir.83 

Duyarlılığı % 61-100 ve özgüllüğü % 86-100’dür. Sensitivitesi ve spesifitesi üç yaş 

																																																													
77 Johnston, S.D., Watson, R.G.P., McMillan, S.A., Sloan, J., Love, A.H.G., a.g.e., 1370. 
 
78 Collins, J.R., Isselbacher, K.J. (1964) Treatment of adult celiac disease (nontropical sprue). The New 
England Journal of Medicine (271), 1153-1156; Trier, J.S., Falchuk, Z.M., Carey, M.C., Schreiber, D.S. 
(1978) Celiac sprue and refractory sprue. Gastroenterology (75 (2), 307-316; West, J., Logan, R.F.A., Hill, 
P.G., Lloyd, A., Lewis, S., Hubbard, R. ve diğerleri. (2003) Seroprevalence, correlates, and characteristics of 
undetected coeliac disease in England. Gut, 52 (7), 960-965; Fasano, A., Berti, I., Gerarduzzi, T., Not, T., 
Colletti, R.B., Drago, S. (2003) Prevalance of celiac disease in at risk and not at risk groups in the United 
States. A large multicenter study. Archives of Internal Medicine (163), 286-292.  
79 West, J., Logan, R.F.A., Hill, P.G., Lloyd, A., Lewis, S., Hubbard, R. ve diğerleri, a.g.e., 960-965. 
80 Collins, J.R., Isselbacher, K.J. (1964) Treatment of adult celiac disease (nontropical sprue). The New 
England Journal of Medicine (271), 1153-1156; Fasano, A. (2005) Clinical presentation of celiac disease in 
the pediatric population. Gastroenterology, 128 (4, Supplement 1), 68-73; Gursoy, S., Guven, K., Simsek, T., 
Yurci, A., Torun, E., Koc, N. ve diğerleri. (2005) The Prevalence of Unrecognized Adult Celiac Disease in 
Central Anatolia. Journal of Clinical Gastroenterology, 39 (6), 508-511. 
81 Collins, J.R., Isselbacher, K.J. a.g.e., 1153-1156. 
82 Fasano, A., Berti, I., Gerarduzzi, T., Not, T., Colletti, R.B., Drago, S. (2003) Prevalance of celiac disease 
in at risk and not at risk groups in the United States. A large multicenter study. Archives of Internal Medicine 
(163), 286-292. 
83 Gursoy, S., Guven, K., Simsek, T., Yurci, A., Torun, E., Koc, N. ve diğerleri, a.g.e., 508-511; Karaarslan 
H., Bektaş M., Bozkaya H., Soykan İ., Bahar K., Özden A. (2003). Gönüllü kan dönorlerinde gluten 
enteropatisi seroprevelansı. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Kuşadası, Antalya. 
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77 Johnston, S.D., Watson, R.G.P., McMillan, S.A., Sloan, J., Love, A.H.G., a.g.e., 1370. 
 
78 Collins, J.R., Isselbacher, K.J. (1964) Treatment of adult celiac disease (nontropical sprue). The New 
England Journal of Medicine (271), 1153-1156; Trier, J.S., Falchuk, Z.M., Carey, M.C., Schreiber, D.S. 
(1978) Celiac sprue and refractory sprue. Gastroenterology (75 (2), 307-316; West, J., Logan, R.F.A., Hill, 
P.G., Lloyd, A., Lewis, S., Hubbard, R. ve diğerleri. (2003) Seroprevalence, correlates, and characteristics of 
undetected coeliac disease in England. Gut, 52 (7), 960-965; Fasano, A., Berti, I., Gerarduzzi, T., Not, T., 
Colletti, R.B., Drago, S. (2003) Prevalance of celiac disease in at risk and not at risk groups in the United 
States. A large multicenter study. Archives of Internal Medicine (163), 286-292.  
79 West, J., Logan, R.F.A., Hill, P.G., Lloyd, A., Lewis, S., Hubbard, R. ve diğerleri, a.g.e., 960-965. 
80 Collins, J.R., Isselbacher, K.J. (1964) Treatment of adult celiac disease (nontropical sprue). The New 
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kriterleri kullanılmaktadır.77 

1.1.6.1 Serolojik İncelemeler 

Serolojik incelemeler, yüksek duyarlılık ve özgüllüğü nedeni ile ÇH tanısında 

kullanılmaktadır. Bu testler arasında antigliadin antikor (AGA) IgA ve IgG, 

antiendomisyum antikor (EMA) IgA, antiretikülin antikor (ARA) IgA, doku 

transglutaminaz antikoru (DTG) IgA ve IgG, ve son olarak kullanılmaya başlanan deamide 

gliadin peptid antikoru (DGP) IgA ve IgG bulunmaktadır.78 

Antigliadin antikor IgA ve IgG; çok değişken ve düşük özgüllük ve duyarlılık 

göstermeleri nedeniyle günümüzde artık kullanılmamaktadır. ESPGHAN’ın son rehberinde 

ise AGA antikorlarından hiç bahsedilmemiştir.79 

Endomisyal antikor (EMA); testi yapanın deneyimine dayalı bir test olması, ayrıca 

duyarlılık ve özgüllüğünün iki yaş altı çocuklarda düşük olması dezavantajlarıdır.80 

Çocuklarda sensitivitesi % 88-100 ve spesifitesi % 91-100’dür.81 

Antiretikülin antikoru (ARA) da immunfloresan yöntemiyle çalışılan, yine testi 

yapanın deneyimine bağlı ve EMA gibi % 90 civarında sensitivite ve spesifiteye sahip bir 

testtir.82 

       Doku transglutaminazı (DTG); EMA’nın antijenik bir determinantıdır ve ELISA 

yöntemiyle yapıldığından, yapımı kolay, ucuz ve kolayca yorumlanabilen bir testtir.83 

Duyarlılığı % 61-100 ve özgüllüğü % 86-100’dür. Sensitivitesi ve spesifitesi üç yaş 
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altındaki çocuklarda düşüktür.84 

Antideamide gliadin peptid antikoru (a-DGP); konvansiyonel AGA ile 

karşılaştırıldığında daha yüksek özgüllük ve duyarlılığa sahiptir.85 Duyarlılığı %79-98, 

özgüllüğü ise % 80-95’tir.86 Ancak IgG sınıfı a-DGP’lerinin, DTG ve EMA ile 

karşılaştırıldığında, selektif IgA eksikliği olanlarda ve üç yaş altı çocuklarda daha iyi bir 

performansa sahip olduğu söylenebilir.87 

ÇH serolojisi üzerine ESPGHAN’ın raporunda bir damla kanda DTG antikoru olarak 

bakılan hızlı test kitlerinin (POCT) duyarlılığının % 96.4 ve özgüllüğünün ise % 97.7 

olduğu; ancak DTG IgA ve EMA’nın daha iyi bir performansa sahip olduğu 

belirtilmiştir.88 

ÇH tanısı konulurken serum total IgA seviyesinin ölçülerek selektif IgA eksikliğinin 

dışlanması önemlidir. IgA eksikliği olan çocuklarda testlerin IgG sınıfı temel alınarak 

değerlendirme yapılmalıdır. Tüm Çölyak Hastalarında kanda hastalığa ait antikorlar 

saptanamayabilir, ancak seronegatif olan bu hastalarda DTG antikorları ince bağırsak 

dokusunda ve diğer dokularda bulunabilir.89 

1.1.6.2 Genotipik İncelemeler 

Çölyak Hastalığından birden fazla gen sorumludur ve bu genler hastalığa yatkınlıkla 

ilişkilidir. Altıncı kromozomun kısa kolunda kodlanan HLA DQ2 A ve HLA DQ2 B 

genleri, populasyonun % 30-40’ında bulunmasına karşın yalnızca %1’inde ÇH 

gelişmektedir.  

Tek başına HLA DQ2’nin spesifitesi düşük (% 70), HLA DQ8’in % 80, her ikisinin 

birlikte spesifitesi % 12-68’dir (15).90 Çölyak Hastalığı multifaktoriyel ve poligenik bir 

hastalık gibi görünse de, asıl sorumlu genetik yapı DQ2 ve DQ8’dir. Son yayımlanan 

ESPGHAN klavuzuna göre HLA tiplendirmesi, ÇH tanı algoritmasında üçüncü sırada yer 
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almaktadır. 

HLA dışındaki genetik faktörlerin de patogenezde rol oynadığı düşünülmektedir. 

Çünkü, HLA uyumluluğu % 100 olan kardeşlerin ancak % 30-50’sinde hastalığın ortaya 

çıktığı görülmüştür. Ayrıca, toplumlarda DQ2 pozitifliği yüksek olmasına rağmen, pozitif 

olan kişilerin hepsinde hastalığın aktif olarak gözükmemesi, farklı genetik mekanizmaların 

veya aynı doku grubuna ait değişimlerin olduğunu akla getirmektedir.  

1.1.6.3 İntestinal Biyopsi ve Histopatoloji 

Çölyak Hastalığı bir enteropatidir ve histopatolojik bulguların görülmesi önemlidir. 

İnce bağırsak biyopsisi ile histopatolojik tanı ÇH için altın standart tanı yöntemidir.91 

Seroloji, teknik nedenlerle ya da IgA eksikliği nedeniyle negatif olabileceğinden ya da 

hasta seroloji negatif bir hasta olabileceğinden histopatoloji, tanının atlanmaması açısından 

da gereklidir. Hastalık izleminde biyopsi ile inceleme, histopatolojik bulguları normal olan 

bireylerde glutensiz beslenmeye gerek olmadığından önem taşımaktadır. Benzer olarak 

biyopsi yapılmadan glutensiz beslenme başlandığında ÇH tanısını desteklemek ya da 

dışlamak güçleşmektedir.92 

1.1.7 Tedavi ve İzlem 

Çölyak Hastalığının tedavisinde iki temel prensip vardır. Birincisi sebebi ortadan 

kaldırmak veya önlemek, ikincisi ise hastalığın meydana getirdiği eksiklikleri 

tamamlamaktır (vitaminler, demir, minareller vs.). En önemli husus allerji yapan ‘gluten’ 

maddesini içeren yiyeceklerden sakınmaktır. Hayat boyu devam eden bir hastalık olduğu 

için mutlak bir tedaviden bahsedilemez. Muhtemel gelişmelerle ileride bir tedavi imkânı 

bulunabilecek olsa da bu hastalığın günümüzdeki tedavisi diyettir.   

 Çölyak tedavisi, buğday, çavdar ve arpa ve bu tahılları içeren tüm ürünlerden uzak 

kalmayı gerektiren sürekli çölyak diyetinden oluşur; diyet yaşam boyu yapılmalı ve diyete 

mümkün olduğunca sıkı sıkıya bağlı kalınmalıdır. Tanı konulduktan sonra diyetisyen 

tarafından verilen talimatlar başlangıçta ve sonrasında gerekli görülür ise zorunludur. Çoğu 

çölyak ve dermatitis herpetiformis hastası az miktarda yulaf yiyebilir, ama çok hassas 

hastalarda semptomlar gelişebilir. 
																																																													
91 Catassi, C., Fabiani, E., Rätsch, I.M., Coppa, G.V., Giorgi, P.L., Pierdomenico, R. ve diğerleri. (1996) The 
coeliac iceberg in Italy. A multicentre antigliadin antibodies screening for coeliac disease in school-age 
subjects. Acta Pædiatrica, 85, 29-35. 
92 Gursoy, S., Guven, K., Simsek, T., Yurci, A., Torun, E., Koc, N. ve diğerleri, a.g.e., 508-511. 
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Tedavide bir diğer sorun çapraz bulaşma ile ilgili sorunlardır. Çapraz bulaşma riski 

dikkate alınarak özellikle glutensiz ürünlerin denetlenmesine yönelik faaliyetlerin etkin bir 

şekilde yürütülmesi önem arz etmektedir 

Çapraz bulaş glutensiz diyetin kilit noktasıdır. Literatürde bakteri ve virüsler için 

kullanılan bir tabir iken; Çölyak Hastalığı bağlamında, gluten içeren bir besinin, ortam ya 

da ekipman gibi canlı veya cansız bir ortam aracılığıyla gluten içermeyen bir besinle 

teması ya da etkileşimi sonucunda besinin glutensiz bir besin olmaktan çıkmasıdır. 

 Çapraz bulaş bir ürünün üretiminden tüketimine kadar her aşamada gerçekleşebilir. 

Şöyle ki; ürünün yetiştirilmesinden işlenmesine, satın alınmasından depolanmasına ve 

pişirilmesine, servisinden tüketilmesine kadarki tüm aşamalar glutensiz bir ürünün çapraz 

bulaşa maruz kalması bakımından bir risk teşkil etmektedir. Özellikle unun uçucu olma 

özelliği bulaş riskini artırmaktadır. Örneğin, buğday unu ile hazırlanmış bir yiyecekten 

sonra glutensiz un  içeren bir besinin kullanıldığı bir tezgâh yeterince temizlenmiş dahi 

olsa çapraz bulaş için elverişli bir ortam teşkil edecektir. Çünkü un havada asılı kalma 

özelliğine sahiptir ve tozu bile çölyaklı bireyde rahatsızlığa neden olabilir. 

Hastaya hastalığı ile ilgili yeterli eğitim verilmemesi nedeni ile hastanın diyet 

tedavisine başlamaması ya da bu tedaviyi sürdürmemesi en büyük sorunlardan biridir. Bu 

nedenle hastaların farkındalığının geliştirilmesine yönelik çalışmalar büyük önem arz 

etmektedir. 

 Gluten içeren gıdaların kolaylıkla tanınmasının sağlanması da diyetin istikrarlı bir 

şekilde uygulanabilmesinin şartlarından birini teşkil eder. Satışa sunulan ürünlerin 

ambalajlarının ürünün gluten içerip içermediği yönünde uyarıcı bir bilgi taşıması ve gluten 

içeren ürünlerin hastalar tarafından tanınmasını sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi 

gerekmektedir. 

 Yukarıda ifade edildiği üzere, Çölyak Hastalığında hayat boyu glutensiz diyet etkili 

tek tedavidir. Buğday, arpa ve çavdar içeren ürünlerden sakınılmalıdır. Mısır, pirinç ve 

karabuğday ise tüketilmesinde sakınca olmayan gıdalardır.93 Geçmişte Çölyak Hastaları 

için toksik olduğu düşünülen yulafın kontamine olmamış şeklinin son çalışmalarda güvenli 

olmasının yanında çölyak ve dermatitis herpetiformisli çoğu hastada diyet kalitesini artırdığı 

																																																													
93 Collins, J.R., Isselbacher, K.J. (1964) Treatment of adult celiac disease (nontropical sprue). The New 
England Journal of Medicine (271), 1153-1156; Trier, J.S., Falchuk, Z.M., Carey, M.C., Schreiber, D.S. 
(1978) Celiac sprue and refractory sprue. Gastroenterology (75 (2), 307-316; Abel, E.K. (2010) The rise and 
fall of celiac disease in the United States. Journal of the History of Medicine and Allied Sciences (65), 81-
105. 
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gösterilmiştir.94 

Küçük miktarlardaki glutenin dahi mukozal hasara neden olduğu gösterilmişken, 

Codex Alimentarius’un rehberine göre; eğer ürün <20 ppm (<20 mg/kg) altında gluten 

içeriyorsa bu “glutensiz” olarak tanımlanmıştır.95 Glutensiz diyet altında çocuklardaki 

cevap oranı yüksek olup iki yıl içinde % 95, uzun dönem takiplerde ise % 100’ünde 

histolojik düzelme görülür.96 

Çölyak Hastalığı tanısı konulan çocukların periyodik kontrollerle semptomlar, 

büyüme, fizik muayene ve glutensiz diyete uyum yönünden izlenmesi önerilmektedir. “The 

Celiac Disease Guideline Committee”, glutensiz diyet tedavisinden 6 ay sonra DTG’nin 

(doku transglutaminaz antikoru) ölçülmesini önermektedir. Böylece DTG antikor 

titresindeki düşüş diyete uyum ve iyileşmenin dolaylı bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. 

Glutensiz diyete başlandıktan sonra herhangi bir zamanda semptomları devam eden veya 

tekrar ortaya çıkan hastalarda DTG antikor seviyesindeki artış diyete uyumsuzluğu 

gösterir. Asemptomatik hastalarda ise bir yıl veya daha uzun süreli periyotlarla DTG 

ölçümü yapılarak diyete uyum süreci takip edilmelidir.97 

1.1.8      Hastalığın Komplikasyonları 

Uzun süre tanı almayan veya glutensiz diyete uymayan hastalarda görülen en önemli 

komplikasyonlar otoimmun hastalıklar, osteoporoz ve T hücreli lenfoma gibi 

malignitelerin ortaya çıkmasıdır. Komplikasyonlar tipik olarak yıllar sonra genellikle 

erişkin yaşlarda ortaya çıkar. Çölyak Hastalarında intestinal lenfomanın yanı sıra 

gastrointestinal sistemin herhangi bir yerinde adenokarsinom gelişme riski de artmıştır.98 

1.2     ÇÖLYAK HASTALIĞINDA İZLENEN YÖNTEMLER VE KARŞILAŞILAN 

SORUNLAR 

1.2.1 Tarama 

 Kimler ÇH açısından taranmalıdır?  

																																																													
94 Kotse, L.S.M., Utiyama, S.R.R., Niisihara, R.M., Camargo, V.F., Loshii, S.O. (2003) IgA class anti-
endomysial and anti-tissue transglutaminase antibodies in relation to duodenal mucosa changes in celiac 
disease. Pathology ( 35), 56- 60. 
 
95 West, J., Logan, R.F.A., Hill, P.G., Lloyd, A., Lewis, S., Hubbard, R. ve diğerleri, a.g.e., 960-965. 
96 Sari, S., Yesilkaya, E., Egritas, O., Bideci, A., Dalgic, B., a.g.e., 830-832. 
97 Collins, J.R., Isselbacher, K.J., a.g.e., 1153-1156. 
98 Cummins, A.G., Roberts-Thomson, I.C., a.g.e., 1347- 1351. 
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94 Kotse, L.S.M., Utiyama, S.R.R., Niisihara, R.M., Camargo, V.F., Loshii, S.O. (2003) IgA class anti-
endomysial and anti-tissue transglutaminase antibodies in relation to duodenal mucosa changes in celiac 
disease. Pathology ( 35), 56- 60. 
 
95 West, J., Logan, R.F.A., Hill, P.G., Lloyd, A., Lewis, S., Hubbard, R. ve diğerleri, a.g.e., 960-965. 
96 Sari, S., Yesilkaya, E., Egritas, O., Bideci, A., Dalgic, B., a.g.e., 830-832. 
97 Collins, J.R., Isselbacher, K.J., a.g.e., 1153-1156. 
98 Cummins, A.G., Roberts-Thomson, I.C., a.g.e., 1347- 1351. 
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  *  Kilo kaybı, kronik diyare, yemek sonrası karın ağrısı ve şişkinlik, herhangi bir 

malabsorpsiyon (emilim bozukluğu) labaratuvar bulgusu olan hastalar, 

  *  Birinci derece akrabalarında ÇH tanısı olan semptomatik hastalar, 

  *  Birinci derece akrabalarında ÇH tanısı olan asemptomatik bireyler, 

  *  Karaciğer fonksiyon testleri bozukluğu yaşayan ve altta yatan herhangi bir hastalık 

bulunamamış hastalar, 

  *  Sindirim sistemi bulguları ya da laboratuvar bulguları olan Tip 1 diabetli hastalar. 

 Tarama aşamasında transglutaminaz IG A kan tetkiki tarama için günümüzde 

yeterli duyarlılıktadır. Ancak testin 2 yaşından sonra kullanılabileceği ve eğer hastada IG 

A eksikliği söz konusu ise IG G bazlı tetkiklerin kullanılması gerektiği de 

unutulmamalıdır. Hastanın serolojik testleri negatif ise ve ÇH kilinik şüphesi de yüksek ise 

mutlaka duodenal biyopsi alınması için hasta endoskopik yöntemlere yönlendirilmelidir. 

Tüm tetkiklerin glutenli diyet sırasında yapılması önerilmektedir. 

Tarama aşamasında en sık karşılaşılan sorunun taranması gereken kişilere 

ulaşılamaması olduğu söylenebilir. Bu aşamada özelikle ÇH tanısı almış bireyin birinci 

derece akrabalarının taranmasının ihmal edilmemesi büyük önem arz etmektedir. 

 Tarama sırasında özel hasta gruplarının tanısı konusunda (Selektif IG A eksikliği, 2 

yaşından küçük hastalar) daha dikkatli olunması gerekmektedir. 

1.2.2 Teşhis Aşamasında Yaşanan Sorunlar 

 Hastanın tanısı mutlaka hastanın semptomları, fizik muayene bulguları, laboratuvar 

bulguları ve biyopsi sonuçlarına göre yapılmalıdır. Endoskopi yapılarak hastanın 

duodenum biyopsileri çoklu olarak elde edilmelidir. Biyopsi sonuçları deneyimli bir 

patolog tarafından değerlendirilmeli, ÇH ile karışabilecek diğer hastalıklar ekarte 

edilmelidir. Genetik örnekleme rutin olarak yapılmamalıdır. 

 Hasta halihazırda glutensiz diyet alıyor ve teşhis ile ilgili halen sorun mevcut ise bu 

durumda gluten challenge denilen yöntemden faydalanılabilir. Düşük dozlarda gluten 

challenge yapılması önemlidir. Bu nedenle günde yaklaşık 2-4 gr. olacak şekilde hastanın 

gluten alımına izin verilir. İdeal olarak 6-8 hafta gluten alınmasına izin verilen hasta bu 

hafta sonrasında serolojik ve biyopsi bulguları açısından Çölyak Hastalığı olup olmadığı 

konusunda tekrar değerlendirilir. Eğer sonuçlar Çölyak Hastalığı ile uyumlu ise tanı teyit 

edilebilir. 

Teşhis aşamasında yaşanan en önemli sorun hastaların tanı almalarında meydana 
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gelen gecikmelerdir. Bu konu ile ilgili özellikle hekim farkındalığı büyük rol 

oynamaktadır. Hekim farkındalığının artması ile tanı alan hasta sayısının artması mümkün 

olacaktır. Bunun dışında hastaların gastroenteroloji bölümüne ulaşımı ile ilgili sorunlar 

yaşanmaktadır. Bu da daha çok ülkemizdeki gastroenteroloji uzmanı sayısının azlığından 

kaynaklanmaktadır. Ülkemizde gastroentroloji uzmanlarının sayısının artırılmasına yönelik 

tedbirlerin alınması geç tanı sorununun çözümü ve hastalığın gerektirdiği sıklıkta izlem 

altında tutulması bakımından büyük önem arz etmektedir.  

1.3 ÇÖLYAK HASTALIĞININ DÜNYA VE TÜRKİYE’DE BÖLGE VE İLLERE 

GÖRE DAĞILIMI 

Sağlık Bakanlığından elde edilen verilere göre;99 

Avrupa'da hastalığın görülme sıklığı 1/350 ile 1/2000 arasında değişirken İrlanda ve 

Avusturya'da hastalık prevelansı daha yüksektir. Görülme sıklığı Kuzey Amerika'da 

Avrupa'dan düşüktür. Hastalığın sıklığı coğrafi farklılıklar göstermektedir. Sıklığın son 20 

yılda artış göstermesi beslenme alışkanlıklarındaki değişikler dışında, hastalık konusunda 

farkındalığın artışı, antikor tarama testlerinin kolayca uygulanması ile atipik/sessiz 

olguların da tanınması ile ilişkili olabilir. En yüksek görülme sıklığı Batı Avrupa ve 

Avrupalıların göç ettikleri Kuzey Amerika, Avustralya gibi yerlerdedir (% 1). Ayrıca 

Asya, Hindistan, Güney Amerika ve Pakistanlılarda sık rastlanmaktadır. Afrika, Japon ve 

Çin kökenliler arasında nadir görülmektedir. 

Ülkemizde Çölyak Hastalığı görülme sıklığı yüzde 1 ile binde 3 arasında değişmekte 

olup Türkiye’de 250 bin ile 750 bin arasında Çölyak Hastası tahmin edilmekte iken ancak 

yüzde 10’una tanı konulduğu dikkate alındığında 25 bin ile 75 bin arasında tanı almış hasta 

beklenmektedir. 

Tablo 4. Ülkemizde Çölyaklıların Bölgelere Göre Dağılımı 

BÖLGE ADI KİŞİ SAYISI YIL 

Akdeniz Bölgesi 1.951 2017 

Akdeniz Bölgesi 864 2016 

Doğu Anadolu Bölgesi 2.395 2016 

Doğu Anadolu Bölgesi 2.981 2017 

Ege Bölgesi 1.705 2016 

																																																													
99 Sağlık Bakanlığı tarafından Komisyona gönderilen 26.10.2017 tarihli ve 82792155-322-E840 sayılı yazı. 

 
 

41 
 

  *  Kilo kaybı, kronik diyare, yemek sonrası karın ağrısı ve şişkinlik, herhangi bir 

malabsorpsiyon (emilim bozukluğu) labaratuvar bulgusu olan hastalar, 

  *  Birinci derece akrabalarında ÇH tanısı olan semptomatik hastalar, 

  *  Birinci derece akrabalarında ÇH tanısı olan asemptomatik bireyler, 

  *  Karaciğer fonksiyon testleri bozukluğu yaşayan ve altta yatan herhangi bir hastalık 

bulunamamış hastalar, 

  *  Sindirim sistemi bulguları ya da laboratuvar bulguları olan Tip 1 diabetli hastalar. 

 Tarama aşamasında transglutaminaz IG A kan tetkiki tarama için günümüzde 

yeterli duyarlılıktadır. Ancak testin 2 yaşından sonra kullanılabileceği ve eğer hastada IG 

A eksikliği söz konusu ise IG G bazlı tetkiklerin kullanılması gerektiği de 

unutulmamalıdır. Hastanın serolojik testleri negatif ise ve ÇH kilinik şüphesi de yüksek ise 

mutlaka duodenal biyopsi alınması için hasta endoskopik yöntemlere yönlendirilmelidir. 

Tüm tetkiklerin glutenli diyet sırasında yapılması önerilmektedir. 

Tarama aşamasında en sık karşılaşılan sorunun taranması gereken kişilere 

ulaşılamaması olduğu söylenebilir. Bu aşamada özelikle ÇH tanısı almış bireyin birinci 

derece akrabalarının taranmasının ihmal edilmemesi büyük önem arz etmektedir. 

 Tarama sırasında özel hasta gruplarının tanısı konusunda (Selektif IG A eksikliği, 2 

yaşından küçük hastalar) daha dikkatli olunması gerekmektedir. 

1.2.2 Teşhis Aşamasında Yaşanan Sorunlar 

 Hastanın tanısı mutlaka hastanın semptomları, fizik muayene bulguları, laboratuvar 

bulguları ve biyopsi sonuçlarına göre yapılmalıdır. Endoskopi yapılarak hastanın 

duodenum biyopsileri çoklu olarak elde edilmelidir. Biyopsi sonuçları deneyimli bir 

patolog tarafından değerlendirilmeli, ÇH ile karışabilecek diğer hastalıklar ekarte 

edilmelidir. Genetik örnekleme rutin olarak yapılmamalıdır. 

 Hasta halihazırda glutensiz diyet alıyor ve teşhis ile ilgili halen sorun mevcut ise bu 

durumda gluten challenge denilen yöntemden faydalanılabilir. Düşük dozlarda gluten 

challenge yapılması önemlidir. Bu nedenle günde yaklaşık 2-4 gr. olacak şekilde hastanın 

gluten alımına izin verilir. İdeal olarak 6-8 hafta gluten alınmasına izin verilen hasta bu 

hafta sonrasında serolojik ve biyopsi bulguları açısından Çölyak Hastalığı olup olmadığı 

konusunda tekrar değerlendirilir. Eğer sonuçlar Çölyak Hastalığı ile uyumlu ise tanı teyit 

edilebilir. 

Teşhis aşamasında yaşanan en önemli sorun hastaların tanı almalarında meydana 



‒ 43 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 554)

 
 

43 
 

Ege Bölgesi 2.370 2017 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 4.589 2017 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 4.579 2016 

İç Anadolu Bölgesi 3.026 2017 

İç Anadolu Bölgesi 2.392 2016 

Karadeniz Bölgesi 1.141 2016 

Karadeniz Bölgesi 1.312 2017 

Marmara Bölgesi 6.311 2017 

Marmara Bölgesi 5.087 2016 

TOPLAM 40.703  

 
Tablo 5. Ülkemizde İllere Göre Çölyak Hastası Dağılımı 

1.245 ADANA 2016 
1.128 ADANA 2017 
307 ADIYAMAN 2016 
341 ADIYAMAN 2017 
151 AFYONKARAHİSAR 2017 
97 AFYONKARAHİSAR 2016 
93 AĞRI 2016 

157 AĞRI 2017 
11 AKSARAY 2016 
67 AKSARAY 2017 
46 AMASYA 2017 
45 AMASYA 2016 

3.622 ANKARA 2016 
4.484 ANKARA 2017 
343 ANTALYA 2016 
741 ANTALYA 2017 

1 ARDAHAN 2016 
3 ARDAHAN 2017 

24 ARTVİN 2017 
16 ARTVİN 2016 

179 AYDIN 2017 
57 AYDIN 2016 

113 BALIKESİR 2017 
97 BALIKESİR 2016 
17 BARTIN 2016 
13 BARTIN 2017 

355 BATMAN 2016 
393 BATMAN 2017 

6 BAYBURT 2017 
4 BAYBURT 2016 

10 BİLECİK 2016 
25 BİLECİK 2017 
98 BİNGÖL 2017 
79 BİNGÖL 2016 
62 BİTLİS 2016 
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80 BİTLİS 2017 
71 BOLU 2016 
73 BOLU 2017 
29 BURDUR 2017 
12 BURDUR 2016 

1.047 BURSA 2017 
1.109 BURSA 2016 
100 ÇANAKKALE 2017 
90 ÇANAKKALE 2016 
35 ÇANKIRI 2017 
44 ÇANKIRI 2016 

220 ÇORUM 2016 
228 ÇORUM 2017 
216 DENİZLİ 2016 
400 DENİZLİ 2017 

1.962 DİYARBAKIR 2016 
1.008 DİYARBAKIR 2017 

77 DÜZCE 2017 
35 DÜZCE 2016 
73 EDİRNE 2017 

101 EDİRNE 2016 
401 ELAZIĞ 2017 
282 ELAZIĞ 2016 
108 ERZİNCAN 2016 
104 ERZİNCAN 2017 
411 ERZURUM 2017 
365 ERZURUM 2016 
713 ESKİŞEHİR 2017 
430 ESKİŞEHİR 2016 

1.531 GAZİANTEP 2016 
1.838 GAZİANTEP 2017 

65 GİRESUN 2017 
57 GİRESUN 2016 
13 GÜMÜŞHANE 2016 
10 GÜMÜŞHANE 2017 
46 HAKKARİ 2016 

102 HAKKARİ 2017 
171 HATAY 2017 
113 HATAY 2016 
43 IĞDIR 2016 
51 IĞDIR 2017 

217 ISPARTA 2017 
190 ISPARTA 2016 

3.914 İSTANBUL 2017 
3.024 İSTANBUL 2016 
1.020 İZMİR 2016 
1.318 İZMİR 2017 

98 KAHRAMANMARAŞ 2016 
194 KAHRAMANMARAŞ 2017 
47 KARABÜK 2016 
57 KARABÜK 2017 
62 KARAMAN 2017 
63 KARAMAN 2016 

158 KARS 2017 
140 KARS 2016 
61 KASTAMONU 2017 
61 KASTAMONU 2016 

540 KAYSERİ 2017 
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448 KAYSERİ 2016 
49 KIRIKKALE 2016 

145 KIRIKKALE 2017 
9 KIRKLARELİ 2016 

27 KIRKLARELİ 2017 
51 KIRŞEHİR 2017 
41 KIRŞEHİR 2016 
50 KİLİS 2017 
39 KİLİS 2016 

661 KOCAELİ 2017 
322 KOCAELİ 2016 
994 KONYA 2016 

1.028 KONYA 2017 
80 KÜTAHYA 2016 
95 KÜTAHYA 2017 

462 MALATYA 2016 
494 MALATYA 2017 
323 MANİSA 2017 
242 MANİSA 2016 
234 MARDİN 2016 
289 MARDİN 2017 

1.275 MERSİN 2017 
390 MERSİN 2016 
199 MUĞLA 2017 
130 MUĞLA 2016 
124 MUŞ 2017 
123 MUŞ 2016 
52 NEVŞEHİR 2016 
55 NEVŞEHİR 2017 
47 NİĞDE 2016 
67 NİĞDE 2017 

111 ORDU 2017 
115 ORDU 2016 
71 OSMANİYE 2017 
61 OSMANİYE 2016 
68 RİZE 2016 
88 RİZE 2017 

206 SAKARYA 2017 
188 SAKARYA 2016 
82 SAMSUN 2016 

115 SAMSUN 2017 
110 SİİRT 2017 
90 SİİRT 2016 
29 SİNOP 2016 
41 SİNOP 2017 

183 SİVAS 2016 
235 SİVAS 2017 
456 ŞANLIURFA 2016 
996 ŞANLIURFA 2017 
72 ŞIRNAK 2017 
51 ŞIRNAK 2016 

163 TEKİRDAĞ 2016 
208 TEKİRDAĞ 2017 
174 TOKAT 2017 
195 TOKAT 2016 
100 TRABZON 2016 
102 TRABZON 2017 
21 TUNCELİ 2016 



‒ 46 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 554)

 
 

46 
 

23 TUNCELİ 2017 
34 UŞAK 2016 
70 UŞAK 2017 

799 VAN 2016 
1.077 VAN 2017 

35 YALOVA 2017 
28 YALOVA 2016 
82 YOZGAT 2017 
69 YOZGAT 2016 

112 ZONGULDAK 2017 
42 ZONGULDAK 2016 

54.705 TOPLAM  
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İKİNCİ BÖLÜM 

2 ÇÖLYAK HASTALARININ VE HASTA YAKINLARININ SORUNLARI  VE 

SAĞLANABİLECEK DESTEK VE YARDIMLAR 

2.1 SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM 

2.1.1 Teşhis ve Tedavi Aşamalarında Yaşanan Sorunlar  

Çölyak Hastalığının teşhis aşamasında yaşanan en önemli sorun, hastaların tanı 

almalarında meydana gelen gecikmelerdir. Hekim farkındalığının geliştirilmesi, 

gastroentrolog sayısının ve gastroentroloji uzmanlarının bulunduğu hastanelerin sayısının  

artırılması hastalığın teşhisinde yaşanan gecikmeleri büyük ölçüde giderecektir.  

Türkiye Çölyak Dernekleri tarafından hazırlanarak Komisyonumuza sunulan bilgi 

notunda; Çölyak Hastalarının tanı almalarının ortalama 5-6 yıl sürdüğü, tanıda yaşanan 

gecikmenin kişilerde telafisi güç sağlık sorunlarına (kansızlık, boy kısalığı, ergenlik 

gecikmesi, kemik erimesi, bezginlik, diğer otoimmün hastalıklar, kanser ve lenfoma 

sıklığında artışlar) neden olabildiği belirtilmektedir. 100 

Bu sürecin hastalara hem fiziksel hem de ruhsal olarak sıkıntılar yaşattığı, bu 

nedenle, sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının Çölyak 

Hastalığının belirti ve bulguları hakkında kuşkucu ve farkındalık içinde olması gerektiği 

ifade edilmektedir. Tanıda gerekli olan testler için hastaların birinci basamak sağlık 

kurumlarından ikinci basamak sağlık kurumlarına gönderildiği ve bu işlemin tanı öncesi 

süreyi uzattığı düşünülmektedir. Özellikle 0-6 yaş grubu çocukların sağlık kontrollerinde 

çölyak ihtimalinin göz önünde bulundurulması, çeşitli kamu spotları, sağlık çalışanlarına 

yönelik hizmet içi eğitim, seminer, kongre gibi etkinliklerle hastalık hakkında farkındalığın 

artırılması büyük önem arz etmektedir. 

Her Çölyak Hastasının farklı bir tanı hikâyesinin bulunduğu, ana sorunun ince 

bağırsaklarda olmasına rağmen sistemik bir hastalık olması nedeniyle çok çeşitli 

semptomlarla ortaya çıkabildiği ve çoğu zaman çölyağın en son akla gelen hastalık olduğu 

belirtilmektedir. Aile Sağlığı Merkezlerinde 3-5 yaş aralığında tüm çocuklara veya risk 

grubu olarak belirlenecek hastalarda (gelişim geriliği, kan değerleri düşüklüğü, kronik ishal 

vb.) standart test olarak çölyak tahlillerine bakılabileceği, geç teşhis durumunda hastalığın 

																																																													
100 Türkiye Çölyak Dernekleri tarafından Komisyona sunulan “Çölyak Hastalarının Sorunları ve Çözüm 
Önerileri” başlıklı bilgi notu. 
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ilerlemesinden kaynaklanan sorunların çözümünün hızlı test maliyetinden daha pahalı 

olacağı düşünülmektedir.   

Komisyonun 2 Kasım 2017 tarihli toplantısına katılarak Komisyona bilgi veren Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Sema AYDOĞDU, tanı sorunlarının aşılmasında aile hekiminin yanı sıra klinik 

hekimlik yapan tüm disiplinlerin kendi branşlarını ilgilendiren noktalarda çölyak 

konusunda bilinçli olması gerektiğini, bu nedenle tıp kongrelerinde, farkındalık için çölyak 

ile ilgili bir oturum olmasının sağlanabileceğini ve tüm aile hekimlerine çölyak eğitimi 

verilmesinin şart olduğunu belirtmiştir. AYDOĞDU, ayrıca, çocukların 3 yaşındaki aşı 

kartlarına çölyak tarama testi eklenmesinin ve parmak ucu (biocard) testinin Sosyal 

Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamına alınmasının teşhis noktasında önemli adımlar 

olabileceğini ifade etmiştir. 101 

Sakarya Glutensiz Yaşam Derneği Başkanı Filiz Elif SAMANCI102 Komisyona; 11 

yaşındaki kızına çölyak teşhisinin koyulmasında geçen sıkıntılı süreci aktarmış, çok farklı 

semptomları olabilen bu hastalığın tüm hekimlerce tanınmasının önemine değinmiştir. Tanı 

almış çölyaklıya herhangi bir nedenle reçete düzenlenmesi gerektiğinde hekimler 

tarafından ortak kullanılan programlarda glutensiz ilaç listesinin bulunabileceği bir sistem 

oluşturulması ihtiyacını vurgulayan SAMANCI, askerlik başvuruları sırasında hastaların 

raporlarının doğrulanması amacıyla biyopsi öncesi diyetlerinin bozulması mecburiyetinde 

kaldıklarını ve bu durumun ciddi immün sistem çöküşlerine yol açtığını belirtmiştir. 

SAMANCI, ilk kez teşhis koyulduğunda alınan raporun kişilerin sağlık bilgi, e-nabız gibi 

ömür boyu kullanılabilecek bir sistemde kayıtlı olmasının mağduriyetlerinin önüne 

geçeceğini, ayrıca, tanı aldıktan sonra alışık oldukları yaşam biçimi altüst olan 

çölyaklıların profesyonel psikolojik desteğe ihtiyaçları olduğunu, özellikle diyete uyum 

aşamasında böyle bir yönlendirmenin şart olduğunu vurgulamıştır.   

Çölyak hastaları teşhis aşamasında oldukça zorlu bir süreç yaşamakta, tedavi 

sürecinde ise glutensiz diyet konusunda yaşamın her alanında çeşitli sıkıntılarla 

karşılaşmaktadır. Hastaya hastalığı ile ilgili yeterli eğitim verilmemesi nedeni ile hastanın 

diyet tedavisine başlamaması ya da sürdürmemesi en büyük sorunlardan biri olarak 

görülmektedir. Bu nedenle hastaların Çölyak Hastalığının ciddiyeti ve diyete bağlı 

																																																													
101 Sema Aydoğdu’nun 2 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
102 Filiz Elif Samancı’nın 2 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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kalmanın önemi hakkında bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması büyük önem 

taşımaktadır.  

2.1.2 Kaliteli Sağlık Hizmetine Erişimde Yaşanan Sorunlar 

Türkiye Çölyak Dernekleri, Komisyona sundukları bilgi notunda;103 Bebek Dostu 

Hastane Projesi gibi çölyak dostu hastane projeleri başlatılarak her ilde en azından bir 

çölyak dostu hastane bulunmasının sağlanabileceğini, bu yolla bireyin önemsendiğini 

hissederek topluma aidiyet duygusunun gelişeceği belirtilmektedir.  

Malatya Çölyaklılarla Dayanışma Derneği Başkanı Serpil KARSLIOĞLU, 2 Kasım 

2017 tarihli komisyon toplantısında; dernek olarak ilaçlarda gluten uyarısıyla ilgili bir 

proje hazırladıklarını, bu proje ile, hastanelerin otomasyon sistemine yüklenen bilgilerle 

doktorlara ilaç yazma aşamasında kişinin çölyak olduğuna dair uyarıda bulunulduğunu 

belirtmiştir. 104 

Prof. Dr. Sema AYDOĞDU ise, özellikle "umut tacirleri" olarak nitelendirdiği, 

çeşitli otlarla, biorezonans vs. yöntemlerle hastalara tedavi konusunda boş vaatlerde 

bulunan kişilerle Sağlık Bakanlığı tarafından mücadele edilmesi gerektiğine dikkat 

çekmiştir.105  Sağlık Bakanlığının taslak halinde bulunan 2017-2021 Eylem Planlarında da 

Çölyak Hastalığının tedavisinde bilimsel olmayan yöntemlerden hastaların korunmasına 

yönelik eğitim, denetim ve yaptırımların geliştirilmesi çalışmalarına yer verilmiştir. 

Gastroenteroloji uzmanlarının sayısı yeterli olmadığından çeşitli illerde hizmete 

ulaşmanın oldukça zor olduğunu belirten Sakarya Glutensiz Yaşam Derneği Başkanı Filiz 

Elif SAMANCI, bazı ailelerde birden fazla çölyaklının gerekli kontrol ve takipler için 

şehirler arası yolculuk yapmak zorunda kaldığını, bunun da konaklama ve beslenme gibi 

ek maddi külfetler getirdiğini, bu külfetlerden kaçınmak için takip ve kontrollerin 

aksatıldığını, ayrıca, gastroenteroloji uzmanlarının sayılarının artmasının desteklenmesi, 

ataması yapılan uzmanların belirli bir noktaya yığılmasının önüne geçilmesi ve eşit bir 

dağılım sağlanmasının bu sorunun çözümünde etkili olacağını ifade etmiştir. 106 

																																																													
103 Türkiye Çölyak Dernekleri tarafından Komisyona sunulan bilgi notu.	
104 Serpil Karslıoğlu’nun 2 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
105 Sema Aydoğdu’nun 2 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
106 Filiz Elif Samancı’nın 2 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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2.2 UYGUN GIDAYA ERİŞİM SORUNU 

Çölyak Hastalığı; buğday gluteni ve diğer tahıllardaki benzer proteinlerin 

tüketilmesi sonucunda ortaya çıkan ve "glutene hassas bağırsak sistemi" olarak da bilinen 

bir gıda intoleransıdır. Hastalığın nedenini oluşturan esas etken buğdayda bulunan gluten 

proteininin gliadin adlı alt fraksiyonudur. Ancak çölyak hastaları sadece buğday değil, 

gliadinlerin homoloğu olan prolaminleri de içeren tritikale, çavdar ve arpa ürünlerinin 

tüketiminden de sakınmak zorundadır. Çölyak hastalarında gluten, etkisini ince bağırsak 

üzerinde göstermektedir.107  

Çölyak için kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bu nedenle hastaların 

normal ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için en etkin çözüm ömür boyu devam 

edilecek sıkı bir glutensiz diyet uygulamasıdır. Glutensiz diyette buğday, arpa ve çavdar 

unu içeren her türlü gıdanın tüketilmesi sakıncalıdır.  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tahıl ürünleri en önemli besin kaynağını 

oluşturmaktadır. Toplumun beslenmesinde oldukça önemli bir yer kaplayan gluten içeren 

tahıllardan uzak bir yaşam sürdürme çabası, çölyak hastalarına sağlık açısından olduğu 

kadar sosyal ve psikolojik anlamda da ağır yükler bindirmektedir. Hastalar hem yeterli ve 

çeşitli hem de lezzetli gıdaya erişim konusunda sıkıntılar yaşamaktadır.  

2.2.1 Glutensiz Ürün Miktarı ve Çeşitliliğinin Azlığı 

Ülkemizde yaklaşık olarak 700.000 Çölyak Hastası olduğu tahmin edilmektedir. Bu 

hastalar için glutensiz gıda tüketimi bir zorunluluk olmakla birlikte dünyada yeni gelişen 

bir eğilime bağlı olarak bu gıdaların daha sağlıklı olduğu algısı ile çölyak hastası 

olmayanlar tarafından da tercihen tüketilmeye başladığı da görülmektedir. Ancak gluten 

hassasiyeti olmayan bireyler için glutensiz beslenmenin sağlığa faydalı olduğunu gösteren 

bir çalışma bulunmamaktadır.108  

Ürün çeşitliliği Çölyak Hastalarının başta gelen talepleri arasında yer almaktadır. 

Glutensiz un gibi temel gıda maddelerine ulaşmak nispeten kolay olsa da, çölyak hastaları 

yeterli genişlikte bir ürün yelpazesine ulaşamamaktan şikayet etmektedir. Son yıllarda 

artan talep ve farkındalık sonucunda glutensiz ürünlerin üretiminde çeşitli firmaların 

girişimleri ile artışlar yaşansa da ürünlerin kalitesi, fiyatları, çeşitliliği ve erişilebilirliği ile 

																																																													
107 Türksoy S. ve Özkaya B. Türkiye 9. Gıda Kongresi; 24-26 Mayıs 2006, Bolu, s. 807. 
108 Prof. Dr. Mahir Turhan’ın 11 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri 
Başkanlığı.	
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ilgili sorunlar sebebiyle tüketici grubunun ihtiyaç ve talepleri yeterli ölçüde 

karşılanamamaktadır. Çölyak hastaları için duyusal ve besinsel özellikleri bakımından 

kabul edilebilir kalitede geniş bir yelpazede farklı ürünlerin geliştirilmesi gerekmektedir.  

Ülkemizde piyasada bulunan çölyak hastalarına yönelik glutensiz ürün çeşitleri; un, 

maya, ekmek, makarna, çorba, kek, bisküvi, gofret, kurabiye, kraker, çikolata, kahvaltılık 

gevrekler, pastacılık ürünleri olarak sıralanabilmektedir. 11 Ekim 2017 tarihli toplantıda 

Komisyona bilgi veren İttifak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali KORKMAZ; 

ürün çeşitliliğinin artırılabilmesi için ülkemizde yetişmeyen kinoa vb. tahıl benzeri 

ürünlerin üretimine teşvik verilebileceği ve firmaların maliyet avantajını sağlayabilmesi 

için adil rekabet koşullarının oluşturulması gerektiğini belirtmiştir.109 

Çölyak hastaları için doğal olarak gluten içermeyen et, süt, yumurta, tavuk, meyve-

sebze vb. gibi hem besleyici hem de lezzetli pek çok gıda maddesi bulunmaktadır. Ancak, 

tahıl ürünlerinin yoğun olarak tüketildiği bir toplumda genel beslenme rejiminden farklı bir 

beslenme alışkanlığı sürdürme mecburiyeti ve restoran, kafe, okul kantini, yemekhane, 

alışveriş merkezi, otel gibi ortak alanlarda yiyecek bulmada yaşanan sıkıntılar hastalara 

hem maddi hem de manevi zorluklar yaşatmaktadır.  

2.2.2 Glutensiz Ürünlere Ulaşılabilirlik 

 

Glutensiz ürün miktar ve çeşitliliğinin az olması, dağıtım ağının yetersizliği ve 

toplumda çölyak bilincinin henüz oluşmamış olması; geniş bir coğrafyaya sahip ülkemizin 

her noktasında çölyaklıların bu ürünlere erişimini güçleştirmektedir. 

Komisyon Üyesi İstanbul Milletvekili Sayın Durmuş Ali SARIKAYA; kızının 

çölyak hastası olduğunu, teşhisin uzun uğraşlar sonucu altı yaşında konduğunu ve o 

zamandan itibaren glutensiz diyet sürdürdüklerini, ancak günlük yaşam, okul hayatı, tatil 

vb. her ortamda bu durumun büyük uğraşılar gerektirdiğini ifade etmiştir. SARIKAYA, 

dünyanın çeşitli yerlerinde daha fazla özen gösterilen bu konuya ülkemizde de hassasiyet 

gösterilmesi gerektiğini, bu amaçla dernekler başta olmak üzere tüm paydaşların 

desteklenmesinin önemli olduğunu vurgulamıştır. Konunun sosyal sorumluluk projesi 

olarak yaklaşılması gereken bir konu olduğunu belirten SARIKAYA, özel sektörden çeşitli 

																																																													
109 Mehmet Ali Korkmaz’ın 11 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri 
Başkanlığı. 
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firmalarla görüştüğünü, fiyatlandırmanın ve dağıtımın toplumun her kesimine hitap 

edebilir hale getirilmesi gerektiğini belirtmiştir.110 

26 Ekim 2017 tarihli toplantıda Komisyona bilgi veren Kocaeli Çölyak Eğitim, 

Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nesrin ATAR, Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı okul öncesi ve zorunlu öğretim okul kantinlerde glutensiz ürünlerin 

bulunmadığını, yemekhaneli okullarda glutensiz menü çıkmadığını belirtmiş, ilgili 

mevzuatta buna dair zorunluluklar getirilmesi ve bu durumun denetlenebilir olması 

gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca, üniversite ve devlet hastaneleri ile özel hastanelerde 

glutensiz gıda bulunmamasının hastaları zor duruma düşürdüğü, bu nedenle hastanelerde 

de çölyak hastalarına yönelik gıda bulunma zorunluluğu getirilmesine ihtiyaç duyulduğu 

belirtilmiştir.111 

11 Ekim 2017 tarihli toplantıda Komisyona bilgi veren Elazığ Çölyak Derneği 

Başkanı Salih YENİSU, Elazığ’da İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile tüm okulların taranarak 

çölyak, fenilketonüri ve diyabet teşhisi olan öğrencilerin belirlendiğini ve kantinlerde bu 

öğrencilere yönelik ürün satışının başlatıldığını ifade ederek bu uygulamanın Türkiye 

geneline yayılması gerektiği üzerinde durmuştur. YENİSU, ayrıca, Muş, Bingöl ve Tunceli 

illerinde glutensiz ürünleri satan zincir marketlerin bulunmadığını, yerel marketleri 

firmalarla buluşturarak glutensiz ürün satışını başlattıklarını belirtmiştir.112 

Çölyak hastaları Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 

Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Ek-C Hastalıklar Listesi’nin 

45’inci maddesi (B) dilimi beşinci fıkrasına istinaden askerlikten muaf olarak kabul 

edilmiştir. Prof. Dr. Mahir TURHAN, Çölyak Hastası olmasına rağmen askere gitmek 

isteyen ya da gluten enteropatisi (çölyak) dışında gluten intoleransı, buğday alerjisi vs. 

rahatsızlığı bulunan ve bu muafiyetten faydalanamayanlara yönelik olarak askeriyede 

glutensiz diyetin sağlanması gerektiğini belirtmiştir. TURHAN, ayrıca, cezaevlerinde 

Çölyak Hastalarına yönelik glutensiz beslenme koşullarının sağlanması için gerekli 

girişimlerde bulunulması gerektiğini ifade etmiştir. 113 

																																																													
110 Komisyonun 27 Temmuz 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
111 Nesrin Atar’ın 26 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
112 Salih Yenisu’nun 11 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
113 Mahir Turhan’ın 11 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.	
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2.2.3 Glutensiz Ürünlerle İlgili Lezzet/Kalite Sorunları 

Tahıl bazlı gıdalarda tahılın protein fraksiyonunun miktar ve kalitesi, son ürünün 

kalitesinde önemli rol oynamaktadır. Gluten, buğday bazlı gıdalarda visko-elastik yapının 

oluşumundan sorumludur. Fermantasyon ve pişirmenin başlangıcında üretilen 

karbondioksitin hamurun bünyesinde tutulmasını sağlamakta olup miktarı ve kalitesi 

optimum yoğurma süresini, dolayısıyla hamurun reolojik özelliklerini belirlemektedir.114 

Ayrıca nişasta tanecikleri çevresinde koruyucu madde rolü oynayarak ve fazla suyu 

absorbe etmek suretiyle ekmeğin bayatlama hızını yavaşlatmaktadır. Bu nedenle glutensiz 

ürünlerde bayatlama süresi kısalmakta, tekstürel özellikler (hamurun kabarması vb.) 

yeterince gelişememektedir.115 

Çölyaklı bireyler için gluten benzeri proteinleri içermeyen pirinç, mısır, sorgum 

gibi tahıllardan ekmek, bisküvi, makarna gibi çeşitli ürünlerin üretimi için çalışmalar 

yapılmaktadır. Ancak bu tip gıdalarda gerekli ağ yapının oluşmasını sağlayan gluten yerine 

formülasyona girecek hammaddelerin aranması ve üretimde çeşitli modifikasyonların 

yapılması gündeme gelmektedir. Mısır unu, pirinç unu, patates unu ve nişastası, diğer 

baklagil unları ve tahıl benzerleri (amarant, kinoa vb.) ile yapılan ürünlerde alışılagelmiş 

kalitenin sağlanabilmesi için una ısıl işlem uygulanması, çeşitli emülsifiye edici ajanlar 

veya gamlar kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.116 

Literatürde, çeşitli glutensiz ürün gruplarında kalitenin artırılmasına yönelik pek 

çok çalışma bulunmaktadır. Çölyak hastaları için ticari olarak üretilen unlu mamullerin 
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2.2.3.1 Ekmek 

Ekmek, toplumumuzun en temel gıdası olarak değerlendirildiğinde bu hastalara 

yönelik glutensiz ekmek üretimi bir zorunluluk olarak görülmektedir. Buğday ununda 
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114 Özkaya B. ve Türksoy S. Ekmek ve Çölyak Hastalığı 
www.ankarahalkekmek.com.tr/Dosyalar/62805223590.pdf Erişim Tarihi: 23.10.2017. 
115 Padalino, L.; Conte, A.; Del Nobile, M.A., Overview on the General Approaches to Improve Gluten-Free 
Pasta and Bread. Foods 2016, 5, 87. 
116 Yalçın S. ve Başman A. Türkiye 9. Gıda Kongresi; 24-26 Mayıs 2006, Bolu, s. 637. 
117 Hayıt F. ve Gül H. Çölyak ve Çölyak Hastaları İçin Üretilen Ekmeklerin Kalite Özellikleri, Iğdır Univ. J. 
Inst. Sci. & Tech. 7(1): 163-169, 2017.	
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kalitesini belirleyen esas bileşendir. Gluten, buğday ekmeğinin hacimli, elastik özellikte, 

kendine has tat ve kokuya sahip olmasını sağlamaktadır. Glutensiz ekmek üretiminde 

pirinç, mısır, soya fasulyesi, yerfıstığı, nohut gibi gluten içermeyen tahıl ve baklagil unları 

veya nişastaları ile karabuğday, kinoa, amarant gibi tahıl benzeri ürünlerin unları 

kullanılmaktadır. Bunların yanında hamur yapısının oluşturulması, ekmek kalitesinin 

artırılması için enzimler, gamlar, protein izolatları, asitler, yapı sağlayıcılar formüle dâhil 

edilebilmektedir. Halen çölyak hastaları için ekmek üretiminde belirlenen sabit bir 

formülasyon bulunmamaktadır.118 

Türkiye’de glutensiz ekmek üretimi belli başlı büyük illerde yapılmaktadır. Hızlı 

bayatlama ve dağıtım ağı yetersizliği gibi sorunlar nedeniyle farklı bölgelerde yaşayan 

hastalar ekmek tedarik etmekte dahi sıkıntı yaşamaktadır.  
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gibi tahıl benzeri ürünlerin unları kullanılmaktadır. Ancak glutensiz hamurlar gluten ağının 

eksikliğinden dolayı normal hamurdan daha sıvıdır. Ayrıca gaz tutma kapasiteleri de daha 
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glutensiz ekmekler üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtilmektedir.119 

Pirinç ununun, ucuz ve kolay bulunabilir olması sebebiyle glutensiz ekmek 

yapımında en fazla tercih edilen un çeşidi olduğu ifade edilmektedir.120 Pirinç unu esaslı 

ekmeklerde buğday unundaki glutenin sağladığı viskoelastik yapının oluşmasını ve gaz 
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118 Hayıt F. ve Gül H., a.g.e., s.163. 
119 Hayıt F. ve Gül H. a.g.e. s. 166. 
120 Padalıno vd. a.g.e., s. 4. 
121 Özuğur G. ve Hayta M., Tahıl Esaslı Glutensiz Ürünlerin Besinsel ve Teknolojik Özelliklerinin 
İyileştirilmesi,   Gıda (2011), 36 (5), S. 287-294. 
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Glutensiz ekmeğin kabul edilebilirliğini artırmak için nişasta ve jelleştirici 

maddeler kullanılmakta, en yaygın olarak da pirinç nişastası tercih edilmektedir. Ayrıca 

enzimlerin kullanımı da tekstürün gelişmesinde etkili olmaktadır. Pirinç ekmeklerinde α-

amilaz ve siklodekstrin glikozil transferaz gibi enzimlerin kullanımı ekmek spesifik 

hacmini artırmakta ve ekmek içi sertliğini azaltmaktadır.122 Proteazın, glutensiz pirinç 

ekmeğinin kalitesini geliştirmek için etkili bir gıda katkı maddesi olduğu belirtilmekte olup 

proteaz ilavesi ile yapılan glutensiz ekmeklerin kontrol ekmekleri ile karşılaştırıldığında, 

glutensiz ekmeklerin %30 ve %60 oranlarında hacminin arttığı, ekmek içi sertliğin ise 

%10-30 azaldığı rapor edilmiştir.123 

Glutensiz ürünlerde genel olarak vitamin, mineral ve protein eksikliği 

belirlenmiştir. Amarant, kinoa, karabuğday gibi tahıl benzeri ürünler, tahıllara kıyasla 

yüksek oranda diyet lifi, esansiyel aminoasit, vitamin ve mineral içerikleriyle ilgi çekmekte 

ve glutensiz ekmek yapımında alternatif bileşenler olarak kullanılabilmektedir.124 

Kestane ununun da besleyici özellikleri ve sağlığa olumlu etkileri nedeniyle 

glutensiz ekmek üretiminde tercih edilebilecek bir hammadde olduğu belirtilmektedir. 

Kestane unu esansiyel aminoasit içeriğiyle % 4-7 oranında protein, % 20-32 gibi yüksek 

sayılabilecek oranda şeker, % 50-60 nişasta, % 4-10 diyet lifi ve % 2-4 düzeyinde yağ ve E 

vitamini, B grubu vitaminler, potasyum, fosfor, magnezyum gibi mineralleri içermektedir. 

Kestane unu ile yapılan pişmiş ürünlerde besin değeri yüksek olmasına rağmen düşük 

hacim, istenmeyen koyu renk ve sert yapı gibi zayıf duyusal özellikler saptanmıştır.125 

9 Kasım 2017 tarihli toplantıda Komisyona bilgi veren Dr. Schar Kalite Üretim 

Müdürü Guenther AUGUSTIN; glutensiz üretimde teknolojik açıdan en zor ürünün ekmek 

olduğunu belirtmiş, lezzetli ve raf ömrü yüksek ekmek üretiminde doğru hammadde 

kullanımının önemine değinmiş, ürettikleri ekmeklerde darı, kinoa ve karabuğday unları ile 

																																																													
122 Özuğur G. ve Hayta M. a.g.e. s. 290.	
123 Hayıt F. ve Gül H. a.g.e. s.166. 
20 Hayıt F. ve Gül H. a.g.e. s.164. 
125 Padalıno vd. a.g.e. s.4. 

 
 

56 
 

taze ekşi maya tercih edildiğini ve yüksek hijyenik paketleme teknikleri kullanıldığını 

ifade etmiştir.126 

2.2.3.2 Kek127  

Glutensiz keklerde çoğunlukla pirinç unu kullanıldığı ancak, düşük gaz tutma 

kapasitesi nedeniyle pirinç ürünlerinin düşük hacim, zayıf tekstür, renk ve içyapı gibi bazı 

kalite sorunlarına yol açtığı belirtilmektedir. 

Kek yapımında kullanılacak glutensiz unların tanecik boyutunun küçük, polar lipit 

içeriğinin yüksek ve nişasta jelatinizasyon sıcaklığının düşük olması istenmektedir. Unun 

iyi bir şekilde öğütülmesinin yararlı olduğu, polar lipit yetersizliğinin giderilmesinin ise 

emülgatör ilavesiyle mümkün olduğu ifade edilmektedir. 

Sakkaroz, nişasta jeletinizasyonunu geciktirmede glukozdan daha güçlü etkiye 

sahiptir, dolayısıyla sakkaroz yerine glukoz kullanımı kek hacmini, içyapısını ve 

tekstürünü geliştirmektedir. Pirinç unu esaslı keklerde, yer elması ununun kullanıldığı bir 

çalışmada keklerin fizikokimyasal özellikleri araştırılmış ve keklerin tekstürel 

özelliklerinin geliştiği ve β-karoten bakımından zenginleştiği görülmüştür. Karabuğday 

unu, amaranth unu ve keten tohumu ununun keklerde kullanılması ile keklerin protein 

içeriğinin ve besinsel lif miktarının önemli ölçüde arttığı saptanmıştır. Aynı zamanda 

keklerin makro ve mikro elementler (potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum, demir, 

manganez, çinko ve bakır) bakımından da zenginleştiği bildirilmiştir. 

Mısır unu, pirinç unu ve taro unu esaslı glutensiz keklere börülce unu, 

sarımercimek unu ve kabak unu ilavesinin keklerin protein, yağ, ham lif, kül ve mineral 

(kalsiyum, demir ve çinko) madde miktarlarında artışla neden olduğu ve önemli bir lezzet 

kaybının olmadığı tespit edilmiştir. 

Glutensiz pirinç keklerinde formülasyona dâhil edilen ksantan gam, guar gam, 

keçiboynuzu gamı, κ-karragenan ve bunların karışımlarının kullanımı ile kek hamurunun 

emülsiyon stabilitesinin arttığı görülmüştür. Ksantan ve emülgatör karışımı ilavesi keklerin 

hacmini ve gözenekliliğini arttırmıştır. Yine ksantan gam, kek viskozitesini belirgin bir 

şekilde arttırırken fırınlama sırasında çökme oluşumunun önlendiği belirtilmiştir. 

																																																													
126 Guenther Augustin’in 9 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
127 Özuğur G. ve Hayta M. a.g.e., s. 288, 290.	
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126 Guenther Augustin’in 9 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
127 Özuğur G. ve Hayta M. a.g.e., s. 288, 290.	
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126 Guenther Augustin’in 9 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
127 Özuğur G. ve Hayta M. a.g.e., s. 288, 290.	
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126 Guenther Augustin’in 9 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
127 Özuğur G. ve Hayta M. a.g.e., s. 288, 290.	
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taze ekşi maya tercih edildiğini ve yüksek hijyenik paketleme teknikleri kullanıldığını 

ifade etmiştir.126 

2.2.3.2 Kek127  

Glutensiz keklerde çoğunlukla pirinç unu kullanıldığı ancak, düşük gaz tutma 

kapasitesi nedeniyle pirinç ürünlerinin düşük hacim, zayıf tekstür, renk ve içyapı gibi bazı 

kalite sorunlarına yol açtığı belirtilmektedir. 

Kek yapımında kullanılacak glutensiz unların tanecik boyutunun küçük, polar lipit 

içeriğinin yüksek ve nişasta jelatinizasyon sıcaklığının düşük olması istenmektedir. Unun 

iyi bir şekilde öğütülmesinin yararlı olduğu, polar lipit yetersizliğinin giderilmesinin ise 

emülgatör ilavesiyle mümkün olduğu ifade edilmektedir. 

Sakkaroz, nişasta jeletinizasyonunu geciktirmede glukozdan daha güçlü etkiye 

sahiptir, dolayısıyla sakkaroz yerine glukoz kullanımı kek hacmini, içyapısını ve 

tekstürünü geliştirmektedir. Pirinç unu esaslı keklerde, yer elması ununun kullanıldığı bir 

çalışmada keklerin fizikokimyasal özellikleri araştırılmış ve keklerin tekstürel 

özelliklerinin geliştiği ve β-karoten bakımından zenginleştiği görülmüştür. Karabuğday 

unu, amaranth unu ve keten tohumu ununun keklerde kullanılması ile keklerin protein 

içeriğinin ve besinsel lif miktarının önemli ölçüde arttığı saptanmıştır. Aynı zamanda 

keklerin makro ve mikro elementler (potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum, demir, 

manganez, çinko ve bakır) bakımından da zenginleştiği bildirilmiştir. 

Mısır unu, pirinç unu ve taro unu esaslı glutensiz keklere börülce unu, 

sarımercimek unu ve kabak unu ilavesinin keklerin protein, yağ, ham lif, kül ve mineral 

(kalsiyum, demir ve çinko) madde miktarlarında artışla neden olduğu ve önemli bir lezzet 

kaybının olmadığı tespit edilmiştir. 

Glutensiz pirinç keklerinde formülasyona dâhil edilen ksantan gam, guar gam, 

keçiboynuzu gamı, κ-karragenan ve bunların karışımlarının kullanımı ile kek hamurunun 

emülsiyon stabilitesinin arttığı görülmüştür. Ksantan ve emülgatör karışımı ilavesi keklerin 

hacmini ve gözenekliliğini arttırmıştır. Yine ksantan gam, kek viskozitesini belirgin bir 

şekilde arttırırken fırınlama sırasında çökme oluşumunun önlendiği belirtilmiştir. 

																																																													
126 Guenther Augustin’in 9 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
127 Özuğur G. ve Hayta M. a.g.e., s. 288, 290.	
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Kek hamurunda pirinç nişastası ve soya protein izolatı kullanımının, buğday unu 

hamuruyla benzer reolojik davranış gösterdiği de bilinmektedir. 

2.2.3.3 Bisküvi128 

Bisküvide gluten ağının az gelişmesi, hamurda kohesif yapının oluşması, hamurun 

çok elastik olmaması istenmektedir. Bu durum, glutensiz bileşenlerle bisküvi üretiminde 

bir avantaj olarak görülmektedir.  

Bisküvi bileşimleri genel olarak yüksek oranda şeker ve shortening, düşük oranda 

su içermektedir. Bisküvi üretiminde nişasta jelatinize olmadığından kek üretiminde olduğu 

gibi nişasta jelatinizasyon sıcaklığının önemli olmadığı belirtilmektedir. Bisküvi 

üretimindeki en önemli noktalardan bir tanesi, kullanılan unun zedelenmiş nişasta 

içeriğinin düşük olması gerektiğidir. Çünkü zedelenmiş nişasta su bağlamakta ve 

bisküvinin yayılımını olumsuz etkilemektedir. 

Tuzlu ve biberli olmak üzere geliştirilen bisküvilerde "guarana" (Paullinia cupana) 

ve "catuaba" (Anemopaegma mirandum) olarak bilinen bitkiler kullanılmıştır ve bisküviler 

bakır, demir ve çinko bakımından zenginleştirilmiştir. Duyusal olarak da beğenilen 

bisküvilerin, lif kaynağı olarak düşünülebileceği ve çölyak hastalarının ürün seçeneğini 

artırabileceği belirtilmiştir. 

Demir kaynağı olarak yer fıstığı ve badem kullanımı, glutensiz bisküvileri yağ ve 

protein bakımından zenginleştirirken, bisküviler duyusal olarak da oldukça beğenilmiştir. 

Sorgum unu ile üretilen bisküvilerin, tüketiciler tarafından beğenildiği ve sorgum ununun 

endüstriyel anlamda da bisküvilerde kullanılabileceği belirtilmiştir. Benzer şekilde 

amaranth ununun glutensiz bisküvilerde kullanılmasının, bisküvilerin genleşme faktörü ve 

sertliğine bir etkisi bulunmadığı ancak besinsel değerini yükselttiği bildirilmiştir. 

2.2.3.4 Makarna ve Erişte 

Glutensiz makarna ve erişte üretiminde gluten içermeyen pirinç ve/veya mısır unu 

kullanıldığı belirtilmektedir. Eriştede sıkı yapı eldesi, yapışkanlığın azalması ve nişastanın 

yapıda daha iyi tutulmasını sağlamak için erişteye gam gibi stabilizörler ve/veya 

emülsifiye edici ajanlar da eklenebilmektedir. Makarna ve erişte yapımında hammadde 
																																																													
128 Özuğur G. ve Hayta M. a.g.e., s. 290-291. 
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Kek hamurunda pirinç nişastası ve soya protein izolatı kullanımının, buğday unu 

hamuruyla benzer reolojik davranış gösterdiği de bilinmektedir. 

2.2.3.3 Bisküvi128 

Bisküvide gluten ağının az gelişmesi, hamurda kohesif yapının oluşması, hamurun 

çok elastik olmaması istenmektedir. Bu durum, glutensiz bileşenlerle bisküvi üretiminde 

bir avantaj olarak görülmektedir.  

Bisküvi bileşimleri genel olarak yüksek oranda şeker ve shortening, düşük oranda 

su içermektedir. Bisküvi üretiminde nişasta jelatinize olmadığından kek üretiminde olduğu 

gibi nişasta jelatinizasyon sıcaklığının önemli olmadığı belirtilmektedir. Bisküvi 

üretimindeki en önemli noktalardan bir tanesi, kullanılan unun zedelenmiş nişasta 

içeriğinin düşük olması gerektiğidir. Çünkü zedelenmiş nişasta su bağlamakta ve 

bisküvinin yayılımını olumsuz etkilemektedir. 

Tuzlu ve biberli olmak üzere geliştirilen bisküvilerde "guarana" (Paullinia cupana) 

ve "catuaba" (Anemopaegma mirandum) olarak bilinen bitkiler kullanılmıştır ve bisküviler 

bakır, demir ve çinko bakımından zenginleştirilmiştir. Duyusal olarak da beğenilen 

bisküvilerin, lif kaynağı olarak düşünülebileceği ve çölyak hastalarının ürün seçeneğini 

artırabileceği belirtilmiştir. 

Demir kaynağı olarak yer fıstığı ve badem kullanımı, glutensiz bisküvileri yağ ve 

protein bakımından zenginleştirirken, bisküviler duyusal olarak da oldukça beğenilmiştir. 

Sorgum unu ile üretilen bisküvilerin, tüketiciler tarafından beğenildiği ve sorgum ununun 

endüstriyel anlamda da bisküvilerde kullanılabileceği belirtilmiştir. Benzer şekilde 

amaranth ununun glutensiz bisküvilerde kullanılmasının, bisküvilerin genleşme faktörü ve 

sertliğine bir etkisi bulunmadığı ancak besinsel değerini yükselttiği bildirilmiştir. 

2.2.3.4 Makarna ve Erişte 

Glutensiz makarna ve erişte üretiminde gluten içermeyen pirinç ve/veya mısır unu 

kullanıldığı belirtilmektedir. Eriştede sıkı yapı eldesi, yapışkanlığın azalması ve nişastanın 

yapıda daha iyi tutulmasını sağlamak için erişteye gam gibi stabilizörler ve/veya 

emülsifiye edici ajanlar da eklenebilmektedir. Makarna ve erişte yapımında hammadde 
																																																													
128 Özuğur G. ve Hayta M. a.g.e., s. 290-291. 
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olarak pirinç unu kullanıldığında, bütünlük gösteren (kohesif) homojen bir hamur elde 

edilemediği için bir miktar nişasta jelatinizasyonuna ihtiyaç duyulduğu ifade 

edilmektedir.129 

Farklı jelatinizasyon oranları veya farklı gam ilavesinin pirinç ve mısır unundan 

yapılan eriştelerin kalitesine etkisinin incelendiği bir araştırmada; pişme suyuna geçen 

madde miktarı ve toplam organik madde değeri düşük, su absorpsiyonu ve hacim artışı 

değerleri yüksek, duyusal değerlendirme puanları yüksek bulunmuş olup ülkemiz 

kaynakları kullanılarak kaliteli erişte üretiminin gerçekleştirilebileceği gözlenmiştir.130 

Kullanılan hammaddelerin yanı sıra farklı ürünlerde farklı teknolojik işlemler de 

kalite üzerinde etkili olmaktadır. Literatürde gluten içermeyen makarnaların üretiminde 

ekstrüzyon öncesi ilk ısıl işlem ve kurutma öncesi ikinci ısıl işlem olmak üzere 2 aşamalı 

ısıl işlem kullanıldığı belirtilmektedir. İlk ısıl işlemde 1 dakika buhar uygulanarak hamura 

kohesif bir yapı kazandırılmakta ve kolay şekil alması sağlanmaktadır. İkinci ısıl işlemde 

ise makarnanın pişme kalitesini arttırmak için şekil verilmiş hamura 30 dakika buhar 

uygulanmaktadır.131 Ksantan gam ve keçiboynuzu gamı gibi nişasta dışı polisakkaritler, 

yüksek viskoelastik özelliklere sahiptir ve glutenin özelliklerini taklit ederek makarnanın 

elastik tekstürünün oluşmasında kullanılabilmektedir. Ksantan gam, keçiboynuzu gamı ve 

modifiye nişastanın, gluten içermeyen makarna üzerine belirgin etkileri olduğu 

bildirilmiştir.132 

Fermente edilmiş bezelyenin makarnada kullanımı protein, yağ, diyet lifi, mineral 

ve E vitamini içeriğini ve antioksidan kapasitesini geliştirmiştir. Aynı zamanda pişme 

sırasındaki su absorbsiyonunu arttırdığı fakat pişme süresini uzattığı, pişme kaybında ve 

suya geçen protein miktarında da artışa sebep olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, glutensiz 

pirinç makarnası formülasyonuna guar gam, kazein ve yumurta beyazı ilavesinin, hamur 

özelliklerini geliştirdiği belirtilmektedir.133 

																																																													
129 Yalçın S. ve Başman A., Glutensiz Makarna ve Erişte Üretimi, Türkiye 9. Gıda Kongresi; 24-26 Mayıs 
2006, Bolu, s. 638. 
130 Yalçın S. ve Başman A. a.g.e. s. 639. 
131 Yalçın S. ve Başman A. a.g.e. s. 638. 
132 Özuğur G. ve Hayta M. ag.e. s. 291 
133 Özuğur G. ve Hayta M. ag.e. s. 291 
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Raf ömrünün uzun olması, dolayısıyla kontrollü bir şekilde üretiminin yapıldığı 

merkezden diğer bölgelere iletilebilme olanağı sayesinde glutensiz eriştenin çölyaklı 

bireylerin günlük diyetinde önemli bir yer alabileceği rapor edilmiştir.134 

2.2.4 Glutensiz Ürünlerin Pahalılığı 

Çölyak Hastalarının yaşadığı sorunların başında gelen bir diğer konu ise glutensiz 

ürünlerin fiyatlarının glutenli ürünlere kıyasla oldukça yüksek olmasıdır.  

Glutensiz gıdaların fiyatı üzerinde etkili pek çok faktör bulunmaktadır. Bu 

faktörlerden bazıları aşağıda özetlenmiştir:135 

- Glutensiz gıda talebinin son yıllarda yeni yeni ortaya çıkmış olması,  

- Ürün geliştirmede ilerleme sağlanabilmesi için teknolojik yatırımlara ihtiyaç 

duyulması, 

- Glutensiz gıdaların yasal limitleri karşıladığının garanti edilmesi için ilave kalite 

güvencesi ve analiz giderlerinin maliyeti artırması, 

- Glutensiz gıda üretimi için ayrı üretim hatlarının kurulması, ilave makine-

ekipman ihtiyacı ve kullanılan bileşenlerin (katkı maddeleri vs.) daha maliyetli 

olması, 

- Son on yılda büyük gelişme gösteren bir pazar olmasına rağmen hala niş pazar 

yani, çok dar bir tüketici grubunun istek ve gereksinmelerine göre bölümlenmiş 

bir pazar konumunda olması,  

glutensiz gıdalar ve bunların gluten içeren ikameleri arasındaki fiyat farkını artıran 

temel etmenlerdir.   

Prof. Dr. Mahir TURHAN’ın yürütücülüğünü yaptığı bir çalışmada 2015, 2016 ve 

kısmen de 2017 yılı yıllarını kapsayan yerli ve ithal glutensiz gıdalar ile yerli ve glutenli 

ikameleri arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Buna göre; ithal glutensiz ile yerli glutenli 

ekmek arasındaki fiyat farkı oranı 9, yerli glutensiz ile yerli glutenli ekmek arasındaki oran 

ise 3 olarak belirlenmiştir. Yerli üretim çok daha uygun olmasına rağmen tüketicilerin 

damak tadına hitap etmediği için ithal ürünlerin yerli ürünlere tercih edildiği 

																																																													
134 Yalçın S. ve Başman A. a.g.e. s. 639. 
135 https://www.coeliac.org.uk/about-us/news/campaigning-on-the-cost-of-gluten-free/ Erişim Tarihi: 
24.10.2017.	
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belirtilmektedir. Diğer taraftan alım gücü düşük hastalar ise erişebildiği ölçüde yerli 

ürünleri tüketmek zorunda kalmaktadır.136 

Komisyonumuz üyesi Bursa Milletvekili Sayın Ceyhun İRGİL, glutensiz üretimin 

oldukça maliyetli bir iş olması sebebiyle tamamen kâr amaçlı olarak yapılamayacağını, bu 

şekilde bir yatırımın sosyal sorumluluk projesi olarak düşünülmesi gerektiğini ifade 

etmiştir.137 

Yerli bir üretici firma olan Glutensiz Ada’nın Yönetim Kurulu Üyesi Bilge 

KÖROĞLU tarafından glutensiz ürünlerin üretimi ve pazarlanmasına yönelik sorunlar şu 

şekilde özetlenmiştir:138  

- Glutensiz üretim için gerekli makine-ekipmanın yurt dışından temin edilebildiği 

için oldukça maliyetli olması, 

- Bu alanda kalifiye eleman bulmakta zorluk yaşanması, 

- Üretimde kullanılan hammaddeleri sağlayan üretici sayısının azlığı ve bu 

nedenle yüksek fiyatlı hammadde kullanılmak zorunda olduğu için üretim 

maliyetinin düşürülememesi ve bu durumun son ürün fiyatına yansıması, 

- Hammadde tedariki yapan firmaların çapraz bulaşı riski nedeniyle ürünleri için 

“glutensiz” onayı veremiyor olması, 

- Ürünlerin satışı için zincir marketlerde yüksek raf bedelleri talep edilmesi.  

Ayrıca, glutensiz ekmek fiyatının 5-7 TL, ithal glutensiz bisküvi fiyatının 15-20 

TL, yerli ürün fiyatının ise 5-6 TL olduğunu ifade eden KÖROĞLU, üretim maliyetinin 

azaltılması halinde ürünlerin daha uygun fiyata daha fazla çölyaklı ile buluşturulabileceğini 

vurgulamıştır. 

Aşağıdaki tabloda, Türkiye Çölyak Dernekleri tarafından hazırlanan “çölyaklı bir 

kişinin aylık ihtiyacı olarak belirtilen gıdaların ortalama maliyeti” verilmektedir. 

Tablo 6. Çölyaklı Bir Yetişkine/Çocuğa Ait Bir Aylık Gıda İhtiyacının Maliyeti 
Glutensiz gıda Miktar Açıklama Maliyet (TL) 

Un ve Karışımları 10 kg 
Aylık olarak okul çağındaki bir 

çocuğun hergün simit, poğaça gibi 
unlu mamul ihtiyaçlarının yanında 

10*25=250 

																																																													
136 Prof. Dr. Mahir Turhan’ın 11 Ekim 2017 Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
137 26 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
138 Bilge Köroğlu’nun 26 Ekim 2017 Tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.	
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her gün 3 öğün 1 ekmek (250 
g*30=7500 g) glutensiz ekmek, kek, 

tatlı vb. atıştırmalık yapımında 
kullanılması gereken un miktarı 

Makarna 4 paket (500 gr) Haftada 1 gün yemek menüsünde 
olması gereken miktar 4*20=80 

Çorba 4 adet Haftada 1 gün yemek menüsünde 
olması gereken miktar 4*12=48 

Gofret 15 adet Gün aşırı bir çölyaklının 
tüketebileceği miktar 15*15=225 

Çikolata 15 adet Gün aşırı bir çölyaklının 
tüketebileceği miktar 15*8=120 

Bisküvi 10 paket Üç günde bir tüketilebilecek miktar 10*20=200 

Çubuk kraker 15 paket Gün aşırı bir çölyaklının 
tüketebileceği miktar 15*9=135 

TOPLAM   1.058 
 

Konu ile ilgili olarak Prof. Dr. Mahir TURHAN; Türkiye İstatistik Kurumunun 

rakamlarına göre Türkiye’de bir kişinin bütçesinin % 4,5’ini un ve unlu mamullere 

harcadığını ve fiyat farkı alındığında glutensiz beslenmek zorunda olmayan bir kişi için 38 

TL olarak hesaplanan tutarın bir çölyaklı birey için 210 TL olacağını ifade etmiştir. 139 

Komisyon üyesi İstanbul Milletvekili Durmuş Ali SARIKAYA ise; konunun 

bireysel düşünülmemesi gerektiğini, evde bir çölyaklı olsa bile mutfağın glutensiz 

beslenmeye uygun olabilmesi için tüm ailenin göz önünde bulundurularak desteklerin bu 

kapsamda genişletilmesinin uygun olacağını belirtmiştir. 140  

2.2.5 İthal Gıdalarla İlgili Sorunlar 

Ülkemizde glutensiz gıda piyasasına % 65-70 düzeyinde ithal ürünlerin hâkim 

olduğu belirtilmektedir. İthal glutensiz gıdaların lezzet, ürün çeşitliliği gibi sebeplerle yerli 

glutensiz gıdalara göre daha fazla tercih edildiği ifade edilmekte ancak vergilendirme, 

analiz sıklığı ve ücretleri ürün fiyatlarına yansımaktadır.141 

																																																													
139 Prof. Dr. Mahir Turhan’ın 11 Ekim 2017, Özgür Erdoğan’ın 26 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, 
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
140 Özgür Erdoğan’ın 26 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
141 Prof. Dr. Mahir Turhan’ın 11 Ekim 2017 tarihli ve Özgür Erdoğan’ın 26 Ekim 2017 tarihli Dinleme 
Tutanakları, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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İthal glutensiz ürünler ile ilgili yaşanan sıkıntılar, uluslararası bir glutensiz ürün 

üreticisi olan Schar firmasının Türkiye Distribitörü Nustil Genel Müdürü Özgür 

ERDOĞAN tarafından şu şekilde özetlenmiştir:142 

2.2.5.1 Analiz Ücretlerinin Yüksekliği 

Analiz bedellerinin ürün maliyetinin % 25-50’sine denk geldiği, 30.000 €’luk 

sevkiyat için 7.500 € ile 15.000 € arasında ödeme yapılabildiği ve analiz ücretlerine her yıl 

% 10-15 zam yapıldığı ifade edilmiştir. 

2.2.5.2   Analiz Sıklık Oranlarının Yüksekliği 

Gıda ithalatında analiz sıklığının dünya genelinde maksimum % 10 düzeyinde 

olduğu, ülkemizde farklı analizler için (GDO, mikrobiyolojik, kimyasal, gluten) için bu 

sıklığın % 50’lere ulaşabildiği, bu nedenle maliyeti olumsuz etkilediği belirtilmektedir.  

2.2.5.3   Genel İthalat Süresinin Uzunluğu 

İthalat sürecinin yaklaşık 30-45 günü bulduğu, raf ömrü 5 ay olan ekmeklerin raf 

ömrünün bitmesine 1 ay kala marketler tarafından kabul edilmediği, etiketlemede katma 

değeri tartışmalı birçok değişikliğin hem zaman kaybı ve ilave maliyete yol açtığı hem de 

tüketicide negatif algı yaratacak görsele neden olduğu belirtilmektedir.  

Analiz sıklığının düşürülmesinin ya da analiz ücretlerinde indirime gidilmesinin 

ithal glutensiz ürünlerin fiyatlarının makul seviyelere çekilmesinde etkili olacağı 

düşünülmektedir. İthal ürünlerdeki fiyat iyileştirmelerinin rekabetçi pazarda yerli ürünleri 

de fiyat, kalite ve lezzet açısından daha iyi ürün üretmeye zorlayacağı ve bu durumun hem 

çölyaklılar hem de sektör için olumlu yansımaları olacağı ifade edilmektedir. Ayrıca, 

pazarın büyümesinin orta-uzun vadede dünya markası glutensiz ürünlerin Türkiye’de 

üretilmesi olasılığını güçlendireceği düşünülmektedir. 

																																																													
142 Özgür Erdoğan’ın 26 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.	
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2.3 MEVCUT VE ÖNGÖRÜLEN SOSYAL YARDIM VE DESTEKLER  

2.3.1 Çölyak Hastalarına Ve Hasta Yakınlarına Yönelik Mevcut Sosyal Destekler 

Komisyonun 2 Kasım 2017 tarihli toplantısında Komisyona bilgi  veren Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Abdülhalim 

TÜRKKANI; 

Ülkemizde sosyal yardım faaliyetlerinin 3294 sayılı Kanun kapsamında 

yürütüldüğünü, hanenin muhtaçlık durumu göz önünde bulundurularak Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile bu yardımların icra edildiğini ifade 

etmiştir.  

TÜRKKANI, Çölyak Hastalarına yönelik ayrı bir yardım verilmediğini, yardım 

verilen 1,3 milyon hane ve 10 milyon kişi içerisinde kaç kişinin çölyaklı olduğuna dair bir 

veri bulunmadığını, ancak, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile ortak bir 

çalışma ile bu kişilerin tespit edilebileceği ve çölyaklılar için ayrı bir sosyal yardım 

programı başlatılabileceğini belirtmiştir.  

TÜRKKANI, ayrıca, genel olarak muhtaçlık kriteri esas alınarak yardım alanlar 

arasında çölyaklı olanların belirlenmesi halinde öncelikli olarak bu vatandaşlarımızın 

ihtiyaçlarının giderilmesi ve doktor kontrolü ile tavsiye edilen uygun glutensiz ürünlerin 

tedariki konusunda bir talimat verilmesinin mümkün olduğunu ifade etmiştir.143  

Komisyon Üyesi Antalya Milletvekili Sayın Ahmet Selim YURDAKUL 

tarafından; çölyaklı vatandaşlar arasında muhtaç olanların diğer vatandaşlarımız gibi 

başvuru yapmaları halinde yardımlardan faydalanmasının mümkün olduğu, ayrı bir yasal 

düzenleme ile çölyaklılara yapılması muhtemel bir yardımın muhtaçlık olarak 

algılanabileceği ve özellikle çocuklar açısından olumsuz psikolojik etkileri olabileceği 

ifade edilmiştir.  

Komisyon Üyesi Mersin Milletvekili Sayın Yılmaz TEZCAN ise, Çölyak 

Hastalığında engellilik oranının % 25 olarak verildiğini ancak, Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığının engelli aylığına hak kazanmak için en az % 40 gibi bir oran gerektiğini ifade 

																																																													
143 Mehmet Abdülhalim Türkkanı’nın 2 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri 
Başkanlığı. 
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etmiştir. Bu durumda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından çölyak hastalarına yönelik 

glutensiz gıda dağıtımı konusunda yardım ve destek beklenebileceğini belirtmiştir. 

Dünyada Çölyak Hastalarına yönelik devlet politikaları; nakdi yardımlar, vergi 

indirimi, doğrudan gıda yardımları, reçeteli glutensiz gıda desteği vb. şekillerde 

gerçekleşmekte ve tüm bu uygulamaların avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Sosyal 

desteklerin hayata geçirilmesinde hastaların sosyo-ekonomik düzeyleri, beslenme 

alışkanlıkları, hane geliri, uygulanacak yöntemin etkinliği (aracı kurumlara ihtiyaç 

duyulması, mevzuat değişiklikleri vs. gerektirmesi, fayda-maliyet analizi vb.) gibi 

durumların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.144 

İstanbul, İzmir, Eskişehir gibi büyükşehir belediyelerinin (Halk Ekmek) yanı sıra 

bazı ilçe belediyeleri ile bazı kaymakamlıklar ve ticaret odaları tarafından değişik 

dönemlerde ve özellikle de bayramlarda gıda yardımı yapılabilmektedir. Ayrıca, engellilik 

oranları dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan çeşitli yardımlar da söz 

konusu olmaktadır.   

2.3.2 Glutensiz Gıda Üretimine Yönelik Kamu Teşvikleri  

Ülkemizde yaklaşık 700.000 Çölyak Hastası bulunduğu tahmin edilmektedir. Ömür 

boyu sıkı bir glutensiz diyet sürdürmesi gereken çölyaklıların güvenilir ve kaliteli gıdaya 

erişimi en temel ihtiyaçları olarak görülmektedir. 

Diğer taraftan tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de niş pazar konumunda 

bulunan glutensiz ürün piyasasında yaşanan sorunlar maliyeti artırmakta, miktar, kalite ve 

fiyat anlamında makul ürünlerin Türkiye’nin her köşesinde bulunan çölyaklılar ile 

buluşturulması önünde engel teşkil etmektedir.  

Komisyonumuz üyesi Bursa Milletvekili Sayın Ceyhun İRGİL 26 Ekim 2017 

tarihli komisyon toplantısında; Çölyak Hastası sayısının artmasının istenmediğini ancak 

ekonomik teori gereği bir ürünün arzının artması için talebinin artması gerektiğini ifade 

etmiş, bu durumda ise yapılması gerekenin talep edenin desteklenmesi veya arz edenin 

yani üreticilerin teşvik edilmesi olduğunu belirtmiştir. 

																																																													
144 Pinto-Sanchez MI, Verdu EF, Gordillo MC, et al. Tax-deductible provisions for gluten-free diet in Canada 
compared with systems for gluten-free diet coverage available in various countries. Canadian Journal of 
Gastroenterology & Hepatology. 2015;29(2):104-110. 



‒ 65 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 554)

 
 

65 
 

11 Ekim 2017 tarihli toplantıda Komisyona bilgi veren Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Nihat PAKDİL ise, birincil üretime 21 ürün 

grubunda desteklemeler bulunduğunu ifade etmiş olup glutensiz ürün çeşitliliğini arttırmak 

üzere kinoa, karabuğday vb. ürünlerin de destekleme kapsamına alınması konusunun 

dikkate alınacağını vurgulamıştır. PAKDİL, ayrıca, sanayi ve/veya üniversitelerin talepleri 

üzerine AR-GE desteği sağlanabileceğini ve TÜBİTAK’a bu tip ürünlerin geliştirilmesi 

için projelerin desteklenmesi hususunda tavsiyelerde bulunulabileceğini belirtmiştir.145 

Ülkemizde glutensiz üretim yapan Sinangil Un firmasının Satış ve Pazarlama 

Müdürü İlhan METİN ve Beşler Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Kemal ÇAKMAK, 9 Kasım 

2017 tarihli komisyon toplantısında yerli üretimin teşvik edilmesine yönelik olarak 

aşağıdaki önerilerde bulunmuştur:146 

-  Ürünlere uygulanan KDV oranının % 8’den 1’e indirilmesi,  

-  Üretimde kullanılan ambalajlara uygulanan % 18 oranındaki KDV’nin 

azaltılması,  

- Glutensiz üretim yapan işletmelerde personel maaşının devlet tarafından 

karşılanması,  

-  Zincir marketlerde büyük ya da küçük olmasına bakılmaksızın herhangi bir 

marka tarafından üretilen glutensiz ürünler için raf bedeli uygulanmaması. 

Diğer taraftan ithal glutensiz gıdalar için sağlanabilecek gümrük vergisi indirimi, 

diğer vergisel avantajlar, analiz sıklığının azaltılması ya da analiz ücretlerinde uygulanacak 

bir indirimin daha makul fiyatlı ürünlerin ülkemiz piyasasında yer almasını sağlayacağı, bu 

durumun yerli üretime de yansıyacağı düşünülmektedir.  

																																																													
145 Nihat Pakdil’in 11 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
146 İlhan Metin ve Kemal Çakmak’ın 9 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri 
Başkanlığı. 
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2.4 HASTALARIN VE HASTA YAKINLARININ SORUNLARI 

2.4.1 Teşhis ve Tedavi ile İlgili Sorunlar 

Çölyak Hastalığı, genetik olarak yatkın insanlarda glüten alımı sonucunda ince 

bağırsakta hasara neden olan ciddi bir otoimmün bozukluktur.147 Hastalık bazı bireylerde 

yıllarca hiç belirti vermez veya çok hafif seyredebilir ve kişi çölyaklı bir hasta olduğunu 

uzun süre fark etmeyebilir. Hastalık tipik belirtilerle başlayabileceği gibi çok hafif 

belirtilerle de seyredebilmektedir.148 

Çölyak Hastalığı her yaşta teşhis edilebilmekle birlikte teşhisi zor olan 

hastalıklardan biridir. Çünkü belirtiler çoğunlukla ilişkili bir başka hastalığı da 

düşündürmektedir. Örneğin, erken osteoporoz, kansızlık, teşhis edilmemiş laktoz alerjisi 

gibi hastalıklarla benzer belirtiler gösterdiğinden karıştırılabilmektedir.149  

 Çölyak Hastalığının tek tedavisi buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan 

glutenden uzak sıkı bir diyeti ömür boyu uygulamaktır.150 

 Ülkemizde yaklaşık 750 bin Çölyak Hastası olduğu tahmin edilmektedir. Hastaların 

henüz ancak yüzde 10’una tanı konulabilmiştir.151 

 Komisyonun 11.10.2017 tarihli toplantısında Komisyona bilgi veren Mersin 

Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir TURHAN, ülkemizde 

nüfusun yüzde 1’inin çölyaklı olduğunu, Avrupa’da gluten intoleransı ve dermatitis 

herpetiformis için verilen oranın yüzde 14 dolayında tahmin edildiğini belirtmiştir. 

Dolayısıyla ülkemizde glutensiz beslenmek zorunda olanların sanıldığından daha yüksek 

bir nüfus olduğunu, yaklaşık 800 bin kişinin Çölyak Hastası olabileceğini dile 

getirmiştir.152 

 Komisyonun 02.11.2017 tarihli toplantısında Prof. Dr. Sema AYDOĞDU gelişmiş 

ülkelerde her tanı alan bir çölyak hastası için 5 ila 7 tanı alamayan hasta olduğunu, 

ülkemizde ise bir çölyak tanısına karşın 50 ila 70 hastaya tanı konulamadığını belirtmiştir. 

AYDOĞDU, ülkemizde 80 milyonda beklenen çölyaklı sayısının kabaca 500 bin ila 700 

																																																													
147 https://celiac.org/celiac-disease/understanding-celiac-disease-2/what-is-celiac-disease/ Erişim Tarihi: 
09.10.2017 
148 http://yeni.thsk.gov.tr/obezite-colyak/2068-obezite-colyak-belirtileri-tanisi-ve-komplikasyonlari.html 
Erişim Tarihi: 09.10.2017 
149 http://www.colyak.org.tr/sayfa.asp?Sayfa=Kategori&Bolum=5 Erişim Tarihi: 09.10.2017 
150 http://yeni.thsk.gov.tr/obezite-colyak/2066-obezite-colyak-hastaliginin-tedavisi-nedir.html Erişim Tarihi: 
09.10.2017 
151 http://ispartaism.saglik.gov.tr/TR,15472/dunya-colyak-gunu.html Erişim Tarihi: 18.10.2017  
152 Prof. Dr. Mahir Turhan’ın 11 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri 
Başkanlığı.  
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bin arasında tahmin edildiğini; ancak kayıtlı çölyaklı sayısının 70 bin civarında olduğunu, 

çölyaklıların % 86-90’ına tanı konulmamış olduğunu ifade etmiştir.153 

 Bu anlamda tanı konulmamış hastalar ciddi sağlık problemleri yaşamakta ve tedavi 

edilmezlerse malabsorbsiyon, büyüme geriliği, hipokrommikrositer anemi, megoblastik 

anemi, kalsiyum ve K vitamini eksikliği, otoimmün hastalıkların prevelansında artış, 

osteoporoz, kısırlık, düşük, depresyon, lenfoma, kalın ve ince bağırsak kanserleri gibi pek 

çok riskle karşı karşıya kalmaktadır.  

 İnsan sağlığı üzerinde pek çok önemli değişime neden olmasından dolayı çölyaklı 

hastalara doğru teşhisin konması önem arz etmektedir. Teşhis yöntemlerinden kan testleri, 

serolojik özel testler  (AGA, EMA) ile ön tanı konmakta; ancak kesin tanı ince bağırsak 

biyopsisi ile konmaktadır.154  

 Ancak Prof. Dr. Mahir Turhan, çölyakın semptomlarının diğer gastrointestinal 

rahatsızlıklarla benzer olması nedeniyle kişiye çölyak teşhisi konulmasında geç kalındığını 

ve bu nedenle doktorların çölyak hakkındaki farkındalığının geliştirilmesi gerektiğini 

vurgulamıştır. 

 Komisyonun 02.11.2017 tarihli toplantısında Doç. Dr. Ferdane PİRİNÇCİ 

SAPMAZ; Çölyak Hastalığının genellikle çocukluk çağı hastalığı olduğunu ve o dönemde 

tanı alındığını; bu nedenle erişkindeki belirti ve bulguların sıklıkla gözden kaçabildiğini ve 

tanının gecikebildiğini ifade etmiştir. PİRİNÇCİ SAPMAZ, Amerika Birleşik 

Devletlerinde yapılan bir çalışmada semptomların başlangıcından tanıya kadar geçen 

sürenin ortalama on yıl olarak saptandığına dikkat çekmiştir.  

 PİRİNÇCİ SAPMAZ, 2013 tarihli Amerikan Gastroentroloji Koleji Rehberinde 

[American College of Gastroenterology Guideline] kilo kaybı, kronik diyare, yemek 

sonrası karın ağrısı, şişkinlik, herhangi malabsorpsiyon laboratuvar bulgusu olan hastaları, 

birinci derece akrabalarında Çölyak Hastalığı tanısı olan semptomatik hastaları, yine 

birinci derece akrabalarında Çölyak Hastalığı tanısı olan asemptomatikleri, karaciğer 

fonksiyon testi bozukluğu yaşayan ve altta yatan herhangi bir hastalık bulunamamış 

hastaları, sindirim sistemi bulguları ya da laboratuvar bulguları olan tip I diyabetli 

hastaların çölyak taramasının yapılmasını önerdiğini aktarmıştır.155 

																																																													
153 Prof. Dr. Sema Aydoğdu’nun 2 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri 
Başkanlığı. 
154 http://yeni.thsk.gov.tr/obezite-colyak/2068-obezite-colyak-belirtileri-tanisi-ve-komplikasyonlari.html  
155 Doç. Dr. Ferdane Prinçci Sapmaz’ın 2 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak 
Hizmetleri Başkanlığı. 
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 Aynı toplantıda Prof. Dr. Sema AYDOĞDU, 2011 yılının Ağustos ayında 

gerçekleştirilen DPT (Kalkınma Bakanlığı) projesinde ülkemizde 6-17 yaş aralığındaki 

20.000 çocuğun tarandığını ve Çölyak Hastalığının 110 çocukta 1 görüldüğünü belirtmiştir. 

Erişkinlere yönelik bir verinin henüz olmadığını, yine Kalkınma Bakanlığı projesiyle 

erişkinlerin taranabileceğini dile getirmiştir.  

 AYDOĞDU, ardından Çölyak Hastalığının tıbbın bütün disiplinlerini ilgilendiren 

bir sorun olduğunu dile getirmiş, başta aile hekimleri ve çocuk hekimleri olmak üzere, 

dâhiliye, genel cerrahi, çocuk cerrahisi, kadın doğum, dermatoloji, göğüs hastalıkları, 

KBB, üroloji, fizik tedavi, romatoloji, kardiyoloji, ortopedi, nöroloji, psikiyatri, diş 

hekimleri, göz hastalıklarına kadar bütün doktorların çölyak hakkında farkındalık edinmesi 

gerektiğini ifade etmiştir. Tıbbın bütün disiplinlerinin kongrelerinde çölyak konusuna 

ilişkin bir oturum düzenlenmesini ve bu konuda doktorların bilinçlendirilmesi gerektiğini 

vurgulamıştır. 156	

 AYDOĞDU tüm aile hekimlerine çölyak eğitiminin verilmesi gerektiğini ifade 

etmiş ve aile hekimlerinin çölyak şüphesi duyduğu taktirde parmak ucu testine 

başvurmasının önemini vurgulamıştır. Aydoğdu, bu testin SGK kapsamına alınmasını 

önermiş, tüm aile hekimlerinin ailede bir çölyaklı varsa birinci ve ikinci derece 

akrabalarını taraması ve sorumlu olduğu alandaki tüm çölyaklıları tespit edip kayıt altına 

alması gerektiğini ifade etmiştir. Böylece çölyaka ilişkin tanı alma sorununun 

aşılabileceğini belirtmiştir. 	

 Komisyonun 27.07.2017 tarihli toplantısında AK Parti İstanbul milletvekili Durmuş 

Ali SARIKAYA eşinin ve çevresindeki pek çok kişinin doktor olmasına rağmen kızına geç 

teşhis konulduğunu belirtmiştir. Antalya Çölyak Derneği Başkanı Hakan YILMAZ hem 

Türkiye’de hem de yurtdışında gittikleri doktorların kızına uzun yıllar teşhis koyamadığını, 

kızı karaciğerini kaybetmek üzereyken ancak çölyak teşhisinin konulabildiğini anlatmıştır. 

Sakarya Glutensiz Yaşam Derneği Temsilcisi Hemşire Filiz Elif SAMANCI kendisinin bir 

sağlık personeli olmasına rağmen ne kendisinin ne de doktorların kızındaki şikayetlerin 

nedeninin çölyaktan kaynaklandığını bildiğini ve kızına geç teşhis konulduğunu 

söylemiştir. Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Nazmiye Oya ÖZDEN ise kendisine çölyak 

																																																													
156 Prof. Dr. Sema Aydoğdu’nun 2 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri 
Başkanlığı. 
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tanısının çok geç konulduğunu ve ölümden döndüğünü anlatmıştır.157 Bu anlatımlardan 

çölyaklıların erken teşhis konusunda ciddi problemler yaşadığı anlaşılmaktadır.  

 Bir kez daha vurgulamak gerekir ki, hastalara erken ve doğru tanı konulabilmesi 

için doktorların çölyak hakkındaki farkındalığının artırılması büyük önem arz etmektedir. 

2.4.2 Sosyo-Ekonomik Sorunlar 

 Çölyaklılar ve çölyaklı çocukları olan aileler glutensiz beslenme konusunda çeşitli 

sorunlar yaşamaktadır. Bunların başında çölyaklıların glutensiz gıdaya ulaşmada 

yaşadıkları güçlük gelmektedir. Bir diğeri Çölyak Hastalarına yapılan SGK ödemelerinin 

yetersiz bulunması ve son olarak da gıda firmalarının çölyaklılar için ürettikleri ürünlerin  

özellikle dar ve orta gelirli ailelerin alım gücünü zorlayacak fiyatta piyasaya arz 

edilmesidir.  

 Ülkemizde yerli glutensiz ürün üreten firma sayısı sınırlıdır. Çünkü bu ürünlerin 

gerek ham maddelerinin fiyatının gerekse sanayi yatırımlarının maliyeti yüksektir. Çapraz 

bulaşı riskinden ötürü glutenli ürün üretilen bir fabrikada, glutensiz gıda üretmek mümkün 

değildir. Aksi takdirde çölyaklıların sağlığı ciddi oranda tehlikeye atılmış olmaktadır. 

Ülkemizdeki çölyaklı sayısı hakkında kesin istatistiki verilerin bulunmaması da, firmaların 

bu ürünlerin ne kadarının tüketileceğini tahmin edememelerine ve üretim ölçeği hakkında 

karar vermekte güçlük çekmelerine yol açmaktadır. Bu nedenle de glutensiz gıda üretimi, 

çoğu kez yerli firmaların bir sosyal sorumluluk projesi anlayışıyla yatırım yaptıkları bir 

alandır.  

 Yukarıda belirtilen sebeplerden ötürü, piyasanın büyük bir bölümünü ithal glutensiz 

ürünler oluşturmaktadır. İthal ürünlerin fiyatı oldukça yüksek olup, düşük ve orta gelirli 

çölyaklı ailelerin alım gücünü zorlamaktadır.  Buna rağmen yerli glutensiz ürünlere kıyasla 

ithal ürünlerin çok daha fazla tüketildiği gözlenmektedir. Bunun temel nedeni, son 

zamanlarda kayda değer iyileştirmeler gerçekleşmiş olsa da, yerli glutensiz ürünlerin 

tüketicinin damak tadına hitap etmekte istenen seviyede başarılı olmamasıdır. Ayrıca 

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde bu ürünlere erişim görece kolayken 

Anadolu’nun diğer illerindeki çölyaklılar glutensiz besinlere ulaşmada zorluk 

çekmektedirler.  

 Çölyak hastası çocukların ailelerinin önemli bir bölümünün, düşük ve orta gelir 

seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, bu ailelerin ekonomik yetersizlikleri nedeniyle 
																																																													
157 Nazmiye Oya Özden’in 27 Temmuz 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri 
Başkanlığı. 
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glutensiz ürünleri temin etme noktasında devletin desteğine ihtiyaçları bulunmaktadır. 

Komisyon toplantılarına katılan çölyaklı aileler ve çölyak dernekleri halihazırda Çölyak 

Hastalarına yapılan SGK ödemelerinin yetersiz olduğunu dile getirmiştir.  

 Komisyonun 11.10.2017 tarihli toplantısında AK Parti İstanbul milletvekili Durmuş 

Ali SARIKAYA, SGK’nın çölyaklı ailelere yaptığı yardımın nakit para yerine; yalnızca 

glutensiz çölyak ürünü alınabilecek bir fiş veya çek şekline dönüştürülmesi yönünde 

talepler olduğunu ve bunun onlar için daha faydalı olacağını ifade etmiştir. Çölyak 

derneklerinin de aynı düşüncede olduğunun anlaşılması üzerine Komisyonun 6 Aralık 

2017 tarihli toplantısına katılan PTT A.Ş. Genel Müdürü Kenan BOZGEYİK, çölyaklılar 

için PTT Kart çıkarılabileceğini, Sosyal Güvenlik Kurumunun çölyaklılara yaptığı nakit 

ödemenin alışveriş puanı olarak bu kartlara aktarılabileceğini, böylece herhangi bir 

suistimale imkan verilmeden bu ödemelerin sadece glutensiz ürünlerin alımında 

kullanılmasının sağlanabileceğini belirtmiştir. BOZGEYİK, ayrıca glutensiz ürünlerin 

kargo ücretinde mevzuatın kuruma tanıdığı azami indirimlerin yapılacağını ve PTT 

A.Ş.’nin e-ticaret platformu üzerinden yapılan glutensiz ürün alışverişlerinde %10 

oranında bir indirim yapılabileceğini kaydetmiştir.   

 Komisyonun 26.10.2017 tarihli toplantısında CHP Bursa Milletvekili Ceyhun 

İRGİL, ekonomide bir ürünün maliyetinin düşürülebilmesinin ancak talebin artmasıyla 

mümkün olabileceğini; bu nedenle maliyetin düşürülebilmesi için tek yolun arz edenin 

veya talep edenin desteklenmesinden geçeceğini kaydetmiş, bir firmanın yetkililerinin 

sadece kâr amaçlı hareket ettikleri taktirde, glutensiz ürün üretiminin iyi bir yatırım alanı 

olmadığını, bunun ancak bir sosyal sorumluluk projesiyle yapılabileceğini dile getirmiştir. 

Bununla birlikte bir firmanın glutensiz ürün üretmenin maliyetini pahalı bulması halinde 

ithal hammadde almak yerine kendi ülkemizde bu malların üretimini 

gerçekleştirebileceğini ifade etmiş ve bu firmaların mümkünse yurt dışına kendi ürünlerini 

ihraç etme yoluna gitmesini önermiştir. İRGİL’e göre böylece hem üretim maliyeti düşmüş 

hem de ürün pazarı büyümüş olacaktır. 

 Kocaeli Çölyak Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı 

Nesrin ATAR, ithal glutensiz ürün fiyatlarının tüketiciye gelinceye kadar 2-3 katına 

çıktığını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bu konuda gerekli iyileştirme çalışmaları 

yapması, yerli üreticinin teşvik edilmesi ve glutensiz ürün çeşitliliğini artırılması ile 

çölyaklıların glutensiz beslenmede yaşadığı sorunların giderileceğine dikkat çekmiştir.158   

																																																													
158 Kocaeli Çölyak Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nesrin Atar’ın 26 Ekim 
2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.  
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2.4.3  Ürünlerin Etiketlenmesi ile İlgili Sorunlar 

 Çölyaklıların glutensiz ürünlerle ilgili karşılaştıkları bir diğer önemli sorun ise, 

piyasadaki ürünlerde etiket bilgisinin ve alerjen uyarısının tam ve netlikle belirtilmemiş 

olmasıdır.  Tüm dünyada ve ülkemizdeki çölyaklılar market alışverişlerinde iyi bir etiket 

okuyucusu olmak ve satın aldıkları ürünün gluten içerip içermediğini kontrol etmek 

zorundadır. Fakat ürünleri güvenli etiketleme konusu, ülkemizde halen sorunludur. Bu 

noktada çölyakla ilgili sivil toplum örgütleri ve dernekler, kendi imkânlarıyla firmalarla 

yazışmakta ve “glutensizdir”  bilgisine sözel veya bazen analiziyle beraber ulaşmaktadır. 

Ancak her firma ve gıda için bu durumu sağlamak mümkün olamadığı gibi,  6 ay önce 

glutensiz diye tüketilen bir gıdanın sonradan tedarikçisi değişerek veya ürün bandı 

değişerek glutenli bir hal aldığına tanık olunmuştur. Böyle bir durumun çölyaklılar için 

ciddi sağlık problemleri oluşturacağı göz ardı edilmemelidir.159         

 Gluten içeren gıdaların kolaylıkla tanınması çölyaklı hastaların başta gelen talepleri 

arasında yer almaktadır. Bu kapsamda glutensiz gıdaların tanımlanması ve hastalar 

tarafından tanınmasını sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi ve tedavide bir diğer sorun 

olan çapraz bulaşma ile ilgili sorunların giderilmesine yönelik olarak glutensiz ürünlerin 

denetimine ağırlık verilmesi ve gıda zincirinde yer alan tüm işletmelere bu konuda 

farkındalık kazandırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 11 Ekim 2017 tarihli toplantıda 

Komisyona bilgi veren Çölyak Yaşam Derneği Başkanı Nazmiye Oya ÖZDEN, doğası 

gereği gluten içermesi beklenmeyen bir üründe dahi üretim hattı vs. kaynaklardan çapraz 

bulaşı riski olduğundan bu durumun çölyaklıları marka bağımlısı olmaya mecbur 

bıraktığını ifade etmiştir.160  23 Kasım 2017 tarihli toplantıda Komisyona bilgi veren 

Antalya Çölyak Derneği Başkanı Hakan YILMAZ da, ülkemizde glutensiz gıdalar 

üzerinde yapılan çalışmada glutensiz ürünlerde gluten bulunma oranının % 18 gibi yüksek 

bir oran olduğunu kaydetmiştir.161 Glutensiz olduğu teyit edilemeyen hiçbir ürünün 

çölyaklılar tarafından tüketilemediği ifade edilmiş olup uygun etiketleme yöntemleri ve 

etkin denetimle bu sorunların aşılabileceği belirtilmiştir.  

																																																													
159 Antalya Çölyak Derneği Hakan Yılmaz, Adana Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven ve Glutensiz 
Beslenme ve Gıda Kontrol Derneği Başkanı Dr. Tülin Kurtul Demirhan tarafından Çölyaklı Çocuklar ve 
Ailelerinin Sorunları Hakkında Komisyona sunulan bilgi notu. 
160 Nazmiye Oya Özden’in 11 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri 
Başkanlığı. 
161 Hakan Yılmaz’ın 23 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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159 Antalya Çölyak Derneği Hakan Yılmaz, Adana Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven ve Glutensiz 
Beslenme ve Gıda Kontrol Derneği Başkanı Dr. Tülin Kurtul Demirhan tarafından Çölyaklı Çocuklar ve 
Ailelerinin Sorunları Hakkında Komisyona sunulan bilgi notu. 
160 Nazmiye Oya Özden’in 11 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri 
Başkanlığı. 
161 Hakan Yılmaz’ın 23 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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2.4.4 Sosyal ve Psikolojik Sorunlar  

Çölyaklıların en büyük sorunlardan birisi sosyal ortamda yok sayılmalarıdır.162 

Okul kantini ve yemekhanelerinde, iş yerlerinde, hastanelerde, kışla ve askeri tesislerde, 

cezaevlerinde, restoran ve pastanelerde, tiyatro ve sinemalarda, çeşitli müsabakaların 

gerçekleştirildiği stadyumlarda, seyahatlerde ve otellerde glutensiz ürünlere ve menüye 

ulaşılamamakta; çölyaklılar bu nedenle beslenme konusunda ciddi sıkıntılar 

yaşamaktadırlar.  

Bu anlamda çölyaklıların yalnızca glutensiz gıdaya değil; aynı zamanda glutensiz 

alanlara da ihtiyacı bulunmaktadır. Okullarda, üniversitelerde, iş yerlerinde, hastanelerde, 

ceza evlerinde, askeri kışlalarda, kamu kurumlarında, belediyelerde ve otellerde glutensiz 

alanların oluşturulmasına gereksinim duyulmaktadır.163  

Prof. Dr. Mahir TURHAN, çölyakın bir hastalık değil, özel bir durum olduğunu, 

çölyaklıların ana sorununun daha çok psikolojik ve sosyal boyutta olduğunu ifade etmiştir. 

Gluten içermeyen çok ürün olduğunu; dolayısıyla çölyaklıların bu ürünleri 

tüketebileceklerini söylemenin maddesel bir bakış açısı olduğunu dile getirmiştir.164 Çünkü 

buğday ağırlıklı beslenen toplumumuzda bu beslenme kültüründen tamamen farklı bir 

beslenme biçimini, diğer bir deyişle glutensiz yaşam biçimini benimsemek ve sürdürmenin 

çeşitli zorlukları bulunmaktadır.165  

Sakarya Glutensiz Yaşam Derneği Başkanı Filiz Elif SAMANCI, Komisyonun 

02.11.2017 tarihli toplantısında çölyaklı kızı ile yaşadığı bir anısını paylaşmıştır. Kızını 

aquapark eğlence merkezine götürmeden önce işletmeyi arayarak kızının özel bir durumu 

olduğu için özel beslendiğini, bu nedenle oradan yemek hizmeti alamayacağını, oraya 

gelirken onun diyetini beraberinde getirmek zorunda olduğunu anlatmış, kendisine bunun 

bir sorun teşkil etmeyeceğini ve bu şekilde tesisten faydalanabileceklerini söylediklerini 

belirtmiştir. Ancak tesise ulaştıklarında bambaşka bir durumla karşılaştıklarını, çantalarının 

didik didik arandığını ve beslenme saatinde kızının güvenliğe gelerek yemeği yemesine 

																																																													
162 Sema Aydoğdu, Çölyak Hastalığında Ülkemizin Sosyal Sorunları, s.11. 
http://nostalji.semaaydogdu.com/metinler/colyakhastaligindasosyalsorunlar.doc Erişim Tarihi: 18.10.2017  
163 27 Temmuz 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.  
164 Prof. Dr. Mahir Turhan’ın 11 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri 
Başkanlığı. 
165 Sema Aydoğdu, Çölyak Hastalığında Ülkemizin Sosyal Sorunları, s.5. 
http://nostalji.semaaydogdu.com/metinler/colyakhastaligindasosyalsorunlar.doc Erişim Tarihi: 18.10.2017  
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izin verilebileceğini söylediklerini ve karşılaştıkları bu muamelenin ve kızının toplumdan 

tecrit edilerek karnını doyurmasına izin verilmesini doğru bulmadığını aktarmıştır.166  

Kocaeli Çölyak Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı 

Nesrin ATAR, bir dernek üyesinin mektubunu Komisyonun 26.10.2017 tarihindeki 

toplantısında paylaşmış; dernek üyesinin 8 yaşındaki kızının “Anneciğim, ben sağlıklı 

besleniyorum, sen üzülme. Beni üzen, arkadaşlarım, onlardan ayrı yediğim zaman bana 

uzaylıymışım gibi davranıyorlar.” dediğini ve bir anne olarak çok üzüldüğünü aktarmıştır.  

Ayrıca özellikle ilköğretim çağındaki çocukların çok acımasız olabildiği ve çölyaklı 

çocuklara “Sen zaten yiyemezsin.”, “Bir lokma yesen ölmezsin ya.” ya da “Sen de ne 

marka düşkünüsün.” gibi rencide edici sözler sarf edilebildiği belirtilmiştir.167  

Çölyak Hastalarının ve ailelerinin karşılaştıkları bir diğer önemli sorun, çölyaklı 

olduklarını kabullenmeleri ve hayatlarının geri kalan kısmını bu özel duruma uygun olarak 

düzenlemelerinde güçlük yaşamalarıdır. Bazı durumlarda çölyaklı olduğunu gizleyen, 

çölyaklı olduğunu açıklamak zorunda kalmamak için sosyal ortamlarda diyetini bozma 

eğilimi gösteren veya toplumdan giderek uzaklaşıp yalnızlaşan çölyaklılar bulunmaktadır. 

Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim ŞİVECAN, çölyak 

teşhisinden sonra çölyaklıların hayatlarının bir anda değiştiğini; bu nedenle de 

karamsarlaştıklarını, kendilerini yalnız hissedip çevreleriyle iletişim kuramadıklarını ve 

sosyalleşemediklerini dile getirmiştir.168 23 Kasım 2017 tarihli toplantıda Komisyona bilgi 

veren Yrd. Doç. Dr. Sibel AKMEHMET ŞEKERLER de, Çölyak Hastalarının psikolojik 

olarak kendini güçsüz hissetmek, hayatının kontrolünün kendi elinde olmaması, 

güvensizlik, depresyon vb. psikolojik sorunlar yaşayabildiklerini ifade etmiştir.169 

Sağlığa bağlı yaşam kalitesi fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel alanları içeren, 

zamanla değişen, sağlık alanında gittikçe dikkat çeken çok boyutlu bir kavramdır. Çölyak 

hastası çocuk ve ergenlerde psikiyatrik belirtilere ve yaşam kalitesi ile ilgili bilgilere henüz 

istenilen düzeyde ulaşılamamıştır. Yapılan bir araştırmada, çölyak tanılı çocuk ve ergenler 

depresyon ve anksiyete düzeyleri bakımından değerlendirildiklerinde, sağlıklı kontrol 

grubundaki çocuklardan farklı bir durum bulunamamıştır. Ancak Çölyak Hastalığı, çocuk 

																																																													
166 Sakarya Glutensiz Yaşam Derneği Başkanı Filiz Elif Samancı’nın 02.11.2017 tarihli Dinleme Tutanağı, 
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
167 Kocaeli Çölyak Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nesrin Atar’ın 26 Ekim 
2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
168 Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan’ın 27.07.2017 tarihli Dinleme 
Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
169 Yrd. Doç. Dr. Sibel Akmehmet Şekerler’in 23.11.2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak 
Hizmetleri Başkanlığı. 
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ve ergenlerin yaşam kalitesine olumsuz biçimde etki etmekte ve bu durum kısıtlı diyet 

tedavisine bağlı olabilmektedir.  

Kronik hastalığa bağlı olarak çocukların yaşam kalitesinde de olumsuz etkilenme 

olabilmektedir. Fiziksel aktivitelerdeki kısıtlanma ile birlikte çocuğun duygusal ve sosyal 

dünyasında da bir değişim meydana gelmektedir. Bu nedenle çocuklarda yaşam kalitesini 

değerlendirirken, hastalığın çocuğun yaşamına olan etkileri oldukça önem kazanmaktadır. 

Çölyak tanısı olan çocuk ve ergenlerdeki psikiyatrik bulgular ve bunun yaşam kalitesine 

olan etkileri konusunda ülkemize ait veriler kısıtlıdır.  

Ayrıca, çölyak hastası çocuk ve ergenlerin yaşam kaliteleri değerlendirildiğinde, 

fiziksel sağlık açısından sorun yaşamadıkları, ancak sağlıklı çocuk ve ergenlerle 

karşılaştırıldıklarında, psikososyal sağlık ve genel açıdan yaşam kalitesinde bozulma 

olduğu tespit edilmiştir. Özellikle ülkemizde glutensiz ürünlerin yeterince yaygın ve kolay 

ulaşılabilir olmaması psikososyal alanda yaşam kalitesindeki yetersizliğin sebeplerinden 

birini teşkil etmektedir.  

Bu çalışmanın sonuçlarına göre çölyak tanılı çocuk ve ergenlerin süreğen bir 

hastalık ile mücadele ederken yaşam kalitelerinin ruhsal ve sosyal açıdan olumsuz 

etkilendiği söylenebilir. Çocuklarda var olan yaşam kalitesindeki düşüşün kısıtlı diyetle 

ilişkili olduğu düşünülmekte olup, bu çocuk ve ergenlerin diyetlerine uygun ürünlerin 

yaygın ve erişilebilir olmasının sağlanması önemlidir. Çölyak tanısı bulunan çocuk ve 

ergenlerin ruhsal ve sosyal açıdan yaşadıkları sorunların çözümü için çocuk 

psikiyatristlerinin de bu çocukların takip ve tedavi ekibinde yer almaları gerekmektedir. 

Çölyak hastalığına eşlik eden psikiyatrik hastalıklar ve ortaya çıkış mekanizmalarının 

aydınlatılması için yapılandırılmış klinik değerlendirme içeren daha geniş örneklemli ve 

ileriye dönük izlemin olduğu araştırmalara ihtiyaç vardır. 170 

Çölyak ile psikolojik bozukluklar arasındaki ilişkileri araştıran bir çalışmada, 

örneklem grubundaki çölyaklı kişilerin bilişsel süreçlerinin, duygularının, davranışlarının 

ve sosyal etkileşimlerinin etkilendiği gözlemlenmiştir. Çalışmada, zihin bulanıklığı, hafıza 

kaybı, baş ağrısı, dikkat dağınıklığı gibi zihinsel sıkıntılar yanında hareketsizlik hali, 

yorgunluk, hiperaktivite, asperger sendromu, sakarlık, dengesizlik, yeme ve kilo 

problemlerinin davranışsal boyuttaki yansımaları katılımcılar tarafından dile getirilmiştir. 

Sosyal boyutta ise sosyal ortamlardan kaçınma, çekilme, huzursuzluk ve insanlardan 

																																																													
170 Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi: 2013;26:232-238 
http://www.dusunenadamdergisi.org/tr/TMakaleDetay.aspx?MkID=950 Erişim Tarihi: 18.10.2017 
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korkmak gibi şikâyetler dile getirilmiştir. Dolayısıyla, literatürde çölyakla ilgili araştırılan 

anksiyete, depresyon ve sinirlilik hali ile ilişkiler üzerinde durulmuştur.171  

Uluslararası Çölyak Hastalığı Dergisinde, yapılan bir araştırmaya dayanarak 

yayımlanan “Çölyak Hastalığında Psikolojik Boyutlar” adlı bir makalede de hastalığın 

özellikle Batı ülkelerinde görülme sıklığının arttığına dikkat çekilerek dünya çapında bir 

hastalık olduğu belirtilmektedir. Tek tedavi yolu olan glutensiz diyetin hastanın yaşam 

tarzı değişikliklerine uymasını gerekli kıldığı, ancak hastalıkla ilgili birçok bildiri 

yayımlanmasına rağmen, sadece birkaçının hastalığın psikolojik yönlerine odaklandığının 

görüldüğü ifade edilmektedir. Hastalık ve Glutensiz Diyetin psikolojik yönlerinin bilgisi ve 

olası müdahalelerin diyet ile ilgili kabul ve uyumu artırabileceği öngörülmektedir. Bu 

konuda yeterli iletişimin ve yeterli bilginin sağlanmasının en önemli faktörlerden biri 

olduğu görülmekle beraber, bilgilerin uygun miktarda ve kalitede sağlanması gerektiğine 

dikkat çekilmekte, psikolojik yönlerin bilgisinin bu açıdan yararlı olabileceği 

belirtilmektedir. Ancak infertilite veya bazı kanser riski gibi ciddi çölyak 

komplikasyonlarına ilişkin psikolojik boyutlarla ilgili yayınların yetersiz olduğu ifade 

edilmektedir.  

Hastalığın kabullenilmesi ile ilgili sorunlarla başa çıkmak için sağlık 

çalışanlarından yeterli bilgi alınması ve sürekli iletişimin sağlanması önem arz etmektedir. 

Tanı konduktan sonraki süreçte ilk aylarda durumu kabul etmeyle birlikte yaşanan 

rahatlamanın yerini zamanla hayal kırıklığı, korku, depresyon, kaygı, öfke, üzüntü ve 

diğerleri gibi ilk olumsuz duyguların aldığı belirtilmektedir.  Çünkü belirtilerin 

azaltılmasına yol açan tek olası tedavi olan glutensiz diyete uyum süreci hastaların sosyal, 

kişisel ve çalışma hayatında görülebilecek çok sayıda olumsuz etkiye yol açmaktadır. 

Çölyak hastalarında genellikle tanıdan sonra iyileşme görülür. Rahatlama zamanla azalır, 

ancak diyetin kabulü kademeli olarak artar. Olumsuz duyguların çoğunu yaşamak da 

zamanla azalır; örneğin, diyet ile 5 yıldan fazla yaşayanlar zorlukları ve olumsuz duyguları 

daha seyrek yaşarlar. Bununla birlikte, çoğu kişinin çölyak deneyimine maruz kaldıkları 

hayal kırıklığı ve izolasyon hissi, tanıdan birkaç yıl sonra dahi devam eder. Hastalığın 

sosyal yaşam üzerindeki etkisi de araştırılmıştır. Hastaların çoğu çölyakın çalışma ve boş 

zaman etkinliklerinde olumsuz bir etkisi olduğunu, çalışma yeteneklerini etkileyeceğini 

düşünmemektedir. Ev dışında yemek yeme konusunda endişeli olan insanlar, sosyal 

																																																													
171 Marie-Nathalie Beaudoin,  It’s Not Just In Your Head: The Psychological Impacts of Celiac Disease, 
https://www.beyondceliac.org/sitedata/docs/psychimpac/9f9149f1f70d5eac/psychimpactwebinarfinal.pdf	
Erişim Tarihi: 18.10.2017	
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faaliyetlerini düşürmeye yönelik stratejilerini değiştirmektedirler. Çölyak hastalarının 

büyük bir kısmı yemeklerini yanlarında taşımaktadırlar.  

Çölyak Hastalığının tedavisinde psikolojik ve sosyal boyutlar üzerinde durmak 

gerekir. Psikososyal destek ve müdahalelere öncelikle tanıdan sonraki dönemde ihtiyaç 

duyulmaktadır, ancak birkaç yıldır diyet yapanlar için bile belirli bir dereceye kadar destek 

alınması gerekmektedir. Hastalar çoğunlukla hastalıkları ve diyet hakkında yeterli bilgiye 

(eğitim) ve gündelik durumlarda kullanılabilecek belirli başa çıkma stratejilerine ihtiyaç 

duyar. Hastalık ile ilgili bilgi sunmayı hedefleyen bir kursun (baş etme stratejileri, bilgi, 

günlük yaşamdaki engeller gibi) hastaların refahını olumlu etkilediği düşünülmektedir.   

Hastaların kendi aralarındaki bilgi paylaşımları da olumlu bir etkiye sahiptir. 

Psikososyal bilinçlendirme, sağlık personeli, hasta yakınları ve genel olarak halk için de 

gereklidir. Toplumda daha fazla farkındalık, çölyakın sosyal hayat üzerindeki olumsuz 

etkisini hafifletecektir.172 

Temmuz 2012-Şubat 2014 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Hastanesi Çocuk 

Psikiyatrisi ve Çocuk Gastroenteroloji Kliniğinde gerçekleştirilen ve çölyaklı çocuklarda 

depresyon ve yaşam kalitesinin araştırıldığı bir çalışmada glutensiz bir diyet ile depresyon 

düzeyinin ve yaşam kalitesinin ilişkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara bakıldığında 

çölyaklı hastaların kontrol grubuna göre daha düşük bir yaşam kalitesine sahip olduğu ve 

düşük diyet uyumluluğunun depresyon riskini artırabileceği belirtilmektedir. Bu nedenle, 

Çölyak Hastalığı seyrinde depresyonun önlenmesi açısından, psikologların bu hastaları 

beslenme uyumlarına göre daha yakından takip etmeleri önerilmektedir.173 

Çölyak Hastalığı, yaşam kalitesinin azalması ve bazı duygudurum bozukluklarıyla 

ilişkilendirilmiştir. Gluten içermeyen diyetin hastalığın bu psikolojik yönleri üzerindeki 

etkisi halen belirsizdir. Oslo Grubu ve British Society of Gastroenterology tarafından 

yapılan bir araştırmada; çölyak hastalarının yaşam kalitesine ilişkin literatür taraması 

yapılmış ve çölyakla ilişkili bazı psikolojik yönler (kaygı, depresyon ve yorgunluk) 

incelenmiştir. Aynı zamanda da glutensiz diyet ile tedavinin bunları nasıl değiştirebileceği 

araştırılmıştır.  

																																																													
172 Julie Melicharova, Michal Slavik, Monika Cervinkova. Çölyak Hastalığında Psikolojik Boyutlar: 
Belirtilerden Günlük Yaşam Başına Çölyak Hastalığı.  
173http://journals.lww.com/jpgn/Fulltext/2015/09000/Effects_of_Gluten_Free_Diet_on_Quality_of_Life_and.
10.aspx Erişim Tarihi:18.10.2017  Detaylı bilgi için bkz. Çölyak Hastalığında Glutensiz Diyetin Yaşam 
Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkileri Simsek, Seref * ; Baysoy, Gökhan † ; Gencoglan, Salih ‡ ; Uluca, 
Ünal  Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Dergisi: Eylül 2015 - Cilt 61 - Sayı 3 - s 303-306  doi: 10.1097 
/ MPG.0000000000000799 
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Araştırma sonuçlarında, kaygı, depresyon ve yorgunluk, çölyak hastalarında yaygın 

şikâyetler olarak tespit edilmiş ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olduğu 

bulunmuştur. Bu belirtilerin bir kısmı glutensiz bir diyete başlandıktan sonraki birkaç ay 

içinde gelişebilirken, bazı hastalar önemli psikolojik morbiditeye maruz kalmaya devam 

etmektedir. Psikolojik belirtiler yaşam kalitesini ve beslenme uyumunu 

etkileyebilmektedir. Bu sebeple; sağlık uzmanlarının, çölyaklıları desteklemek için çölyak 

hastalığının devam eden psikolojik yükünün farkında olması gerektiği vurgulanmıştır. 174 

2.4.5 Çölyaklı Çocuklar ve Okul Yaşamı 

Çölyak teşhisi konulan çocukların hayatları boyunca glutensiz beslenme diyetine 

uymaları gerekmektedir. Evlerinde bu diyete uygun ortam sağlayabilen aileler, çocukların 

ev dışında beslenmeleri konusunda da özenli davranmaktadır. Özellikle de çocukların 

günlük hayatlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri okulda sağlıklarını tehlikeye 

atmayacak bir beslenme düzeni kurabilmeleri önem arz etmektedir.  

Çölyaklı öğrenciler için okul kantinleri veya yemekhanelerinde glutensiz beslenme 

şartlarının yerine getirilememesi büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle çölyaklı 

öğrenciler yiyecekleri besini evlerinden getirmek zorunda kalmaktadır. Ancak bu durum 

onları akranları tarafından dışlanma korkusu ile karşı karşıya getirmektedir. Bilişsel ve 

psiko-sosyal gelişimi devam etmekte olan çocuk ve ergen çölyaklıların glutensiz beslenme 

zorunluluğu onların hayatını güçleştirmemeli, kendilerini dış dünyaya kapatıp 

çevrelerindeki insanlardan uzaklaştırmamalı, bilakis bu şekilde beslenmenin onların sağlığı 

için önemli olduğu konusunda bir bilinç geliştirmesine yardımcı olunmalıdır. Komisyon 

Üyesi İstanbul Milletvekili Durmuş Ali SARIKAYA, çölyaklıların asosyalleşip kendilerini 

toplumdan soyutlamamalarını,  çölyaklı olmanın kendilerine bir dezavantaj değil, avantaj 

sağladığını fark etmelerinin sağlanması gerektiğini belirtmiştir.  

Bursa Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Yusuf ALTAY, 11 aylıkken çölyak teşhisi 

konulan ve şu an 18 yaşında olan oğlunun	anaokulu çağına geldiği zaman özel durumunu 

koruyamayacakları gerekçesiyle anaokuluna alınmadığını ifade etmiştir. İlköğretimde 

arkadaşları kantinden alışveriş yaparken kendisinin bundan mahrum kaldığını ve evden 

beslenme çantasını götürdüğünü, lise yıllarında ise arkadaşlarının okul dışında buluşup 

																																																													
174 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4406898/ Erişim Tarihi: 18.10.2017  
Birleşik Avrupa Gastroenterol J . 2015 Nis; 3 (2): 136-145. doi:  10.1177 / 2050640614560786 ; 
PMCID: PMC4406898 ; Çölyak Hastalığının psikolojik morbiditesi: Literatür gözden geçirilmesi; F. 
Zingone ,  G L Swift , T R Card , D S Sanders , J F Ludvigsson ve J C Bai. 
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sinemaya veya gezmeye gittiklerinde oğlunu çağırmadıklarını, bunun oğlunun diyetine 

uygun besleneceği bir yere gitmek istemediklerinden kaynaklandığını aktarmıştır. Son 

olarak da oğlunun üniversite sınavında bir bölüm hedeflemek yerine, Bursa’da 

kazanabileceği herhangi bir bölümde okumak istediğini söylemiştir. Bunun nedenini ise 

şehir dışında bir üniversite kazanırsa, yurtta kendi özel beslenmesine uyma imkanının 

bulamayacağı endişesinden kaynaklandığını dile getirmiştir.175 

ABD’de çölyak hastası ve gluten intoleransı olan çocuklarla ilgili olarak yapılan bir 

araştırmada Çölyak Hastalığı olan çocukların eğitim ve sosyal hayatında karşılaştıkları 

zorluklar incelenmiştir.176 Araştırmanın örneklemini anaokulundan on ikinci sınıfa kadar 

olan yaş aralığındaki çölyaklı çocuklar oluşturmuştur. Araştırmada çölyaklı çocuklar ve 

onların aileleriyle görüşülmüştür. Bu öğrencilerin % 79’unun yiyeceklerini yanında 

getirdiği, % 10’unun okul kantininden yiyecek aldığı, % 11’inin ise hem evden yiyecek 

getirdiği hem de kantinden satın aldığı bilgisine ulaşılmıştır. Bunun nedeni olarak okul 

kantinlerinde glutensiz ürün yer almaması ile çapraz bulaşma riski ön plana çıkmıştır. 

Görüşülen çocukların % 37’si Çölyak Hastalığının bir sonucu olarak okul günlerinde 

kendilerini hasta hissettiklerini belirtmiştir. 

Ebeveynler ve çocukları, Çölyak Hastalığının öğrenmeyi, akademik başarıyı ve 

davranışları etkilediğini ifade etmiştir. Ebeveynler çocuklarında karın ağrısı, yorgunluk, 

bellekle ilgili sorunlar, odaklanma güçlüğü, sinirlilik, davranış değişikliği ve duygusal 

dalgalanmalar gözlediğini dile getirmiştir. Çocuklar çölyaklı oldukları için utandıklarını, 

kendilerini diğerlerinden farklı, izole ve dışlanmış hissettiklerini belirtmiştir. Öğrencilerin 

çoğu diğer çocukların yedikleri yiyecekleri yiyemedikleri için kendilerini üzgün 

hissetmişlerdir. Öyle ki bazı çocuklar, glutenli yiyecekleri yiyememekten ötürü üzüntü ve 

depresyon yaşamış ve bu nedenle terapiye gitmişlerdir. Birçok ebeveyn çocuklarının 

glutensiz beslenmek zorunda olduğu için okuldaki arkadaşları tarafından zorbalığa 

uğradığını ve çocuklarıyla alay edildiğini söylemiştir.  

Ebeveynler çocuklarının karşılaştığı en büyük zorluklardan birini arkadaşlarıyla bir 

araya geldikleri sosyal aktivitelerde ve doğum günü partilerinde yaşadıklarını anlatmış; 

çölyaklı olduğunu açıklamamak için çocuklarının aç olmadıklarını söylediğini veya yemek 

servisi başlamadan o ortamdan ayrıldığını belirtmiştir. Bazı ebeveynler ise çocuklarına 

teşhis konulduktan sonra daha az davet aldığını; kimsenin glutensiz beslenen bir çocuğun 
																																																													
175 Yusuf Altay’ın 27 Temmuz 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.  
176 Kay A. Chick, Ed. D.,  2013,  
https://www.celiac.com/articles/23602/1/The-Educational-Social-and-Family-Challenges-of-Children-with-
Celiac-Disease-What-Parents-Should-Know/Page1.html Erişim Tarihi: 18.10.2017   
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sorumluluğunu almak istemediğini söylemiştir. Ayrıca ebeveynler günübirlik okul 

gezilerinin ve okul kamplarının da çocukları için birtakım zorluklarının olduğunu, 

günübirlik geziler için glutensiz yiyeceklerden oluşan bir beslenme çantası hazırladıklarını; 

fakat birkaç günlük gezilerde çocuklarının glutene maruz kalabilme ihtimalinden 

endişelendikleri için bu gezilere katılmalarını istemediklerini anlatmıştır. 

Çocuklar kendilerine çölyak tanısı konulduktan sonra hayatlarının zorlaştığını, 

sağlıklı bir şekilde beslenebilmek için bir planlamaya ihtiyaç duyduklarını ve bunun 

kendilerine stres yarattığını ifade etmiştir. Ancak glutensiz beslenmeye başladıktan sonra 

kendilerini daha sağlıklı hissettiklerini, daha az karın ve baş ağrısı çektiklerini, daha çok 

meyve ve sebze tükettiklerini ve kendilerini daha enerjik hissettiklerini ve fiziksel 

büyümelerinde artış meydana geldiğini anlatmıştır. 

Ebeveynler çocuklarına çölyak tanısı konulduktan sonra market alıverişine, 

ürünlerin içeriklerini okumaya, yemeğin planlanması ile hazırlanmasına ve çocuklarının 

sağlıklı beslenmesine daha çok vakit ayırmaya başladıklarını belirtmiş, hem çapraz 

bulaşma riskinden korktukları için hem de çocuklarına destek olabilmek için evlerinde 

tamamıyla glutensiz beslenmeyi tercih ettiklerini dile getirmiştir. Bununla birlikte 

çocukları için yanlarında glutensiz atıştırmalıklar taşıdıklarını, çocuklarının okulda 

yiyebilmesi için onlara beslenme çantası hazırladıklarını, internetten glutensiz ürün 

alışverişi yaptıklarını ve akıllı telefonlarda bulunan glutensiz ürünlere yönelik 

uygulamaları takip ettiklerini ifade etmişlerdir. Ebeveynler glutensiz yiyeceklere yaptıkları 

harcamanın aile bütçesini zorladığından ve eskiye kıyasla market harcamalarının iki ila 

dört kat arttığından yakınmıştır. Ebeveynler ailecek dışarda yemek yemeye 

gidemediklerini, restoranların glutensiz yiyecek sunmadığını, sunanların ise sınırlı yiyecek 

seçeneklerinin olduğunu veya çocukların sevebileceği glutensiz yiyecekleri menülerine 

koymadıklarını belirtmiştir. 

Ebeveynler, akrabaların, arkadaşların veya sivil toplum kuruluşlarının katıldığı 

sosyal etkinliklerinin çoğunun yemek temelli olduğunu; çocuklarına çölyak tanısı 

konulduktan sonra çevrelerindeki insanların Çölyak Hastalığından korkup kendilerinden 

uzaklaştığını, bu nedenle de kendilerini yalnız hissettiklerini ifade etmiştir.  

Ayrıca tatile giderken de sıkıntı yaşadıklarını, yanlarında glutensiz yiyecek taşısalar 

da uzun süreli bir tatile çıkmak istediklerinde konaklayacakları yerlerde glutensiz yiyecek 

bulamadıklarını, bu nedenle glutensiz yemek pişirebilecekleri kendilerine ait mutfağı olan 

yerlerde konaklamayı tercih ettiklerini dile getirmiştir. 
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Yukarıda yer verilen araştırmada elde edilen bulgular ülkemizdeki Çölyak Hastaları 

ve yakınlarının sosyal alanda yaşadıkları sorunlarla büyük ölçüde benzerlik 

göstermektedir.  

2.4.5.1 Çocuklarda Çölyak Hastalığı ile Başa Çıkmak  

Çölyak Hastalığı veya gluten hassasiyeti olan tüm insanların yaşam kalitesini 

artırmak için Elaine MONARCH tarafından Amerika’da 1990 yılında kurulan Çölyak 

Hastalığı Vakfı (CDF) buğday hassasiyeti ile ilgili önemli araştırma ve eğitim faaliyetlerini 

finanse etmektedir.  

Vakıf aynı zamanda Şubat 2016'da başlatılan iCureCeliac uygulamasıyla Çölyak 

Hastalığı ve gluten hassasiyeti olan kişilerin kayıtlarını tutan yegâne yer olarak sağlık 

verilerini, hastalığın tedavi süreçleri ile gelişmeleri araştırmacılarla paylaşmak suretiyle 

hem hastalara hem de araştırmacılara katkıda bulunmaktadır.177 Vakıf araştırmacılara 

çeşitli kategoride ödüller vermekte, uluslararası konferanslar düzenlemekte, aylık bültenler 

hazırlamakta ve sporcuları desteklemektedir. Hastalara hukuki destek de verilmektedir. 

Hastalara tanı konulmasını sağlamak amacıyla Vakıf, Celiac.org internet sitesi sayesinde 7 

milyondan fazla kişiye tanı ve tedavi her yıl için dijital araçlar sunmaktadır. Çölyak 

Hastalığı Vakfı, araştırma çıktısını kullanabilmek için doktorlar, diyetisyenler, zihinsel 

sağlık uzmanları ve araştırmacılar ile işbirliği yapmakta ve Çölyak Hastalığı ve çölyak dışı 

gluten / buğday duyarlığından etkilenenlere yaşam kalitesinin yükseltilmesine destek 

olmaktadır.  

Ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarının da uluslararası vakıf ve derneklerle 

işbirliği ve ortak çalışmalar yapmaları teşvik edilmeli, bu sayede tecrübe paylaşımlarının 

artması sağlanmalıdır.  

2.5 ÇÖLYAK  HAKKINDA FARKINDALIK GELİŞTİRİLMESİ VE EĞİTİM 

SORUNLARI 

Tanıdan sonra çölyaklılar ve aileleri büyük bir panik yaşamaktadırlar. “Ben şimdi 

ne yiyeceğim? Çocuğum ne yiyecek?” sorusu yakıcı bir şekilde gündeme gelmektedir. 

Çölyaklılar ve yakınları, sadece kendilerinin veya çocuklarının çölyaklı olduğunu ve yalnız 

kaldıklarını düşünme eğiliminde olmaktadır. O zamana kadar bildikleri ve alışık oldukları 

yaşam biçimi alt üst olmaktadır. Bu aşamada önce ailenin, ardından sivil toplum 
																																																													
177 https://icure.celiac.org/#URM4m7DpMXTwt3cd.99 Erişim Tarihi: 23.10.2017  
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kuruluşlarının desteği büyük önem taşımaktadır. Başlangıçta anne ve babaların yakın ilgisi 

ve desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak daha sonra, dernekler başta olmak üzere 

çölyaklıların bir araya gelmesine imkan sağlayan ortak platformlar üzerinden duygu, bilgi 

ve beceri paylaşımı gerçekleşmektedir. Dernekler aracılığı ile yalnız olunmadığı duygusu 

kazanılmakta, çölyakın getirdiği birtakım sosyo-psikolojik sorunlar çözüme 

kavuşturulmaktadır. 

2.5.1 Glutensiz Yaşam ve Eğitimin Önemi  

Buğday ağırlıklı beslenen toplumumuzda glutensiz diyetin doğru uygulanması bilgi 

gerektirmektedir. Hangi gıdalar doğal glutensizdir? Hangi gıdalara nerede ve ne şekilde 

buğday karışabilir? Hangi gıdalar glutenli olabilir? Evde glutensiz gıda nasıl hazırlanır? Ev 

dışında glutenli gıdalardan nasıl korunulur? Tüm bu soruların yanıtı, geleneksel gıdaların 

yapılış şekli, hangi yiyeceklere buğday unu karışabileceği ve gıda teknolojisi 

uygulamalarının bilinmesi ile verilebilir.178 

Komisyonun 02.11.2017 tarihli toplantısında Prof. Dr. Sema AYDOĞDU çölyakın 

doktorlar tarafından tanı konuluncaya kadar hastalık olduğunu; ama tanı konulduktan sonra 

artık hastalık olarak ifade edilmemesi ve buna özen gösterilmesi gerektiğini; çölyak ömür 

boyu sürdüğü için çölyaklılara ömür boyu hasta muamelesi yapılmaması gerektiğini, 

çölyaklı demenin daha etik olduğunu dile getirmiştir.179 Bu farkındalığın eğitimciler 

açısından da önemli olduğu bilinmelidir.  

Çölyaklı öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri ve diğer öğrencilerle 

eşit koşullarda eğitime erişebilmesi imkânı sağlanmalıdır.180 Öğretmen ve okuldaki idari 

personelin Çölyak Hastalığı ve çölyaklı öğrencilerin olası ihtiyaçları konusunda 

bilgilendirilmesine özen gösterilmelidir. Bu anlamda çölyaklı öğrencilerin,  

• İshal ve diğer semptomlar yüzünden sıklıkla tuvalete gitmeleri gerektiği, 

• Kendilerini yorgun, zayıf veya sinirli hissettiği, 

• İlaçlar veya tıbbi yardım için okul hemşiresine gitmeleri gerektiği, 

• Gluteni önlemek için kendi atıştırmalıklarını ve öğle yemeğini okula getirmek 

zorunda oldukları, 
																																																													
178 http://www.glutenfreehayat.com/index.asp?sayfa=96 Erişim Tarihi:18.10.2017  
179 Prof. Dr. Sema Aydoğdu’nun 02.11.2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri 
Başkanlığı. 
180 Kay A. Chick, Ed. D., The Educational, Social, and Family Challenges of Children with Celiac Disease: 
What Parents Should Know, Journal of Gluten Sensitivity Summer 2013 Issue, 
https://www.celiac.com/articles/23602/1/The-Educational-Social-and-Family-Challenges-of-Children-with-
Celiac-Disease-What-Parents-Should-Know/Page1.html Kay A. Chick, Ed.D.    Erişim Tarihi:18.07.2017. 
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• Hamur veya gluten içeren ders materyalleri ile ilgilendikten sonra ellerini 

yıkamaları gerektiği bilinmelidir.181 

Çölyaklı öğrencilerin bulunduğu okullarda, öğrencilere verilen tüm yiyecek ve 

içeceklerin etiketlerinin dikkatle okunması önem arz etmektedir. Mısır, pirinç, karabuğday, 

garbanzo fasulyesi (nohut), kinoa, tapyoka ve patateste ve bu gıdalardan yapılmış unlarda 

gluten olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca kırmızı ve beyaz ette, baklagiller, 

fındık, tohumlar, yağlar, süt, peynir, yumurta, meyve ve sebzelerde gluten olmadığı 

unutulmamalıdır. 

Çölyaklı öğrencilerin gluten içeren yiyecekleri tüketmemesi yönünde önlemler 

alınsa dahi, öğrencilerin bir şekilde glutene maruz kalabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu 

gibi durumlarda öğrencilerde hiçbir semptoma rastlanamadığı gibi karın ağrısı veya ishal 

gibi şikâyetler söz konusu olabilmektedir. Az miktarda (20 ppm’nin üstünde) glutene 

maruz kalmanın bile çölyaklı öğrencinin bağırsaklarında tahribata neden olacağı bilinmeli 

ve bu gibi durumlarda öğrencinin ebeveynleri bilgilendirilmelidir.182 

2.5.2 Çölyaklı Çocuklar İçin Güvenli Okul Ortamı  

Harvard Tıp Okulu Eğitim Hastanesinde (Harvard Medical School Teaching 

Hospital) okul öncesinden üniversiteye kadar Çölyak Hastası çocukların güvenli okul 

ortamında eğitim görmesi için özellikle velilere yönelik öneriler geliştirmiştir. Bunlar okul 

kademelerine göre şöyle sıralanmaktadır:  

Beslenme okul öncesinden üniversiteye kadar okul sisteminin bir parçasıdır. 

Çocuğun yaşı ve okul düzeyinden bağımsız olarak, çocuğun gluten maruziyetinden emin 

olmak için seçenekleri tartışırken okulla olumlu bir ilişki kurmak önemlidir.  

Ülkemizde okullar, çölyaklı hastaların ihtiyaçlarının karşılanmasına yetecek 

düzeyde donanımlı değildir. Okul kantinlerinde glutensiz ürün bulundurulmamaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen 03.11.2017  tarih ve 90757378-

136-E.18443213 sayılı yazıda, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile 

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 10.03.2016 tarih 

ve 90757378-10.06-E.2852893 sayılı Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim 

Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesinde Çölyak 

Hastalarına yönelik ürün bulundurma zorunluluğu bulunmadığı, ancak, Sağlık Bakanlığı 

																																																													
181 http://kidshealth.org/en/parents/celiac-factsheet.html	Erişim Tarihi:18.07.2017.	
182 http://kidshealth.org/en/parents/celiac-factsheet.html Erişim Tarihi:18.07.2017. 
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ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Çölyak Hastalığına yönelik çalışmaların devam 

ettiği bildirilmiştir.183  

Çölyak Hastaları için glutensiz ürünlere ulaşımın önemi dikkate alındığında 

özellikle çocuk yaştakiler için okullarda glutensiz gıdaya erişimin sağlanmasının 

çocukların bedensel ve ruhsal sağlıkları ve gelişimleri bakımından ne kadar önemli olduğu 

anlaşılacaktır.  

Üniversitelerde de genel olarak glutensiz gıdaya erişim imkanı sağlanmadığı halde, 

bazı üniversitelerde münferit girişimlerle yerel çözümler geliştirebilmektedir. Örneğin, 

11.10.2017 tarihli toplantıda Komisyona bilgi veren Elazığ Çölyak Derneği Başkanı Salih 

YENİSU, Fırat Üniversitesinin duyarlılık göstererek 7 çölyaklı öğrenci için glutensiz 

yemek hazırlattığını, ancak bunun tüm üniversitelerde geçerli bir durum olmadığını, bu 

sorunun giderilmesi için YÖK’ün gerekli girişimlerde bulunarak Yüksek Öğrenim Kredi 

ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde üniversitelerde ve yurtlarda 

glutensiz gıda bulundurulmasının sağlanmasını gerektiğini ifade etmiştir.  

2.5.3 Medya Aracılığıyla Farkındalık Oluşturma 

Medya, çağımızın en önemli sosyalleştirme kurumlarından birisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Öyle ki sosyal hayatın önemli bir kısmında aktif olarak kullanılan medya 

araçları, çocukların eğitim hayatında da yerini almıştır. Medya, toplum üzerinde yoğun bir 

etkiye sahiptir. Bunu ise izleyicilere düşünce sistemleri, değerler ve davranış kalıpları 

sunumuyla gerçekleştirmektedir.184 Bu anlamda medya araçları, bir konu hakkında 

farkındalık ve bilinç oluşturulabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.  

Benzer şekilde, insanoğlunun gıda kökenli en yaygın genetik sorunu olan ve 

dünyada 100 kişide 1 rastlanan çölyaka ilişkin farkındalık oluşturulup, bu hastalığa sahip 

bireylerle empati kurabilmek ve onların içinde bulunduğu koşulları anlayabilmek için 

medya araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bu amaçla, Çölyak Hastalığına ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı, medya 

aracılığıyla bu konudaki farkındalığı artırmak için yayın içeriği oluşturulmasına özen 

gösterilmelidir. İzleyicilerin en yoğun olarak ekran karşısında olduğu prime-time 

kuşağında bu konuda bilgilendirici filmler185 ve kamu spotları186 yayınlanmalı, uzman 

																																																													
183 Milli Eğitim Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen 03.11.2017 tarih ve 90757378-136-E.18443213 
sayılı cevabi yazı.  
184 Albert Bandura, “Social Cognitive Theory of Mass Communication”, s. 142. 
https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura2001.pdf Erişim Tarihi:18.07.2017. 
185 What Is Celiac Disease? https://www.youtube.com/watch?v=61yEeiXyGKY ; 
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kişilerin görüşlerine haber bültenlerinde187 ve söyleşi programlarında188 yer verilmelidir. 

Bununla birlikte çölyaklı insanların bir karakter olarak yer aldığı dizi filmler, sinema 

filmleri ile çocukları hedef alan çocuk programları189 ve çizgi filmler yoluyla da büyük 

küçük herkesin çölyağa ilişkin bir duyarlılık oluşturmasına katkıda bulunacaktır. 

Sosyal medya aracılığıyla da farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmeli, 

bilgilendirici filmler ve kamu spotlarının en çok ziyaret edilen paylaşım sitelerinde yer 

alması sağlanmalı; çölyak derneklerinin bu konuda yürüttüğü faaliyetlerini bu ortam 

yoluyla duyurulmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca oluşturulacak uygulamalarla glutensiz 

yemek tarifleri kullanıcılara sunulabilir. 

2.6 HASTALARIN VE HASTA YAKINLARININ TALEPLERİ  

Türkiye’de bulunan çölyak dernekleri Komisyonumuzun çalışmalarına aktif olarak 

katılmışlardır. Bu çalışmalar sırasında derneklerin Komisyonumuza aktardığı şekliyle, 

hasta ve hasta yakınlarının sorunları aşağıdaki şekilde özetlenmektedir: 

1) Özellikle çocukların eğitim hayatlarında yaşadıkları problemlerden 

bahsedilmekte, okullarda glutensiz yiyecek bulamadıkları ve arkadaşları tarafından 

dışlandıkları, annelerin okula yiyecek getirmesinin her okul tarafından kabul edilmediği 

belirtilmektedir. Okulda düzgün beslenemeyen çocukların halsiz ve yorgun düştüğü; 

okullarda yapılan her türlü kutlama, okul gezileri vb. aktivitelerin çölyaklı çocuklar için 

önemli bir problem olarak karşılarına çıktığı ve aileler için ciddi psikolojik etkilerinin 

olduğu ifade edilmektedir. 

2) Ürün çeşitliliğinin az olması, yetersiz dağıtım ağı, yüksek fiyat özellikle düşük 

gelirli aileler için büyük zorluk yaratmakta, çocukların yeterli ve dengeli beslenmesine 

engel olmaktadır. Anadolu’nun birçok ücra köşesinde glutensiz ürün bulunmadığı, örneğin, 

																																																																																																																																																																																									
I cure celiac https://www.youtube.com/watch?v=WL1MSTGumL8 Erişim Tarihi:18.07.2017. 
186 Celiac Awareness PSA  https://www.youtube.com/watch?v=lFISveX7rLM Erişim Tarihi:18.07.2017. 
187 Celiac Awareness Week  https://www.youtube.com/watch?v=s8mAJToXbSU Erişim Tarihi:18.07.2017. 
188 Jennifer Esposito's Battle With Celiac Disease https://www.youtube.com/watch?v=ae7wjpp7MIk Erişim 
Tarihi:18.07.2017. 
189 What is celiac disease? Gluten-free resources for parents and children 
https://www.youtube.com/watch?v=BuGvRUjBGYU ; 
The ABC's of Gluten Free - Celiac Disease Explained for Children  
https://www.youtube.com/watch?v=I8gYC-HjLSk ; 
Celiac Disease: What kids have to say https://www.youtube.com/watch?v=kGR6lgh2LdE ; 
Celiac Disease as a Child | Ireland Carter | TEDxKids@ElCajon 
https://www.youtube.com/watch?v=Ft8OuPVVR4s Erişim Tarihi:18.07.2017. 
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Adıyaman’dan İstanbul’a gelen bir ailenin İstanbul’daki marketlerden ve yolu üzerindeki 

diğer şehirlerden alabildiği ürünlerden toplayıp yaşadığı kente götürmek zorunda kaldığı 

belirtilmektedir. 

3) İlköğretim ve orta öğretimin yanı sıra üniversite çağında yurtlarda kalan ve 

üniversite kantininde glutensiz ürün ya da yemek bulamayan çok sayıda öğrencinin olduğu, 

onların hastalıklarını reddetme, diyetini yapmama gibi sağlıklarını bozacak kararlar 

alabildikleri ve bu durumun başka ciddi hastalıklara yol açabildiği üzerinde durulmaktadır. 

 4) Çölyaklı çocuklar ve gençlerin en önemli sorunlarından birinin sosyalleşme ile 

ilgili problemler olduğu belirtilmektedir.  

5) Yetişkin çölyaklılarda ise geç tanı almanın getirdiği sağlık problemlerinden 

bahsedilmekte, özellikle çalışan çölyaklıların öğle yemeklerinde büyük zorluklar 

yaşadıkları, işyerinde kendilerine uygun yemek bulamadıkları, yakın çevrelerinde de 

glutensiz üretim yapan güvenli bir yer yoksa her gün yanlarında yemek götürmek zorunda 

kaldıkları ifade edilmektedir. 

6) 2015 yılı Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde 67.000 civarında olan 

çölyaklı sayısının tahmin edilenin sadece onda biri civarında olduğu düşünülmekte, yani 

yaklaşık 750 bin çölyaklı olduğu belirtilmektedir. Bu durumun netleşmesi halinde hem 

konunun sağlık boyutuna çözüm bulunacağı hem de glutensiz beslenen sayısı arttıkça 

üretim yapan firmaların artan üretime bağlı olarak fiyatlarını düşüreceği ve bu durumun 

çölyaklılara fayda sağlayacağı, ayrıca başka ciddi hastalıklara sebep olmadan kişinin 

tanısını alıp sağlıklı yaşayacağı ve yaşam kalitesinin artacağı ifade edilmektedir. 

7) Çölyaklılar için çok önemli diğer bir problem ise “rapor yenileme” olarak 

belirtilmektedir. Ülkemizin her yerinde yeteri kadar branş doktoru olmadığı ve her yıl 

yenilenmesi gereken raporlar için ailelerin başka bir ile giderek rapor çıkarmak zorunda 

kaldığı, bu sürenin 2 ya da 3 yılda bire çıkarılmasının hastalara kolaylık sağlayacağı ifade 

edilmektedir.  

8) Glutensiz ürün etiketlerinde "gluten içerir" ya da "gluten içermez" ibarelerinin 

mutlaka bulunması talep edilmektedir. Doğası gereği gluten içermese de ürünün çapraz 

bulaşmaya maruz kalması ihtimali olduğundan etiket bilgilerinin açık ve anlaşılır 

olmasının önemine değinilmektedir. 

9) Glutensiz gıda üreten ve hizmet sunan yerlerin mutlaka denetlenmesi gerektiği, 

glutensiz menüyü listelerine koyan pek çok restoranın bu hizmeti layıkıyla yapıp 

yapmadığının bir muamma olduğu ve bu konuda eğitim ve sertifika sahibi kişilerce 

kontrollerin yapılmasının bir gereklilik olduğu belirtilmektedir. 
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10) Çölyaklılar için ödenen aylık ödenekler yetersiz bulunmaktadır. İthal ya da yerli 

glutensiz tüm ürünlerin glutenli ikamelerinin çok üstünde fiyatlarla satıldığı ve mevcut 

desteklerle bunların alımının zor olduğu belirtilmektedir. 

11) İlaçların bazılarının üretiminde yapıştırıcı özelliği nedeniyle gluten 

kullanabildiği, bu sebeple de ilaç etiketlerinde hammadde bilgilerini detaylandırırken ya da 

ilacın etiketinde gluten bilgisinin yer alması gerektiği ifade edilmektedir. 

2.6.1 Hasta Yakınlarının Sorunları 

Yukarıda bahsedilen sorunların tamamı aynı zamanda ailelerin ve hasta 

yakınlarının da sorunlarıdır.  

1) Çölyaklı kişi evde diyetini yaparken ailenin desteğini almakta hatta çoğu zaman 

ailece bu diyeti uygulamaktadır. Özellikle yeni tanı alan çölyaklı çocuğun diyetine 

alışabilmesi için ailenin desteğinin olmasının ya da diyetin ailecek uygulanmasının çok 

önemli olduğu belirtilmektedir. 

2) Özellikle çölyaklıların sosyalleşme sıkıntılarının aileyi çok etkilediği örneğin, 

ailenin çölyaklı çocuğunun da yiyebileceği bir lokantaya, otele vs. gitmeyi tercih etmede 

hassas davranması gerektiği ve özellikle küçük yerleşim yerlerinde sırf bu eksiklik 

nedeniyle hemen hemen hiç sosyalleşme olmadığı ifade edilmektedir. 

3) Ürünlerin pahalılığının aileler üzerinde büyük baskısı olduğu, maddi sıkıntısı 

olan binlerce ailede yaşayan çölyaklıların glutensiz ürünlerden yeteri kadar ya da 

istedikleri gibi tüketemedikleri belirtilmektedir. 

4) Eğitim sırasında annelerin her yaştaki çölyaklı çocuğu için çok önemli 

problemleri olduğu vurgulanmaktadır. 190 

Hasta ve hasta  yakınlarının bu sorunların çözümüne yönelik olarak Komisyonumuz 

aracılığıyla dile getirdikleri talepler de şöyle sıralanmaktadır:  

1. Çölyak hastalarının kullandığı glutensiz ürünlerin ve glutensiz ürün yapımında 

kullanılması zorunlu olan ürünlerin ithal edilenlerinin maliyetini azaltıcı 

uygulamaların hayata geçirilmesi,  

2. Çölyak hastalarının kullandığı glutensiz ürünlerin ve glutensiz ürün yapımında 

kullanılması zorunlu olan ürünlerin Türkiye’de üretilmesinin teşvik edilmesi için 

vergisel indirim veya avantajlar sağlanması, 

																																																													
190 Nazmiye Oya Özden tarafından Komisyona sunulan  23.10.2017 tarihli bilgi notu.  
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3. Çölyak hastalarının kullandığı glutensiz ürünlerin ve glutensiz ürün yapımında 

kullanılması zorunlu olan ürünlerin KDV oranının % 1 olması,  

4. Çölyak hastalarının kullandığı glutensiz ürünlerin ve glutensiz ürün yapımında 

kullanılması zorunlu olan ithal ürünlerin gümrük vergilerinin gözden geçirilmesi,  

5. Ağızdan alınan tüm ürünlerde (gıda maddeleri, ilaçlar ve diş macunu, ruj, şampuan 

gibi yutulma riski bulunan ürünlerde) gluten içeriği konusunda uyarı yapılma 

zorunluluğunun getirilmesi,  

6. Çölyak hastalarının okul öncesi ve zorunlu eğitim sürecinde glutensiz ürünlerin 

kantinlerde bulundurulması ve yemekhanelerde glutensiz menü uygulanmasının 

sağlanması,  

7. Çölyak hastalarının üniversite eğitimlerinde okulların kantinlerinde glutensiz 

ürünlerin bulundurulması ve yemekhanelerde glutensiz menü uygulanmasının 

sağlanması, 

8. Çölyak hastalarının eğitim süresince kaldıkları yurtların kantinlerinde glutensiz 

ürünlerin bulundurulması ve yemekhanelerde glutensiz menü uygulanmasının 

sağlanması, 

9. Çölyak hastalarının hastanelerde yatarak tedavi edilmesi durumunda glutensiz 

menü uygulanmasının sağlanması,  

10. AVM’lerde yeme-içme bölümlerinde glutensiz menü uygulanmasının sağlanması, 

11. Havalimanı, otogar, tren garlarında ve vapur iskelelerinde glutensiz ürün 

bulundurulması, 

12. Uçak, otobüs, vapur ve trenle ile yolculuk boyunca glutensiz ürün bulundurulması, 

13. Kamu ve özel sektörde çalışan Çölyak Hastaları için glutensiz menü 

uygulanmasının sağlanması, 

14. Çölyak hastalarının engellilik oranının en az % 41 olmasının sağlanması,  

15. Çölyak hastalarına SGK tarafından ödenen aylık yardımın her yıl enflasyon 

değerinde arttırılarak en az 350 TL olması,  

16. Çölyak Hastalığının tanı oranının arttırılması için 0-5 yaş çocuk gruplarında çölyak 

taraması yapılmasının sağlanması,  

17. Çölyak Hastalığının bilinirliğinin artırılması amacıyla kamu spotu hazırlanması, 

18. Türkiye çapında dağıtım ağı bulunan gıda üretimi yapan işletmelerin glutensiz 

ürünler üretmeye teşvik edilmesi, 

19. Sağlık Bakanlığının sistemlerinde çölyak hastalarının tanımlanması ve sağlık 

hizmetlerini alırken problem yaşamamalarının sağlanması,  
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20. İlaçlarda gluten uyarısının yapılması ve sisteme tanıtılmasının sağlanması,  

21. Bakımevleri ve cezaevlerinde çölyak hastaları için glutensiz menü uygulanması, 

22. Hastaların, Çölyak Hastalığını iyileştirdiğini (alternatif tedavi uyguladığını) iddia 

eden kişilerden korunması için gerekli önlemlerin alınması,  

23. Türkiye’deki çölyak hastalarının sayısının belirlenmesi ve buna göre çölyak 

hastalarının haritasının oluşturulmasının sağlanması,  

24. Çapraz bulaşmanın önemi ve doğası gereği gluten içermeyen ürünlerin glutensiz 

etiketlenmesine izin verilmesi, 

25. SGK’daki çölyaklıların karşılaştığı zorlukların düzeltilmesi,  

26. Yerel yönetimlerle çölyak dernekleri arasında çölyaklıların yaşam kalitesinin 

yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması,   

27. Çölyak Hastalığı ile ilgili her türlü bilimsel çalışmaya devlet teşvikinin sağlanması,  

28. Sağlık personellerine öncelikli olarak (1. Basamak aile hekimliği, çocuk hekimleri, 

dahiliye, fizik ve romatoloji, kadın doğum uzmanı, ortodontist) çeşitli meslek 

kurumlarında da hizmet içi eğitimler ile farkındalık oluşturulması sağlanması,  

29. Glutensiz beslenme ve gluten bulaşı açısından ilgili kurumlar ve toplumun 

eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, 

30. Eğitim müfredatında Çölyak Hastalığına ilişkin bilgi ve kazanımlara yer verilmesi. 

2.7 İLGİLİ BAKANLIKLARIN ÇALIŞMALARI (KAMU POLİTİKALARI) 

2.7.1 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uygulamaları  

Ülkemizde gümrük vergileri 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında 

Kanun gereğince, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmekte ve sekretaryası ise Ekonomi 

Bakanlığınca yürütülmektedir.  

Tarife cetvelinde, 12'li kod olan GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu), 

ülkemizde ürünlerin en detay bazda sınıflandırıldığı, ürünlerin gümrük vergilerinin 

uygulandığı ve istatistiksel amaçlarla kullanılan koddur.191 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Remzi AKÇİN tarafından, genel 

ithalat uygulamaları hakkında aşağıda yer alan bilgiler verilmiş, glutensiz ürünlerle ilgili 

diğer gıdalardan farklı bir uygulama (vergi muafiyeti vb.) bulunmadığı belirtilmiştir. 192 

																																																													
191 http://www.mevzuat.net/fayda/gtip-nedir-nasil-tespit-edilir.aspx Erişim Tarihi: 28.10.2017. 
192 Remzi Akçin’in 19 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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Gümrük vergisi yaklaşık 10-15 ayrı sütuna göre takip edilmekte ve genel olarak bu 

kategorideki ürünler için katma değer vergisi oranı yüzde 8 olarak uygulanmakta, gümrük 

vergisi oranı ise ürünün türüne göre değişmektedir. 

Gümrük tarife cetvelinde glutensiz ürünlere özgü bir açılım bulunmamaktadır. 

Eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin bilgiye erişebilmek için sektörde çölyak hastalarına 

yönelik piyasada yer alan birçok glutensiz ürününün ithalatçısı olan firma tarafından 

01.01.2015-01.09.2017 tarih aralığında yapılan GÜVAS (Gümrük Veri Ambar Sistemi) 

sorgusu neticesinde elde edilen veriler incelenmiş193 ve; 

- Buğday, arpa, yulaf ve çavdara alternatif olarak 1102 tarife pozisyonunda yer 

alan mısır unu, pirinç unu ve kinoa tozu olarak; 

- 1806 tarife pozisyonunda yer alan ve ticari tanım açıklamasında glutensiz 

çikolata ve kakaolu ürünler; 

- 1901 tarife pozisyonu altında yer alan ve ticari tanım açıklamasında glutensiz un 

ve un karışımı; 

- 1902 tarife pozisyonu altında yer alan ve ticari tanım açıklamasında glutensiz 

makarna; 

- 1904 tarife pozisyonunda yer alan ve ticari tanım açıklamasında glutensiz 

kakaolu ya da sade mısır gevrekleri ve pirinç patlakları; 

- 1905 tarife pozisyonunda yer alan ve ticari tanım açıklamasında glutensiz ekmek, 

bisküvi,  kraker ve gofret; 

beyan edilen eşya gruplarından ithalatlar yaptığı belirlenmiştir. 

Türkiye’nin tahıl, hububat, hububat mamulleri, işlenmiş gıda mamulleri 

açısından ithalat rakamları 

Türkiye’nin tahıllar, unlu mamuller, işlenmiş gıda ürünlerine ilişkin toplam ithalat 

rakamlarına bakıldığında;  

- 2015, 2016 ve 2017 yılı (günümüze kadar olan süreç için) Türkiye’nin buğday 

ithalatına bakıldığında, sırasıyla yaklaşık 4,3 milyon ton, 4,2 milyon ton ve 2,5 

milyon ton;  

- 2015, 2016 ve 2017 yılı (günümüze kadar olan süreç için) Türkiye’nin arpa 

ithalatına bakıldığında, sırasıyla yaklaşık 199 bin ton, 39 bin ton ve 290 bin ton; 

- 2015, 2016 ve 2017 yılı (günümüze kadar olan süreç için)  Türkiye’nin buğday 

unu ithalatına bakıldığında, sırasıyla yaklaşık 4 bin ton, 67 bin ton ve 76 bin ton; 

																																																													
193 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Komisyona Gönderilen 19 Ekim 2017 tarihli Bilgi Notu.	
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- 2015, 2016 ve 2017 yılı (günümüze kadar olan süreç için) Türkiye’nin 1902 

tarife pozisyonunda yer alan makarna ithalatına bakıldığında, sırasıyla yaklaşık 4 

bin ton, 3 bin ton ve 3 bin ton; 

- 2015, 2016 ve 2017 yılı (günümüze kadar olan süreç için) Türkiye’nin 

çoğunlukla işlenmiş gıda ürünlerinin yer aldığı 1905 tarife pozisyonunda yer alan 

ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamuller ithalatına bakıldığında, 

sırasıyla yaklaşık 19 bin ton, 20 bin ton ve 13 bin ton; 

olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. 
Tablo 7. 1905 Tarife Pozisyonunda Yer Alan Ekmek, Pasta, Kek, Bisküvi ve Diğer 

Ekmekçi Mamuller İthalatı 
2015-2017 İthalat Miktarı (kg) 2015 2016 2017 
1902 Makarnalar ve kuskus 4.106.831 3.359.056 2.822.071 
190219100000 Makarna; buğday 

unu/irmiği içermeyen  
1.439.543 1.328.783 1.217.852 

190219100000 (Firmanın 
ithalat miktarı) 

Makarna; buğday 
unu/irmiği içermeyen 

253.100  248.366 118.736 

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Komisyona sunulan 19.10.2017 tarihli Bilgi Notu 
 

Yukarıdaki tabloda; sektördeki en büyük ithalatçı firmanın 190219100000, 

190531300000, 190532110000, 190590550000 ve 190590900019 GTİP’li eşyaya ilişkin 

ithalat payları da miktar olarak yıllara göre çıkarılmış ve toplam ithalat içerisindeki payının 

son derece düşük miktarlarda olduğu tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla, çölyak hastalarına uygun ürün ithal eden firmanın payının toplam ithalat 

içinde çok küçük bir miktar olduğu değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında Gümrük Birliği Anlaşması nedeniyle sanayi 

ürünlerinde gümrük vergisi muafiyeti bulunmaktadır. Ancak işlenmiş tarım ürünleri için 

değerlendirme farklı şekilde yapılmaktadır. Örneğin, bir bisküvi ithalatı söz konusu 

1905 Ekmek, pasta, kek, 
bisküvi ve diğer ekmekçi 
mamuller,  

19.978.423 20.829.17
9 

13.479.877 

190531300000 Tatlı bisküviler (katı süt 
yağı =>% 8) 

32.658 51.216 62.192 

190531300000(Firmanın ithalat 
miktarı) 

Tatlı bisküviler (katı süt 
yağı =>% 8) 

26.676 23.292 25.656 

190532110000 Gofret ve waffle  806.231 747.762 405.882 
190532110000 (Firmanın 
ithalat miktarı) 

Gofret ve waffle 51.354 44.630 35.356 

190590550000 Ekmekçi mamulleri; 
aromalı/tuzlu ürünler 

3.485.068 3.815.925 2.382.858 

190590550000 (Firmanın 
ithalat miktarı) 

Ekmekçi mamulleri; 
aromalı/tuzlu ürünler 

124.506 168.786 179.924 

190590900019  Diğer ekmekçilik 
mamulleri;  

5.312.284 5.739.046 3.526.647 

190590900019 (Firmanın 
ithalat miktarı) 

Diğer ekmekçilik 
mamulleri; 

381.323 537.971 384.961 
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olduğunda bileşimindeki tarımsal ürün ve sanayi ürünü payları ayrıştırılmakta sanayi payı 

üzerindeki vergi sıfırlanırken tarımsal pay üzerinde ise toplu konut fonu tahsil edilmesi 

öngörülmektedir. Bileşiminde hububat, şeker ve süt bulunduran ürünlerden süt yağı, süt 

proteini ve nişasta/glikoz oranlarına göre oluşturulan bilişim tablosu adı verilen hesaplama 

yöntemi ile bulunan miktarlara göre İthalat Rejim Kararı ekinde yer alan toplu konut fonu 

tahsil edilmektedir. 

Örnek mahiyetinde elen alınan ürün gruplarından elde edilen bazı vergilendirme 

oranları şu şekilde olmaktadır:194 

Çölyak hastalarına uygun gıda maddeleri üretimi için ithal edilen mısır ve pirinç 

ununun AB ve EFTA ülkeleri ve diğer ülkelerden ithalatında gümrük vergisi % 40,5, KDV 

ise % 8 olarak uygulanmaktadır. 

1806 ve 1901, 1902, 1904, 1905 tarife pozisyonlarında yer alan ürünler açısından 

gümrük vergisi oranlarının ithalat yapılan ülkeler değerlendirildiğinde genel olarak % 0 

olarak, KDV’nin ise % 8 olarak uygulandığı gözlemlenmekle birlikte bu tarife 

pozisyonlarında yer alan eşya grubunun İthalat Rejim Kararı Eki III sayılı Liste’de yer 

alması dolayısıyla Toplu Konut Fonu miktarının da belirlenmesi gerektiği ifade 

edilmektedir. 

Toplu konut fonu tespiti için gerekli laboratuvar tahlili için tarifenin gıda fasıllarında 

yer alan ürünler için numune başına ücret 2017 itibari ile 185 TL olarak belirtilmektedir. 

Birden fazla kalemin tahlile tutulmasına ihtiyaç duyulması halinde ise bu tutar, ikinci 

tahlilden alınacak ücreti (600 TL) geçememektedir. 

Genel ithalat prosedürü özetlenecek olursa;  

- İthalat yapmaya karar veren kişinin öncelikle ithalatta uygulanan gümrük 

vergileri ve aranacak diğer yükümlülüklerin tespit edebilmesi için ithalata konu 

eşyanın "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli"nde yer 

alan 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)'nu bilmesi 

gerekmektedir.  

- Eşyanın GTİP numarasının tespitinin ardından eşyanın ithalatında uygulanan 

gümrük vergisi oranının, 31/12/2016 tarihli, 29935 (Mükerrer) sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" eki listelerden 

bulunması mümkündür. 

																																																													
194 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Komisyona gönderilen 31.10.2017 tarihli ve 20117910-
170.01.02-E-00029117234 sayılı cevabi yazı. 
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- Eşyanın tabi olduğu diğer ticaret politikası önlemleri, kontroller, ürün güvenliği 

gerekliliklerinin de ithalatçı tarafından elde edilen gümrük tarife istatistik 

pozisyonu çerçevesinde belirlenmesi gerekmektedir.  

- Glutensiz ürünlerin ithalatı ve ülkeye girişine ilişkin kontrolleri yetkili gümrük 

idareleri ile il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince yapılmaktadır. 

- Mevzuat çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için öncelikle 

özet beyan verilir.  

- Özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım 

belirlenerek, buna ilişkin işlemler;  denizyolu ile gelen eşya için özet beyan 

verildiği tarihten itibaren 45 gün, diğer bir yolla gelen eşya için özet beyanın 

verildiği tarihten itibaren 20 gün içinde tamamlanır. Eşyaya ilişkin gümrükçe 

onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenene kadar eşya geçici depolanan eşya 

statüsünde bulunur. 

- İthal edilmek istenen eşyanın cins, nevi ve niteliğine göre; serbest dolaşıma 

girişine ilişkin gümrük beyannamesinin tescilinden önce diğer kurumların 

uygunluk denetimlerine tabi olması halinde bu işlemlere ilişkin tahlil, kontrol ve 

uygunluk yazılarının da bu aşamada tamamlanması gerekmektedir. 

- İthal edilecek olan glutensiz gıda maddelerinin kontrolleri Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığınca yerine getirilmektedir. 

- İlgili kurumun uygunluk yazısı alındıktan sonra, serbest dolaşıma girecek eşya 

için bir gümrük beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Eşyanın serbest dolaşıma 

giriş rejimine tabi tutulması için yükümlü ya da gümrük müşaviri tarafından 

BİLGE sistemi kullanılmak suretiyle bir beyanname doldurulmakta ve gümrük 

idarelerinde cereyan eden bu işlem süreçleri tamamen elektronik ortamda 

sonuçlandırılmaktadır. 

2.7.1.1 Posta ve Hızlı Kargo Yolu 

Gümrük vergileri muafiyetinden yararlanabilecek mükellef grupları ve eşya türleri, 

4458 sayılı Gümrük Kanununun 167’nci maddesinde belirlenmiş, ayrıca bu Kanuna 

istinaden yayımlanan 2009/15481 sayılı Karar’da da söz konusu muafiyetlerin ayrıntıları 

düzenlenmiştir. Kanunda veya Karar’da, bir mükellef grubu olarak çölyak hastalarına özel 

bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak çölyak hastaları, tükettikleri glutensiz ürünleri, bu 

ürünlerin miktar ve değer olarak kişisel tüketime konu olacak miktarda olması kaydıyla söz 
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konusu Kanun ve Karar ile düzenlenmiş bulunan posta ve hızlı kargo yolu ile veya yolcu 

beraberinde getirebilmektedir. Bu durumda; 

- Söz konusu ürünün kıymetinin 30 Euro’dan düşük olması halinde, eşyaya 

muafiyet uygulanarak herhangi bir vergi ödemesi yapılmaksızın eşya alıcıya 

teslim edilmektedir. 

- Kıymeti 30-1.500 Avro arasında ve miktarı brüt 30 kg'ı geçmeyen, ticari nitelikte 

olmayan ve bir gerçek kişiye gelen ürünün Avrupa Birliği'nden gelmesi 

durumunda % 18, AB dışındaki bir ülkeden gelmesi durumunda % 20 oranında 

tek ve maktu vergi ödenmek suretiyle alıcısına teslim edilmektedir. 

- Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesinde, kargo ücreti 

dikkate alınmamaktadır. Söz konusu ürünün kıymetinin 1.500 Euro’yu geçmesi 

veya ürünün ticari miktar veya mahiyet arz ettiğinin tespiti durumunda ise 

yukarıda açıklanan eşya için ithalat vergileri uygulanmaktadır. 

2.7.1.2 Yolcu Beraberi 

Yolcu eşyasına ilişkin olarak; ilgili Karar gereği, yolcu beraberinde getirilip serbest 

dolaşıma sokulan gayri ticari nitelikteki, kişisel ve ailevi kullanıma mahsus veya hediye 

edilmek üzere getirilen eşyaya muafiyet tanınmaktadır. Bu durumda; 

- Söz konusu yolcu beraberi kişisel ve ailevi kullanıma mahsus eşya ilgili Karar ile 

düzenlenen her bir yolcu başına düşen miktarlarla sınırlı olup, “1 kg çay, 1 kg 

çözülebilir hazır kahve, 1 kg kahve, 1 kg çikolata, 1 kg şekerden mamul yiyecek” 

söz konusu listede yer almaktadır. Bu miktarlarına aşılması durumunda ithalat 

rejim kararına tabi olmaktadır. 

- Liste kapsamı dışında kalan eşya için ise, getirilen eşyaya muafiyet 

uygulanabilmesi için eşyanın toplam kıymetinin 430 Euro'yu aşmaması 

gerekmektedir.  

- Eşyanın yolcu başına toplam kıymetinin 430 Avroluk değeri aşması halinde, 

muafiyet yalnızca toplam değeri 430 Euro tutarındaki kısma uygulanır. Eşyanın 

kıymetinin 430-1.500 Euro arasında olması halinde 430 Euro'nun üzerinde kalan 

kısma tek ve maktu vergi uygulanmakta (AB ülkesinden gelmesi halinde % 18, 

diğer ülkelerden gelmesi halinde % 20), 1.500 Avro üzerinde bulunması halinde 

ise ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanmaktadır. 
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Posta ve hızlı kargo ile gelen veya yolcu beraberinde gelen eşya, yasak olmaması 

kaydıyla, diğer kurumlarca düzenlenen uygunluk belgesi, ürün güvenliği denetimi, vs. gibi 

ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın işlem görmektedir. 

Ayrıca, posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın % 90’ının 30 Euro altında olması 

ve GTİP beyan etme zorunluluğu bulunmaması nedeniyle istatistik çekmek mümkün 

olmamaktadır. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Remzi AKÇİN tarafından; 

glutensiz ürünlerin ithalatına ilişkin ayrı bir tarife açılımı bulunmaması nedeniyle toplam 

ithalat ve ürün çeşitliliği anlamında istatistiki veri elde edilemediği ifade edilmiştir. Bir 

vergi muafiyeti uygulanması halinde ise muafiyetten yararlanmak için yanlış beyanda 

bulunulması ihtimali doğması ve her bir partinin kontrol edilmesinin ticareti olumsuz 

etkileyeceği endişesi üzerinde durulmaktadır. Ancak, 2019’da TÜBİTAK tarafından 

hazırlanan yeni bir yazılımın kullanılmaya başlanacağı, bu sistemle tarife açılımı 

yapmadan glutensiz ürünlere ilişkin takibin sağlanabileceği belirtilmiştir. Diğer taraftan 

474 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu ithalat rejimi kararında değişiklik yapma 

yetkisine sahiptir. İhtiyaç doğrultusunda her yıl vergi oranlarında değişiklik 

yapılabilmektedir. Bu şekilde bir karar çıkması halinde söz konusu ürünler için tarife 

açılımına gidilmesinin gerekeceği belirtilmiştir.  

2.7.2 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uygulamaları 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mevzuatında çölyak hastalarına yönelik olarak 

aşağıda belirtilen düzenlemelere yer verilmektedir: 

2.7.2.1 Alerjiye ya da İntoleransa Neden Olan Belirli Madde veya Ürünlerin Bildirimi 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği 

(26.01.2017 tarihli ve 29960 sayılı Resmi Gazete) ile alerjiye ve intoleransa neden olan 

belirli madde ve ürünler 14 grup altında toplanmıştır. “Gluten içeren tahıllar (buğday, 

çavdar, arpa, yulaf veya bunların hibrit türleri ve bunların ürünleri)” söz konusu 14 ürün 

grubundan biri olarak belirtilmiş ve bu ürünlerin bir gıdada bileşen olarak bulunması 

halinde bu bilginin tüketiciye sunulması zorunlu hale getirilmiştir. 

Bu kapsamda bir gıdada gluten içeren tahıl bulunması halinde hazır ambalajlı olarak 

ifade edilen paketli gıdaların etiketlerinde "bileşenler listesi (içindekiler)" bölümünde bu 

bileşenin diğer bileşenlerden ayırt edilmesini sağlayacak bir yazı dizgisi (punto, stil, arka 
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plan vb.) vasıtasıyla (Örneğin; İçindekiler: Şeker, buğday unu, ayçiçek yağı,...) 

vurgulanması zorunludur.  

Yönetmelik gereği, bileşenler listesi bulundurması zorunlu olmayan gıdalarda gluten 

içeren tahıl bulunması halinde ise bu bileşenin ismi kullanılarak “…. içerir” (örneğin, 

“buğday içerir”) şeklinde bir bildirim yapılmaktadır.  

Ancak satışa sunulan gıdanın “adı” bu bileşene açıkça atıfta bulunuyorsa (örneğin, 

buğday unu) ilave bir bildirime gerek yoktur.  

Hazır ambalajlı olmayan ve satış yerinde tüketici talebi doğrultusunda satılan dökme 

gıdalarda da gluten içeren tahıl bulunması halinde, gıdanın satışı sırasında bu bilginin satın 

alan kişinin görebileceği yerlerde bulundurulması veya gıda ile birlikte satın alan kişiye 

sunulması gerekmektedir.  

Yönetmelik ile kafe, restoran, lokanta vb. toplu tüketim yerlerinde tüketiciye arz 

edilen yemekler ile ilgili olarak da işletmelerin menü, broşür, yazı tahtası vb. araçlarla 

alerjenlerin bildirimi zorunlu hale getirilmiştir. Toplu tüketim yerlerinde sunulan 

yemeklerde “gluten içeren tahıl” bulunması halinde tüketicinin bilgilendirilmesi 

sağlanacaktır. İşletmelere 31.12.2019 tarihine kadar geçiş süresi verilmiştir. 

Görüldüğü üzere, mevzuat gereğince etiketlerde vurgulanması gereken bileşen olarak 

“gluten” değil, “gluten içeren tahıl” belirtilmektedir. Bu doğrultuda, gluten intoleransı olan 

bireyler için doğru etiket okuma alışkanlıkları ve toplu tüketim yerlerinde sipariş öncesi 

gluten içeren bir bileşen kullanılması veya bulaşı olması ihtimali hakkında 

bilgilendirilmeleri büyük önem arz etmektedir.  

Bakanlık resmi internet sayfasında yayımlanmış Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme 

ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Hakkında Kılavuzda etiketlerde “gluten içeren 

tahılın” vurgulanması koşuluyla ilave olarak “gluten” (buğday unu (gluten) vb.) ifadesinin 

yer almasına da izin verilmiştir.  

Diğer taraftan; alerji veya intoleransa yol açan madde veya ürünlerin olası ve istem 

dışı varlığı sebebi ile “iz/eser miktarda ….. içerebilir” şeklinde yapılan bildirimler yalnızca 

kapsamlı bir risk değerlendirmesi sonucu bulaşmanın kaçınılmaz olması halinde isteğe 

bağlı olarak yapılabilir. Yani gıdaların etiketlerinde “eser miktarda buğday (gluten) 

içerebilir” gibi bilgilendirmeler zorunlu olmamakla birlikte gıda işletmecilerinin bu 

uyarılarda bulunmasına izin verilmektedir.  
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2.7.2.2 Glutensiz / Çok Düşük Glutenli Şeklindeki Beyanlar 

Glutenin gıdadaki yokluğu veya azaltılmış varlığına ilişkin izin verilen ifadeler ve 

bunların koşulları TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği ile 

belirlenmiştir. Bu ifadeler isteğe bağlı bilgilendirme kapsamında değerlendirilmektedir. 

Bu doğrultuda, en fazla 20 mg/kg gluten içeren gıdalarda ‘glutensiz’, ‘gluten 

içermez’ ‘gluten yoktur’ ifadeleri kullanılabilmektedir.  

Buğday, çavdar, arpa, yulaf veya bunların melez çeşitlerinden oluşan veya bunları 

içeren ve gluten içeriği azaltılarak özel olarak işlemden geçirilmiş olan, son tüketiciye 

satıldığı halinde en fazla 100 mg/kg gluten içeren gıdalarda ‘çok düşük gluten’ veya ‘çok 

düşük glutenli’ ifadeleri kullanılabilir. 

Yönetmelik; bu ifadelere ilave olarak ‘gluten intoleransı olan bireyler için uygundur’ 

veya ‘Çölyak hastaları için uygundur’ ifadelerinin kullanımına da izin vermektedir.  

Gıda; gluten içeren bir veya daha fazla bileşeninin gluten içeriği azaltılarak veya 

gluten içeren bileşenleri doğal olarak glutensiz olan diğer bileşenler ile ikame edilerek özel 

olarak üretilmiş, hazırlanmış ve/veya işlemden geçirilmiş ise glutensiz/çok düşük glutenli 

ifadelerine ilave olarak ‘gluten intoleransı olan bireyler için özel olarak formüle edilmiştir’ 

veya ‘Çölyak hastaları için özel olarak formüle edilmiştir’ ifadeleri kullanılabilir. 

Diğer taraftan söz konusu Yönetmelik gereği, gıdanın etiketlenmesi, tüm benzer 

gıdalar aynı niteliklere sahip olduğu halde, belli bir gıdanın özel niteliklere sahip olduğunu 

ileri sürerek ve özellikle belirli bileşenler ve/veya besin öğelerinin varlığını veya 

yokluğunu özel olarak vurgulayarak tüketicileri yanıltıcı biçimde olamaz. Bu nedenle, 

zaten gluten içermemesi beklenen bir üründe "glutensiz" ifadesinin yer alması uygun 

bulunmamaktadır. 

Bu noktada mevzuat, tüketici hassasiyetleri karşısında yetersiz kalabilmektedir. 

Çölyak hastaları ürün etiketinde “glutensiz" ibaresini görmeden ürünü satın alamamakta, 

gıda işletmecileri ise çapraz bulaşı riski bulunduğundan ya da yukarıda belirtilen mevzuat 

hükmü gereği piyasada bulunan tüm benzer gıdaların glutensiz olması beklendiğinden bu 

ibareyi kullanamamaktadır. 

Önemle üzerinde durulması gereken noktalardan biri, mevzuatta belirtilen 20 mg/kg 

ve 100 mg/kg değerlerinin gıdaların son tüketiciye satıldığı halinde bulunması gereken 

maksimum değerler olmasıdır. Yani etiketine bu ibareleri yazan ya da tüketime hazır bir 

yemek için bu beyanları kullanan bir gıda işletmecisi üretim hattından kaynaklanan vb. 
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bulaşıların elimine edildiğini ve mevzuatta belirtilen koşulların sağlandığını garanti etmiş 

olmaktadır.  

Bununla birlikte çölyak hastalarının glutene hassasiyet düzeyleri de farklılık 

gösterebilmektedir. Bazı hastalar iz miktardaki gluteni dahi tolere edemezken, diğerleri 

daha büyük miktarlarda gluteni tolere edebilmektedir. Bu nedenle hastalar, gıdada gluten 

bulunuyorsa “gluten içerir”, bulunmuyor ise “gluten içermez, glutensiz vb.” bilgilerin 

etikette veya satışın yapıldığı internet vb. ortamlarda mutlaka bulunmasını istemektedirler.  

2.7.2.3 Bebek ve Devam Formülleri ile Bebek ve Küçük Ek Gıdalarında Durum 

Bebek ve küçük çocuklar için piyasaya arz edilen bebek formülleri, devam formülleri 

ve bebek ve küçük çocuk ek gıdalarına ilişkin mevzuatta glutenle ilgili düzenleme 

bulunmaktadır.  

15.08.2014 tarihli Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği ve Türk Gıda 

Kodeksi Devam Formülleri Tebliği gereği bebek formülleri ve devam formüllerinde gluten 

içeren bileşenlerin kullanımı yasaktır. Bu nedenle bu gıdalarda glutenin yokluğu 

(glutensiz) veya azaltılmış varlığı (çok düşük glutenli) hakkında bilgilendirme yapılması 

uygun değildir.  

01.11.2007 tarihli Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Ek Gıdaları Tebliği 

kapsamında olup altıncı aydan önce kullanılan ürünlerde "gluten içerir" veya "gluten 

içermez" ifadesinin etikette belirtilmesi zorunlu tutulmuştur. 

2.7.2.4 Resmi Kontrol ve Denetimler 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taklit ve tağşişin önüne geçilmesi, tüketicinin 

aldatılmasının önlenmesi ve gıda güvenilirliğinin temini için risk esasına göre, ön bildirim 

gereken hâller dışında, önceden haber verilmeksizin, yıllık denetim programlarının yanı 

sıra şüphe, şikâyet, ihbar, inceleme, izlenebilirliğin sağlanması, izleme, gözetim ve tetkik 

amaçları ile BİMER ve ALO GIDA 174 kapsamında şikayet edilen ürün ve firmalara 

yönelik olarak piyasa denetimleri yürütmektedir. Firmaların ürünlerine yönelik, il 

müdürlüklerince yapılan denetim ve kontrollerde mevzuata aykırılık tespit edilen durumlar 

hakkında gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır. 

04.01.2012 tarih ve 28163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi 

Gluten İntoleransı Olan Bireylere Uygun Gıdalar Tebliği’nde gluten intoleransı olan 

bireyler için üretilen gıdaların bileşim özellikleri ve etiketlenmesi hakkındaki kurallar 
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belirtilmiştir. Ancak, AB mevzuatına uyum çerçevesinde söz konusu Tebliğ hükümleri 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği kapsamına 

alınmış olup geçiş süresi (31.12.2019) sonu itibariyle glutensiz ürünler ile ilgili bu 

Yönetmelik hükümleri dikkate alınacaktır. 

Bu kapsamda Bakanlığımız resmi kontrol görevlilerince gluten intoleransı olan 

bireylere uygun ürünler hakkında denetim faaliyetleri gerçekleştirilmekte olup; 2018 yılı 

içerisinde de söz konusu ürünlere yönelik olarak bir denetim programı oluşturulması 

planlanmaktadır.  

Glutensiz ürünlere yönelik yapılan denetim ve kontrollerde mevzuat kapsamında 

uygunsuzluk tespit edildiği takdirde 5996 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendi gereği yasal yaptırım uygulanmaktadır. 

Bitkisel gıda ürünleri ithalatında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 

Gıda ve Yem Kanunu ile bu Kanun kapsamında yayımlanan Bitkisel Gıda ve Yem 

İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gıda 

güvenilirliğine yönelik resmi kontroller ile 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu kapsamında 

GDO kontrolleri yürütülmektedir. İthalat resmi kontrollerinde glutensiz gıdalar için özel 

bir uygulama ve/veya muafiyet bulunmamaktadır.  

2.7.2.5 Analiz Boyutu  

Glutenin kompleks ve heterojen yapısı, gıdalardaki miktarının belirlenmesine yönelik 

tam bir standart yöntem oluşturulmasını engellemektedir.195 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uluslararası geçerliliği olan bir yöntem 

gluten analizi için kabul edilmektedir. Ancak, yöntem farklılığı tespit edilen miktarlarda 

ciddi farklılıklara yol açabilmektedir. Mevzuatta standart bir yöntem belirlenmesi çok 

küçük gluten miktarlarına karşı hassas olan bireyler için büyük önem taşımaktadır.196 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Kontrol Laboratuvarlarında yapılan gluten 

analizi; buğday, çavdar ve arpada bulunan gliadin, sekalin ve hordein prolaminlerinin nicel 

analizini amaçlamaktadır. Bu deney, özel beslenme amaçlı olarak üretilen glutensiz ve 

gluteni azaltılmış gıda maddelerinin analizini kapsamaktadır. Gluten analizleri, AOAC 

Resmi Metodu 2012.01 Buğday, Çavdar ve Arpa İçeren Gıdalarda Bir Gluten Ölçümü 

																																																													
195 Özkaya B. ve Türksoy S. Ekmek ve Çölyak Hastalığı 
www.ankarahalkekmek.com.tr/Dosyalar/62805223590.pdf Erişim Tarihi: 23.10.2017. 
196 Prof. Dr. Mahir Turhan’ın 11 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri 
Başkanlığı. 
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Olarak Gliadin Metoduna (AOAC Official Method 2012.01 – Gliadin as a Measure of 

Gluten in Foods Containing Wheat, Rye, and Barley) göre yapılmaktadır. Bu metot, 

potansiyel olarak çölyak toksik aminoasit prolamin dizisine spesifik monoklonal antikora 

dayanan enzim immunoassay metodudur. “R-Biopharm Ridascreen Fast Gliadin” test kiti 

kullanılmaktadır.197 

Kamu Laboratuvarlarından 3 tanesi (İstanbul, Konya ve Bursa) bu analizi yapmaya 

yetkilidir. İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü bu analizde Türk Akreditasyon 

Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş olup tüm laboratuvarların validasyonu 

bulunmaktadır. 

Analiz ücretlerinde Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan 

fiyatlar geçerli olmaktadır.  Bakanlık ve Özel Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinde, 

sınır kontrollerinde ikili ülke anlaşmaları ve risk bazlı durumlar incelenerek analiz sıklığı 

belirlenmekte ve risk durumlarına göre talep edilen analizlerde değişiklik 

görülebilmektedir. Genellikle,  glutensiz ürünlerin çoğunda GDO analizi de talep 

edildiğinden analiz fiyatları yüksek olmakta, ancak tamamı kitlerle yapılan analizler 

olduğundan yüksek  maliyetli analizler olduğu belirtilmektedir. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ithal glutensiz ürünlerde analiz 

sıklığı 2015, 2016 ve 2017 yılları için % 25 olarak belirlenmiş olup bu analizler de ürüne 

göre değişmekle birlikte öncelikli olarak gıda güvenilirliğine yönelik mikrobiyolojik, 

bulaşan, katkı maddeleri vb. analizler yaptırılmaktadır. Analiz ücretleri ise 2015 yılında 

270 TL,  2016 yılında 285 TL ve 2017 yılında 320 TL olarak uygulanmıştır.  

2.7.3 Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamaları198 

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur gibi 3 farklı kurumun tek bir sosyal güvenlik 

kurumu çatısı altında birleştirilmesi neticesinde kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 

kapsamına 2008 Ekim ayından itibaren katılımlar başlatılmış, sonrasında sırası ile 2010 yılı 

başında Devlet Memurları 2012 yılı başında da yeşil kartlı olarak bilinen vatandaşlarımız 

dahil edilmiştir. Ülkemiz nüfusunun % 99’u Genel Sağlık Sigortası kapsamında olup sağlık 

yardımları SGK tarafından karşılanmaktadır. 

																																																													
197 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Komisyona gönderilen 14.11.2017 tarihli ve 91660674-
045.01-E.2782341 sayılı cevabi yazı.  
198 SGK tarafından Komisyona gönderilen 18.10.2017 tarihli bilgi notu. 
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SGK’nın kuruluş aşamasından bu yana sürdürülen Çölyak Hastalığına ilişkin 

uygulamaları şu şekilde özetlenmektedir: 

2007 yılında SGK tarafından yayımlanan ilk Tebliğ hükümleri;  

Çölyak Hastalığında; özel formüllü un ve özel formüllü un içeren ürünlerin 

(makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.) bedelleri, çocuk veya erişkin 

gastroenteroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak 

bir aylık; 

• 0-5 yaş için:  2 kg’ı un, 1,5 kg’ı mamul (makarna, şehriye, bisküvi), 250 

gramı çikolata, gofret vb. olmak üzere toplam 3.750 g; 

• 5-15 yaş için: 3 kg’ı un, 2 kg’ı mamul (makarna, şehriye,  bisküvi ), 250 

gramı çikolata, gofret vb. olmak üzere toplam 5.250 g;   

• 15 yaş üstü için: 4 kg’ı un, 2 kg’ı mamul (makarna, şehriye, bisküvi ) olmak 

üzere toplam 6 kg, 

olacak şekilde en fazla üçer aylık dozlar halinde verilecektir. Unun 1 kg’ı için 

ödenecek tutar 5 TL’yi geçemez,     

şeklinde iken, 

2010 yılı itibariyle, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında Çölyak Hastalarına 

gıda karşılığı olarak ödemeler başlamış olup; 

• 5-15 yaş için: 3,5 kg’ı un, 2,5 kg’ı mamul (makarna, şehriye, bisküvi ), 250 

gramı çikolata, gofret vb. olmak üzere toplam 6250 g;   

• 15 yaş üstü için: 4,5 kg’ı un, 2,5 kg’ı mamul (makarna, şehriye, bisküvi ) olmak 

üzere toplam 7 kg,  

şeklinde ürünlerin miktar artırımına gidilmiştir.  

Yukarıda belirtilen ürün temininde,  hastalar reçetesinde yazılı olan ve Tebliğ eki 

“Hastalığa özel (Doğuştan metabolik hastalıklar, kistik fibrozis, inek sütü alerjisi ve 

Çölyak Hastalığı) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi”nde yer alan ürünleri rapor ve 

reçete karşılığı SGK ile anlaşmalı eczanelerden temin edebilmekte idi. 

Söz konusu ürünlerde eşdeğer uygulaması yapıldığından, reçeteye bir grup ürün 

yazıldığında hasta sadece bu ürün türünden alabilmekte, 3 ay boyunca bu ürünü tüketmek 

zorunda kalmakta idi. Ayrıca, listede yer alan ürünler için fark ücreti ödemekte oldukları, 

Tebliğ eki listede olmamakla birlikte fark ödenmeksizin temin edilebilen (halk ekmek 

fabrikalarının, Metvak ın ürettiği ürünler gibi) ürünler olmasına karşın bu gibi firmaların 
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geri ödeme listesine dahil olmak adına Kuruma başvuramadıklarından sorun yaşandığı 

tespit edilmiştir. 

10 Mart 2011 tarihinden itibaren;  

• Geri ödeme listesine başvurmamış ürünlere de erişim sağlayacak şekilde ürün 

çeşidinin hasta tercihine göre artırılması, 

• Hak sahiplerinin bu ürünleri istedikleri yerden temin etmeleri  
 

amacıyla yaşa göre 1 aylık ödenecek tutarlar belirlenmiş ve Tebliğde belirtilen 

tutarlar yaş gruplarına göre;  

Çölyak Hastalığında; özel formüllü un ve özel formüllü un içeren mamul ürünler 

(makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.); gastroenteroloji uzman hekimi tarafından 

düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak bir aylık;  

• 0-5 yaş için: 52,50 TL, 

• 5-15 yaş için: 80 TL, 

• 15 yaş üstü için: 72,50 TL,  

  aylık olarak otomatik ödeme sistemiyle doğrudan hak sahiplerine aktarılacak 

şekilde ödeme uygulaması başlatılmıştır. 

Bu uygulama ile o güne kadar Kurumun geri ödeme listesine başvurmamış ürünlere 

de erişim sağlayacak şekilde ürün çeşidi artırıldığı gibi hak sahiplerinin bu ürünleri 

istedikleri yerden temin etmeleri sağlanmıştır. 

Çocuk hastalar da dahil tüm hastaların yılda en az 1 defa ilgili uzman hekimlerce 

kontrolünün sağlanmasının hasta sağlığı açısından önemli görüldüğünden rapor süresinin 1 

yıl ile sınırlandırılması düzenlemesi yapılmıştır. 

Ödenen söz konusu tutarların artırılmasına yönelik hastalar ve hasta yakınları 

tarafından birçok talep iletilmiş ve konu ile ilgili olarak öncelikle üniversitelerin ilgili ana 

bilim dalı başkanlıklarının (Çölyak Hastalarının kullanmaları gerekli olan ürünlerin 

miktarları konusunda) görüşleri alınmış, aynı zamanda da ülkemizde bu ürünlerin 

satışlarının yapıldığı birimlerdeki (halk ekmek, Mekvak, süpermarketler gibi) satış fiyatları 

araştırılmıştır. Bu çerçevede hastalara ödenen söz konusu tutarların artırılmasına yönelik 

olarak konu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun gündemine alınmış ve 

hastaların yaş gruplarına göre ödenen tutarlara 28/02/2015 tarihi itibari ile % 50 oranında 

artış yapılması kararı alınmıştır. 

Buna göre 28/02/2015 tarihi itibari ile; 
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• 0-5 yaş için 78,75 TL, 

• 5-15 yaş için 120 TL, 

• 15 yaş üstü için 108,75 TL, 

olacak şekilde düzenleme yapılmıştır. 

15/10/2016 tarihi itibariyle ise; 

Rapor düzenlenmesi aşamasında Tebliğde belirtilen uzman hekimlere ulaşım 

açısından sorunlar yaşandığının belirlenmesi nedeniyle yeniden bir düzenleme yapılarak 

gastroenteroloji uzman hekimlerin bulunmadığı hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları 

veya iç hastalıkları uzman hekimlerince de rapor düzenlenmesi sağlanmıştır. 

Ayrıca sigortalıların ve hak sahiplerinin ayakta tedavilerinde 5510 sayılı Kanun 

gereği alınması zorunlu olan muayene katılım payları, çölyak tanılı vatandaşlarımızdan 

alınmamaktadır. Ancak; aynı muayenede Kurumca belirlenen katılım payı alınmayacak 

kronik hastalıklar listesinde yer almayan başka bir tanının da tespit edilmesi ve/veya bu 

tanıya yönelik tedavinin düzenlenmesi halinde Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) 1.8.1 

maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaktadır. 

Çölyak Hastalığının görülme sıklığı yüzde 1 ile binde 3 arasında değişmekte olup, 

Türkiye’de 750 bin civarında tahmin edilmekte iken ancak yüzde 10’una tanı konulduğu 

dikkate alındığında 25 bin ile 75 bin arasında tanı almış hasta beklenmektedir. 

MEDULA verileri incelendiğinde, Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlık kurulu 

raporu ile nakdi ödeme yapılan hasta sayısı 2017 yılı itibarı ile 22.037 kişi olarak 

belirtilmektedir. Söz konusu farklılığın tanı almayan hastalardan, tanı alsa da Kurum 

ödemesi açısından girişimde bulunmayan vatandaşlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Tablo 8. SGK’dan Nakdi Ödeme Alan Hastaların Yıllara Göre Dağılımı 
YIL KİŞİ TOPLAM ÖDEME 
2012 9.150 3.489.738,70 
2013 12.184 8.115.601,83 
2014 14.349 10.015.340,55 
2015 17.117 15.882.550,14 
2016 20.126 21.360.256,71 
2017 22.037 20.409.847,29 

                       Kaynak: SGK tarafından Komisyona gönderilen 18.10.2017 tarihli sunum 
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19.10.2017 tarihli toplantıda Komisyona bilgi veren SGK Başkanlığı Genel Sağlık 

Sigortası Genel Müdür Vekili Dr. Mustafa ÖZDERYOL, rapor sürelerinin uzatılması 

hususunun değerlendirildiğini, yakın zamanda bu sürenin 2 yıla çıkarılmasının 

planlanlandığını ifade etmiştir. Ayrıca, söz konusu bedellerin de yeniden belirlenmesi 

çalışmaları başlatıldığı ve çalışmalar neticelendiğinde her sene belirlenecek oranlarda artış 

yapılmasının planlandığı ifade edilmiştir.  

Sosyal Güvenlik Kurumunca çölyak tanılı vatandaşlarımıza gerek tanı aşamasında 

gerekse tanı sonrası beslenmeye yönelik gerekli sağlık hizmeti sunulmaya çalışıldığı ve 

mağduriyet yaşamamalarının amaçlandığı belirtilmekte ve çölyağın teşhis edilene kadar 

hastalık, teşhis edildikten sonra bir yaşam biçimi olduğunun bilinci ile uygulamalara 

devam edileceği vurgulanmıştır.199  

2.7.4 Sağlık Bakanlığı Uygulamaları 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre; ülkemizde Çölyak Hastalığının görülme sıklığı 

yüzde 1 ila binde 3 arasında değişmekte olup; Türkiye’de 250 bin ila 750 bin arasında 

Çölyak Hastası olduğu tahmin edilmekte ancak yüzde 10’una tanı konulduğu dikkate 

alındığında 25 bin ila 75 bin arasında tanı almış hasta olduğu tahmin edilmektedir.  

 
 
Şekil 3: Şekil 1. Türkiye’de Yıllara Göre Tanı Konan Çölyak Hastalığı Sayıları  
(2016 yılı verileri Ağustos ayına kadar alınan verileri içermektedir.) 

																																																													
199	 Dr. Mustafa ÖZDERYOL’un 19.10.2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri 
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Sıklığın son yıllarda artış göstermesinin beslenme alışkanlıklarında değişikler 

dışında, hastalık konusunda farkındalığın artışı, antikor tarama testlerinin kolayca 

uygulanması ile atipik/sessiz olguların da tanınması ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. 

Sağlık Bakanlığınca; STK’lar, Üniversiteler ve özel sektör işbirliğinde Erişkin Bazı 

Metabolizma Hastalıkları (Tiroid, Osteoporoz, Gut) ve Çölyak Hastalığı Kontrol Programı 

2017-2021 hazırlanmıştır.  

Bu kapsamda Çölyak Hastalığı ile ilgili olarak 2017-2021 eylem planları 

belirlenmiştir. Çölyak Hastalığının önlenmesi ve azaltılması, hastalık durumlarında ise 

tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde etkin 

bir mücadele için stratejiler oluşturulmuştur.  

Bu doğrultuda; toplumda Çölyak Hastalığı ile ilgili farkındalık oluşturmak, halkı 

bilinçlendirmek üzere yazılı ve görsel basını etkin bir şekilde kullanmak ve buna yönelik 

faaliyetler geliştirmek hedeflenmektedir. 

Hazırlanan eylem planlarında yer verilen konulardan bazıları şunlardır: 

- Çölyak Hastalığı ve tedavisi ile ilgili konularda öğrenci, öğretmen ve velilerin 

bilinç düzeylerinin artırılması. 

- Çocuk ve Ergen Bakım evlerinde Çölyak Hastalığının tanınması ve uygun 

tedaviye ulaşımın sağlanması. 

- TSK ile işbirliği yapılması. 

- Sağlık kurumlarında hastalara ve çalışan personele yönelik eğitimler 

düzenlemesi. 

- Toplum bazlı tarama programlarından ziyade risk gruplarında tanı konmamış 

hastaların belirlenmesi için tarama programlarının geliştirilmesi ve uygulanması. 

- Hasta uyumunun artırılması, geç tanının engellenmesi ve buna bağlı morbiditenin 

azaltılması için danışmanlık hizmetlerin verilmesi (doğru gıda seçimi, doğru 

etiket okuma alışkanlığı kazandırılması vb.) 

- Çölyak Hastalığının görülme sıklığının belirlenmesi ve mevcut sağlık 

politikalarının geliştirilmesine ve düzenlenmesine yönelik uygun araştırmaların 

yapılması. 

- Sağlık Bilgi Sistemlerinde düzenli raporlamanın güncellenmesi. 

- Türkiye Çölyak Hastalığı ile Mücadele Eylem Planının değerlendirilmesi. 
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Diğer taraftan, İl Halk Sağlığı Müdürlükleri aracılığıyla bilgilendirme çalışmaları 

yapılmakta olup çeşitli etkinliklerde broşür vb. yollarla çölyak farkındalığı oluşturulmaya 

çalışılmaktadır.  

Çölyak ile ilgili olarak, “http://yeni.thsk.gov.tr/obezite-colyak” internet adresinden 

vatandaşlarımıza bilgilendirilme çalışmalarına devam edilmektedir.  
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3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

       SONUÇ VE ÖNERİLER 

3.1 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

3.1.1 Teşhis ve Tedavi Aşamasında Yaşanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri 

- Gastroenteroloji uzmanlarının sayısının artırılmasına ve gastroentroloji bölümü 

bulunan hastanelerin çölyak tanısına imkan verecek altyapıyla donatılmasına 

yönelik çalışmalar yapılmalı, ataması yapılan uzmanların belirli bir noktaya 

yığılmasının önüne geçilmeli ve eşit bir dağılım sağlanması için gerekli 

tedbirler alınmalıdır.  

- Tanı sorunlarının aşılmasında hekim farkındalığının geliştirilmesi için tıp 

kongrelerinde çölyak ile ilgili bir oturum olması sağlanmalı, çeşitli eğitimlerle 

yalnız aile hekimleri değil tüm disiplinlerde çalışan doktorlarda çölyak bilinci 

oluşturulmalı, ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sağlık çalışanlarına  

yönelik hizmet içi eğitim programları hayata geçirilmeli, aile hekimlerine 

yönelik uzaktan eğitim programlarında çölyakın yanı sıra diğer oto-

immün/metabolik hastalıklara da yer verilmelidir.  

- Tüm eğitim kurumlarında sağlık eğitimine yönelik müfredatta Çölyak 

Hastalığına yer verilmelidir. 

- Çölyak Hastalığında glutensiz diyet tek tedavi yöntemidir. Diyet ile az 

miktarlarda gluten alımı dahi hastalık semptomlarının tekrar oluşmasına ve 

yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle glutensiz diyet çok 

sıkı bir şekilde uygulanmalıdır. Glutensiz diyet mutlaka bu konuda uzman bir 

diyetisyen tarafından ayrıntılı biçimde anlatılmalı, hasta gluten içeren besin, 

ilaç, katkı ve koruyucular konusunda diyetisyen, eczacı, doktor ve diğer ilgili 

sağlık çalışanları tarafından bilgilendirilmeli, belirli dönemlerde besin kayıtları 

ile takip edilmelidir.  

- Gerek okullarda gerekse sağlık kurumlarında etkin bir beslenme eğitiminin 

verilmesi sağlanmalı, kamu kurumlarında verilen dönemsel hizmet içi sağlık 

eğitimlerinde Çölyak Hastalığına yer verilmeli ve hastaların diyete uyumunu 

kolaylaştıracak öneriler geliştirilmelidir. Beslenme eğitiminin geniş bir süreye 

yayılması anlaşılabilirlik ve uygulanabilirliği artıracaktır.  
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- Çölyak Hastaları yeterli enerji, makro besin öğeleri, mikro besin öğeleri ve posa 

gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Bu nedenle tanı konulmasının ardından 

bu hastalarda yeterli ve dengeli bir diyet örüntüsü planlanmalı, hastalığa özgü 

standart tarifeler geliştirilmelidir. 

- Çölyak Hastalarında özellikle mikrobesin öğesi yetersizliklerinin önlenebilmesi 

için glutensiz ürünlerde zenginleştirme politikaları geliştirilmelidir. 

- Yeni tanı almış Çölyak Hastaları için psikolojik destek sağlanması, hastalık ile 

başa çıkmada ve glutensiz diyet tedavisinin istikrarlı bir şekilde 

uygulanmasında yararlı olacaktır. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı ile Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda kurulacak olan bir psikolojik 

destek biriminin, hasta ve yakınlarından elde ettiği tespit ve talepleri doğrudan 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile istişare etmesini sağlayacak idari bir danışma 

mekanizmasının kurulması faydalı olacaktır. 

- Çölyak Hastalarında sıklıkla bulantı, karın ağrısı, aşırı yorgunluk gibi şikayetler 

gözlendiğinden; hastalara yönelik beslenme tedavileri planlanırken hastalarda 

bu şikayetlerin varlığı sorgulanmalı, varsa uygun besin seçimi sağlanmalı, besin 

alımının azalması mümkün olduğunca önlenmelidir. 

- Aile hekimleri tarafından yılda bir defa kontrolleri yapılmak üzere çölyak 

hastalarının çölyak sağlık raporu sürelerinin 5 yıl olarak belirlenmesi uygun 

olacaktır.  

- Çölyak Hastalığının tanı oranının arttırılması için 0-5 yaş çocuk gruplarında 

Sağlık Bakanlığınca çölyak taraması yapılmasına, ayrıca mevcut öğretim 

kurumlarında eğitim gören öğrencilerin de Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle 

taramalardan geçirilmesine yönelik tedbirler alınmalıdır. 

- Hastane, aile sağlığı merkezi ve diğer sağlık tesislerine bilgilendirme afişlerinin 

asılması, çölyak tarama testlerinin (biocard) kullanılmasının yaygınlaştırılması 

ve tüm hastanelerde bu testlerin bulundurulması hastalığın erken teşhis ve 

tedavisinde önemli katkı sağlayacaktır. 

3.1.2 Uygun Gıdaya Erişim Konusunda Yaşanan Sorunlara Yönelik Çözüm 

Önerileri 

Ürün Miktarı ile Çeşitliliğinin Artırılması ve Fiyatların Düşürülmesi 
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Çölyak Hastaları glutensiz gıdaya kolay ve uygun fiyata erişebilmek istemektedir. 

Çölyak Hastalarına göre sayıları daha az olan PKU (Fenilketonüri) hastaları da benzer 

problemlerle karşı karşıyadır. Her iki hastalıkla da belirli bir diyet (beslenme alışkanlığı) 

ile mücadele edilebilmektedir. Hastaların uygun gıdaya kolay erişebilme taleplerine 

karşılık yerli üreticiler ve ithalatçılar ise maliyetlerin düşürülebilmesi, rekabet koşullarının 

iyileştirilmesi halinde daha uygun fiyatlı bir ürün yelpazesini daha çok çölyaklıya 

ulaştırabileceklerini belirtmektedir.  

Çözüm önerileri olarak; 

- Her ürün grubu için üretim havzalarının seçilmesi suretiyle üretici bazında 

hangi bölgelere ve hangi ürünlere hangi desteklerin sağlanacağının Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmesi ve maliyet verimliliğini sağlamak 

maksadıyla ölçek ekonomisine geçilmesi, 

- Türkiye’de pek yetiştirilmeyen kinoa, kara buğday ve amarant gibi tahıl 

benzerlerinin üretimine destek verilmesi ile ürün çeşitliliğinin artırılması, 

- Glutensiz ürün yatırımcılarına makine-ekipman, ar-ge desteklerinin sağlanması, 

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının zincir marketlerle glutensiz ürünlere 

belli bir raf hacminin tahsis edilmesi konusunda protokol yapması ya da 

glutensiz ürünlerin zincir marketlerde yer almasına yönelik benzer tedbirler 

geliştirmesi (örneğin; belirli bir iş hacmine sahip olan market tanımına uygun 

perakende gıda satışı yapan iş yerlerinde, toplam gıda raflarının belirli bir 

yüzdesinin glutensiz gıda ve PKU hastalarına uygun protein hassasiyetli 

gıdalara ayırılması zorunluluğu getirilmesi),  

- Glutensiz üretim yapan firmaların glutensiz üretimde istihdam edilen 

personelinin ücretlerinin karşılanması, yine bu üreticilere vergisel kolaylıklar 

getirilmesi,  

- Çölyaklı olduğuna dair sağlık raporu bulunan kişilere glutensiz ürünlerin 

satışında KDV’nin % 8’den % 1’e düşürülmesi, 

- Glutensiz ürünlere ilişkin analiz giderlerinin ilgili kamu idaresi tarafından 

karşılanması ya da ücretlerin düşürülmesi,  

- Çölyaklı olduğuna dair sağlık raporu bulunan kişilere glutensiz ürünlerin 

bedelsiz ya da düşük ücretle taşınmasını teminen  Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı ile kargo şirketleri arasında protokol yapılması,   
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- Çölyak Hastaları yeterli enerji, makro besin öğeleri, mikro besin öğeleri ve posa 

gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Bu nedenle tanı konulmasının ardından 

bu hastalarda yeterli ve dengeli bir diyet örüntüsü planlanmalı, hastalığa özgü 

standart tarifeler geliştirilmelidir. 

- Çölyak Hastalarında özellikle mikrobesin öğesi yetersizliklerinin önlenebilmesi 

için glutensiz ürünlerde zenginleştirme politikaları geliştirilmelidir. 

- Yeni tanı almış Çölyak Hastaları için psikolojik destek sağlanması, hastalık ile 

başa çıkmada ve glutensiz diyet tedavisinin istikrarlı bir şekilde 

uygulanmasında yararlı olacaktır. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı ile Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda kurulacak olan bir psikolojik 

destek biriminin, hasta ve yakınlarından elde ettiği tespit ve talepleri doğrudan 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile istişare etmesini sağlayacak idari bir danışma 

mekanizmasının kurulması faydalı olacaktır. 

- Çölyak Hastalarında sıklıkla bulantı, karın ağrısı, aşırı yorgunluk gibi şikayetler 

gözlendiğinden; hastalara yönelik beslenme tedavileri planlanırken hastalarda 

bu şikayetlerin varlığı sorgulanmalı, varsa uygun besin seçimi sağlanmalı, besin 

alımının azalması mümkün olduğunca önlenmelidir. 

- Aile hekimleri tarafından yılda bir defa kontrolleri yapılmak üzere çölyak 

hastalarının çölyak sağlık raporu sürelerinin 5 yıl olarak belirlenmesi uygun 

olacaktır.  

- Çölyak Hastalığının tanı oranının arttırılması için 0-5 yaş çocuk gruplarında 

Sağlık Bakanlığınca çölyak taraması yapılmasına, ayrıca mevcut öğretim 

kurumlarında eğitim gören öğrencilerin de Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle 

taramalardan geçirilmesine yönelik tedbirler alınmalıdır. 

- Hastane, aile sağlığı merkezi ve diğer sağlık tesislerine bilgilendirme afişlerinin 

asılması, çölyak tarama testlerinin (biocard) kullanılmasının yaygınlaştırılması 

ve tüm hastanelerde bu testlerin bulundurulması hastalığın erken teşhis ve 

tedavisinde önemli katkı sağlayacaktır. 

3.1.2 Uygun Gıdaya Erişim Konusunda Yaşanan Sorunlara Yönelik Çözüm 

Önerileri 

Ürün Miktarı ile Çeşitliliğinin Artırılması ve Fiyatların Düşürülmesi 
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- Valilikler, yerel yönetimler ve derneklerin işbirlikleri ile taze, sıcak ve kaliteli 

üretim yapabilecek butik glutensiz kafe, mini market ve alakart restoran 

tarzında mekânların açılması, 

- Halk Ekmek gibi yerel yönetimler tarafından işletilen işletmelerde ürün 

çeşitliliğinin arttırılması ve bu yönde yerel yönetimlerde farkındalık 

oluşturulması, 

- Mamul üreticilerinin sayısının devlet desteği ile artırılmasına yönelik 

politikaların geliştirilmesi,  

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı ve yerel idarelerin işbirliği ve eşgüdümüyle glutensiz gıda 

bankalarının kurulması ya da mevcut gıda bankalarına glutensiz gıda temin 

edilmesi ve çıkarılacak gıda kartıyla çölyaklılara bu gıda bankalarından her ay 

belli bir miktarda glutensiz gıda alma hakkının verilmesi,   

- Unlu mamul üreticileri dışında dondurma, çikolata gibi ürünler için satış 

garantili (gıda bankası aracılığı ile) desteklemeler yapılması halinde tüm 

firmaların geniş bir yelpazede glutensiz gıda üretimine yatırım yapabilir hale 

gelmesi, TT A.Ş.’nin e-ticaret platformu üzerinden yapılan glutensiz ürün 

alımlarında çölyaklı olduğuna dair sağlık raporu bulunan kişilere özel 

indirimler uygulanması,  

- Her çölyaklı için bir PTT Kart çıkarılması ve Sosyal Güvenlik Kurumunun 

çölyaklılara yaptığı nakit ödemenin düzenlenecek PTT Kartına alışveriş puanı 

olarak aktarılması, 

- Çölyaklı olduğuna dair sağlık raporu bulunan kişilere PTT tarafından taşınan 

glutensiz ürünlerin kargo ücretlerinde mevzuatın imkan verdiği en yüksek 

oranda indirim uygulanması,  

 Sağlanmalıdır.  
 

İthalatta maliyetin düşürülmesi için ise; 

- Glutensiz ürünlere ilişkin analiz birim fiyatlarının maliyetleri düşürmeye 

yönelik bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesi,  

- Analiz sıklıklarının ürün güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek, ancak maliyeti 

azaltacak şekilde gözden geçirilmesi,  

- Glutensiz ürünlere ilişkin gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve genel ithalat 

süresinin kısaltılmasına yönelik tedbirler geliştirilmesi,  
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- Ürünü her seferinde yeniden denetlemektense üreticinin güvenilirliğinin 

değerlendirilmesi ve izinlerin her ithalat için değil daha uzun süreler için 

verilmesi sağlanmalıdır. 

- Çölyaklı olduğuna dair sağlık raporu bulunan kişiler için glutensiz gıda 

ürünlerinin ithalatının kolaylaştırılması ve ürünler üzerindeki vergi yükünün 

azaltılmasının; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığının eşgüdümle yürüteceği 

bir çalışma ile mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.  
 

Lezzet/Kalite Sorunları 

Çölyaklıların diyetlerinde hem besleyici değeri yüksek hem de görünüm ve lezzet 

anlamında tatmin edici gıdalara yer verilmesi büyük önem arz etmektedir. Duyusal ve 

besinsel kaliteyi artırmaya yönelik akademik çalışmalar göz önünde bulundurulmalıdır. 

Üniversitelerin ar-ge bölümlerinin bu konuda teşvik edilmesi ve özel firmaların ar-ge 

faaliyetlerinin desteklenmesi yerli glutensiz ürünlerdeki lezzet ve kalite sorununun ortadan 

kaldırılmasında büyük fayda sağlayacaktır.   

Ulaşılabilirlik 

Glutensiz ürün miktar ve çeşitliliğinin az olması, dağıtım ağının yetersizliği gibi 

sebeplerle geniş bir coğrafyaya sahip ülkemizin her noktasında çölyaklıların bu ürünlere 

erişimi güçlük arz etmektedir.  

Ayrıca, okul kantini ve hastaneler başta olmak üzere, alışveriş merkezleri, otel vb. 

tatil mekanları, cezaevleri, yurtlar, askeri mekanlar gibi toplu yaşam sahalarında glutensiz 

gıda bulundurulmaması hastalara büyük zorluklar yaşatmaktadır. Bununla birlikte helal 

glutensiz gıda ve ilaç tüketme hassasiyeti olan çölyak hastaları helal gıda ve ilaçlara 

ulaşma hususunda zorluk yaşamaktadır.  

- Özellikle okul kantinlerinde glutensiz gıda satışının zorunlu hale getirilmesi, 

yine okul, hastane, devlet daireleri vb. ortak alan yemekhanelerinde glutensiz 

yemek çıkarılmasına yönelik idari düzenlemeler yapılması, bu kapsamda Sağlık 

Bakanlığının kantincilere yönelik eğitim faaliyetlerinde okul kantinlerinde 

glutensiz ürünlere yer verilmesi yönünde telkin ve tavsiyelerde bulunması, 

- Sağlık Bakanlığının Milli Eğitim Bakanlığına okul kantinlerinde 

satılabileceğini bildirdiği ürün listesinde glutensiz ürünlere de yer verilmesi,  
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- Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan askerlik 

muafiyeti kapsamına dâhil edilemeyen askerler için glutensiz gıda ihtiyacının 

karşılanması, 

- Cezaevlerinde glutensiz menü sağlanması için Adalet Bakanlığınca gerekli 

girişimlerde bulunulması, 

- Uzun mesafe yolculuğu yapılan toplu taşıma araçlarında (uçak, tren, vapur, 

otobüs vb.) glutensiz ürünleri bulundurma zorunluluğunun getirilmesi ve 

şehirler arası otobüs terminalleri, metro ve büyük hastaneler ile şehir 

merkezlerinde glutensiz ürün bulunan otomatik makinelerin kurulması, 

- PTT’nin glutensiz ürünlerin taşınmasında söz konusu ürünleri öncelikli ürün 

statüsüne alarak hızlı gönderimlerini gerçekleştirmesi,  

- Tatil yörelerinde çölyaklı ailelerin tatil olanaklarının artırılması için otel ve 

diğer konaklama tesislerinde çölyaklılara uygun menü çıkarılması ve glutensiz 

ürünlerin bulundurulması, 

- Helal glutensiz gıda ve ilaç tüketme hassasiyeti olan çölyak hastalarının helal 

gıda ve ilaçlara ulaşımına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması,  

Sağlanmalıdır.  
 

Etiketleme / Bilgilendirme ile İlgili Sorunlar 

Hazır ambalajlı gıdaların etiketlerinde yer alan bilgilerin açıklayıcı, anlaşılır ve 

güvenilir olması beklenmekte; hastalar, bulaşı riskinden dolayı doğal olarak gluten 

içermesi beklenmeyen gıdaları bile tüketmekten kaçınmaktadır. Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı tarafından glutensiz ürünlere yönelik denetimin artırılması, rutin 

kontrollere ilave olarak numune planlarında gluten analizine yer verilmesi, ürünlerin 

güvenilirliğini artırmada bir çözüm yolu olarak değerlendirilmektedir. 

Restoran, kafe gibi toplu tüketim yerlerinde çalışan personelin çölyak bilinci 

olmaması hastaların yemek seçimlerini yaparken zorlanmalarına yol açmaktadır. Diğer 

yandan gıda üretimi yapılan yerlerde ve kantinlerde çalışanlarda alerji durumu ile ilgili 

bilgilerinin olmaması önemli bir sorun arz etmektedir. Bu durumun, toplu tüketim 

işletmelerine çölyak ve glutensiz üretim (çapraz bulaşı vs.) hakkında bilinçlendirme 

çalışmaları yapılarak çözülebileceği düşünülmektedir. 
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Çözüm Önerileri: 

- Türkiye’de yemek üretimi yapılan yerlerde ve kantinlerde çalışan personele gluten 

ve diğer alerjenlere ilişkin farkındalık ve bilgilendirme eğitimlerinin verilmesi, 

- Ürünlerin ambalajında gluten içeriğine ilişkin güvenilir bilgiye yer verilmesi, bu 

kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çölyakla ilgili sivil toplum 

kuruluşları ile bilgi paylaşımı ve işbirliği içinde uygun etiketleme/barkodlama 

formüllerinin geliştirilmesi,  

- Glutensiz ürünlerin yetkilendirilmiş sertifika kuruluşları tarafından onaylanmasına 

dayanan bir sertifikalandırma sisteminin kurulması, 

Sağlanmalıdır.  

3.1.3 Kamu Politikalarının/Sosyal Desteklerin Yetersizliği 

- Glutensiz gıda üretimine yönelik herhangi bir devlet desteği bulunmamaktadır. 

Birincil üretimde gluten içermeyen tahıl ve/veya tahıl benzeri ürünlere yönelik 

teşvikler, gıda sanayi için ise makine-ekipman, ar-ge destekleri ürün miktar ve 

çeşitliliğinin artmasına katkı sağlayacaktır. 

- Çölyak Hastaları ve diğer doğuştan metabolik bozukluğu olan hastalar için 

SGK tarafından aylık olarak ödenen sosyal yardım ücretinin yaş gruplarına göre 

78-120 TL arasında olduğu ancak bu miktarın en temel gıda ihtiyaçlarını bile 

karşılamada yetersiz kaldığı belirtilmekte ve bu tutarın artırılması 

beklenmektedir. 

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, muhtaç durumda olan çölyaklıları 

Sağlık Bakanlığı ve SGK ile işbirliği içinde tespit ederek glutensiz gıda yardımı 

yapması ihtiyaç sahibi çölyaklıların diyet tedavisine bağlı kalmalarını 

sağlayacak ve gluten diyetinin getirdiği maddi külfeti önemli ölçüde 

azaltacaktır. Söz konusu gıda yardımı, çölyaklılara yönelik PTT Kart 

uygulaması hayata geçirildikten sonra PTT Kartlara alışveriş puanı aktarılmak 

suretiyle de gerçekleştirilebilir.  

- Etiketlerde çapraz bulaşı kaynaklı da olsa “gluten içerir” yazılması talep 

edilmekte, “glutensiz” yazması halinde ise bu bilginin doğruluğundan kuşku 

duymadan tüketimin mümkün olması gerekmektedir. AB uyumlu mevzuat 

gereği çapraz bulaşı kaynaklı gluten varlığına dair bir bilgilendirme zorunlu 
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olmayıp firmaların isteğine bırakılmaktadır. Glutensiz ürünlerde güvenilirliğin 

sağlanması için denetimlere ağırlık verilmelidir.  

- Çölyak hastaları, glutensiz ürün üreticileri ile diğer ilgili kamu otoritelerinin 

Çölyak hastalarının uygun gıdaya erişim sorunlarını müzakere edebileceği ortak 

bir platformun Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının öncülüğünde 

oluşturulması gerekmektedir.  

- Ülkemizde çölyaka yönelik proje ve politikaların geliştirilmesinin önündeki en 

büyük engellerden biri de kapsamlı ve kullanışlı bir çölyak veri tabanının 

bulunmamasıdır. Çölyak Hastalarına ilişkin bir veri tabanının oluşturulması ve 

bu veri tabanına göre bir çölyak haritasının çıkarılması gerekmektedir. 

- Beslenme hassasiyeti olan genetik tabanlı hastalıklarla ilgili sosyal projelerin 

teşvik edilmesi uygun olacaktır. Bunun için; KOSGEB VE TÜBİTAK gibi 

proje bazlı mali destek sağlayabilen kurumlara görev ve sorumluluk atfeden 

tavsiyelerde bulunulması, sosyal kalkınmaya ve toplum sağlığına katkı 

sağlayabilecek projelere fon ve danışmanlık sunabilmesini mümkün hale 

getirecektir. 

- Çölyak tanısı olan ailelerde SGK aracılığı ile doğrudan anneye ödeme yapılacak 

şekilde (18 yaşına kadar) mali yardım veya düzenli destek ödemesi 

yapılmalıdır. 

3.1.4 Kamusal Bilinç ve Farkındalık 

- Çölyakla ilgili bilincin oluşturulabilmesi okul öncesi eğitimden başlamak üzere 

konunun müfredata alınması ve çocuk yaşta bunun bir yaşam biçimi olduğunun 

öğretilmesi önemlidir. Çocuğun güvenli bir okul ortamında yetişmesi için 

gerekli tedbirleri ve önerileri içeren bir resmi plan hazırlanmalı ve tüm eğitim 

ortamlarında standart bir rehber olarak uygulanmalıdır. 

- Hasta ve hekim bilincinin artırılmasına yönelik eğitimler, seminerler vs. 

bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmelidir. 

- Halk sağlığı müdürlükleri tarafından, çölyak tanısı konmuş olan hastalara 

yönelik olarak diyete bağlılık, düzenli kontroller vb. hususlarda bilinçlendirme 

uygulamaları hayata geçirilmelidir.  

- Kamu spotları, internet seminerleri, Çölyak Günü etkinlikleri, televizyon 

programları ve çölyaklı karakterlerin yer aldığı çocuk programları, reklam 
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kuşakları, diziler, sinema filmleri ve çizgi filmler ile  sosyal medya araçları 

üzerinden toplumda da çölyak bilinci oluşturulmalı, çölyaklıların sosyal 

yaşamdan soyutlanmamaları için gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır. 

- Sağlık Bakanlığı öncülüğünde ve Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı, çölyak dernekleri ve akademisyenlerle işbirliği içinde 

standart bir çölyak rehberi hazırlanmalı ve çölyaklı ailelere dağıtılmalıdır.  
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KOMİSYON BAŞKANININ SUNUŞU 

Tarihsel ve kültürel birikimi ile, dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kültür politikalarının temelinde; sahip olduğumuz bu kültür 

varlıklarını koruma ve gelecek kuşaklara bırakma hedefi her daim var olmuştur.  Kültür 

varlıklarımızın dış talebe bağlı olarak yurt dışına kaçırılmaları da geçmişten günümüze var 

olan ve kararlılıkla mücadele edilmesi gereken bir olgudur.  

Kültür varlıklarımızın korunmasına yönelik duyarlılık Osmanlı döneminden 

itibaren başlamış olsa da, o günün şartlarında ve sonrasında konunun öncelikli olarak ele 

alınamadığı dönemler olmuş, çeşitli koruma tedbirlerine, ulusal ve uluslararası 

düzenlemelere rağmen kaçak kazılarla, usulsüz nakillerle pek çok kültür varlığımız yurt 

dışına çıkarılmış, müzayedelerde alınıp satılmış ve müzelerde sergilenmiştir. Hâlen 

özellikle Batı’da bütün önemli müzelerde kültür varlıklarımız sergilenmekte, hatta ciddi 

oranda ülkemizden götürülen kültür varlıklarıyla kurulmuş müzeler bulunmaktadır. Ayrıca, 

kaçak kazılar ve koruma alanındaki yetersizlik ve gecikmeler de çeşitli tahribatlara neden 

olmuştur. 

Kültür varlıklarımızın korunması, tarihimize ve geleceğimize duyduğumuz ortak 

sorumluluğun gereğidir. Yüce Meclisimiz de konuya bu yaklaşımla sahip çıkmış ve bütün 

siyasi parti gruplarının ortak önergesiyle kurulan Yurt Dışına Kaçırılan Kültür 

Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin Sağlanması ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın 

Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla bir Meclis 

Araştırması Komisyonu kurulmuştur. Komisyonumuz konunun tüm boyutlarıyla 

araştırılması, yapılması gerekenlerin tespit edilerek ilgili kurumlara duyurulması, yasa dışı 

olarak kaçırılan kültür varlıklarımızı ellerinde bulunduran müze ve koleksiyonculara 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu mücadelenin arkasında olduğunun fark ettirilmesi ve 

bunları yaparken de toplumda bir farkındalık yaratılması amacıyla dört aylık bir süre içinde 

yürüttüğü çalışmalarını 25 Şubat 2018 tarihinde tamamlamıştır.  

Komisyon, çalışmaları kapsamında öncelikle kültür varlıklarının yasa dışı ticareti 

ve kaçak kazı olaylarının önlenmesi ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan kültür 

varlıklarının ülkemize iadesi alanında sorumlu kurumları, sonra da bu alanda çalışan 

uzman, araştırmacı, yazar, akademisyen, özel müze temsilcileri, müzayedeci ve 

koleksiyoncuları dinlemiş, paylaşılan görüş ve önerileri rapor çalışmalarında 

değerlendirmeye almıştır.  
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Komisyonumuz Ankara ve İstanbul’da müzelerde yerinde incelemelerde 

bulunmuştur. Ayrıca ülkemizin kültür varlıklarımızın iadesine atfettiği önemi ve konunun 

en yüksek düzeyde takip edildiğini göstererek hem iade süreçlerinin hızlanması hem de 

ülkemizden kaçak yollarla eser temininin caydırılması amacıyla Almanya, Danimarka, 

Fransa ve İngiltere’ye yurt dışı çalışma ziyaretleri gerçekleştirmiştir. Yapılan müze 

ziyaretlerinde ülkemizden yurt dışına çıkarılan eserler bulundukları yerlerde incelenmiş, 

UNESCO temsilcisi, müzeci, siyasetçi, bürokrat, müzayedeci muhataplarla yapılan 

görüşmelerde ülkemizden yasa dışı yollarla kaçırılmış olan eserlerin iadesine verilen önem 

ve bu taleplerin haklılığı vurgulanmıştır. Tarihi eser kaçaklığının önlenmesine yönelik ülke 

ve kurum politikaları üzerinde görüşmelerde bulunulmuştur.  

Komisyonumuz gerçekleştirdiği bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan tespitlerini 

ve çözüm önerilerini bir rapor hâlinde kamuoyuna sunmuş bulunmaktadır. Raporda yurt 

dışına kaçırılan eserlerimizin iadesini sağlamaya yönelik öneriler kadar, kültür varlıklarının 

yasa dışı olarak yurt dışına çıkarılmalarının, yani kaçakçılığın önlenmesi temel bir husus 

olarak ortaya çıkmaktadır. Komisyon raporunda üzerinde durulan diğer bir önemli husus 

da halkımızın bilinçlendirilmesi olmuştur. Komisyon çalışmalarının ve raporunun bu 

mücadelenin daha etkili ve kararlıkla yürütülmesinde önemli bir kaynak olacağına inanıyor 

bundan sonraki süreçte de yurt dışındaki kültür varlıklarımızın iadesinin takipçisi 

olacağımızı belirtmek istiyorum. Bu konuda yapılması gereken işlerin yürütülmesiyle ilgili 

sorumlu birimler bulunmakla birlikte meselenin ancak milli bir hassasiyetle takip edilerek 

çözülebileceğine inanıyoruz. 

Bu vesileyle, Komisyon çalışmalarımızın yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN başta olmak üzere, 

Komisyonumuzun kurulmasına vesile olan önergeleri veren tüm imza sahiplerine ve 

Komisyonumuzun kurulmasını destekleyen parlamento üyelerine, Komisyonumuzda 

birlikte çalıştığımız tüm üyelerimize, Komisyonumuza bizzat sunum yapan, bilgi belge 

sunan ve çalışmalarına katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara, akademisyenlere, 

uzmanlara, yurt içi ve yurt dışı temaslarda desteklerini esirgemeyen yetkililere   

raporumuzun hazırlanmasında ve rapor yazım sürecinde görev alan uzmanlarımıza 

teşekkürlerimi sunarım. 

    Mustafa İSEN 

Sakarya Milletvekili 

 Komisyon Başkanı 



‒ 3 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 555)

3 
 

ÖNERGE METİNLERİ 

1. AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent TURAN, CHP 

Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, HDP Grup Başkanvekili 

İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR ile MHP Grup Başkanvekili 

Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY'ın, Yurt Dışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın 

Belirlenerek İadelerinin Sağlanması ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması 

İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi maksadıyla bir Meclis Araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi. (10/601): 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarımızın belirlenerek iadelerinin sağlanması ve 

mevcut kültür varlıklarımızın korunması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 

maksadıyla Anayasa'nın 98'inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104 ve 

105'inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

 

 

Bülent TURAN 

AK Parti Grup Başkanvekili 

Çanakkale Milletvekili 

Özgür ÖZEL 

CHP Grup Başkanvekili 

Manisa Milletvekili 

 

Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR 

HDP Grup Başkanvekili 

İstanbul Milletvekili 

 

Erkan AKÇAY 

MHP Grup Başkanvekili 

Manisa Milletvekili 

 

 

           

2 
 

Komisyonumuz Ankara ve İstanbul’da müzelerde yerinde incelemelerde 

bulunmuştur. Ayrıca ülkemizin kültür varlıklarımızın iadesine atfettiği önemi ve konunun 

en yüksek düzeyde takip edildiğini göstererek hem iade süreçlerinin hızlanması hem de 

ülkemizden kaçak yollarla eser temininin caydırılması amacıyla Almanya, Danimarka, 

Fransa ve İngiltere’ye yurt dışı çalışma ziyaretleri gerçekleştirmiştir. Yapılan müze 

ziyaretlerinde ülkemizden yurt dışına çıkarılan eserler bulundukları yerlerde incelenmiş, 

UNESCO temsilcisi, müzeci, siyasetçi, bürokrat, müzayedeci muhataplarla yapılan 

görüşmelerde ülkemizden yasa dışı yollarla kaçırılmış olan eserlerin iadesine verilen önem 

ve bu taleplerin haklılığı vurgulanmıştır. Tarihi eser kaçaklığının önlenmesine yönelik ülke 

ve kurum politikaları üzerinde görüşmelerde bulunulmuştur.  

Komisyonumuz gerçekleştirdiği bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan tespitlerini 

ve çözüm önerilerini bir rapor hâlinde kamuoyuna sunmuş bulunmaktadır. Raporda yurt 

dışına kaçırılan eserlerimizin iadesini sağlamaya yönelik öneriler kadar, kültür varlıklarının 

yasa dışı olarak yurt dışına çıkarılmalarının, yani kaçakçılığın önlenmesi temel bir husus 

olarak ortaya çıkmaktadır. Komisyon raporunda üzerinde durulan diğer bir önemli husus 

da halkımızın bilinçlendirilmesi olmuştur. Komisyon çalışmalarının ve raporunun bu 

mücadelenin daha etkili ve kararlıkla yürütülmesinde önemli bir kaynak olacağına inanıyor 

bundan sonraki süreçte de yurt dışındaki kültür varlıklarımızın iadesinin takipçisi 

olacağımızı belirtmek istiyorum. Bu konuda yapılması gereken işlerin yürütülmesiyle ilgili 

sorumlu birimler bulunmakla birlikte meselenin ancak milli bir hassasiyetle takip edilerek 

çözülebileceğine inanıyoruz. 

Bu vesileyle, Komisyon çalışmalarımızın yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN başta olmak üzere, 

Komisyonumuzun kurulmasına vesile olan önergeleri veren tüm imza sahiplerine ve 

Komisyonumuzun kurulmasını destekleyen parlamento üyelerine, Komisyonumuzda 

birlikte çalıştığımız tüm üyelerimize, Komisyonumuza bizzat sunum yapan, bilgi belge 

sunan ve çalışmalarına katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara, akademisyenlere, 

uzmanlara, yurt içi ve yurt dışı temaslarda desteklerini esirgemeyen yetkililere   

raporumuzun hazırlanmasında ve rapor yazım sürecinde görev alan uzmanlarımıza 

teşekkürlerimi sunarım. 

    Mustafa İSEN 

Sakarya Milletvekili 

 Komisyon Başkanı 

ÖNERGE METNİ

1. AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent TURAN, CHP Grup 
Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, HDP Grup Başkanvekili İstanbul 
Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU ile MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili 
Erkan AKÇAY’ın, Yurt Dışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek 
İadelerinin Sağlanması ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin Alınması 
Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi maksadıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/601):

Filiz KERESTECİOĞLU



‒ 4 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 555)

4 
 

Gerekçe: 

Kültür varlıkları, vücut bulduğu toprakların tarihî belgeleridir. Tarihin izlerini 
taşıyan her anıt, eser, höyük o kentlerin varlığını bütünleyip kimliğini güçlendirir. Yerel 
kültür yanında mimari özelliklerinden yaşam özelliklerine değin çok yönlü özelliğin 
geleceğe taşınması gereklidir. 

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu toprakları, her 
devirde sayısız kültür varlığının üretimine katkıda bulunmuştur. Türkiye bu yönüyle 
dünyanın en zengin ülkelerinden olduğu gibi bunların korunması konusunda da dünyadaki 
en eski hafızaya sahip ülkelerdendir. 

Çeşitli koruma tedbirlerine, ulusal ve uluslararası mevzuattaki düzenlemelere 
rağmen dünyanın en zengin kültürel ve tarihsel birikimlerinden biri olan ülkemizde 
kültürel varlıkların farklı yöntemlerle yurt dışına kaçırılması ve geçmişten beri var olan 
define avcılığı yüzünden kültür varlıkları erozyonu yaşanmıştır. Türkiye'deki arkeoloji 
biliminin zayıflığı, müzecilik alanındaki eksiklikler ve kazıların büyük çoğunluğunun 
yabancı ülkeler tarafından yapılması tarihî eserlerin daha kolay yurt dışına çıkışına imkân 
sağlamıştır. Bu tür kültür varlıklarının farkına varılamayan, değeri anlaşılamayan dönem 
ve yerlerde kaçak kazılarla, usulsüz nakillerle pek çok kültür varlığımız yurt dışına 
çıkarılmış, müzayedelerde alınıp satılmış veya müze envanterlerine kaydedilmiş, 
sergilenmiştir, hâlen sergilenmektedir. 

Eserlerin yurt dışına kaçırılmasının yanında kaçak kazılar ve koruma alanındaki 
yetersizlik ve gecikmeler de ayrıca büyük boyutlu tahribatlara da neden olmuştur. 

Sonuç olarak, insanlığın ortak mirası olan kültürel eserler ait olduğu topraklarda 
anlamlıdır ve dolayısıyla ait olduğu topraklarda olmalıdır. Bu kapsamda, Türkiye'nin yasa 
dışı yollardan yurt dışına kaçırılan bütün kültür varlıklarının tespitinin ve nerelerde 
olduğunun belirlenmesi gerekmekte, müze envanterleri sıkı takibe alınmalıdır. Öte yandan 
coğrafyamızın ve kültürümüzün yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmış bütün kültür 
varlıklarımızın iadesi süreci tavizsiz sürdürülmelidir. Bu sürece kadim uygarlıkların 
kalıntıları ve tarih ve sanat açısından değerli objeler kadar yazma eserler ve etnografik 
eserler de katılmalıdır. 

Anılan gerekçelerle yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarımızın belirlenerek 
iadelerinin sağlanması ve özellikle mevcut kültür varlıklarımızın her hâlükârda korunması 
için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi maksadıyla bir Meclis araştırması 
komisyonu kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.  
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KOMİSYONUN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI 

A. MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİNİN KONUSU VE ÖZETİ 

26. Yasama Dönemi’nde, “Yurt Dışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın 
Belirlenerek İadelerinin Sağlanması Ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin 
Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi” amacıyla verilen: 

− AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent TURAN, CHP 
Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, HDP Grup Başkanvekili 
İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR ile MHP Grup 
Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY'ın (10/601) Esas Numaralı, 

önergesinin, 27.07.2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 
tarafından kabul edilmesiyle “Yurt Dışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek 
İadelerinin Sağlanması Ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin Alınması 
Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla” Meclis araştırması komisyonu kurulmuştur. 

 

16.10.2017 tarihinde çalışmalarına başlayan söz konusu Meclis Araştırması 
Komisyonunun kurulmasına yönelik önergenin gerekçeleri incelendiğinde özetle; 

− Kültür varlıklarının, vücut bulduğu toprakların tarihî belgeleri olduğu, tarihin 
izlerini taşıyan her anıtın, eserin, o kentlerin varlığını bütünleyip kimliğini 
güçlendirdiği ve yerel kültür yanında mimari özelliklerinden yaşam 
özelliklerine değin çok yönlü özelliğin geleceğe taşınması gerektiği, 

− Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarının, 
her devirde sayısız kültür varlığının üretimine katkıda bulunduğu, Türkiye’nin 
bu yönüyle dünyanın en zengin ve kültür varlıklarının korunması konusunda da 
dünyadaki en eski hafızaya sahip ülkelerinden olduğu, 

− Çeşitli koruma tedbirlerine, ulusal ve uluslararası mevzuattaki düzenlemelere 
rağmen dünyanın en zengin kültürel ve tarihsel birikimlerinden biri olan 
ülkemizde kültürel varlıkların farklı yöntemlerle yurt dışına kaçırıldığı ve 
geçmişten beri var olan define avcılığı yüzünden kültür varlıkları erozyonu 
yaşandığı, 

− Türkiye'deki arkeoloji biliminin geç gelişmesi, müzecilik alanındaki eksiklikler 
ve kazıların büyük çoğunluğunun yabancı ülkeler tarafından yapılmasının tarihî 
eserlerin daha kolay yurt dışına çıkışına imkân sağladığı; farkına varılamayan, 
değeri anlaşılamayan dönem ve yerlerde kaçak kazılarla, usulsüz nakillerle pek 
çok kültür varlığımızın yurt dışına çıkarılmış, müzayedelerde alınıp satılmış 
veya müze envanterlerine kaydedilmiş ve sergilenmiş olduğu, 
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Gerekçe: 

Kültür varlıkları, vücut bulduğu toprakların tarihî belgeleridir. Tarihin izlerini 
taşıyan her anıt, eser, höyük o kentlerin varlığını bütünleyip kimliğini güçlendirir. Yerel 
kültür yanında mimari özelliklerinden yaşam özelliklerine değin çok yönlü özelliğin 
geleceğe taşınması gereklidir. 

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu toprakları, her 
devirde sayısız kültür varlığının üretimine katkıda bulunmuştur. Türkiye bu yönüyle 
dünyanın en zengin ülkelerinden olduğu gibi bunların korunması konusunda da dünyadaki 
en eski hafızaya sahip ülkelerdendir. 

Çeşitli koruma tedbirlerine, ulusal ve uluslararası mevzuattaki düzenlemelere 
rağmen dünyanın en zengin kültürel ve tarihsel birikimlerinden biri olan ülkemizde 
kültürel varlıkların farklı yöntemlerle yurt dışına kaçırılması ve geçmişten beri var olan 
define avcılığı yüzünden kültür varlıkları erozyonu yaşanmıştır. Türkiye'deki arkeoloji 
biliminin zayıflığı, müzecilik alanındaki eksiklikler ve kazıların büyük çoğunluğunun 
yabancı ülkeler tarafından yapılması tarihî eserlerin daha kolay yurt dışına çıkışına imkân 
sağlamıştır. Bu tür kültür varlıklarının farkına varılamayan, değeri anlaşılamayan dönem 
ve yerlerde kaçak kazılarla, usulsüz nakillerle pek çok kültür varlığımız yurt dışına 
çıkarılmış, müzayedelerde alınıp satılmış veya müze envanterlerine kaydedilmiş, 
sergilenmiştir, hâlen sergilenmektedir. 

Eserlerin yurt dışına kaçırılmasının yanında kaçak kazılar ve koruma alanındaki 
yetersizlik ve gecikmeler de ayrıca büyük boyutlu tahribatlara da neden olmuştur. 

Sonuç olarak, insanlığın ortak mirası olan kültürel eserler ait olduğu topraklarda 
anlamlıdır ve dolayısıyla ait olduğu topraklarda olmalıdır. Bu kapsamda, Türkiye'nin yasa 
dışı yollardan yurt dışına kaçırılan bütün kültür varlıklarının tespitinin ve nerelerde 
olduğunun belirlenmesi gerekmekte, müze envanterleri sıkı takibe alınmalıdır. Öte yandan 
coğrafyamızın ve kültürümüzün yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmış bütün kültür 
varlıklarımızın iadesi süreci tavizsiz sürdürülmelidir. Bu sürece kadim uygarlıkların 
kalıntıları ve tarih ve sanat açısından değerli objeler kadar yazma eserler ve etnografik 
eserler de katılmalıdır. 

Anılan gerekçelerle yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarımızın belirlenerek 
iadelerinin sağlanması ve özellikle mevcut kültür varlıklarımızın her hâlükârda korunması 
için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi maksadıyla bir Meclis araştırması 
komisyonu kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.  

AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent TURAN, 
CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, HDP Grup 
Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz KERESTECİOĞLU ile MHP Grup 
Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY’ın (10/601) Esas Numaralı,

A. MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN KONUSU VE ÖZETİ
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− Eserlerin yurt dışına kaçırılmasının yanında kaçak kazılar ve koruma 
alanındaki yetersizlik ve gecikmelerin de ayrıca büyük boyutlu tahribatlara 
neden olduğu, 

− Bu kapsamda, Türkiye'nin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırılan bütün kültür 
varlıklarının tespitinin ve nerelerde olduğunun belirlenmesi, yasa dışı yollarla 
yurt dışına çıkarılmış bütün kültür varlıklarımızın iade sürecinin tavizsiz 
sürdürülmesi, bu sürece kadim uygarlıkların kalıntıları ve tarih ve sanat 
açısından değerli objeler kadar yazma eserler ve etnografik eserlerin de 
katılması gerektiği 

konularına vurgu yapılmıştır. 
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B. KOMİSYONUN KURULUŞU, GÖREV SÜRESİ VE KOMİSYON 

ÜYELERİ 

Anayasa’nın 98., Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri 
gereğince verilmiş olan (10/601) esas numaralı Meclis araştırması önergesi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 27.07.2017 tarihli 120. Birleşiminde görüşülmüştür. Bu 
görüşmelerden sonra, önergelerde belirtilen hususlarla ilgili bir Meclis Araştırması 
Komisyonu kurulmasına karar verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konudaki 
1159 sayılı Kararı 02.08.2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu 
Kararda; Meclis Araştırması Komisyonunun 12 üyeden oluşması, Komisyonun çalışma 
süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay 
olması ve gerektiğinde çalışmalarını Ankara dışında da yapabileceği hususlarına yer 
verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11.10.2017 tarihli 6. Birleşiminde Komisyon üye 
seçimi yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konudaki 1163 sayılı Kararı 
21.10.2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Komisyon, Meclis Başkanlığının çağrısı üzerine yapılan 16.10.2017 tarihli ilk 
toplantısında Komisyon Başkanı, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelerini seçmiştir. 
Komisyon, hazır bulunan üyeler arasından en yaşlı üye sıfatıyla Mersin Milletvekili Serdal 
KUYUCUOĞLU’nun geçici başkanlığında toplanmıştır. Yapılan gizli oylama sonucu 
Komisyon Başkanlığına Sakarya Milletvekili Mustafa İSEN, Başkanvekilliğine Ankara 
Milletvekili Nevzat CEYLAN, Komisyon Sözcülüğüne Çanakkale Milletvekili Ayhan 
GİDER ve Kâtip üyeliğe Mardin Milletvekili Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI 
seçilmişlerdir. Mardin Milletvekili Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI’nın Genel Kurulun 
22.11.2017 tarihli 27. Birleşiminde Meclis Başkanlık Divanı üyeliğine seçilmesi sebebiyle 
Komisyon üyeliği İçtüzük’ün 21’inci maddesi uyarınca kendiliğinden sona ermiştir. Boş 
bulunan üyeliğe Genel Kurulun 5.12.2017 tarihli 32. Birleşiminde Gaziantep Milletvekili 
Mehmet ERDOĞAN seçilmiştir. Gaziantep Milletvekili Mehmet ERDOĞAN Komisyonun 
14.12.2017 tarihli 5. Toplantısında Kâtip üyeliğe seçilmiştir.  

Komisyona verilen 3 aylık çalışma süresinin sonuna gelindiğinde, konunun 
kapsamlı bir çalışma gerektirmesi dikkate alınarak bu süre içinde inceleme, araştırma ve 
rapor yazım sürecinin bitmeyeceğinin anlaşılması üzerine; Komisyonun 11.1.2018 tarihli 
kararıyla bir aylık ek süre istenmesine karar verilmiştir. Komisyon, TBMM İçtüzüğü’nün 
105. maddesinin 2. fıkrası gereğince, 25.1.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, 1 aylık ek 
süre istenmesine karar vermiştir. Komisyonun bu Kararı doğrultusunda, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 16.1.2018 tarihli 49. Birleşiminde aldığı 1177 sayılı Kararı ile 
Komisyonun çalışma süresi 25 Şubat 2018 tarihine kadar 1 ay uzatılmıştır. 
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− Eserlerin yurt dışına kaçırılmasının yanında kaçak kazılar ve koruma 
alanındaki yetersizlik ve gecikmelerin de ayrıca büyük boyutlu tahribatlara 
neden olduğu, 

− Bu kapsamda, Türkiye'nin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırılan bütün kültür 
varlıklarının tespitinin ve nerelerde olduğunun belirlenmesi, yasa dışı yollarla 
yurt dışına çıkarılmış bütün kültür varlıklarımızın iade sürecinin tavizsiz 
sürdürülmesi, bu sürece kadim uygarlıkların kalıntıları ve tarih ve sanat 
açısından değerli objeler kadar yazma eserler ve etnografik eserlerin de 
katılması gerektiği 

konularına vurgu yapılmıştır. 
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Komisyon Üyeleri ve Seçim Çevreleri 

Yurt Dışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin Sağlanması Ve 
Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin 
Belirlenmesi Maksadıyla Kurulan (10/601) Esas Numaralı Meclis Araştırması 

Komisyonu 
 

BAŞKAN BAŞKANVEKİLİ SÖZCÜ KÂTİP 

    
Mustafa İSEN 

Sakarya 
     Nevzat CEYLAN 

      Ankara 
 

Ayhan GİDER 
Çanakkale 

 Mehmet ERDOĞAN 
   Gaziantep                    

 
KOMİSYON ÜYELERİ    

                                              

    
   Zülfikar İnönü 

TÜMER 
             Adana 

M.Galip  
ENSARİOĞLU 

  Diyarbakır 
 
 

Nihat AKDOĞAN 
Hakkari 

Durmuş Ali 
SARIKAYA 

  İstanbul 

 

 
Serdal 

KUYUCUOĞLU 
            Mersin 

 

  
Nihat ÖZTÜRK 

Muğla 

 
   Ruhi ERSOY 

     Osmaniye 
 

   
Gürsel EROL 

  Tunceli 
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C. KOMİSYON ÇALIŞMA SÜRECİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR 

Komisyon; başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerin seçiminin yapıldığı 
16.10.2017 tarihinden itibaren çalışmalarına başlamıştır. Komisyon Başkanının önerisi 
üzerine ilk toplantıda Komisyon çalışmaları için gerekli olan kararlar alınmıştır. 

 

Komisyonun 16.10.2017 tarihinde yaptığı ilk toplantısında; 

1. Komisyonun gerekli görmesi hâlinde, Komisyon olarak ya da oluşturulacak alt 
komisyonlar marifetiyle mahallinde inceleme ve araştırmalar yapmasına, 

2. Komisyon toplantılarında ve Ankara dışı çalışmalarda tam tutanak tutulmasına, 

3. Komisyonun Genel Kurul çalışma saatlerinde de çalışma yapabilmesi için 
Meclis İçtüzüğü’nün 35. maddesi uyarınca Başkanlık Divanından izin istenmesine, 

4. Komisyonun uygun gördüğü çalışmalarını kamuoyuna duyurabilmek amacıyla 
internet sitesi kurulmasına ve e-posta adresi alınmasına, 

5. Komisyon süresince ilgili kurum ve kuruluşlardan konu ile ilgili uzman 
görevlendirilmesi ile ilgili işlemlerin ve yazışmaların yapılmasında, davet edilecek kişi ve 
kurumların tespiti hususlarında Komisyon Başkanlığının yetkili kılınmasına, 

6. Ankara dışında yapılacak inceleme ve çalışmalara belirlenecek Komisyon 
uzmanları ile kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personelin katılmasına, 

7. Rapor yazımında Komisyon Başkanlığına redaksiyon yetkisi verilmesine, 

8. Ankara’da yapılan Komisyon toplantılarına bilgi vermek üzere çağrılan 
davetliler ile diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen uzmanların ulaşım ve iaşe 
bedellerinin karşılanmasına,  

karar verilmiştir.  

C. KOMİSYONUN ÇALIŞMA SÜRECİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR
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D. KOMİSYON ÇALIŞMALARI SÜRECİ 

Çalışma süresi içerisinde 8 toplantı yapan Komisyonun çalışmaları sırasında tam 
tutanak tutulmuş, Komisyonda görevli uzmanların rapor yazımında yararlanması amacıyla 
ilgili özel ve kamu kurum/kuruluşlarından belge ve bilgiler temin edilmiştir.  

Ayrıca, Komisyon aşağıda belirtildiği üzere 22 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne, 23-24 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul’da İstanbul 
Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi’ne, 22 Şubat 2018 tarihinde 
Ankara’da Erimtan Müzesi ve Rahmi Koç Müzesi’ne çalışma ziyaretlerinde bulunmuştur. 
Komisyon, 30 Ocak-2 Şubat 2018 tarihlerinde Almanya ve Danimarka’ya, 13-17 Şubat 
2018 tarihlerinde Fransa ve İngiltere’ye yurt dışı çalışma ziyaretleri gerçekleştirmiştir. 

Taslak Komisyon Raporu, Komisyon üyelerine 15.03.2018 tarihinde dağıtılmıştır. 
Komisyon üyeleri bu Taslak Rapor üzerindeki değerlendirme ve görüşlerini ise; 
22.03.2018 tarihine kadar Komisyon Başkanlığına iletmişlerdir.  

Üyelerden gelen öneri ve görüşler çerçevesinde nihai şekli verilen söz konusu 
Komisyon Raporu, 19 Nisan 2018 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştur. 

 
D.1. Komisyonda Yapılan Toplantıların Konusu Bilgi Alınanlar ve Tutanaklar 

D.1.1. 16.10.2017 Tarihli Başkanlık Divanı Seçimi 

Başkanlık Divanı Seçimi yapılarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye 
belirlenmiştir. 

D.1.2. 19.10.2017 Tarihli (1.) Toplantı  

Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alınan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Yalçın KURT Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürü 

Büyükelçi Lale ÜLKER Dışişleri Bakanlığı, Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler 
Genel Müdürü 

Ali HÜRATA Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı 

Nazife YİĞİT	 Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Tescil Daire Başkanlığı, 
Müdür 

Zübeyde Cihan 
ÖZSAYINER Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1. Bölge Şube Müdürü 

 
İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1976  

D.1.3. 26.10.2017 Tarihli (2.) Toplantı 

Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir. 



‒ 11 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 555)

11 
 

	

Bilgi Alınan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Resul HOLOĞLU Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Daire Başkanı 

Mehmet AKILLI Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Genel Müdür Yardımcısı  

Yaşar YILMAZ Araştırmacı, Yazar 

Merve Aslı HETEMOĞLU UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Sektör Uzmanı 
 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1982 

D.1.4. 16.11.2017 Tarihli (3.) Toplantı 

Toplantıda rapor içeriği hakkında görüşmeler yapılmış, yapılacak yurt içi ve yurt 
dışı çalışma ziyaretleri değerlendirilmiştir.  

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2005 

D.1.5. 30.11.2017 Tarihli (4.) Toplantı 

Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alınan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Jandarma Albay Veysel 
YANIK 

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Daire Başkanı 

Jandarma Yarbay Güven 
ÖNGÖREN 

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube 
Müdürü 

Prof. Dr. Ertekin Mustafa 
DOKSANALTI Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 

Turgut TOKUŞ Türkiye Koleksiyoncular Derneği Başkan Yardımcısı 
 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2018 

D.1.6. 14.12.2017 Tarihli (5.) Toplantı 

Toplantıda rapor içeriği hakkında görüşmeler yapılmış, yapılacak yurt içi ve yurt 
dışı çalışma ziyaretleri görüşülmüştür. Mardin Milletvekili Ceyda BÖLÜNMEZ 
ÇANKIRI’nın Komisyon üyeliğinin sona ermesiyle boş kalan Kâtip üyeliğe Gaziantep 
Milletvekili Mehmet ERDOĞAN seçilmiştir. 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2106 
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D. KOMİSYON ÇALIŞMALARI SÜRECİ 

Çalışma süresi içerisinde 8 toplantı yapan Komisyonun çalışmaları sırasında tam 
tutanak tutulmuş, Komisyonda görevli uzmanların rapor yazımında yararlanması amacıyla 
ilgili özel ve kamu kurum/kuruluşlarından belge ve bilgiler temin edilmiştir.  

Ayrıca, Komisyon aşağıda belirtildiği üzere 22 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne, 23-24 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul’da İstanbul 
Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi’ne, 22 Şubat 2018 tarihinde 
Ankara’da Erimtan Müzesi ve Rahmi Koç Müzesi’ne çalışma ziyaretlerinde bulunmuştur. 
Komisyon, 30 Ocak-2 Şubat 2018 tarihlerinde Almanya ve Danimarka’ya, 13-17 Şubat 
2018 tarihlerinde Fransa ve İngiltere’ye yurt dışı çalışma ziyaretleri gerçekleştirmiştir. 

Taslak Komisyon Raporu, Komisyon üyelerine 15.03.2018 tarihinde dağıtılmıştır. 
Komisyon üyeleri bu Taslak Rapor üzerindeki değerlendirme ve görüşlerini ise; 
22.03.2018 tarihine kadar Komisyon Başkanlığına iletmişlerdir.  

Üyelerden gelen öneri ve görüşler çerçevesinde nihai şekli verilen söz konusu 
Komisyon Raporu, 19 Nisan 2018 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştur. 

 
D.1. Komisyonda Yapılan Toplantıların Konusu Bilgi Alınanlar ve Tutanaklar 

D.1.1. 16.10.2017 Tarihli Başkanlık Divanı Seçimi 

Başkanlık Divanı Seçimi yapılarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye 
belirlenmiştir. 

D.1.2. 19.10.2017 Tarihli (1.) Toplantı  

Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alınan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Yalçın KURT Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürü 

Büyükelçi Lale ÜLKER Dışişleri Bakanlığı, Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler 
Genel Müdürü 

Ali HÜRATA Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı 

Nazife YİĞİT	 Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Tescil Daire Başkanlığı, 
Müdür 

Zübeyde Cihan 
ÖZSAYINER Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1. Bölge Şube Müdürü 

 
İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1976  

D.1.3. 26.10.2017 Tarihli (2.) Toplantı 

Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir. 
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D.1.7. 11.01.2018 Tarihli (6.) Toplantı 

Toplantıda Komisyonun çalışmalarını bitirebilmesi için İç Tüzük'ün 105'inci 
maddesi gereğince bir aylık ek süre talep edilmesine karar verilmiştir. Komisyonun yurt 
dışı ziyaretinde bulunacağı ülkeler ve ziyaret tarihleri de karara bağlanmıştır. Ayrıca rapor 
çalışmaları üzerine görüşmeler yapılmıştır. 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2036 

D.1.8. 08.02.2018 Tarihli (7.) Toplantı 

30 Ocak-2 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Almanya-Danimarka 
çalışma ziyareti değerlendirilmiştir. Komisyon çalışmalarının kamuoyuna yansımaları ve 
devamlılığı üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2064 

D.1.9. 22.02.2018 Tarihli (8.) Toplantı 

13-17 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Fransa-İngiltere çalışma 
ziyareti değerlendirilmiştir. Rapor üzerine öneri ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2087 
 

D.2. Yurt İçinde Yapılan Çalışma Ziyaretleri, Yerinde İncelemeler ve Diğer 
Faaliyetler 

D.2.1. 22.11.2017 Tarihli Ankara Çalışma Ziyareti 

Yurt Dışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin Sağlanması 
ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması için Alınması Gereken Tedbirlerin 
Belirlenmesi Maksadıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu tarafından; yurt dışından 
iadesi sağlanan kültür varlıklarını yerinde incelemek amacıyla 22 Kasım 2017 tarihinde 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Çalışma 
ziyaretine Komisyon Başkanı Sakarya Milletvekili Sayın Mustafa İSEN, Komisyon 
Başkanvekili Ankara Milletvekili Sayın Nevzat CEYLAN, Komisyon Katip Üyesi Mardin 
Milletvekili Sayın Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI, Komisyon Üyesi Adana Milletvekili 
Sayın Zülfikar İnönü TÜMER, Komisyon Üyesi Hakkari Milletvekili Sayın Nihat 
AKDOĞAN, Komisyon Üyesi İstanbul Milletvekili Sayın Durmuş Ali SARIKAYA, 
Komisyon Üyesi Muğla Milletvekili Sayın Nihat ÖZTÜRK, Komisyon Üyesi Osmaniye 
Milletvekili Sayın Ruhi ERSOY, Komisyon Üyesi Tunceli Milletvekili Sayın Gürsel 
EROL olmak üzere 9 kişilik milletvekili heyeti, Komisyon uzmanları ve diğer TBMM 
personeli katılmıştır. İlgili çalışma ziyaretinde ABD’den iadesi sağlanan Lidya Bölgesi'ne 
ait mezar ve adak stelleri, Troya hazinesine ait takılar, amforalar, Doğu Almanya’dan 
iadesi sağlanan Boğazköy tabletleri, Almanya’dan iadesi sağlanan Kanatlı Deniz Atı broşu, 
İngiltere’den iadesi sağlanan Yortan kabı gibi eserlerin yerinde incelemesi yapılmış, 
müzenin yurt dışından iadesi sağlanan diğer eserlere de zaman zaman ev sahipliği yaptığı, 
daha sonra eserlerin ait olduğu bölgelerdeki ilgili müzelere naklinin gerçekleştirildiği 
öğrenilmiştir. 
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D.2.2. 24.12.2017 Tarihli İstanbul Çalışma Ziyareti 

Yurt Dışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin Sağlanması 
ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması için Alınması Gereken Tedbirlerin 
Belirlenmesi Maksadıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu tarafından; 24 Aralık 
2017 tarihinde İstanbul’da bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaret kapsamında 
İstanbul Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi’nde incelemelerde 
bulunulmuş, ayrıca İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Çalışma 
ziyaretine Komisyon Başkanı Sakarya Milletvekili Sayın Mustafa İSEN, Komisyon 
Başkanvekili Ankara Milletvekili Sayın Nevzat CEYLAN, Komisyon Sözcüsü Çanakkale 
Milletvekili Sayın Ayhan GİDER, Komisyon Katip Üyesi Gaziantep Milletvekili Sayın 
Mehmet ERDOĞAN, Komisyon Üyesi Adana Milletvekili Sayın Zülfikar İnönü TÜMER, 
Komisyon Üyesi İstanbul Milletvekili Sayın Durmuş Ali SARIKAYA, Komisyon Üyesi 
Mersin Milletvekili Sayın Serdal KUYUCUOĞLU olmak üzere 7 kişilik milletvekili 
heyeti, Komisyon uzmanları ve diğer TBMM personeli katılmıştır.  

İstanbul Arkeoloji Müzesi ziyaretinde Komisyon Heyeti müzede incelemelerde 
bulunmuş, özellikle İngiltere’deki Victoria ve Albert Müzesi’nden iadesi talep edilen Eros 
Başı’nın ait olduğu Sidamara tipi lahit ve yurt dışından iadesi sağlanan kültür varlıkları 
üzerinde durulmuştur.  

İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Komisyon 
Heyetinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürü Yalçın KURT da katılmış ve toplantıda aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler 
dinlenmiştir. 

 

Bilgi Alınan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Dr. Nazan ÖLÇER Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü 

Turgay ARTAM Müzayedeci 

Dr. Gül PULHAN Arkeolog 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2096	

Komisyon Heyeti, İstanbul Çalışma Ziyareti kapsamında Topkapı Sarayı ve 
Ayasofya Müzesi’nde de incelemelerde bulunmuştur. Ayasofya Müzesi ziyaretinde 
özellikle Fransa’dan iadeleri talep edilen ve hâlihazırda asılları Louvre Müzesi, Dekoratif 
Sanatlar Müzesi ve Sevr Müzesi’nde bulunan Sultan II. Selim Türbesi’ne ait çini pano, 
aynı türbeye ve Sultan I. Mahmut Kütüphanesi ile Sultan III. Murat Türbesi’ne ait çiniler 
incelenmiştir. Çinilerin orijinallerinin çalınarak yerlerine kopyalarının yerleştirildiği, 2003 
yılında Ayasofya haziresinde yapılan restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkmıştır. 
Restorasyonda Sultan III. Murat Türbesi’nde yer alan bir çini karonun düşmesi sonucunda 
çininin arkasında Paris’teki Choisy le Roy imalathanesinin isminin yazıldığı görülmüştür. 
Daha sonra II. Selim Türbesi ve I. Mahmut Kütüphanesi’nde yapılan çalışmalar 
neticesinde birçok çininin orijinal olmadığı tespit edilmiştir. Osmanlı Devlet Arşivlerinde 
yapılan araştırmalarda Albert Sorlin Doringy isimli Fransız bir dişçinin 1880’li yılların 
başında Sulan II. Selim Türbesi’nin tamirat işini üstlendiği ve tamir masrafının ödenmesi 
hususunda gerekli yazışmaların yapıldığı tespit edilmiştir. Orijinal çini panonun ve diğer 
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D.1.7. 11.01.2018 Tarihli (6.) Toplantı 

Toplantıda Komisyonun çalışmalarını bitirebilmesi için İç Tüzük'ün 105'inci 
maddesi gereğince bir aylık ek süre talep edilmesine karar verilmiştir. Komisyonun yurt 
dışı ziyaretinde bulunacağı ülkeler ve ziyaret tarihleri de karara bağlanmıştır. Ayrıca rapor 
çalışmaları üzerine görüşmeler yapılmıştır. 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2036 

D.1.8. 08.02.2018 Tarihli (7.) Toplantı 

30 Ocak-2 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Almanya-Danimarka 
çalışma ziyareti değerlendirilmiştir. Komisyon çalışmalarının kamuoyuna yansımaları ve 
devamlılığı üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2064 

D.1.9. 22.02.2018 Tarihli (8.) Toplantı 

13-17 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Fransa-İngiltere çalışma 
ziyareti değerlendirilmiştir. Rapor üzerine öneri ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2087 
 

D.2. Yurt İçinde Yapılan Çalışma Ziyaretleri, Yerinde İncelemeler ve Diğer 
Faaliyetler 

D.2.1. 22.11.2017 Tarihli Ankara Çalışma Ziyareti 

Yurt Dışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin Sağlanması 
ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması için Alınması Gereken Tedbirlerin 
Belirlenmesi Maksadıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu tarafından; yurt dışından 
iadesi sağlanan kültür varlıklarını yerinde incelemek amacıyla 22 Kasım 2017 tarihinde 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Çalışma 
ziyaretine Komisyon Başkanı Sakarya Milletvekili Sayın Mustafa İSEN, Komisyon 
Başkanvekili Ankara Milletvekili Sayın Nevzat CEYLAN, Komisyon Katip Üyesi Mardin 
Milletvekili Sayın Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI, Komisyon Üyesi Adana Milletvekili 
Sayın Zülfikar İnönü TÜMER, Komisyon Üyesi Hakkari Milletvekili Sayın Nihat 
AKDOĞAN, Komisyon Üyesi İstanbul Milletvekili Sayın Durmuş Ali SARIKAYA, 
Komisyon Üyesi Muğla Milletvekili Sayın Nihat ÖZTÜRK, Komisyon Üyesi Osmaniye 
Milletvekili Sayın Ruhi ERSOY, Komisyon Üyesi Tunceli Milletvekili Sayın Gürsel 
EROL olmak üzere 9 kişilik milletvekili heyeti, Komisyon uzmanları ve diğer TBMM 
personeli katılmıştır. İlgili çalışma ziyaretinde ABD’den iadesi sağlanan Lidya Bölgesi'ne 
ait mezar ve adak stelleri, Troya hazinesine ait takılar, amforalar, Doğu Almanya’dan 
iadesi sağlanan Boğazköy tabletleri, Almanya’dan iadesi sağlanan Kanatlı Deniz Atı broşu, 
İngiltere’den iadesi sağlanan Yortan kabı gibi eserlerin yerinde incelemesi yapılmış, 
müzenin yurt dışından iadesi sağlanan diğer eserlere de zaman zaman ev sahipliği yaptığı, 
daha sonra eserlerin ait olduğu bölgelerdeki ilgili müzelere naklinin gerçekleştirildiği 
öğrenilmiştir. 
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çinilerin bu tamirat sırasında sahteleriyle değiştirildiği tahmin edilmektedir. Komisyon 
Heyetinin yaptığı incelemelerde de orijinal çinilerle asılları çalınarak yerlerine yerleştirilen 
kopya çiniler arasındaki fark açıkça görülmüştür.  

D.2.3. 22.02.2018 Tarihli Ankara Çalışma Ziyareti 

Yurt Dışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin Sağlanması 
ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması için Alınması Gereken Tedbirlerin 
Belirlenmesi Maksadıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu tarafından; 22 Şubat 
2018 tarihinde özel müzelerde incelemerde bulunmak üzere Ankara’da Erimtan Arkeoloji 
ve Sanat Müzesi ile Rahmi M. Koç Müzesi’ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma ziyaretine Komisyon Katip Üyesi Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet 
ERDOĞAN, Komisyon Üyesi Hakkari Milletvekili Sayın Nihat AKDOĞAN ve Komisyon 
Üyesi Osmaniye Milletvekili Sayın Ruhi ERSOY olmak üzere 3 kişilik milletvekili heyeti, 
Komisyon uzmanları ve diğer TBMM personeli katılmıştır. Yüksel Erimtan’ın arkeolojik 
eser koleksiyonunun sergilendiği 2015 yılında kurulan Erimtan Arkeoloji ve Sanat 
Müzesi’nde incelemelerde bulunan Komisyon Heyeti, müzenin çocuklara yönelik 
faaliyetleri ile aynı zamanda Kültür Varlıkları Koleksiyoncular Derneği Başkanı olan 
Yüksel ERİMTAN’dan koleksiyoncuların mevzuat değişikliği talepleri hakkında bilgi 
almıştır. Geçmişten günümüze farklı ülkelere ait  endüstri ve mühendislik objelerinin 
sergilendiği ve üç tarihi hanın ev sahipliği yaptığı bir sanayi müzesi olan Rahmi M. Koç 
Müzesi’ne yapılan ziyaretle Komisyon Heyeti farklı bir müzecilik örneği incelemesinde 
bulunmuştur. 

 
D.3. Yurt Dışı Çalışma Ziyaretleri 

Sakarya Milletvekili Sayın Mustafa İSEN’in Başkanlığında Kültür Varlıkları 
Araştırma Komisyonu üyeleri ile uzmanlardan oluşan heyetler 30 Ocak-2 Şubat 2018 
tarihlerinde Almanya ve Danimarka’da, 13-17 Şubat 2018 tarihlerinde ise Fransa ve 
İngiltere’de çalışma ziyaretleri gerçekleştirmiştir.  

Komisyon çalışmalarında dile getirildiği üzere yurt dışına kaçırılan kültür 
varlıklarımız en fazla Batılı ülke müzelerinde sergilenmekte ve koleksiyoncuların elinde 
bulunmaktadır. Bu eserlerin bir kısmı için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iade 
talepleri yapılmış, yine bir kısım eserin ülkemize iadesi sağlanmış olmakla beraber, 
ülkemizden yurt dışına kaçırılmış pek çok kültür varlığıyla ilgili olarak gerek eserlerin yurt 
dışına çıkışının Osmanlı Döneminde gerçekleşmesi gerekse kaçak kazılarla elde edilmiş 
olmaları gibi nedenlerle arşiv ve tespit çalışmaları yapılmadığından iade taleplerinin 
oluşturulamadığı Komisyon çalışmalarında ortaya konmuştur. Bu değerlendirme ışığında 
Komisyon, bir yandan en fazla kültür varlığımızın bulunduğu ülkeleri, diğer yandan 
hâlihazırda yapılmış resmi iade taleplerini göz önünde bulundurarak ve ziyaret edilebilecek 
ülkelere ilişkin Dışişleri Bakanlığının görüşünü alarak Almanya, Danimarka, Fransa ve 
İngiltere’ye çalışma ziyaretleri yapılmasına karar vermiştir. 

Bu ziyaretlerin ülkemizin kültür varlıklarımızın iadesine atfettiği önemin ve 
konunun en yüksek düzeyde takip edildiğinin bir göstergesi olarak hem iade süreçlerinin 
hızlanmasına hem de ülkemizden kaçak yollarla eser temininin caydırılmasına fayda 
sağlayacağı değerlendirilmiştir. Diğer taraftan yerinde yapılan bazı incelemelerde; yeni 
iade talepleri oluşturulmasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından inceleme ve 
araştırmalar yapılması gerektiği kanaati ortaya çıkmıştır. Yapılan müze ziyaretlerinde 
ülkemizden yurt dışına çıkarılan eserler bulundukları yerlerde görülürken farklı müzecilik 
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uygulamaları da incelenmiş, muhataplarla yapılan görüşmelerde ülkemizden yasa dışı 
yollarla kaçırılmış olan ve özellikle parçalanmış eserlerin noksan parçalarının geri 
alınmasının önemi vurgulanmıştır. Diğer taraftan, yasal yollarla bir şekilde müze 
koleksiyonlarına dâhil olmuş eserlerimizin de buralarda iyi koşullar altında sergilenerek 
ziyaretçilere sunulmasının kültürümüzün tanıtımı açısından önemli olduğu belirtilmiş; 
ayrıca, tarihi eser kaçaklığının önlenmesine yönelik ülke ve kurum politikaları, iş birliği 
imkânları ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alınmıştır. 

Komisyonun ziyaret edilen ülkelerde müzelerin yanı sıra, konuyla ilgili hem 
hükümet hem de parlamento yetkilileri ile görüşme taleplerinin Dışişleri Bakanlığınca 
muhataplara iletildiği, ancak pek çok görüşmenin çeşitli nedenlerle 
gerçekleştirilemediğinin de not edilmesi gerekmektedir. Almanya’da Prusya Kültür 
Varlıkları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Hermann Parzinger ile görüşmenin mümkün olmadığı 
Almanya Dışişleri Bakanlığınca bildirilmiş, Kültür ve Medya konularından sorumlu Bakan 
Prof. Monika Grütters koalisyon görüşmeleri nedeniyle oluşan yoğun programı, Devlet 
Bakanı Prof. Dr. Maria Böhmer yine yoğun programı nedeniyle görüşme taleplerine 
olumsuz yanıt vermiş, Meclis Kültür ve Medya Komisyonu Başkanı milletvekili Siegmund 
Ehrmann ise yanıt vermemiştir. Türk-Alman Parlamenterler Grubu Başkanı Michelle 
Müntefering ve Alman milletvekilleri ile yapılacak görüşme de Michelle Müntefering’in 
koalisyon görüşmelerinde görevlendirilmesi gerekçesiyle iptal edilmiştir. Danimarka’da 
Davids Samling Müzesi Direktörü Kjeld von Folsach müzede bulunan eserlerin ne şekilde 
temin edildiği konusunun müze direktörü olarak sorumlulukları arasında olmadığını ziyaret 
öncesi belirtirken, Davids Samling Müzesi Mütevelli Heyeti Başkanı Torsten 
Hoffmeyer’in ise ziyaret tarihinde Kopenhag dışında olacağından görüşmeye 
katılamayacağı bilgisi iletilmiştir. Danimarka Kültür Bakanlığında ilgili konulardan 
sorumlu Genel Müdür Jesper Hermansen de program yoğunluğu nedeniyle görüşme 
talebini kabul edemediğini bildirmiştir. Fransa’da Louvre Müzesi Direktörü Jean-Luc 
Martinez’in yurt dışında olacağı bilgisi verilmiş ve Komisyon Heyeti İslam Eserleri 
Koleksiyonu Direktörü Yannick Lintz ile görüşme gerçekleştirmiştir. Fransa Kültür 
Bakanlığı Kültür Mirası Genel Direktörü Vincent Berjot program yoğunluğu nedeniyle 
görüşmeyi kabul edememiş; Senato Kültür, Eğitim ve İletişim Komisyonu Başkanı 
Catherine Morine de Sailly ile görüşme gerçekleştirilmiştir. İngiltere’de British Müzesi 
Direktörü Hartwig Fischer ve müzenin diğer üst düzey yetkilileri ile görüşme talebi iletilen 
diğer bazı yerlerde üst düzey yetkililerin okulların tatil olması nedeniyle izinde oldukları 
bilgisi verilmiştir.  

D.3.1. 30.01-02.02.2018 Tarihli Almanya ve Danimarka Çalışma Ziyareti 

Yurt Dışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin Sağlanması 
ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması için Alınması Gereken Tedbirlerin 
Belirlenmesi Maksadıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu tarafından 30 Ocak-2 
Şubat 2018 tarihleri arasında Almanya ve Danimarka’ya çalışma ziyaretinde 
bulunulmuştur. Ziyarete Komisyon Başkanı Sakarya Milletvekili Sayın Mustafa İSEN, 
Komisyon Katip Üyesi Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet ERDOĞAN, Komisyon 
Üyesi Adana Milletvekili Sayın Zülfikar İnönü TÜMER ve Komisyon Üyesi İstanbul 
Milletvekili Sayın Durmuş Ali SARIKAYA olmak üzere 4 kişilik milletvekili heyeti ve 
Komisyon uzmanları katılmıştır.  

Berlin Büyükelçiliğinde yapılan görüşmede Büyükelçi Sayın Ali Kemal AYDIN 
tarafından Komisyon Heyeti, Türkiye-Almanya ilişkileri, Almanya’da yaşayan Türk 
vatandaşları gibi konularda bilgilendirilmiş; ayrıca Heyetin ziyaretine yönelik program ve 
randevulara ilişkin bilgiler verilmiştir. Komisyon çalışmalarının Alman kamuoyuna 
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çinilerin bu tamirat sırasında sahteleriyle değiştirildiği tahmin edilmektedir. Komisyon 
Heyetinin yaptığı incelemelerde de orijinal çinilerle asılları çalınarak yerlerine yerleştirilen 
kopya çiniler arasındaki fark açıkça görülmüştür.  

D.2.3. 22.02.2018 Tarihli Ankara Çalışma Ziyareti 

Yurt Dışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin Sağlanması 
ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması için Alınması Gereken Tedbirlerin 
Belirlenmesi Maksadıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu tarafından; 22 Şubat 
2018 tarihinde özel müzelerde incelemerde bulunmak üzere Ankara’da Erimtan Arkeoloji 
ve Sanat Müzesi ile Rahmi M. Koç Müzesi’ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma ziyaretine Komisyon Katip Üyesi Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet 
ERDOĞAN, Komisyon Üyesi Hakkari Milletvekili Sayın Nihat AKDOĞAN ve Komisyon 
Üyesi Osmaniye Milletvekili Sayın Ruhi ERSOY olmak üzere 3 kişilik milletvekili heyeti, 
Komisyon uzmanları ve diğer TBMM personeli katılmıştır. Yüksel Erimtan’ın arkeolojik 
eser koleksiyonunun sergilendiği 2015 yılında kurulan Erimtan Arkeoloji ve Sanat 
Müzesi’nde incelemelerde bulunan Komisyon Heyeti, müzenin çocuklara yönelik 
faaliyetleri ile aynı zamanda Kültür Varlıkları Koleksiyoncular Derneği Başkanı olan 
Yüksel ERİMTAN’dan koleksiyoncuların mevzuat değişikliği talepleri hakkında bilgi 
almıştır. Geçmişten günümüze farklı ülkelere ait  endüstri ve mühendislik objelerinin 
sergilendiği ve üç tarihi hanın ev sahipliği yaptığı bir sanayi müzesi olan Rahmi M. Koç 
Müzesi’ne yapılan ziyaretle Komisyon Heyeti farklı bir müzecilik örneği incelemesinde 
bulunmuştur. 

 
D.3. Yurt Dışı Çalışma Ziyaretleri 

Sakarya Milletvekili Sayın Mustafa İSEN’in Başkanlığında Kültür Varlıkları 
Araştırma Komisyonu üyeleri ile uzmanlardan oluşan heyetler 30 Ocak-2 Şubat 2018 
tarihlerinde Almanya ve Danimarka’da, 13-17 Şubat 2018 tarihlerinde ise Fransa ve 
İngiltere’de çalışma ziyaretleri gerçekleştirmiştir.  

Komisyon çalışmalarında dile getirildiği üzere yurt dışına kaçırılan kültür 
varlıklarımız en fazla Batılı ülke müzelerinde sergilenmekte ve koleksiyoncuların elinde 
bulunmaktadır. Bu eserlerin bir kısmı için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iade 
talepleri yapılmış, yine bir kısım eserin ülkemize iadesi sağlanmış olmakla beraber, 
ülkemizden yurt dışına kaçırılmış pek çok kültür varlığıyla ilgili olarak gerek eserlerin yurt 
dışına çıkışının Osmanlı Döneminde gerçekleşmesi gerekse kaçak kazılarla elde edilmiş 
olmaları gibi nedenlerle arşiv ve tespit çalışmaları yapılmadığından iade taleplerinin 
oluşturulamadığı Komisyon çalışmalarında ortaya konmuştur. Bu değerlendirme ışığında 
Komisyon, bir yandan en fazla kültür varlığımızın bulunduğu ülkeleri, diğer yandan 
hâlihazırda yapılmış resmi iade taleplerini göz önünde bulundurarak ve ziyaret edilebilecek 
ülkelere ilişkin Dışişleri Bakanlığının görüşünü alarak Almanya, Danimarka, Fransa ve 
İngiltere’ye çalışma ziyaretleri yapılmasına karar vermiştir. 

Bu ziyaretlerin ülkemizin kültür varlıklarımızın iadesine atfettiği önemin ve 
konunun en yüksek düzeyde takip edildiğinin bir göstergesi olarak hem iade süreçlerinin 
hızlanmasına hem de ülkemizden kaçak yollarla eser temininin caydırılmasına fayda 
sağlayacağı değerlendirilmiştir. Diğer taraftan yerinde yapılan bazı incelemelerde; yeni 
iade talepleri oluşturulmasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından inceleme ve 
araştırmalar yapılması gerektiği kanaati ortaya çıkmıştır. Yapılan müze ziyaretlerinde 
ülkemizden yurt dışına çıkarılan eserler bulundukları yerlerde görülürken farklı müzecilik 
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duyurulması hususu değerlendirilmiş ve son yıllarda Alman basınında Türkiye hakkında 
çıkan haberlerin çoğunun menfi bakış açısıyla sunulduğu durumu Komisyon Heyeti ile 
paylaşılmıştır. Büyükelçilik’te Sayın Hüsnü Yaşar ÖZBEK tarafından Komisyon Heyetine 
bir bilgilendirme sunumu yapılmış, ziyaret edilecek müzeler ile kültür varlıklarının iade 
süreçleri hakkında bilgi verilmiş ve arşiv çalışmalarının önemi vurgulanmıştır. Büyükelçi 
AYDIN tarafından ise, müzakerelerde muhatapların söylem birliği içinde, ısrarlı ve 
koordineli bir politika izlediklerinin altı çizilmiştir. 

Komisyon Heyeti Berlin’de beş müzenin aynı kompleks içinde yer aldığı Müzeler 
Adası’nı ziyaret etmiştir. Burada Pergamon Müzesi Müdürü Prof. Dr. Andreas SCHOLL 
ve yardımcıları eşliğinde Pergamon ve Altes müzelerinde, Müze Direktörü Prof. Dr. Stefan 
WEBER eşliğinde ise İslam Sanatı Müzesi’nde incelemelerde bulunulmuştur. Prof. 
SCHOLL, öncelikle Müzeler Adası’nın tarihi hakkında bilgi vermiş, adadaki ilk müzenin 
1830’da, son olarak Pergamon Müzesi’nin ise 1930 yılında açıldığını belirtmiştir. İkinci 
Dünya Savaşı sırasında tahrip edilen Müzeler Adası, Doğu Almanya sınırları içinde 
kalmış, bu dönemde yeniden inşaya başlanmıştır. 1999 yılından itibaren de kapsamlı bir 
yenileme ve restorasyon sürecine girmiştir. Prof. SCHOLL, Pergamon Müzesi’nin 
ziyaretçilere üç boyutlu antik mimari sunumu yapma gayesiyle inşa edildiğini, müzenin 
yüksekliğinin dahi Bergama Sunağı ve Milet Pazar Yeri Girişi’nin yüksekliğine göre 
belirlendiğini ifade etmiştir. Son derece geniş bir koleksiyona sahip olan Pergamon 
Müzesi’nde Komisyon Heyeti Anadolu’dan götürülen kültür varlıklarının olduğu bölümler 
üzerinde durmuş, Bergama Sunağı’nı içeren bölüm restorasyonda olduğundan, Milet Pazar 
Yeri ile Anadolu kökenli kültür varlıklarının yer aldığı diğer salonlarda incelemelerde 
bulunmuştur. Söz konusu incelemelerde müzenin elektronik teşhir ve tanzim yöntemleriyle 
desteklendiği, bazı orijinal parçaların büyük oranda imitasyonla tamamlanarak 
ziyaretçilere sunulduğu, ayrıca çocukların müzelerle ilişkisini küçük yaştan itibaren 
kurmak üzere müzelerin öğretmen ve öğrencilere rehberlik ve malzeme desteği sunduğu 
gözlenmiş ve müzede bir gün geçirmenin Berlin’deki okulların eğitiminin bir parçası 
olduğu  öğrenilmiştir.  

Komisyon Heyeti daha sonra İslam Sanatı Müzesi’ne geçmiş, Prof. WEBER 
tarafından müzenin 1904 yılında hibelerle kurulduğu bilgisi verilmiş ve İslam dünyası 
dışında İslam eserlerinin sergilendiği ilk müze olduğu belirtilmiştir. Heyet, müzedeki çok 
sayıdaki objeyi incelemiştir. Konya Beyhekim Camii’nin 13. yüzyıla tarihlenen ve kasten 
kırılarak parçaları yasa dışı yollarla Avrupa’ya götürülen mihrabı da burada incelenen 
eserler arasında yer almıştır. Komisyon üyelerinin mihrabın ait olduğu camide bulunması 
gerektiği yönündeki değerlendirmeleri Müze Direktörü Prof. WEBER tarafından yorumsuz 
bırakılmakla beraber, mihrabın 141 parçanın birleştirilmesiyle oluşturulduğu ve bu işlem 
yapılmamış ve eser müze tarafından korunmamış olsaydı zaten kaybolacağı görüşü 
savunulmuştur. Ayrıca, müzenin Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarına da hizmet 
verdiği ifade edilmiştir. 

Müze yöneticileri ile yapılan görüşmelerde müzecilik faaliyetlerinin başarısı ve 
yasal yollarla edinilerek sergilenen eserlerin buralardaki sunumlarla bir kültür elçisi olarak 
işlev gördüğünün memnuniyetle gözlendiği belirtilmiştir. Diğer taraftan yasa dışı yollarla 
yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarının ait oldukları topraklara iade edilmesi gerektiği 
ifade edilmiş, Türkiye’nin konuya verdiği önemin altı çizilmiş ve bu bağlamda 
Komisyonun kuruluş amacı ve rolü aktarılmıştır. Halen ibadete açık bir caminin 
mihrabının tamamen sökülüp götürülmüş olmasının, bazı eserlerin bir parçasının yabancı 
müzelerde bir parçasının ait olduğu topraklarda sergilenmesinin kabul edilemez olduğu 
dile getirilmiştir. Ayrıca, orada bulunan eserlere karşılık Almanya müzelerinin 
Türkiye’deki sergilere eser temin edilebileceği, kültürel iş birliği yollarının karşılıklı olarak 
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geliştirilmesi gerektiği iletilmiştir. Komisyon Başkanı Sayın İSEN, ziyaret öncesi yapılan 
görüşme talepleri hususunda Alman muhatapların görüşmekten kaçındığı tespitinde 
bulunarak, bu tür konuların müzakeresinden kaçınmamak; aksine, meselelerin 
konuşulabileceği ortamlar içinde bulunmak gerektiğini ifade etmiştir. Almanya devlet 
müzelerinin bağlı olduğu Prusya Kültür Varlıkları Vakfı yetkilisi Dorothea KATHMANN 
ise Vakıf Başkanı Prof. Dr. Hermann PARZINGER adına bilgi vereceğini, Prof. 
PARZINGER’in daha önceden oluşturulmuş programı nedeniyle Komisyon Heyeti ile 
görüşme gerçekleştiremediğini, kendisinin Türkiye-Almanya arasında kültürel ve bilimsel 
iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini, Boğazköy Sfenksi’nin Türkiye’ye 
iadesiyle sonuçlanan süreçte bizzat yer aldığını ifade etmiş, ancak hazırladıkları Bergama 
Sergisi için Türkiye’den eser temin edemediklerini eklemiştir. Sayın İSEN ise, Türkiye-
Almanya arasındaki arkeolojik iş birliğini vurgulayarak Alman arkeolojisinin Türk 
arkeolojisinin gelişimine katkısını ifade etmiş; ancak, üzücü suistimaller yaşandığına 
dikkat çekmiştir. 

Komisyon Heyeti Kopenhag’da Büyükelçi Sayın Uğur Kenan İPEK’in de 
katılımıyla Davids Samling Müzesi’ni ziyaret etmiştir. Müze Direktörü Kjeld von 
FOLSACH’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, von FOLSACH müzenin tarihi 
hakkında bilgi vererek, müzenin koleksiyoncu Christian Ludvig David’in 1945 yılında 
koleksiyonunu kamuya açarak müze hâline getirmeye karar vermesiyle kurulduğunu ve 
ilgili vakıf tarafından yönetildiğini belirtmiştir. Müzenin en önemli koleksiyonu İslam 
sanatı üzerine olup, koleksiyon 7. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına kadar İspanya’dan 
Çin’e, Özbekistan’dan Yemen’e geniş bir zaman dilimi ve coğrafyayı kapsamaktadır. 
Komisyon Heyeti, ülkemizin iade talebine konu olan Nuruosmaniye Kütüphanesi’ndeki 
Kur’an-ı Kerim’e ait Kur’an yaprakları, Diyarbakır Müzesi’ne ait Tunç Sfenks, Cizre Ulu 
Camii’ne ait kapı tokmağı, Seyyid Mahmut Hayrani Türbesi’ne ait Seyyid Ali’nin 
sandukası, Hacı Bayram Veli Türbesi’ne ait şamdan, Eşreoğlu Camii halısı ve bir cami 
lambasının da yer aldığı bu koleksiyonda incelemelerde bulunmuştur. Kurucusunun 
yaşadığı evin müzeye çevrilmesiyle, dar bir mekanda, eserlerin birbiriyle ilişkisini iyi 
kuran bir sergi yöntemi ve teknolojik imkânların kullanımıyla modern ve etkileyici bir 
müze oluşturulduğu gözlenmiş; müze ayrıca, arkeolojik eserler olmaksızın sadece 
etnografik eserlerden oluşan önemli bir örnek olarak dikkat çekmiştir. İncelemelerin 
akabinde Müze Direktörü Kjeld von FOLSACH ile yapılan görüşmede; Komisyon Başkanı 
Sayın İSEN, gerek koleksiyonun zenginliği gerekse sergi yöntemi açısından müzenin 
herhangi bir ziyaretçisine İslam uygarlığının önemli kilometre taşlarını görme imkânı 
sunduğunu belirtmiş ve bunun önemine vurgu yapmıştır. Diğer taraftan, kendi 
coğrafyasından çalınmış, parça olarak alınmış eserlerin ait oldukları topraklara dönmesi 
gerektiğini belirtmiştir. Direktör von FOLSACH, görüşme öncesi ilettiği üzere Mütevelli 
Heyetinin görüşlerini tekrarlayarak müzenin İslam kültürünü sadece Danimarkalılara değil, 
Danimarka’da yaşayan Türklere de sergilediği ve eserlerin müzede bulunmasının yasal 
olduğu savını öne sürmüştür. Sayın İSEN ise, esasen az sayıdaki eserin iadesinin 
sağlanmasıyla kültürel iş birliği yolunun açılabileceği, düzenlenebilecek sergilere daha 
fazla eser sağlamanın da mümkün olduğunu ifade etmiş ve bu konuda iş birliğinin 
geliştirilmesi hususunda mutabık kalınmıştır.  

D.3.2. 13-17.02.2018 Tarihli Fransa ve İngiltere Çalışma Ziyareti 

Yurt Dışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin Sağlanması 
ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması için Alınması Gereken Tedbirlerin 
Belirlenmesi Maksadıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu tarafından 13-17 Şubat 
2018 tarihleri arasında Fransa ve İngiltere’ye çalışma ziyaretinde bulunulmuştur. Ziyarete 
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duyurulması hususu değerlendirilmiş ve son yıllarda Alman basınında Türkiye hakkında 
çıkan haberlerin çoğunun menfi bakış açısıyla sunulduğu durumu Komisyon Heyeti ile 
paylaşılmıştır. Büyükelçilik’te Sayın Hüsnü Yaşar ÖZBEK tarafından Komisyon Heyetine 
bir bilgilendirme sunumu yapılmış, ziyaret edilecek müzeler ile kültür varlıklarının iade 
süreçleri hakkında bilgi verilmiş ve arşiv çalışmalarının önemi vurgulanmıştır. Büyükelçi 
AYDIN tarafından ise, müzakerelerde muhatapların söylem birliği içinde, ısrarlı ve 
koordineli bir politika izlediklerinin altı çizilmiştir. 

Komisyon Heyeti Berlin’de beş müzenin aynı kompleks içinde yer aldığı Müzeler 
Adası’nı ziyaret etmiştir. Burada Pergamon Müzesi Müdürü Prof. Dr. Andreas SCHOLL 
ve yardımcıları eşliğinde Pergamon ve Altes müzelerinde, Müze Direktörü Prof. Dr. Stefan 
WEBER eşliğinde ise İslam Sanatı Müzesi’nde incelemelerde bulunulmuştur. Prof. 
SCHOLL, öncelikle Müzeler Adası’nın tarihi hakkında bilgi vermiş, adadaki ilk müzenin 
1830’da, son olarak Pergamon Müzesi’nin ise 1930 yılında açıldığını belirtmiştir. İkinci 
Dünya Savaşı sırasında tahrip edilen Müzeler Adası, Doğu Almanya sınırları içinde 
kalmış, bu dönemde yeniden inşaya başlanmıştır. 1999 yılından itibaren de kapsamlı bir 
yenileme ve restorasyon sürecine girmiştir. Prof. SCHOLL, Pergamon Müzesi’nin 
ziyaretçilere üç boyutlu antik mimari sunumu yapma gayesiyle inşa edildiğini, müzenin 
yüksekliğinin dahi Bergama Sunağı ve Milet Pazar Yeri Girişi’nin yüksekliğine göre 
belirlendiğini ifade etmiştir. Son derece geniş bir koleksiyona sahip olan Pergamon 
Müzesi’nde Komisyon Heyeti Anadolu’dan götürülen kültür varlıklarının olduğu bölümler 
üzerinde durmuş, Bergama Sunağı’nı içeren bölüm restorasyonda olduğundan, Milet Pazar 
Yeri ile Anadolu kökenli kültür varlıklarının yer aldığı diğer salonlarda incelemelerde 
bulunmuştur. Söz konusu incelemelerde müzenin elektronik teşhir ve tanzim yöntemleriyle 
desteklendiği, bazı orijinal parçaların büyük oranda imitasyonla tamamlanarak 
ziyaretçilere sunulduğu, ayrıca çocukların müzelerle ilişkisini küçük yaştan itibaren 
kurmak üzere müzelerin öğretmen ve öğrencilere rehberlik ve malzeme desteği sunduğu 
gözlenmiş ve müzede bir gün geçirmenin Berlin’deki okulların eğitiminin bir parçası 
olduğu  öğrenilmiştir.  

Komisyon Heyeti daha sonra İslam Sanatı Müzesi’ne geçmiş, Prof. WEBER 
tarafından müzenin 1904 yılında hibelerle kurulduğu bilgisi verilmiş ve İslam dünyası 
dışında İslam eserlerinin sergilendiği ilk müze olduğu belirtilmiştir. Heyet, müzedeki çok 
sayıdaki objeyi incelemiştir. Konya Beyhekim Camii’nin 13. yüzyıla tarihlenen ve kasten 
kırılarak parçaları yasa dışı yollarla Avrupa’ya götürülen mihrabı da burada incelenen 
eserler arasında yer almıştır. Komisyon üyelerinin mihrabın ait olduğu camide bulunması 
gerektiği yönündeki değerlendirmeleri Müze Direktörü Prof. WEBER tarafından yorumsuz 
bırakılmakla beraber, mihrabın 141 parçanın birleştirilmesiyle oluşturulduğu ve bu işlem 
yapılmamış ve eser müze tarafından korunmamış olsaydı zaten kaybolacağı görüşü 
savunulmuştur. Ayrıca, müzenin Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarına da hizmet 
verdiği ifade edilmiştir. 

Müze yöneticileri ile yapılan görüşmelerde müzecilik faaliyetlerinin başarısı ve 
yasal yollarla edinilerek sergilenen eserlerin buralardaki sunumlarla bir kültür elçisi olarak 
işlev gördüğünün memnuniyetle gözlendiği belirtilmiştir. Diğer taraftan yasa dışı yollarla 
yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarının ait oldukları topraklara iade edilmesi gerektiği 
ifade edilmiş, Türkiye’nin konuya verdiği önemin altı çizilmiş ve bu bağlamda 
Komisyonun kuruluş amacı ve rolü aktarılmıştır. Halen ibadete açık bir caminin 
mihrabının tamamen sökülüp götürülmüş olmasının, bazı eserlerin bir parçasının yabancı 
müzelerde bir parçasının ait olduğu topraklarda sergilenmesinin kabul edilemez olduğu 
dile getirilmiştir. Ayrıca, orada bulunan eserlere karşılık Almanya müzelerinin 
Türkiye’deki sergilere eser temin edilebileceği, kültürel iş birliği yollarının karşılıklı olarak 
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Komisyon Başkanı Sakarya Milletvekili Sayın Mustafa İSEN, Komisyon Başkanvekili 
Ankara Milletvekili Sayın Nevzat CEYLAN, Komisyon Sözcüsü Çanakkale Milletvekili 
Sayın Ayhan GİDER, Komisyon Üyesi Diyarbakır Milletvekili Sayın Mehmet Galip 
ENSARİOĞLU, Komisyon Üyesi Mersin Milletvekili Sayın Serdal KUYUCUOĞLU, 
Komisyon Üyesi Muğla Milletvekili Sayın Nihat ÖZTÜRK, Komisyon Üyesi Osmaniye 
Milletvekili Sayın Ruhi ERSOY olmak üzere 7 kişilik milletvekili heyeti ve Komisyon 
uzmanları katılmıştır. 

Fransa-İngiltere çalışma ziyareti kapsamında; Komisyon Heyeti 13 Şubat 2018 
Salı günü Ankara’dan Paris’e hareket etmiş, aynı gün Paris Büyükelçiliğinde bir eşgüdüm 
toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Türkiye-Fransa ilişkileri, Fransa’da yaşayan 
Türk vatandaşları gibi konularda Komisyon Heyeti bilgilendirilmiş, ayrıca kültür 
varlıklarının iadesi konusunda yapılan çalışmalar ve Heyetin ziyaretine yönelik 
randevulara ilişkin bilgiler verilmiştir. Söz konusu toplantıda, Büyükelçi Sayın İsmail 
Hakkı MUSA, kültür varlıklarımızın iadesine yönelik girişimlerde mütekabiliyet ilkesinin 
takibinin yararlı olacağı değerlendirmesini Komisyon Heyeti ile paylaşmıştır. 

Komisyon Heyetinin 14 Şubat 2018 Çarşamba günü programı kapsamında 
gerçekleştirdiği Louvre Müzesi ziyaretinde müzenin İslam Eserleri Bölümü’nde 
incelemelerde bulunulmuş, Louvre Müzesi İslam Eserleri Direktörü Yannick LINTZ ile 
görüşülmüştür. Heyete bölümü ve eserleri tanıtan LINTZ, 2011 yılında açılan bölümün 
sahip olduğu önemli eser sayısı ve kapsadığı dönem açısından dünyanın en zengin İslam 
eserleri koleksiyonu olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur. İncelemeler sonrasında 
gerçekleştirilen görüşmede, Komisyon Başkanı Sayın İSEN, bazı objelerin kültürel bir 
elçi olarak görüldüğünü, ancak yasa dışı yollarla, camiden, türbeden, kitaptan parçaların 
alınmasıyla elde edilen ve sergilenen eserlere itiraz edildiğini, UNESCO 1970 
Sözleşmesi’ne göre de mabetlerden alınan objelerin iade taleplerinde zaman aşımının söz 
konusu olmadığını vurgularken, bu konuda müze çalışanlarının nihai karar verici 
durumda olmadığının bilindiğini de ifade etmiştir. LINTZ ise, konunun uzun müzakereler 
sonucu çözüme kavuşturulabileceğini belirtirken, bir bilim insanı olarak Türkiye’nin 
pozisyonuna saygı duyduğunu ifade etmiştir. Yasa dışı yollarla Fransa’ya getirilen 
ülkemiz kökenli eserlerin iadesi ile ilgili konuların çözümü için Türkiye-Fransa ve 
Türkiye-Avrupa ülkeleri arasında ortak toplantılar aracılığıyla 19. yüzyıldan itibaren uzun 
bir tarihi sürecin değerlendirilmesi gerektiğini;  bilimsel bir komisyonun kurulması 
neticesinde bu eserlerin tarihi ve edinme yollarının ele alınarak sorunun açıklığa 
kavuşturulabileceğini ifade etmiştir. Sultan II. Selim Türbesi, Sultan I. Mahmut 
Kütüphanesi, Sultan III. Murat Türbesi ve II. Selim Türbesi çinileri ile İstanbul Piyale 
Paşa Camii çini alınlıkları görüşmede gündeme gelmiş ve iki ülke arasında görüşmelerin 
devam ettiği eserlerden II. Selim Türbesi’ne ait çinilerin yakın zamanda Louvre 
Müzesi’nin Fransa’nın Lens şehrinde kurulacak olan müzesinde sergilenmeye başlayacağı 
bilgisi edinilmiştir.  

Ayrıca, Türk ve İslam sanat eserleri bulunduran, aralarında Louvre Müzesi ve 
Davids Samling Müzesi’nin de bulunduğu 9 farklı müze ve koleksiyon arasında bir 
çalışma grubunun varlığından haberdar olunarak, bu grubun periyodik olarak bir araya 
geldiği öğrenilmiştir. Bu çalışma grubuna Türkiye’den herhangi bir müzenin dâhil 
olmadığını ifade eden LINTZ, Türkiye’den bir üyenin memnuniyetle gruba 
katılabileceğini belirtmiştir. Bunun yanında, Louvre Müzesi’nin 2016 yılında İran ile bir 
kültür iş birliği anlaşması imzaladığı; bu kapsamda, Louvre eserlerinden bir seçkinin 
Tahran’da sergileneceği belirtilmiştir. Ayrıca, müzenin Rusya ile de bir sergi projesi 
olduğu bildirilmiştir. 
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Komisyon Heyeti öğleden sonraki programında Büyükelçi Sayın İsmail Hakkı 
MUSA’nın da katılımıyla Fransa Senatosu’nda Kültür, Eğitim ve İletişim Komisyonu 
Başkanı Senatör Catherine Morin de SAILLY ile bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmede 
ülkemizin iade talepleri dile getirilmiş ve kültürel iş birliğinin önemine değinilmiştir. 
Görüşmede Senator de SAILLY, Parlemantolararası iş birliği ve dostluk gruplarının 
önemini vurgulayarak kendisinin aynı zamanda Türk-Fransız dostluk grubunun da uzun 
zamandır üyesi olduğunu belirtmiş ve mevcut Komisyonun görev alanı hakkında bilgi 
vermiştir. Komisyon Heyetinin özel bir maksatla bu ziyareti gerçekleştirdiğini vurgulayan 
Komisyon Başkanı Sayın İSEN ise, özellikle İslamofobi’nin yükselişte olduğu bir 
dönemde ülkemiz kökenli eserlerin özenle sergilenmesinin önemine dikkat çekmiş; 
ancak, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan eserlerin bu bağlamda 
değerlendirilemeyeceğini ve ait oldukları topraklara iadelerinin sağlanması ve kültür 
varlıklarının yasa dışı yollarla  transferinin engellenmesi gerektiğini ifade etmiştir. 
Konuyla ilgili UNESCO ile de bir görüşme yapılacağı bilgisini veren Sayın İSEN, iade 
görüşmelerinin iş birliği içinde gerçekleştirilmesi ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesine 
yönelik olarak da çaba sarfedilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Senatör de SAILLY, 
Türkiye’nin hassasiyetini paylaştığını, konunun Fransa açısından da önemli bir gündem 
maddesi olduğunu belirtmiş; bir yıl önce kültür varlığı kaçakçılığına karşı bir kanun 
üzerinde çalışıldığı bilgisini vermiştir. 2002 yılında çıkarılan bir kanun çerçevesinde ise, 
devlet müzelerindeki eserlerin devlet malı sayıldığı, devredilemez ve satılamaz nitelikte 
olduğunun kabul edildiğini dile getiren Senatör de SAILLY, üç yıl önce Fransa 
Cumhurbaşkanı tarafından UNESCO toplantısında yapılan bir konuşmayla Fransa’da 
tarihi ve kalıtımsal eserlerin iadesi konusunun yeniden tartışılmaya başlandığını 
belirtmiştir. De SAILLY, söz konusu eserlerin köken ülkeden çıkışlarının farklı bir 
tarihsel dönemde meydana geldiğini, bu eserlerin iadelerine yönelik hükümetlerarası 
kurulacak ve tarihi araştırma yapacak bilimsel komisyonların yararlı olacağını belirterek; 
böyle bir komisyonun Yeni Zelanda’ya ait olduğu tespit edilen kafataslarının iadesi 
konusunda kurulduğunu ve çalışmaların ilerlediğini, hatta söz konusu iade önerisinin 
sahibinin de kendisi olduğunu aktarmıştır. Sayın İSEN’in Türkiye üzerinden kaçakçılığa 
konu edilmek istenen Suriye kökenli eserlerin savaş sonrası iade edilmek üzere koruma 
altına alınmasına yönelik çalışmaları da aktardığı görüşme, iş birliği imkânlarının ve 
Senatör de SAILLY’nin bu konuda iletmek istediği bazı hususların değerlendirilmesiyle 
noktalanmıştır. 

Komisyon Heyeti 15 Şubat 2018’de UNESCO Daimi Temsilciliğimizde bir 
eşgüdüm toplantısı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda, Büyükelçi Sayın Ahmet Altay 
CENGİZER tarafından kültür varlıklarımızın iadesi konusunda ülkemizin bu alandaki 
görünürlüğünün artırılmasının fayda sağlayacağı, yayınlanacak bilimsel makaleler ve 
düzenlenebilecek konferansların bu açıdan ele alınabileceği, bu çalışmalara özel 
sektörden sponsor bulunmasının da değerlendirilebileceği, ayrıca UNESCO’da Kültür ve 
Turizm Bakanlığından personel görevlendirilmesinin ilişkilere katkı sağlayacağı 
belirtilmiştir. Toplantıda ayrıca, diğer kaynak ülkelerle geliştirilebilecek iş birliklerinin de 
faydalı olacağı değerlendirilmiştir. 

Komisyon Heyeti, UNESCO Kültür Varlıkları ve Müzeler Şubesi Program 
Uzmanı Edouard PLANCHE ile UNESCO 1970 Sözleşmesi’nin uygulanabilirliğinin ve 
UNESCO kararlarının bağlayıcılığının artırılması yönünde görüşlerin belirtildiği, güncel 
gelişmeler hakkında bilgi alındığı ve iş birliği imkânlarının değerlendirildiği bir görüşme 
gerçekleştirmiştir. Komisyon Başkanı Sayın İSEN, uluslararası örgütlerin genellikle belli 
ülkelerin güdümünde hareket edebildiğinin altını çizerek, UNESCO’nun genelin sesini 
dile getirme çabasını takdir ettiklerini ifade etmiş, Büyükelçi CENGİZER ise Türkiye’nin 
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UNESCO bünyesinde üstlendiği yeni sorumluluk gereği çalışmalara daha fazla katkı 
sağlayacağını belirtmiştir. PLANCHE, böylesi bir parlementer heyetinin UNESCO’yu 
ziyaret etmesinin ender bir durum olduğunu ifade ederek, Komisyonun Türkiye kökenli 
kültür varlıklarının tespiti ve iadesine ilişkin tavrının net olarak anlaşıldığını belirtmiş, 
yasal mevzuat ve atılabilecek adımlar hakkında görüşlerini paylaşmıştır.  

1970 UNESCO Sözleşmesi’nin getirmiş olduğu hukuki çerçeveye ek olarak, 
UNIDROIT Sözleşmesi’ne taraf olmakla ilave koruma elde edileceğini ve Sözleşme’nin 
yasa dışı arkeolojik kazıların sürdürüldüğü ülkeleri koruyan hükümler içerdiğini ifade 
eden PLANCHE, Sözleşme’nin kabulünün uluslararası topluma da önemli bir sinyal 
olacağını eklemiştir. PLANCHE, UNESCO 1970 Sözleşmesi kapsamında ICPRCP 
Hükümetlerarası Komitesinin de iade süreçlerinde devreye sokulabildiğine dikkat 
çekmiştir. Nitekim Boğazköy Sfenksi’nin 2011 yılında Almanya’dan Türkiye’ye iadesi de 
ICPRCP kapsamında yürütülen çalışmalarla gerçekleşmiştir. PLANCHE, ABD’deki 
Bowling Green Devlet Üniversitesi’nde bulunan Zeugma mozaiğine ilişkin güncel iade 
talebinin ICPRCP kapsamında değerlendirilmesi hususunda kendilerinin hazırlıkları 
tamamladıklarını ve  ülkemiz makamlarından haber beklediklerini ifade etmiştir.  

UNESCO’nun Dünya Gümrük Örgütü, INTERPOL, ICOM, ICOMOS, AGIT gibi 
uluslararası kurum ve kuruluşlar ile uzmanlaşmış polis birimleri ve akademisyenlerle de 
birlikte çalıştığını belirten PLANCHE, özellikle  ülkelerin kültür varlığı kaçakçılığı 
konusunda uzman kişilerinin liste ve iletişim bilgilerinin UNESCO’ya iletilmesinin 
önemli olduğunu ve acil bir durumda bu şahıslarla direkt irtibata geçebilmenin daha 
verimli bir yöntem olduğunu ifade etmiştir. PLANCHE, kamuoyu yaratmanın ve eğitim 
faaliyetlerinin öneminden de bahsederek Türkiye’de ya da Fransa’da ikili iş birliği ile 
toplantılar düzenlemenin faydalı olacağını belirtmiştir. Özellikle 2012 yılında 
Gaziantep’te düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri, Kültür Varlıklarının Yasa Dışı 
Trafiği ile Mücadele Uluslararası Çalıştayı’nı hatırlatarak, söz konusu çalıştayda olduğu 
gibi yerel yönetimlerin kültür varlığı kaçakçılığı konularında etkinlikler yapmalarının 
önemine dikkat çekmiştir. 

PLANCHE, günümüzde müzelerde, sanat piyasalarında ve kamuoyunda ciddi bir 
dönüşümün yaşandığını, UNESCO olarak sanat piyasalarıyla temas kurduklarını, son 
yıllarda özellikle Kamboçya, Yunanistan, İtalya gibi bazı köken ülkelere önemli iadelerin 
gerçekleştiğine şahit olunduğunu aktarmıştır. Savaş ve siyasi karışıklık nedeniyle tehdit 
altında olan kültür varlıklarının korunmasının ise, son yıllarda Suriye, Irak, Yemen ve 
Libya gibi ülkelerdeki olaylar nedeniyle birincil öncelikleri hâline geldiğini belirten 
PLANCHE, alınan BMGK kararlarının altını çizmiş ve Türkiye’ye de bu konudaki 
çabaları için teşekkür etmiştir. 

Görüşmede, UNESCO ve Türkiye’nin organize edebileceği toplantı ve bilimsel 
çalışmaların mümkün olduğu, bu konuda UNESCO’nun da doğrudan çalıştığı isimlerin 
çağrılarak mevzuat konusundaki yeni gelişmeler, çatışma altındaki eserlerin korunması, 
müzelerin koleksiyonlarında yer alan eserlerin kökeni hakkında yapılacak araştırmalar 
gibi konularda ortak çalışmalar yapılabileceği, Türkiye’de uluslararası bir konferansın 
düzenlenmesi durumunda UNESCO’nun buna destek vereceği belirtilmiştir. Bu 
etkinliklerde, özellikle müzelere ve sanat dünyasına kökeni bilinmeyen hiçbir objenin 
alınmaması gerektiği mesajını vermenin önemli olduğunu belirten PLANCHE; sadece 
arkeolojik eserlerin değil etnografik eserlerin de bu kapsamda görülmesi gerektiğini dile 
getirmiştir. Ayrıca internet üzerinden engellenemeyen bir kültür varlığı kaçakçılığı 
gerçekleştirildiğini ve serbest ticaret bölgelerinin de birer eser aklama merkezi olarak 
işlev görebildiğini belirterek, bu sorunlara karşı mücadele edilmesi gerektiğini 
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vurgulamıştır. Büyükelçi CENGİZER ise, UNESCO ile iş birliği imkânlarının UNESCO 
Türkiye Millî Komitesi aracılığıyla değerlendirileceğini belirtmiştir. 

PLANCHE; son olarak, UNESCO’nun Haziran 2018 tarihinde kültür varlıklarının 
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Komisyonun 16 Şubat 2018 Cuma günü gerçekleştirilen programında önce Victoria 
ve Albert Müzesi ile British Müzesi ziyaret edilmiştir. Victoria ve Albert Müzesi’nde 
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tasdik edilmesiyle, ki Birleşik Krallığın 2017 yılında onayladığı söz konusu Konvansiyon 
Tükiye tarafından 1965 yılında onaylanmıştır, yeni mevzuatları gereğince işgal altındaki 
yerlerden çıkarılan eserleri korumaya çalıştıklarını belirtmiştir. 2014 yılında Birleşik 
Krallık ordusu bünyesinde Kültürel Mirasın Korunması Birimi’nin kurulduğu öğrenilen 
görüşmede, bu birimin Irak gibi savaş ortamının sürdüğü ülkelerde faaliyette olduğu bilgisi 
paylaşılmıştır. Kültür Bakanlığı ile yapılan görüşmede, ayrıca, İngiltere’de faaliyet 
gösteren müzayede evleri ve müzelerin mesleki etik kuralları gereği sahip oldukları ya da 
satışa çıkardıkları tüm objelerin kökenini bilmek durumunda oldukları aktarılmıştır.  

Bakanlık yetkilileri Kültürel Koruma Fonu adıyla sürdürdükleri bir projeden de söz 
ederek, bu fon kapsamında, yalnızca Birleşik Krallık’taki kültür varlıklarının değil, aynı 
zamanda diğer ülkelerin de kültür mirasının korunması için çaba gösterildiğini ifade 
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UNESCO bünyesinde üstlendiği yeni sorumluluk gereği çalışmalara daha fazla katkı 
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PLANCHE, alınan BMGK kararlarının altını çizmiş ve Türkiye’ye de bu konudaki 
çabaları için teşekkür etmiştir. 

Görüşmede, UNESCO ve Türkiye’nin organize edebileceği toplantı ve bilimsel 
çalışmaların mümkün olduğu, bu konuda UNESCO’nun da doğrudan çalıştığı isimlerin 
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gibi konularda ortak çalışmalar yapılabileceği, Türkiye’de uluslararası bir konferansın 
düzenlenmesi durumunda UNESCO’nun buna destek vereceği belirtilmiştir. Bu 
etkinliklerde, özellikle müzelere ve sanat dünyasına kökeni bilinmeyen hiçbir objenin 
alınmaması gerektiği mesajını vermenin önemli olduğunu belirten PLANCHE; sadece 
arkeolojik eserlerin değil etnografik eserlerin de bu kapsamda görülmesi gerektiğini dile 
getirmiştir. Ayrıca internet üzerinden engellenemeyen bir kültür varlığı kaçakçılığı 
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etmiştir. 30 milyon sterlinlik bir bütçeye sahip bu fon çerçevesinde, Türkiye dâhil Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki projelerin ve akademik araştırmaların 
desteklenmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.  

Son olarak, Komisyon Başkanı Sayın İSEN, British Müzesi ziyaret edilirken 
teşhirdeki Türkiye kökenli eserlerin kimlik kartlarında köken bilgisi olarak söz konusu 
eserlerin bulundukları yerin antik dönemdeki isimlerinin yanında, günümüzde Türkiye 
sınırları içinde kaldığı bölgeye ilişkin bir ilave yapılmasının yerinde olacağını ifade etmiş, 
Bakanlık yetkilileri cevaben bu konuda bir çalışma yapılabileceğini belirtmiştir. 

Komisyonun İngiltere ziyaretinde son olarak, dünyanın önde gelen müzayede 
evlerinden biri olan Christie’s firmasının Londra’daki merkez binasında Dünya Sanatı 
Uluslararası Grup Birimi Başkanı William ROBINSON ile bir görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda firmanın Kültür Varlıkları Komitesinin de üyesi olan 
ROBINSON, düzenledikleri müzayedelerde takip edilen yöntem ve eserlerin satış 
sürecinin aşamaları hakkında Komisyon Heyetine bilgi vermiştir. Satışa sunulan eserlerin 
herhangi bir ülkeden yasa dışı yollarla çıkarılıp çıkarılmadığı hususunda polisle temasta 
olduklarını ifade eden ROBINSON, müşterilerine güven vermek konusunu önemsedikleri 
için onlara satışı yapılan eserlerin yasa dışı bir bağlantısı bulunmadığına dair garanti 
vermeyi amaçladıklarını belirtmiştir. Herhangi bir eserin satışı öncesinde İngiltere Kültür 
Bakanlığı ile bağlantıya geçilerek eserin aranan eserler listesinde yer alıp almadığının 
kontrolü sağlandıktan sonra, yasa dışı yollarla köken ülkeden çıkarıldığı belirlenen eserler 
varsa bunlar hakkında derhâl polisle irtibata geçildiğini belirtmiştir. Yasa dışı kültür varlığı 
ticareti ve transferinin engellenmesinin kendilerinin de arzusu olduğunu belirten 
ROBINSON ile yapılan görüşmede, ülkemiz kökenli eserlerin satışında söz konusu tespit 
çalışmaları yapılırken iş birliği yollarının geliştirilmesine yönelik fikir birliği ortaya 
konmuştur.  
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E. KOMİSYONDA GÖREVLENDİRİLENLERİN LİSTESİ 

Komisyonda görevlendirileceklerin Komisyonun görev sahasına giren alanlarda 
ihtisas sahibi olmaları gözetilmiştir. Komisyon çalışmalarında ve rapor yazımında katkıda 
bulunmak üzere 4 uzman Komisyonda görevlendirilmiştir. 

Kişi Unvanı Kurumu 

Gülhan AYGÜN  Yasama Uzmanı TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı 

Hüseyin KARADUMAN APK Uzmanı Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Ayşe Belkıs ÖZTÜRK Kültür ve Turizm 
Uzmanı Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Meriç T. ÖZTÜRK Kültür ve Turizm 
Uzmanı Kültür ve Turizm Bakanlığı 
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F. KOMİSYONA SUNULAN RAPORLAR VE BELGELER  

Sıra 

No 
Kurum/Kuruluş Tarih Sayı Konusu 

1 Trabzon Milletvekili Ayşe SULA 
KÖSEOĞLU 06.11.2017 173993 

Trabzon’dan Rusya’ya 
Götürülen Kültür 
Varlıkları Hakkında 
Bilgi Notu 

2 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 14.11.2017 179638 Bilgi ve Belge Talebi 

3 Vakıflar Genel Müdürlüğü 16.11.2017 181116 Bilgi ve Belge Talebi 

4 Kültür ve Turizm Bakanlığı 05.12.2017 193702 Bilgi ve Belge Talebi 

5 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 25.12.2017 206965 Bilgi ve Belge Talebi 

6 Kültür ve Turizm Bakanlığı 26.12.2017 207282 Bilgi ve Belge Talebi 

7 Adana Milletvekili Zülfikar İnönü 
TÜMER 12.01.2018 218460 

Koruma Bölge 
Kurulları ve 
Arkeolojik Kazılar 
Bilgi Notu 

8 Prof. Dr. Sibel ÖZEL 25.01.2018 224782 

Kültür Varlıklarının 
İade Taleplerinde 
Zaman Aşımı 
Meselesi Bilgi Notu 

9 Adalet Bakanlığı 08.02.2018 231837 Bilgi ve Belge Talebi 

10 Yüksel ERİMTAN 23.02.2018 240480 

Kültür Varlıkları 
Koleksiyoncular 
Derneğinin Mevzuat 
Değişikliği Önerileri 

11 İçişleri Bakanlığı 14.03.2018 249748 Bilgi ve Belge Talebi 

12 Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı 15.03.2018 250711 Bilgi Notu 

13 Muğla Milletvekili Nihat 
ÖZTÜRK 22.03.2018 256773 

Muğla Valiliğinin 
Yurt Dışına Kaçırılan 
Tarihi Eserler 
Hakkındaki Yazısı 
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MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU 

BİRİNCİ BÖLÜM 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE TÜRKİYE’NİN KÜLTÜREL BİRİKİMİ 

1.1. KÜLTÜR VARLIKLARININ TANIMI VE DEĞERİ 

Ülkemizde koruma mevzuatının ilk sırasında 1983 yılında yayınlanan 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu yer almaktadır. Kültür varlıklarının genel bir 
tanımının bu Kanun’un 3. maddesinde yapıldığı görülmektedir. Bu madde çerçevesinde; 
tarih öncesi ve tarihî devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya 
tarih öncesi ya da tarihî devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan 
özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki taşınır ve taşınmaz tüm 
varlıklar, kültür varlığı olarak tanımlanmıştır.  

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 23. maddesinde de 
taşınır kültür varlıklarının neler olduğu belirtilmiştir. Bu maddeye göre; 

a) Jeolojik, tarih öncesi ve tarihî devirlere ait, jeoloji, antropoloji, prehistorya, 
arkeoloji ve sanat tarihi açılarından belge değeri taşıyan ve ait oldukları dönemin sosyal, 
kültürel, teknik ve ilmî özellikleri ile seviyesini yansıtan her türlü kültür ve tabiat 
varlıkları; 

Her çeşit hayvan ve bitki fosilleri, insan iskeletleri, çakmak taşları (sleks), volkan 
camları (obsidyen), kemik veya madenî her türlü aletler, çini, seramik, benzeri kab ve 
kacaklar, heykeller, figürinler, tabletler, kesici, koruyucu ve vurucu silahlar, putlar (ikon), 
cam eşyalar, süs eşyaları (hülliyat), yüzük taşları, küpeler, iğneler, askılar, mühürler, 
bilezik ve benzerleri, maskeler, taçlar (diadem), deri, bez, papirus, parşümen veya maden 
üzerine yazılı veya tasvirli belgeler, tartı araçları, sikkeler, damgalı veya yazılı levhalar, 
yazma veya tezhipli kitaplar, minyatürler, sanat değerine haiz gravür, yağlıboya veya 
suluboya tablolar, muhallefat (religue'ler), nişanlar, madalyalar, çini, toprak, cam, ağaç, 
kumaş ve benzeri taşınır eşyalar ve bunların parçaları, 

Halkın sosyal heyetini yansıtan, insan yapısı araç ve gereçler dâhil, bilim, din ve 
mihaniki sanatlarla ilgili etnografik nitelikteki kültür varlıkları, 

b) Millî tarihimizdeki önemleri sebebiyle, Millî Mücadele ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ait tarihî değer taşıyan belge ve eşyalar, Mustafa Kemal 
Atatürk’e ait zati eşya, evrak, kitap, yazı ve benzeri taşınırlar, taşınır kültür varlığı olarak 
sayılmıştır. 

Ayrıca, Osmanlı padişahlarından Abdülmecit, Abdülaziz, V. Murat, II. Abdülhamit, 
V. Mehmet Reşat ve Vahdettin’e ait ve aynı çağdaki sikkelerin, bu Kanun’a göre tescile 
tabi olmaksızın yurt içinde alınıp satılabileceği, diğer sikkelerin ise bu Kanun’un genel 
hükümlerine tâbi olduğu belirtilmiştir. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. maddesinde ise, 
korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının neler olduğu sıralanmıştır. Bu 
maddeye göre, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları şunlardır:  

a) Korunması gerekli tabiat varlıkları ile 19. yüzyıl sonuna kadar yapılmış 
taşınmazlar, 
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F. KOMİSYONA SUNULAN RAPORLAR VE BELGELER  

Sıra 

No 
Kurum/Kuruluş Tarih Sayı Konusu 

1 Trabzon Milletvekili Ayşe SULA 
KÖSEOĞLU 06.11.2017 173993 

Trabzon’dan Rusya’ya 
Götürülen Kültür 
Varlıkları Hakkında 
Bilgi Notu 

2 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 14.11.2017 179638 Bilgi ve Belge Talebi 

3 Vakıflar Genel Müdürlüğü 16.11.2017 181116 Bilgi ve Belge Talebi 

4 Kültür ve Turizm Bakanlığı 05.12.2017 193702 Bilgi ve Belge Talebi 

5 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 25.12.2017 206965 Bilgi ve Belge Talebi 

6 Kültür ve Turizm Bakanlığı 26.12.2017 207282 Bilgi ve Belge Talebi 

7 Adana Milletvekili Zülfikar İnönü 
TÜMER 12.01.2018 218460 

Koruma Bölge 
Kurulları ve 
Arkeolojik Kazılar 
Bilgi Notu 

8 Prof. Dr. Sibel ÖZEL 25.01.2018 224782 

Kültür Varlıklarının 
İade Taleplerinde 
Zaman Aşımı 
Meselesi Bilgi Notu 

9 Adalet Bakanlığı 08.02.2018 231837 Bilgi ve Belge Talebi 

10 Yüksel ERİMTAN 23.02.2018 240480 

Kültür Varlıkları 
Koleksiyoncular 
Derneğinin Mevzuat 
Değişikliği Önerileri 

11 İçişleri Bakanlığı 14.03.2018 249748 Bilgi ve Belge Talebi 

12 Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı 15.03.2018 250711 Bilgi Notu 

13 Muğla Milletvekili Nihat 
ÖZTÜRK 22.03.2018 256773 

Muğla Valiliğinin 
Yurt Dışına Kaçırılan 
Tarihi Eserler 
Hakkındaki Yazısı 
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b) Belirlenen tarihten sonra yapılmış olup önem ve özellikleri bakımından Kültür 
ve Turizm Bakanlığınca korunmalarında gerek görülen taşınmazlar, 

c) Sit alanı içinde bulunan taşınmaz kültür varlıkları, 

d) Millî tarihimizdeki önemleri sebebiyle zaman kavramı ve tescil söz konusu 
olmaksızın Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük tarihî olaylara 
sahne olmuş binalar ve tespit edilecek alanlar ile Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
kullanılmış evler. 

Ancak, Koruma Kurullarınca mimari, tarihî, estetik, arkeolojik ve diğer önem ve 
özellikleri bakımından korunması gerekli bulunmadığı karar altına alınan taşınmazlar 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı sayılmaz. 

Kaya mezarlıkları, yazılı, resimli ve kabartmalı kayalar, resimli mağaralar, 
höyükler, tümülüsler, ören yerleri, akropol ve nekropoller; kale, hisar, burç, sur, tarihî 
kışla, tabya ve istihkâmlar ile bunlarda bulunan sabit silahlar; harabeler, kervansaraylar, 
han, hamam ve medreseler; kümbet, türbe ve kitabeler, köprüler, su kemerleri, su yolları, 
sarnıç ve kuyular; tarihî yol kalıntıları, mesafe taşları, eski sınırları belirten delikli taşlar, 
dikili taşlar; sunaklar, tersaneler, rıhtımlar; tarihî saraylar, köşkler, evler, yalılar ve 
konaklar; camiler, mescitler, musallalar, namazgâhlar; çeşme ve sebiller; imarethane, 
darphane, şifahane, muvakkithane, simkeşhane, tekke ve zaviyeler; mezarlıklar, hazireler, 
arastalar, bedestenler, kapalı çarşılar, sandukalar, steller, sinagoglar, bazilikalar, kiliseler, 
manastırlar; külliyeler, eski anıt ve duvar kalıntıları; freskler, kabartmalar, mozaikler, peri 
bacaları ve benzeri taşınmazlar; taşınmaz kültür varlığı örneklerindendir.  

Tarihî mağaralar, kaya sığınakları; özellik gösteren ağaç ve ağaç toplulukları ile 
benzerleri; taşınmaz tabiat varlığı örneklerindendir. 

Diğer yandan, kültür varlıkları için uluslararası cemiyetlerce ve uluslararası 
düzenlemelerde benzer tanımlar kullanılmaktadır. Bu alanda ilk tanımın Silahlı Bir 
Çatışma Hâlinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair (Convention for the Protection of 
Cultural Property in the Event of Armed Conflict) 1954 Lahey Sözleşmesi’nin 
uygulanmasına ilişkin esaslar dâhilinde yapıldığı görülmektedir. Buna göre, arkeolojik, 
etnolojik, sanatsal ve tarihsel yönleri olan objelerin kökenleri fark etmeksizin kültür varlığı 
sayılması yaklaşımı benimsenmiştir.1  

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)’nun 14 Kasım 
1970 tarihli Kültür Varlıklarının Kanunsuz İhraç, İthal ve Mülkiyet Transferinin 
Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme (Convention on the 
Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership 
of Cultural Property)’nin 1. maddesinde de kültür varlıkları şu şekilde tanımlanır:2 

Bu Sözleşme hükümlerine göre, dinsel nitelikte olsun olmasın, her devlet tarafından 
arkeoloji, tarih öncesi, tarih, edebiyat, sanat veya bilim için önemli olarak gösterilen ve 
aşağıdaki kategorilere giren değerler kültür varlığı sayılırlar: 

a) Az bulunur zooloji, botanik, mineroloji ve anatomi örnekleri ile koleksiyonlar, 
paleontoloji bakımından değer taşıyan nesneler; 

																																																													
1http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
(Erişim tarihi 25.02.2018). 
2http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
(Erişim tarihi 25.02.2018); Resmî Gazete, 26 Ocak 1981, sayı: 17232, s. 2-3. 
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b) Bilim ve teknik tarihi ile askerî ve sosyal tarihi de kapsayan tarihe, ulusların 
idare adamlarının, bilginlerinin, düşünür ve sanatçılarının hayatlarına ve önemli olaylara 
değgin (ilişkin) varlıklar; 

c) Kanuna uygun veya aykırı olarak yapılan kazı ve arkeolojik bulgu ürünleri; 
d) Tarih ve sanat değeri taşıyan anıtlar ile arkeolojik sitlerden artakalmış kırık, 

dağınık parçalar; 
e) Yüzyıldan daha eskiye ait sikke, hakkedilmiş mühür, kitabe ve benzeri şeyler; 

f) Etnolojik gereçler; 
g) Sanat değeri bulunan aşağıda gösterilmiş varlıklar: 

    i) Her türlü satıh üzerine her türlü malzeme ile ve elle yapılmış tablolar, resimler, 
desenler (Elle süslenmiş imalât ürünleri ile sanayiye değgin desenler bunların dışındadır);  

     ii) Her türlü malzemeden yapılmış orijinal heykeller, heykelcilik sanatına değgin 
ürünler; 

     iii) Orijinal gravürler, baskılar ve taş basmalar; 
     iv) Her türlü malzemeden meydana getirilmiş sanat değeri bulunan montajlar ve 

asamblajlar; 
h) Az bulunur el yazmaları, 1500 yıllarından önce yapılmış baskılar, tarih, edebiyat 

ve bilim yönünden özel önem taşıyan eski kitaplar, yayınlar, belgeler (tek veya koleksiyon 
hâlinde); 

i) Posta ve damga pulları ile benzeri pullar (tek veya koleksiyon hâlinde); 
j) Arşivler (plak, fotoğraf ve sinema arşivleri dâhil); 

k) Yüz yılı aşkın döşeme eşyaları ve eski müzik aletleri. 
Kültür varlığı terimi, birçok farklı şekilde tanımlanmakla birlikte ulusların kültürel 

kimliklerinin temsilcisi olan tüm varlıkları kapsamaktadır. UNESCO 1970 Sözleşmesi’nin 
4/b maddesinde, ulusal topraklarda bulunmuş kültür varlıkları o devletin kendi öz varlığı 
olarak kabul edilmektedir. 

Kültür varlıklarının maddi değeri, üretildiği maddenin kıymeti üzerinden değil, 
onların kültürel değerinden ileri gelmektedir. Kültürel değer, herhangi bir kültür varlığının 
sanatsal ve tarihsel önemi ile ölçülebilir. Bu değer, çoğunlukla bir kültür varlığına ait genel 
kabul gören içsel değer olsa da, bazen toplumsal olarak yaratılmış bir değer de olabilir. 
Örneğin, bazı Amerikan yerli kabilelerine ait ve önemli addedilen kültür varlıkları, o 
kabilelerce kutsal kabul edilen nesneler olduğu için değer kazanmaktadır.3 Dolayısıyla, 
kültür varlıklarının değeri onların somut değerlendirilmeleri yanında, soyut açıdan ifade 
ettikleri anlam dikkate alınarak belirlenebilir. 

Kültür varlıklarının taşıdığı değer belirlenirken; belgesel değer, tarihsel değer, 
estetik/mimarî değer ve ekonomik/kullanım değeri olarak dört temel ölçüt 
kullanılmaktadır. Diğer bir açıdan, tıpkı insanlık tarihinde her olayın sui generis (kendine 
özgü) bir önemi ve işlevi olduğu gibi, her kültür varlığı da farklı bir üretim süreci, amaç ve 
kullanımı temsil etmektedir. Bu özelliğiyle tüm kültür varlıkları eşsizdir.  

																																																													
3 Neil Brodie ve Simon Mackenzie, “Trafficking Cultural Objects: Introduction,” European Journal on 
Criminal Policy and Research 20 (2014): 421-422. 
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1http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
(Erişim tarihi 25.02.2018). 
2http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
(Erişim tarihi 25.02.2018); Resmî Gazete, 26 Ocak 1981, sayı: 17232, s. 2-3. 
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Kültür varlıklarının maddi olarak değerlendirilmesi, ilk zamanlarda eserin yapıldığı 
maddenin değeri ile ölçülse de, özellikle 17. yüzyıldan sonra kültürel değerlerin ön plana 
çıkmaya başlaması, onlara sahip olmanın bir üstünlük aracı olarak görülmesi, bilinçli 
koleksiyonculuğun başlamasına ve akabinde müzelerin kurulmasına yol açmıştır. 
Aydınlanma çağına giren özellikle batı Avrupa ülkeleri, kendi tarihlerini araştırmaya ve 
kültür varlıklarını toplamaya yönelmiştir. Kendi kültürlerinin kökeni olarak Helen, Roma 
ve Bizans kültürlerini gören Avrupa toplumlarında, bu döneme ait eserlerin bulunduğu 
ülkelerde arkeolojik araştırmalar yapılmasına ve bulunan eserlerin Avrupa müze ve 
koleksiyonlarına dâhil edilmesine önem verilmiştir.4 Bu ilgi, arkeoloji ve sanat tarihi 
bilimlerinin doğmasına yol açmıştır. Eski eserlerin toplanmasıyla oluşan koleksiyon 
kültürü tüm dünyaya yayılmaya başlamış, bu eserlerden müteşekkil müzelerin 
oluşturulması hız kazanmıştır. 

Avrupa’da başlayıp gelişen kültür varlıklarına değer verme, onları toplayarak bir 
koleksiyon oluşturma ve müze kurma süreci, ne yazık ki Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk 
dönemlerde bir karşılık bulamamıştır. Avrupalı araştırmacıların, Helen, Roma ve Bizans 
kültürlerine ait eserlerin yoğun olarak bulunduğu Anadolu topraklarında yaptıkları kaçak 
kazılar, buldukları eserleri yurt dışına kaçırmaları ve bunların Avrupa müzelerinde 
sergilenmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nda giderek gelişen bir tepkiye yol açmıştır. Bu 
tepkinin bir sonucu olarak 1846 yılında ilk Osmanlı müzesi kurulmuştur. 1869 yılından 
itibaren de eski eserlerin korunmasına ilişkin hukuki düzenlemeler gündeme gelmiştir. 

Kültür varlıkları, ona sahip olan toplumların kültürlerine büyük katkılarda bulunur, 
onların kültürel kimliklerini besler ve pekiştirir. 1914 yılında İstanbul’da Evkaf-ı İslamiye 
Müzesi adıyla Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin, 1928 yılında Ankara Etnografya 
Müzesi’nin kurulması, bu çerçevede değerlendirilmelidir. Keza 1927 yılında bir saray-
müze olarak ziyarete açılan Topkapı Sarayı’nda mukaddes emanetlerin sergilenmesi de 
başka bir örnek olarak verilebilir. 

1.2. TÜRKİYE’NİN KÜLTÜREL BİRİKİMİ VE ÖNEMİ   

Türkiye uygarlıkların beşiği olmuş ve tarih öncesinden itibaren günümüze değin 
pek çok kültüre ev sahipliği yapmıştır. Eski eser varlığı açısından dünyanın sayılı 
ülkelerinden biridir. Tarih öncesi ve tarihî devirlerde uygarlığın filizlendiği ve geliştiği 
bölgelerdeki arkeolojik kanıtların gösterdiği üzere, Türkiye; binlerce yıl önce paleolitik 
devre tarihlenen Karain ve Yarımburgaz mağaraları gibi bu devrin farklı dönemlerine ait 
katmanların açığa çıkarıldığı alanlardan insanın yerleşik hayata geçişinin ve dinî 
merkezlerinin bilinen en eski örneklerinden olan Çatalhöyük ve Göbeklitepe’ye, klasik 
dönemlerden yakın zamana kadar devam eden kültürel birikimiyle, insanlık tarihine ışık 
tutacak öneme sahiptir. 

Karain, Belbaşı ve Beldibi mağaraları gibi önemli alanlar, insanların alet 
kullanmaya başladığı ve ateşin keşfedildiği dönem olan Eski Taş Çağının geç dönemlerine 
tarihlenir. Yeni Taş Çağında iskân görmüş insan yerleşimlerinin tarihi açısından büyük 
öneme sahip Hacılar, Çayönü, Norşuntepe, Çatalhöyük gibi yerleşmelere ek olarak, keşfine 
kadar bilinen kronolojiyi altüst eden Göbekli Tepe arkeolojik alanı, Anadolu’da bulunan 
bu döneme ait yerleşmelerdir. Çayönü’nün bilimsel olarak M.Ö. 8. binyıldan itibaren iskân 
gördüğü kanıtlanmıştır. Burada insanoğlunun tarımı kullanmaya başladığına ilişkin en 

																																																													
4 Hüseyin Karaduman, Türkiye’de Eski Eser Kaçakçılığı (Ankara: ICOM Türkiye Millî Komitesi, 2008), s. 
21. 
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erken kanıtlara ulaşılmıştır. Hacılar ve Çatalhöyük de hayvanların evcilleştirilmesi ile 
tarımsal üretim ve yerleşik hayata geçişin önemli yerleşmeleri arasındadır.5  

Kalkolitik Çağda insanoğlunun yerleşik hayata alışmaya başladığı ve bunun 
yanında taş aletlere ek olarak madenleri de kullanarak alet ürettiği bilinmektedir. Yeni Taş 
Çağının yerleşimleri bu çağda da iskân görmüştür. Tunç Çağı, Anadolu’da kültür tarihi 
açısından oldukça önemli yerleşimler ortaya çıkarmıştır. Kalay ve bakırın karışımından 
oluşan tunç madeninden alet, günlük kullanım eşyaları üretilmeye ve tekerleğin araçlarda 
kullanılmaya başlanması, bu dönemin önemli gelişmeleri olarak gösterilir. Anadolu’da 
Aslantepe, Norşuntepe, Alişar, Karaoğlan, Yumuktepe, İkiztepe gibi yerleşimler bu 
döneme tarihlenir.6  

Anadolu pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bunların en önemlileri 
arasında Hatti ve Hitit uygarlıkları gelir. M.Ö. 3. binyılın sonlarından itibaren gelişme 
gösteren Hatti kültürü dili ve dini ile yerli Anadolu halk kültürünü temsil eder. Alacahöyük 
Hatti kültürüne ait en önemli yerleşim yeridir. Hitit uygarlığı ise, başkent Hattuşa 
(Boğazköy) merkezli olmak üzere Acemhöyük, Kültepe gibi önemli sitleri de kapsayan 
Anadolu’nun büyük bir kısmına yayılmış ve M.Ö. 13. yüzyıl başlarında ortadan 
kaybolmuştur. Asur ticaret kolonileri çağı olarak da bilinen Hititlerin ilk yüzyıllarını 
kapsayan dönemde Mezopotamya ile Anadolu arasındaki ticaret ağı oldukça genişlemiş, bu 
durum kültürel gelişimi de beraberinde getirmiştir. Dönemin diğer bir önemli yerleşimi 
olan Troya ise, kuzeybatı Anadolu’da kurulmuş yüksek kültür düzeyini yansıtan bir 
uygarlığı temsil etmiştir.7 

Demir Çağında Anadolu farklı kültürlerin geliştiği bir coğrafya olmuştur. Doğu 
Anadolu’da Urartu medeniyeti, Tuşpa (Van) merkezli bir yayılım göstermiş; Batı 
Anadolu’da ise, Miken göçleriyle birlikte yazılı kaynakların ve diğer kanıtların azlığı 
nedeniyle çok iyi bilinemeyen bir dönem yaşanmıştır. M.Ö. 8. yüzyılda ilk kez tarih 
sahnesine giren, geç Hitit ve Helen kültürü etkisi altında oluşan Frig kültürü, Gordion gibi 
önemli şehir merkezlerinde gelişmiştir. Anadolu uygarlıklar tarihinde Lidya, Likya ve 
Karya uygarlıklarının önemli bir yeri olmakla birlikte, bu uygarlıkların Batı Anadolu 
kıyılarında ve kıyılara yakın verimli topraklarda geliştiği söylenebilir. Takip eden 
yüzyıllarda Yunan, Helenistik ve Roma kültürlerinin etkisinde kalmış olan Anadolu; 
kültürel, mimari, sanat ve arkeolojik pek çok kalıntı barındıran yüzlerce ören yeriyle 
Eskiçağda dünya tarihinde önemli bir yer işgal etmektedir. Günümüz Batı uygarlığının da 
temelleri niteliğinde olan Yunan kültürel birikimi, bu çağda Efes, Bergama, Milet, Priene, 
Smyrna gibi önemli kentlerde oluşmuştur.8  

Roma uygarlığının devamı niteliğindeki Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu 
döneminde de Anadolu dünya tarihindeki yerini muhafaza etmiştir. Batı Roma 
İmparatorluğu’nun 476 yılında yıkılışından sonra Roma uygarlığının temsilcisi olan 
Konstantinopolis merkezli Doğu Roma İmparatorluğu; yaklaşık bin yıllık ömrü boyunca, 
başta mimari, dinî, kültürel ve siyasi olmak üzere pek çok alanda Anadolu’nun kültürel 
birikiminde önemli rol oynamıştır. 4-8. yüzyıllar arasında İznik, Efes, Konstantinopolis 
gibi kentlerde toplanan ekümenik konsiller Hıristiyanlık tarihi açısından belirleyici dönüm 
noktaları olmuştur. Anadolu, Orta Çağın ilerleyen dönemlerinde Arap, Türk ve diğer 
medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu’nun kısmen çağdaşı olan 
ve Anadolu’nun Orta Çağdaki önemli kültür unsurlarından biri olan Türkler, 11. yüzyıldan 

																																																													
5 Ekrem Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi (Ankara: TÜBİTAK, 1998), s. 2-8. 
6 Akurgal (1998), s. 8-12. 
7 Akurgal (1998), s. 11-184. 
8 Akurgal (1998), s. 247-358. 

28 
 

	

Kültür varlıklarının maddi olarak değerlendirilmesi, ilk zamanlarda eserin yapıldığı 
maddenin değeri ile ölçülse de, özellikle 17. yüzyıldan sonra kültürel değerlerin ön plana 
çıkmaya başlaması, onlara sahip olmanın bir üstünlük aracı olarak görülmesi, bilinçli 
koleksiyonculuğun başlamasına ve akabinde müzelerin kurulmasına yol açmıştır. 
Aydınlanma çağına giren özellikle batı Avrupa ülkeleri, kendi tarihlerini araştırmaya ve 
kültür varlıklarını toplamaya yönelmiştir. Kendi kültürlerinin kökeni olarak Helen, Roma 
ve Bizans kültürlerini gören Avrupa toplumlarında, bu döneme ait eserlerin bulunduğu 
ülkelerde arkeolojik araştırmalar yapılmasına ve bulunan eserlerin Avrupa müze ve 
koleksiyonlarına dâhil edilmesine önem verilmiştir.4 Bu ilgi, arkeoloji ve sanat tarihi 
bilimlerinin doğmasına yol açmıştır. Eski eserlerin toplanmasıyla oluşan koleksiyon 
kültürü tüm dünyaya yayılmaya başlamış, bu eserlerden müteşekkil müzelerin 
oluşturulması hız kazanmıştır. 

Avrupa’da başlayıp gelişen kültür varlıklarına değer verme, onları toplayarak bir 
koleksiyon oluşturma ve müze kurma süreci, ne yazık ki Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk 
dönemlerde bir karşılık bulamamıştır. Avrupalı araştırmacıların, Helen, Roma ve Bizans 
kültürlerine ait eserlerin yoğun olarak bulunduğu Anadolu topraklarında yaptıkları kaçak 
kazılar, buldukları eserleri yurt dışına kaçırmaları ve bunların Avrupa müzelerinde 
sergilenmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nda giderek gelişen bir tepkiye yol açmıştır. Bu 
tepkinin bir sonucu olarak 1846 yılında ilk Osmanlı müzesi kurulmuştur. 1869 yılından 
itibaren de eski eserlerin korunmasına ilişkin hukuki düzenlemeler gündeme gelmiştir. 

Kültür varlıkları, ona sahip olan toplumların kültürlerine büyük katkılarda bulunur, 
onların kültürel kimliklerini besler ve pekiştirir. 1914 yılında İstanbul’da Evkaf-ı İslamiye 
Müzesi adıyla Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin, 1928 yılında Ankara Etnografya 
Müzesi’nin kurulması, bu çerçevede değerlendirilmelidir. Keza 1927 yılında bir saray-
müze olarak ziyarete açılan Topkapı Sarayı’nda mukaddes emanetlerin sergilenmesi de 
başka bir örnek olarak verilebilir. 

1.2. TÜRKİYE’NİN KÜLTÜREL BİRİKİMİ VE ÖNEMİ   

Türkiye uygarlıkların beşiği olmuş ve tarih öncesinden itibaren günümüze değin 
pek çok kültüre ev sahipliği yapmıştır. Eski eser varlığı açısından dünyanın sayılı 
ülkelerinden biridir. Tarih öncesi ve tarihî devirlerde uygarlığın filizlendiği ve geliştiği 
bölgelerdeki arkeolojik kanıtların gösterdiği üzere, Türkiye; binlerce yıl önce paleolitik 
devre tarihlenen Karain ve Yarımburgaz mağaraları gibi bu devrin farklı dönemlerine ait 
katmanların açığa çıkarıldığı alanlardan insanın yerleşik hayata geçişinin ve dinî 
merkezlerinin bilinen en eski örneklerinden olan Çatalhöyük ve Göbeklitepe’ye, klasik 
dönemlerden yakın zamana kadar devam eden kültürel birikimiyle, insanlık tarihine ışık 
tutacak öneme sahiptir. 

Karain, Belbaşı ve Beldibi mağaraları gibi önemli alanlar, insanların alet 
kullanmaya başladığı ve ateşin keşfedildiği dönem olan Eski Taş Çağının geç dönemlerine 
tarihlenir. Yeni Taş Çağında iskân görmüş insan yerleşimlerinin tarihi açısından büyük 
öneme sahip Hacılar, Çayönü, Norşuntepe, Çatalhöyük gibi yerleşmelere ek olarak, keşfine 
kadar bilinen kronolojiyi altüst eden Göbekli Tepe arkeolojik alanı, Anadolu’da bulunan 
bu döneme ait yerleşmelerdir. Çayönü’nün bilimsel olarak M.Ö. 8. binyıldan itibaren iskân 
gördüğü kanıtlanmıştır. Burada insanoğlunun tarımı kullanmaya başladığına ilişkin en 

																																																													
4 Hüseyin Karaduman, Türkiye’de Eski Eser Kaçakçılığı (Ankara: ICOM Türkiye Millî Komitesi, 2008), s. 
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itibaren Anadolu’da yoğunlaşmaya başlamıştır. Türklerin Orta Asya’dan batıya doğru 
ilerleyişi neticesinde kurulan Anadolu Selçuklu Devleti ve Artuklu Beyliği gibi devletler, 
buradaki varlığını kalıcı hâle getirmiş ve bu sayede oluşturulan barış ortamı sanat, bilim ve 
mimari alanında benzersiz eserler üretilmesine imkân sağlamıştır. Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin yanı sıra, onunla çağdaş olan Kilikya Ermeni Krallığı, Trabzon Rum 
İmparatorluğu, Haçlıların kurduğu Urfa Kontluğu gibi siyasi oluşumlar, Anadolu’nun 12-
14. yüzyıllar arasında farklı dinî, etnik ve kültürel unsurları barındırdığını göstermektedir.9  

Anadolu Selçuklu Devleti’nin siyasi açıdan zayıflamasıyla ortaya çıkan Türk 
beylikleri arasında Osmanlı Beyliği, özellikle batıya dönük fetih hareketleri sonucunda, 
kısa sürede Batı Anadolu ve Balkanlar’a egemen olmuştur. Bu genişleme yerel unsurlarla 
da zenginleşen bir Osmanlı kültürünü doğurmuş; bu kültür, takip eden yüzyıllarda 
Anadolu’nun kültürel katmanlarında çok önemli bir yer tutmuştur. Bilim, edebiyat, tarih ve 
diğer pek çok alanda medeniyet tarihine katkılar yapan bu dönemden günümüze kalan 
eserler, Türk-İslam Medeniyeti’nin önemli kültür varlıkları olarak görülmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti ise, Anadolu kültür katmanlarının son halkasını 
oluşturmuştur. Geçmişinden gelen kültürel birikim, Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlam 
temeller üzerine kurulmasını sağlamış; 1923 yılından sonra pek çok alanda 19. yüzyılda 
ivme gösteren yenilik hareketleri devam etmiştir. Cumhuriyetin kurulması, kültür alanında 
toplumsal ve kurumsal ölçüde önemli adımlar atılabilmesine imkân vermiştir. Bu anlamda, 
tarih, etnografya, arkeoloji çalışmalarına üst düzeyde ilgi gösterilmiş, bu alanlarda uzman 
yetiştirmek amacıyla gerekli destek sağlanmıştır.   

Türkiye’nin tarihi abideleri, ören yerlerini de kapsayan zengin kültür varlıkları, 
arkeolojik ve etnografik eserleri onu eski eser kaçakçılığında bir hedef hâline 
getirmektedir.  
  

																																																													
9 Faruk Sümer, “Türkiye Kültür Tarihine Umumi Bir Bakış,” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi Dergisi, cilt: 20, s: 3-4, 1962, s. 213-244. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BİLİNCİNİN GELİŞİMİ 

2.1. DÜNYADA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BİLİNCİNİN 

GELİŞİMİ 

Kültür varlıkları, yaratıldıkları toplumların tarihini, estetik duygularını ve sanat 
becerilerini yansıtmaları sebebiyle, günümüzde önemsenmekte, değerli bulunmakta ve 
koruma altına alınmaktadır. Tarihsel süreçte kültür varlıklarını koruma girişimleri münferit 
olarak görülse de, koruma bilincinin Avrupa’da 14. yüzyılda Rönesans hareketinin 
başlamasıyla oluştuğu genel bir kanı olarak ifade edilmektedir. 14. yüzyıldan önce 
Roma’ya getirilen eski Yunan eserleri, bu kültüre karşı bir ilginin doğmasına ve giderek bu 
eserlerin korunmasına neden olmuş, akabinde de bu eserlerin benzerlerinin yapılarak, 
sanatsal anlamda Rönesans’ın doğuşu gerçekleşmiştir.10  

Roma’da Papa II. Pius (1458-1464) her türlü sanat eserinin Papalığın izni olmadan 
tahribini sert bir şekilde yasaklamıştır. X. Leo (1503-1513) ilk defa, sanat eserlerinin Roma 
şehri için yalnız estetik değil, tarihi yönden de büyük değer taşıdığını, bu yüzden ne 
pahasına olursa olsun korunmaları gerektiğini ilan etmiştir. Tarihin her devrine ait kültür 
varlıklarının ihtimamla korunması ve bugünkü anlamı ile eski eser hukukunun doğması, 
Rönesans’tan sonraki devirlerde başlamıştır.11 

İtalya’da 17. yüzyıldan itibaren Papalık kararıyla eski eserlerin ihracı 
yasaklanmıştır. İlk Papalık kararı 1624 yılında yayınlanmıştır. 1802 ve 1820 yıllarında 
çıkarılan iki kararla eski eserlerle ilgili yayınlanmış tüm hükümler toplanmıştır. İtalyan 
Birliği’nin kurulmasından sonra 1902 yılında bu hükümler kanunlaşmıştır.12 

Eski eserleri koruma girişimleri, İtalya’nın yanı sıra 17. yüzyılda Danimarka ve 
İsveç’te de görülmektedir. Danimarka’da önceleri harabeleri yok olmaktan kurtaracak 
önlemler alınmaya başlanmış ve 1737 yılında Eski Eserler Bürosu kurulmuştur. İsveç’te 
eski kaleleri ve sarayları korumaya yönelik başlayan çabalar, sonraları her türlü eseri 
kapsayacak boyuta erişmiştir. 1867 yılında yayınlanan bir kanun, her türlü eski eseri, 
kiliseleri, sikkeleri, belgeleri vs. koruma altına almıştır.13 Portekiz’de de 1721 yılında 
çıkarılan bir kararname ile Yunanlılar, Pönler, Romalılar, Gotlar ve Araplar devrinden 
kalan bütün sanat eserleri, metal levhalar, yazıtlar, işaretler ve madalyaların mahvolmaktan 
kurtarılmasını sağlayacak tedbirler alınmıştır.14 

Fransa, Almanya, Avusturya ve İngiltere’de kültür varlıklarını korumaya yönelik 
hukuki yaptırımlar; İtalya, Danimarka ve İsveç’e göre daha geç başlamıştır. Fransa’da 
ihtilaldan sonra 1790 ve 1792 yıllarında eski eserleri korumaya yönelik iki komisyon 
kurulmuştur. Bu tarihten itibaren Fransa’da eski eserlere yönelik bilinç artmış ve önemli 
bir müzecilik akımı doğmuştur. Bu bağlamda, Napolyon Bonapart yaptığı savaşlarla çok 

																																																													
10 Ahmet Mumcu, “Eski Eser Hukuku ve Türkiye” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 26, s. 3-4 
(1969): 54. 
11 Mumcu (1969), s. 55. 
12 Mumcu (1969), s. 55-56. 
13 Mumcu (1969), s. 57. 
14 Mumcu (1969), s. 58. 

30 
 

	

itibaren Anadolu’da yoğunlaşmaya başlamıştır. Türklerin Orta Asya’dan batıya doğru 
ilerleyişi neticesinde kurulan Anadolu Selçuklu Devleti ve Artuklu Beyliği gibi devletler, 
buradaki varlığını kalıcı hâle getirmiş ve bu sayede oluşturulan barış ortamı sanat, bilim ve 
mimari alanında benzersiz eserler üretilmesine imkân sağlamıştır. Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin yanı sıra, onunla çağdaş olan Kilikya Ermeni Krallığı, Trabzon Rum 
İmparatorluğu, Haçlıların kurduğu Urfa Kontluğu gibi siyasi oluşumlar, Anadolu’nun 12-
14. yüzyıllar arasında farklı dinî, etnik ve kültürel unsurları barındırdığını göstermektedir.9  

Anadolu Selçuklu Devleti’nin siyasi açıdan zayıflamasıyla ortaya çıkan Türk 
beylikleri arasında Osmanlı Beyliği, özellikle batıya dönük fetih hareketleri sonucunda, 
kısa sürede Batı Anadolu ve Balkanlar’a egemen olmuştur. Bu genişleme yerel unsurlarla 
da zenginleşen bir Osmanlı kültürünü doğurmuş; bu kültür, takip eden yüzyıllarda 
Anadolu’nun kültürel katmanlarında çok önemli bir yer tutmuştur. Bilim, edebiyat, tarih ve 
diğer pek çok alanda medeniyet tarihine katkılar yapan bu dönemden günümüze kalan 
eserler, Türk-İslam Medeniyeti’nin önemli kültür varlıkları olarak görülmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti ise, Anadolu kültür katmanlarının son halkasını 
oluşturmuştur. Geçmişinden gelen kültürel birikim, Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlam 
temeller üzerine kurulmasını sağlamış; 1923 yılından sonra pek çok alanda 19. yüzyılda 
ivme gösteren yenilik hareketleri devam etmiştir. Cumhuriyetin kurulması, kültür alanında 
toplumsal ve kurumsal ölçüde önemli adımlar atılabilmesine imkân vermiştir. Bu anlamda, 
tarih, etnografya, arkeoloji çalışmalarına üst düzeyde ilgi gösterilmiş, bu alanlarda uzman 
yetiştirmek amacıyla gerekli destek sağlanmıştır.   

Türkiye’nin tarihi abideleri, ören yerlerini de kapsayan zengin kültür varlıkları, 
arkeolojik ve etnografik eserleri onu eski eser kaçakçılığında bir hedef hâline 
getirmektedir.  
  

																																																													
9 Faruk Sümer, “Türkiye Kültür Tarihine Umumi Bir Bakış,” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi Dergisi, cilt: 20, s: 3-4, 1962, s. 213-244. 
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alabilmesini sağlayacak şekilde müsaade aldığı anlaşılmaktadır.18 İlk kazı izninin de 
1840’ta verildiği ifade edilmektedir.19 

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk asar-ı atika (eski eser) nizamnamesi 1869 yılında 
yayınlanmıştır. Bu Nizamname ile sikkeler hariç tüm eski eserlerin yurt dışına çıkarılması 
yasaklanarak, kaçakçılığın önüne geçilmek istenmiştir. Bu Nizamname hükümlerine göre, 
hafir kazılardan çıkardığı eserleri dâhilde istediklerine, talep olur ise devlete satmaya izinli 
olacaktır.20 Dethier’in müze müdürlüğü zamanında 1874 yılında yayınlanan Asar-ı Atika 
Nizamnamesi’nde keşfedilmemiş eski eserlerin devlet malı olduğu benimsenmekle 
beraber, kazılardan çıkarılan eserler 1/3 oranında hafir veya bulan, toprak sahibi ve devlet 
arasında paylaştırılmaktadır. Bu madde kazılarda ortaya çıkan eski eserlerin yurt dışına 
götürülmesini yasallaştırmıştır.21  

1884 yılında yayınlanan Asar-ı Atika Nizamnamesi, keşfedilmiş ve keşfedilecek 
tüm eski eserleri devlet malı saymış ve 1/3’lük paylaşımı ortadan kaldırmıştır.22 1884 
Nizamnamesi, bu özelliği ile önemli bir yasal düzenlemedir. Ancak tüm asar-ı atikanın 
devlet malı sayılması, bunların yurt dışına çıkarılmasını önleyememiştir. Nitekim çeşitli 
nedenlerle bu düzenlemeye harfiyen uyulmadığı ve çıkarılan eserlerin bir kısmının yurt 
dışına çıkarılmasına müsaade edildiği bilinmektedir. 

Osmanlı Döneminde kullanılan son asar-ı atika nizamnamesi 1906 yılında 
yayınlanmıştır. Bu Nizamname’de sanat ve İslam güzel sanatları da devlet malı sayılmıştır. 
Küçük çapta bazı değişiklikler geçirerek Cumhuriyet Döneminde 1973 yılına kadar 
kullanılan bu düzenleme, iç piyasayı denetlemeye yönelmiş ve eski eser ticaretini ruhsata 
bağlamıştır.23 

Osmanlı İmparatorluğu’nda asar-ı atika nizamnamelerinin getirdiği kurallara 
uyulmamasının bir nedeni olarak, Osmanlı toplumunun Batılı anlamdaki kültür bilincinden 
ve kültür politikasından yoksun olması öne sürülmektedir.24 Osmanlı topraklarında 
yabancılara kazı yapmaları için verilen izinlerde; Avrupalılara hoş görünmek isteyen, 
maddi çıkar bekleyen ya da konuya tamamen kayıtsız kalan Osmanlı devlet görevlilerinin 
rolünün bulunduğu da belirtilmektedir.25 

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki arkeoloji çalışmaları 19. yüzyılın sonlarında oldukça 
hız kazanmış, bu bağlamda yabancı ülkelerin idaresinde bazı araştırma enstitüleri 
kurulmuştur. Bu alanda ilk yabancı araştırma kurumu, İstanbul’da 1895-1914 yılları 
arasında faaliyet gösteren İstanbul Rus Arkeoloji Enstitüsü olmuştur. Birinci Dünya Savaşı 
sırasında (1917-1918) İstanbul’da faaliyet gösteren bir başka kurum ise, İstanbul Macar 
Arkeoloji Enstitüsüdür. 

İstanbul Rus Arkeoloji Enstitüsünün bünyesinde bulunan yaklaşık yirmi beş bin cilt 
kitap, Enstitü kapandıktan sonra ilk önce İstanbul Arkeoloji Müzelerine devredilmiş, 

																																																													
18 İlber Ortaylı, “Tanzimat’ta Vilayetlerde Eski Eser Taraması,” Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 
Ansiklopedisi (İstanbul: İletişim Yayınları, 1985), cilt: 6, s. 1600. 
19 Kamil Su, Osman Hamdi Bey’e Kadar Türk Müzesi (İstanbul: ICOM Türkiye Millî Komitesi, 1965), s. 8. 
20 Hüseyin Karaduman, “Belgelerle İlk Türk Asar-ı Atika Nizamnamesi,” Belgeler, cilt: 25, sayı: 29, 
(Ankara, 2004), s. 73-104. 
21 Karaduman (2008), s. 75-77. 
22 Karaduman (2008), s. 77-78. 
23 Karaduman (2008), s. 79-82. 
24 Güven Arsebük, “Dünden Bugüne Arkeoloji,” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi (İstanbul: 
iletişim Yayınları, 1983), cilt: 1, s. 71. 
25 Wendy M. K. Shaw, Osmanlı Müzeciliği: Müzeler, Arkeoloji ve Tarihin Görselleştirilmesi (İstanbul: 
İletişim Yayınları, 2004), s. 109-121. 

33 
 

	

alabilmesini sağlayacak şekilde müsaade aldığı anlaşılmaktadır.18 İlk kazı izninin de 
1840’ta verildiği ifade edilmektedir.19 

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk asar-ı atika (eski eser) nizamnamesi 1869 yılında 
yayınlanmıştır. Bu Nizamname ile sikkeler hariç tüm eski eserlerin yurt dışına çıkarılması 
yasaklanarak, kaçakçılığın önüne geçilmek istenmiştir. Bu Nizamname hükümlerine göre, 
hafir kazılardan çıkardığı eserleri dâhilde istediklerine, talep olur ise devlete satmaya izinli 
olacaktır.20 Dethier’in müze müdürlüğü zamanında 1874 yılında yayınlanan Asar-ı Atika 
Nizamnamesi’nde keşfedilmemiş eski eserlerin devlet malı olduğu benimsenmekle 
beraber, kazılardan çıkarılan eserler 1/3 oranında hafir veya bulan, toprak sahibi ve devlet 
arasında paylaştırılmaktadır. Bu madde kazılarda ortaya çıkan eski eserlerin yurt dışına 
götürülmesini yasallaştırmıştır.21  

1884 yılında yayınlanan Asar-ı Atika Nizamnamesi, keşfedilmiş ve keşfedilecek 
tüm eski eserleri devlet malı saymış ve 1/3’lük paylaşımı ortadan kaldırmıştır.22 1884 
Nizamnamesi, bu özelliği ile önemli bir yasal düzenlemedir. Ancak tüm asar-ı atikanın 
devlet malı sayılması, bunların yurt dışına çıkarılmasını önleyememiştir. Nitekim çeşitli 
nedenlerle bu düzenlemeye harfiyen uyulmadığı ve çıkarılan eserlerin bir kısmının yurt 
dışına çıkarılmasına müsaade edildiği bilinmektedir. 

Osmanlı Döneminde kullanılan son asar-ı atika nizamnamesi 1906 yılında 
yayınlanmıştır. Bu Nizamname’de sanat ve İslam güzel sanatları da devlet malı sayılmıştır. 
Küçük çapta bazı değişiklikler geçirerek Cumhuriyet Döneminde 1973 yılına kadar 
kullanılan bu düzenleme, iç piyasayı denetlemeye yönelmiş ve eski eser ticaretini ruhsata 
bağlamıştır.23 

Osmanlı İmparatorluğu’nda asar-ı atika nizamnamelerinin getirdiği kurallara 
uyulmamasının bir nedeni olarak, Osmanlı toplumunun Batılı anlamdaki kültür bilincinden 
ve kültür politikasından yoksun olması öne sürülmektedir.24 Osmanlı topraklarında 
yabancılara kazı yapmaları için verilen izinlerde; Avrupalılara hoş görünmek isteyen, 
maddi çıkar bekleyen ya da konuya tamamen kayıtsız kalan Osmanlı devlet görevlilerinin 
rolünün bulunduğu da belirtilmektedir.25 

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki arkeoloji çalışmaları 19. yüzyılın sonlarında oldukça 
hız kazanmış, bu bağlamda yabancı ülkelerin idaresinde bazı araştırma enstitüleri 
kurulmuştur. Bu alanda ilk yabancı araştırma kurumu, İstanbul’da 1895-1914 yılları 
arasında faaliyet gösteren İstanbul Rus Arkeoloji Enstitüsü olmuştur. Birinci Dünya Savaşı 
sırasında (1917-1918) İstanbul’da faaliyet gösteren bir başka kurum ise, İstanbul Macar 
Arkeoloji Enstitüsüdür. 

İstanbul Rus Arkeoloji Enstitüsünün bünyesinde bulunan yaklaşık yirmi beş bin cilt 
kitap, Enstitü kapandıktan sonra ilk önce İstanbul Arkeoloji Müzelerine devredilmiş, 

																																																													
18 İlber Ortaylı, “Tanzimat’ta Vilayetlerde Eski Eser Taraması,” Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 
Ansiklopedisi (İstanbul: İletişim Yayınları, 1985), cilt: 6, s. 1600. 
19 Kamil Su, Osman Hamdi Bey’e Kadar Türk Müzesi (İstanbul: ICOM Türkiye Millî Komitesi, 1965), s. 8. 
20 Hüseyin Karaduman, “Belgelerle İlk Türk Asar-ı Atika Nizamnamesi,” Belgeler, cilt: 25, sayı: 29, 
(Ankara, 2004), s. 73-104. 
21 Karaduman (2008), s. 75-77. 
22 Karaduman (2008), s. 77-78. 
23 Karaduman (2008), s. 79-82. 
24 Güven Arsebük, “Dünden Bugüne Arkeoloji,” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi (İstanbul: 
iletişim Yayınları, 1983), cilt: 1, s. 71. 
25 Wendy M. K. Shaw, Osmanlı Müzeciliği: Müzeler, Arkeoloji ve Tarihin Görselleştirilmesi (İstanbul: 
İletişim Yayınları, 2004), s. 109-121. 

33 
 

	

alabilmesini sağlayacak şekilde müsaade aldığı anlaşılmaktadır.18 İlk kazı izninin de 
1840’ta verildiği ifade edilmektedir.19 

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk asar-ı atika (eski eser) nizamnamesi 1869 yılında 
yayınlanmıştır. Bu Nizamname ile sikkeler hariç tüm eski eserlerin yurt dışına çıkarılması 
yasaklanarak, kaçakçılığın önüne geçilmek istenmiştir. Bu Nizamname hükümlerine göre, 
hafir kazılardan çıkardığı eserleri dâhilde istediklerine, talep olur ise devlete satmaya izinli 
olacaktır.20 Dethier’in müze müdürlüğü zamanında 1874 yılında yayınlanan Asar-ı Atika 
Nizamnamesi’nde keşfedilmemiş eski eserlerin devlet malı olduğu benimsenmekle 
beraber, kazılardan çıkarılan eserler 1/3 oranında hafir veya bulan, toprak sahibi ve devlet 
arasında paylaştırılmaktadır. Bu madde kazılarda ortaya çıkan eski eserlerin yurt dışına 
götürülmesini yasallaştırmıştır.21  

1884 yılında yayınlanan Asar-ı Atika Nizamnamesi, keşfedilmiş ve keşfedilecek 
tüm eski eserleri devlet malı saymış ve 1/3’lük paylaşımı ortadan kaldırmıştır.22 1884 
Nizamnamesi, bu özelliği ile önemli bir yasal düzenlemedir. Ancak tüm asar-ı atikanın 
devlet malı sayılması, bunların yurt dışına çıkarılmasını önleyememiştir. Nitekim çeşitli 
nedenlerle bu düzenlemeye harfiyen uyulmadığı ve çıkarılan eserlerin bir kısmının yurt 
dışına çıkarılmasına müsaade edildiği bilinmektedir. 

Osmanlı Döneminde kullanılan son asar-ı atika nizamnamesi 1906 yılında 
yayınlanmıştır. Bu Nizamname’de sanat ve İslam güzel sanatları da devlet malı sayılmıştır. 
Küçük çapta bazı değişiklikler geçirerek Cumhuriyet Döneminde 1973 yılına kadar 
kullanılan bu düzenleme, iç piyasayı denetlemeye yönelmiş ve eski eser ticaretini ruhsata 
bağlamıştır.23 

Osmanlı İmparatorluğu’nda asar-ı atika nizamnamelerinin getirdiği kurallara 
uyulmamasının bir nedeni olarak, Osmanlı toplumunun Batılı anlamdaki kültür bilincinden 
ve kültür politikasından yoksun olması öne sürülmektedir.24 Osmanlı topraklarında 
yabancılara kazı yapmaları için verilen izinlerde; Avrupalılara hoş görünmek isteyen, 
maddi çıkar bekleyen ya da konuya tamamen kayıtsız kalan Osmanlı devlet görevlilerinin 
rolünün bulunduğu da belirtilmektedir.25 

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki arkeoloji çalışmaları 19. yüzyılın sonlarında oldukça 
hız kazanmış, bu bağlamda yabancı ülkelerin idaresinde bazı araştırma enstitüleri 
kurulmuştur. Bu alanda ilk yabancı araştırma kurumu, İstanbul’da 1895-1914 yılları 
arasında faaliyet gösteren İstanbul Rus Arkeoloji Enstitüsü olmuştur. Birinci Dünya Savaşı 
sırasında (1917-1918) İstanbul’da faaliyet gösteren bir başka kurum ise, İstanbul Macar 
Arkeoloji Enstitüsüdür. 

İstanbul Rus Arkeoloji Enstitüsünün bünyesinde bulunan yaklaşık yirmi beş bin cilt 
kitap, Enstitü kapandıktan sonra ilk önce İstanbul Arkeoloji Müzelerine devredilmiş, 

																																																													
18 İlber Ortaylı, “Tanzimat’ta Vilayetlerde Eski Eser Taraması,” Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 
Ansiklopedisi (İstanbul: İletişim Yayınları, 1985), cilt: 6, s. 1600. 
19 Kamil Su, Osman Hamdi Bey’e Kadar Türk Müzesi (İstanbul: ICOM Türkiye Millî Komitesi, 1965), s. 8. 
20 Hüseyin Karaduman, “Belgelerle İlk Türk Asar-ı Atika Nizamnamesi,” Belgeler, cilt: 25, sayı: 29, 
(Ankara, 2004), s. 73-104. 
21 Karaduman (2008), s. 75-77. 
22 Karaduman (2008), s. 77-78. 
23 Karaduman (2008), s. 79-82. 
24 Güven Arsebük, “Dünden Bugüne Arkeoloji,” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi (İstanbul: 
iletişim Yayınları, 1983), cilt: 1, s. 71. 
25 Wendy M. K. Shaw, Osmanlı Müzeciliği: Müzeler, Arkeoloji ve Tarihin Görselleştirilmesi (İstanbul: 
İletişim Yayınları, 2004), s. 109-121. 

32 
 

	

sayıda eseri Paris’e taşımıştır. Viyana Barışı (1815) hükümlerine göre, önemli eserler geri 
verilmekle beraber, Fransız müzeciliği bu dönemde büyük hamleler yapmıştır.15 

Almanya’da, 1871 yılında Alman Birliği kuruluncaya kadar, her devlet eski 
eserlerin korunmasıyla yoğun bir şekilde ilgilenmiştir. Birlik kurulduktan sonra Hessen’de 
1881 yılında çıkarılan bir kararname ile tarih ya da sanat değeri bakımından korunması 
gerekli eski mimarlık sanatı kalıntıları korunmaya çalışılmıştır. 1902 yılında yürürlüğe 
giren Eski Eserlerin Korunması Hakkında Kanun, o zamana kadar eski eserlerle ilgili 
olarak yapılan en önemli düzenleme olmuştur.16 Avusturya’da 1779 yılından itibaren 
devlet, kültür varlıklarının korunması için tedbirler almaya başlamıştır. 1850 yılında eski 
eserleri araştırma komisyonu kurulmuştur. 1902 yılında bir komisyona eski eserler kanunu 
hazırlama görevi verilmiştir. Ancak 1923 yılında yayınlanan bu kanun, modern 
düzenlemelerden birini teşkil etmektedir. 

İngiltere’de ilk eski eser hukukuna dair düzenleme 1861 yılında yapılmış, bu 
düzenleme antik değeri olan ve kazılarda bulunan eşyayı konu almıştır. İngiltere, bu 
hususta, diğer Avrupa ülkelerine nazaran gelişmeleri daha geriden takip etmiştir. 
Yunanistan bağımsızlığının ardından 1834 yılında, Mısır 1881 yılında eski eserleri 
korumaya yönelik düzenlemeler yapmıştır. Uzak Doğu ülkelerinden Japonya’nın ise, 1872 
yılından itibaren kültür varlıklarının korunmasına ilişkin hukuki düzenlemeler yaptığı 
görülmektedir.17 

2.2. TÜRKİYE’DE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BİLİNCİNİN 
GELİŞİMİ 

2.2.1. Arkeoloji 

19. yüzyılın ilk yarısından başlayarak Batılı araştırmacılar tarafından Osmanlı 
İmparatorluğu topraklarında çeşitli arkeolojik kazılar yürütülmüştür. 1827 yılında Alman 
bilim adamı Schulz, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki yazıtları incelemeye yönelik bir 
araştırma yapmıştır. C. T. Newton, 1857’de Bodrum’da bulunan Mousoleum’da arkeolojik 
kazılar yapmış, çıkardığı eserleri British Müzesi’ne götürmüştür. Bunun yanında, Priene’de 
1866 yılında R. Popplewell-Pullan, Didim’de ise 1872-1873 yıllarında O. Rayet ve A. 
Thomas birlikte kazılar yapmıştır. 1878-1886 yıllarında C. Humann, Bergama’da yaptığı 
kazılar sonucunda bugün Berlin’deki Pergamon Müzesi’nde yer alan Zeus Sunağı’nın da 
aralarında bulunduğu pek çok eseri Almanya’ya götürmüştür. 1880’li yıllara gelinceye 
kadar arkeolojik kazıların tamamı yabancılar eliyle yürütülmüştür. 1881 yılında Osman 
Hamdi Bey’in müze müdürlüğüne getirilmesinden sonra müze başkanlığındaki arkeolojik 
kazılar da başlamıştır. 

Tanzimat döneminde yabancıların kazı yapması ve bazı eski eserleri götürmeleri 
izne bağlıydı. Uygulamada kesin kural ve prensipler belli değildi; izinli olarak yürütülen 
kazılardan çıkarılan eserlerin hafir ve devlet arasındaki paylaşımında karşılıklı anlaşma 
neticesinde bazı farklar olabiliyordu. Örneğin, 17 Mart 1854 tarihli belgede, seçkin bir 
İngiliz olan Kastos’un Musul’da yapacağı kazıdan çıkarılacak eserlerden yarı yarıya pay 
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16 Mumcu (1969), s. 59-60. 
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ardından da 1929-1930 yıllarında Rusya’ya iade edilmiştir.26 İstanbul Rus Arkeoloji 
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26 Arsebük (1983), s. 71. 
27 Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu’nun Komisyona sunduğu 6 Kasım 2017 tarihli bilgi notu. 
28 A. Âfetinan, Atatürk Hakkında Hâtıralar ve Belgeler (Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları, 1959), s. 192-
195. 
29 Hâmit Zübeyr Koşay, vd., Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi, 
cilt: 1, 2. kitap, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2013), s. 534. 
30 Arsebük (1983), s. 72. 
31 Koşay, vd. (2013), s. 534 ve 540. 
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alabilmesini sağlayacak şekilde müsaade aldığı anlaşılmaktadır.18 İlk kazı izninin de 
1840’ta verildiği ifade edilmektedir.19 

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk asar-ı atika (eski eser) nizamnamesi 1869 yılında 
yayınlanmıştır. Bu Nizamname ile sikkeler hariç tüm eski eserlerin yurt dışına çıkarılması 
yasaklanarak, kaçakçılığın önüne geçilmek istenmiştir. Bu Nizamname hükümlerine göre, 
hafir kazılardan çıkardığı eserleri dâhilde istediklerine, talep olur ise devlete satmaya izinli 
olacaktır.20 Dethier’in müze müdürlüğü zamanında 1874 yılında yayınlanan Asar-ı Atika 
Nizamnamesi’nde keşfedilmemiş eski eserlerin devlet malı olduğu benimsenmekle 
beraber, kazılardan çıkarılan eserler 1/3 oranında hafir veya bulan, toprak sahibi ve devlet 
arasında paylaştırılmaktadır. Bu madde kazılarda ortaya çıkan eski eserlerin yurt dışına 
götürülmesini yasallaştırmıştır.21  

1884 yılında yayınlanan Asar-ı Atika Nizamnamesi, keşfedilmiş ve keşfedilecek 
tüm eski eserleri devlet malı saymış ve 1/3’lük paylaşımı ortadan kaldırmıştır.22 1884 
Nizamnamesi, bu özelliği ile önemli bir yasal düzenlemedir. Ancak tüm asar-ı atikanın 
devlet malı sayılması, bunların yurt dışına çıkarılmasını önleyememiştir. Nitekim çeşitli 
nedenlerle bu düzenlemeye harfiyen uyulmadığı ve çıkarılan eserlerin bir kısmının yurt 
dışına çıkarılmasına müsaade edildiği bilinmektedir. 

Osmanlı Döneminde kullanılan son asar-ı atika nizamnamesi 1906 yılında 
yayınlanmıştır. Bu Nizamname’de sanat ve İslam güzel sanatları da devlet malı sayılmıştır. 
Küçük çapta bazı değişiklikler geçirerek Cumhuriyet Döneminde 1973 yılına kadar 
kullanılan bu düzenleme, iç piyasayı denetlemeye yönelmiş ve eski eser ticaretini ruhsata 
bağlamıştır.23 

Osmanlı İmparatorluğu’nda asar-ı atika nizamnamelerinin getirdiği kurallara 
uyulmamasının bir nedeni olarak, Osmanlı toplumunun Batılı anlamdaki kültür bilincinden 
ve kültür politikasından yoksun olması öne sürülmektedir.24 Osmanlı topraklarında 
yabancılara kazı yapmaları için verilen izinlerde; Avrupalılara hoş görünmek isteyen, 
maddi çıkar bekleyen ya da konuya tamamen kayıtsız kalan Osmanlı devlet görevlilerinin 
rolünün bulunduğu da belirtilmektedir.25 

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki arkeoloji çalışmaları 19. yüzyılın sonlarında oldukça 
hız kazanmış, bu bağlamda yabancı ülkelerin idaresinde bazı araştırma enstitüleri 
kurulmuştur. Bu alanda ilk yabancı araştırma kurumu, İstanbul’da 1895-1914 yılları 
arasında faaliyet gösteren İstanbul Rus Arkeoloji Enstitüsü olmuştur. Birinci Dünya Savaşı 
sırasında (1917-1918) İstanbul’da faaliyet gösteren bir başka kurum ise, İstanbul Macar 
Arkeoloji Enstitüsüdür. 

İstanbul Rus Arkeoloji Enstitüsünün bünyesinde bulunan yaklaşık yirmi beş bin cilt 
kitap, Enstitü kapandıktan sonra ilk önce İstanbul Arkeoloji Müzelerine devredilmiş, 

																																																													
18 İlber Ortaylı, “Tanzimat’ta Vilayetlerde Eski Eser Taraması,” Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 
Ansiklopedisi (İstanbul: İletişim Yayınları, 1985), cilt: 6, s. 1600. 
19 Kamil Su, Osman Hamdi Bey’e Kadar Türk Müzesi (İstanbul: ICOM Türkiye Millî Komitesi, 1965), s. 8. 
20 Hüseyin Karaduman, “Belgelerle İlk Türk Asar-ı Atika Nizamnamesi,” Belgeler, cilt: 25, sayı: 29, 
(Ankara, 2004), s. 73-104. 
21 Karaduman (2008), s. 75-77. 
22 Karaduman (2008), s. 77-78. 
23 Karaduman (2008), s. 79-82. 
24 Güven Arsebük, “Dünden Bugüne Arkeoloji,” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi (İstanbul: 
iletişim Yayınları, 1983), cilt: 1, s. 71. 
25 Wendy M. K. Shaw, Osmanlı Müzeciliği: Müzeler, Arkeoloji ve Tarihin Görselleştirilmesi (İstanbul: 
İletişim Yayınları, 2004), s. 109-121. 
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dışına çıkarılmasına müsaade edildiği bilinmektedir. 

Osmanlı Döneminde kullanılan son asar-ı atika nizamnamesi 1906 yılında 
yayınlanmıştır. Bu Nizamname’de sanat ve İslam güzel sanatları da devlet malı sayılmıştır. 
Küçük çapta bazı değişiklikler geçirerek Cumhuriyet Döneminde 1973 yılına kadar 
kullanılan bu düzenleme, iç piyasayı denetlemeye yönelmiş ve eski eser ticaretini ruhsata 
bağlamıştır.23 

Osmanlı İmparatorluğu’nda asar-ı atika nizamnamelerinin getirdiği kurallara 
uyulmamasının bir nedeni olarak, Osmanlı toplumunun Batılı anlamdaki kültür bilincinden 
ve kültür politikasından yoksun olması öne sürülmektedir.24 Osmanlı topraklarında 
yabancılara kazı yapmaları için verilen izinlerde; Avrupalılara hoş görünmek isteyen, 
maddi çıkar bekleyen ya da konuya tamamen kayıtsız kalan Osmanlı devlet görevlilerinin 
rolünün bulunduğu da belirtilmektedir.25 

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki arkeoloji çalışmaları 19. yüzyılın sonlarında oldukça 
hız kazanmış, bu bağlamda yabancı ülkelerin idaresinde bazı araştırma enstitüleri 
kurulmuştur. Bu alanda ilk yabancı araştırma kurumu, İstanbul’da 1895-1914 yılları 
arasında faaliyet gösteren İstanbul Rus Arkeoloji Enstitüsü olmuştur. Birinci Dünya Savaşı 
sırasında (1917-1918) İstanbul’da faaliyet gösteren bir başka kurum ise, İstanbul Macar 
Arkeoloji Enstitüsüdür. 

İstanbul Rus Arkeoloji Enstitüsünün bünyesinde bulunan yaklaşık yirmi beş bin cilt 
kitap, Enstitü kapandıktan sonra ilk önce İstanbul Arkeoloji Müzelerine devredilmiş, 
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iletişim Yayınları, 1983), cilt: 1, s. 71. 
25 Wendy M. K. Shaw, Osmanlı Müzeciliği: Müzeler, Arkeoloji ve Tarihin Görselleştirilmesi (İstanbul: 
İletişim Yayınları, 2004), s. 109-121. 

33 
 

	

alabilmesini sağlayacak şekilde müsaade aldığı anlaşılmaktadır.18 İlk kazı izninin de 
1840’ta verildiği ifade edilmektedir.19 

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk asar-ı atika (eski eser) nizamnamesi 1869 yılında 
yayınlanmıştır. Bu Nizamname ile sikkeler hariç tüm eski eserlerin yurt dışına çıkarılması 
yasaklanarak, kaçakçılığın önüne geçilmek istenmiştir. Bu Nizamname hükümlerine göre, 
hafir kazılardan çıkardığı eserleri dâhilde istediklerine, talep olur ise devlete satmaya izinli 
olacaktır.20 Dethier’in müze müdürlüğü zamanında 1874 yılında yayınlanan Asar-ı Atika 
Nizamnamesi’nde keşfedilmemiş eski eserlerin devlet malı olduğu benimsenmekle 
beraber, kazılardan çıkarılan eserler 1/3 oranında hafir veya bulan, toprak sahibi ve devlet 
arasında paylaştırılmaktadır. Bu madde kazılarda ortaya çıkan eski eserlerin yurt dışına 
götürülmesini yasallaştırmıştır.21  

1884 yılında yayınlanan Asar-ı Atika Nizamnamesi, keşfedilmiş ve keşfedilecek 
tüm eski eserleri devlet malı saymış ve 1/3’lük paylaşımı ortadan kaldırmıştır.22 1884 
Nizamnamesi, bu özelliği ile önemli bir yasal düzenlemedir. Ancak tüm asar-ı atikanın 
devlet malı sayılması, bunların yurt dışına çıkarılmasını önleyememiştir. Nitekim çeşitli 
nedenlerle bu düzenlemeye harfiyen uyulmadığı ve çıkarılan eserlerin bir kısmının yurt 
dışına çıkarılmasına müsaade edildiği bilinmektedir. 

Osmanlı Döneminde kullanılan son asar-ı atika nizamnamesi 1906 yılında 
yayınlanmıştır. Bu Nizamname’de sanat ve İslam güzel sanatları da devlet malı sayılmıştır. 
Küçük çapta bazı değişiklikler geçirerek Cumhuriyet Döneminde 1973 yılına kadar 
kullanılan bu düzenleme, iç piyasayı denetlemeye yönelmiş ve eski eser ticaretini ruhsata 
bağlamıştır.23 

Osmanlı İmparatorluğu’nda asar-ı atika nizamnamelerinin getirdiği kurallara 
uyulmamasının bir nedeni olarak, Osmanlı toplumunun Batılı anlamdaki kültür bilincinden 
ve kültür politikasından yoksun olması öne sürülmektedir.24 Osmanlı topraklarında 
yabancılara kazı yapmaları için verilen izinlerde; Avrupalılara hoş görünmek isteyen, 
maddi çıkar bekleyen ya da konuya tamamen kayıtsız kalan Osmanlı devlet görevlilerinin 
rolünün bulunduğu da belirtilmektedir.25 

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki arkeoloji çalışmaları 19. yüzyılın sonlarında oldukça 
hız kazanmış, bu bağlamda yabancı ülkelerin idaresinde bazı araştırma enstitüleri 
kurulmuştur. Bu alanda ilk yabancı araştırma kurumu, İstanbul’da 1895-1914 yılları 
arasında faaliyet gösteren İstanbul Rus Arkeoloji Enstitüsü olmuştur. Birinci Dünya Savaşı 
sırasında (1917-1918) İstanbul’da faaliyet gösteren bir başka kurum ise, İstanbul Macar 
Arkeoloji Enstitüsüdür. 

İstanbul Rus Arkeoloji Enstitüsünün bünyesinde bulunan yaklaşık yirmi beş bin cilt 
kitap, Enstitü kapandıktan sonra ilk önce İstanbul Arkeoloji Müzelerine devredilmiş, 

																																																													
18 İlber Ortaylı, “Tanzimat’ta Vilayetlerde Eski Eser Taraması,” Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 
Ansiklopedisi (İstanbul: İletişim Yayınları, 1985), cilt: 6, s. 1600. 
19 Kamil Su, Osman Hamdi Bey’e Kadar Türk Müzesi (İstanbul: ICOM Türkiye Millî Komitesi, 1965), s. 8. 
20 Hüseyin Karaduman, “Belgelerle İlk Türk Asar-ı Atika Nizamnamesi,” Belgeler, cilt: 25, sayı: 29, 
(Ankara, 2004), s. 73-104. 
21 Karaduman (2008), s. 75-77. 
22 Karaduman (2008), s. 77-78. 
23 Karaduman (2008), s. 79-82. 
24 Güven Arsebük, “Dünden Bugüne Arkeoloji,” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi (İstanbul: 
iletişim Yayınları, 1983), cilt: 1, s. 71. 
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sayıda eseri Paris’e taşımıştır. Viyana Barışı (1815) hükümlerine göre, önemli eserler geri 
verilmekle beraber, Fransız müzeciliği bu dönemde büyük hamleler yapmıştır.15 

Almanya’da, 1871 yılında Alman Birliği kuruluncaya kadar, her devlet eski 
eserlerin korunmasıyla yoğun bir şekilde ilgilenmiştir. Birlik kurulduktan sonra Hessen’de 
1881 yılında çıkarılan bir kararname ile tarih ya da sanat değeri bakımından korunması 
gerekli eski mimarlık sanatı kalıntıları korunmaya çalışılmıştır. 1902 yılında yürürlüğe 
giren Eski Eserlerin Korunması Hakkında Kanun, o zamana kadar eski eserlerle ilgili 
olarak yapılan en önemli düzenleme olmuştur.16 Avusturya’da 1779 yılından itibaren 
devlet, kültür varlıklarının korunması için tedbirler almaya başlamıştır. 1850 yılında eski 
eserleri araştırma komisyonu kurulmuştur. 1902 yılında bir komisyona eski eserler kanunu 
hazırlama görevi verilmiştir. Ancak 1923 yılında yayınlanan bu kanun, modern 
düzenlemelerden birini teşkil etmektedir. 

İngiltere’de ilk eski eser hukukuna dair düzenleme 1861 yılında yapılmış, bu 
düzenleme antik değeri olan ve kazılarda bulunan eşyayı konu almıştır. İngiltere, bu 
hususta, diğer Avrupa ülkelerine nazaran gelişmeleri daha geriden takip etmiştir. 
Yunanistan bağımsızlığının ardından 1834 yılında, Mısır 1881 yılında eski eserleri 
korumaya yönelik düzenlemeler yapmıştır. Uzak Doğu ülkelerinden Japonya’nın ise, 1872 
yılından itibaren kültür varlıklarının korunmasına ilişkin hukuki düzenlemeler yaptığı 
görülmektedir.17 

2.2. TÜRKİYE’DE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BİLİNCİNİN 
GELİŞİMİ 

2.2.1. Arkeoloji 

19. yüzyılın ilk yarısından başlayarak Batılı araştırmacılar tarafından Osmanlı 
İmparatorluğu topraklarında çeşitli arkeolojik kazılar yürütülmüştür. 1827 yılında Alman 
bilim adamı Schulz, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki yazıtları incelemeye yönelik bir 
araştırma yapmıştır. C. T. Newton, 1857’de Bodrum’da bulunan Mousoleum’da arkeolojik 
kazılar yapmış, çıkardığı eserleri British Müzesi’ne götürmüştür. Bunun yanında, Priene’de 
1866 yılında R. Popplewell-Pullan, Didim’de ise 1872-1873 yıllarında O. Rayet ve A. 
Thomas birlikte kazılar yapmıştır. 1878-1886 yıllarında C. Humann, Bergama’da yaptığı 
kazılar sonucunda bugün Berlin’deki Pergamon Müzesi’nde yer alan Zeus Sunağı’nın da 
aralarında bulunduğu pek çok eseri Almanya’ya götürmüştür. 1880’li yıllara gelinceye 
kadar arkeolojik kazıların tamamı yabancılar eliyle yürütülmüştür. 1881 yılında Osman 
Hamdi Bey’in müze müdürlüğüne getirilmesinden sonra müze başkanlığındaki arkeolojik 
kazılar da başlamıştır. 

Tanzimat döneminde yabancıların kazı yapması ve bazı eski eserleri götürmeleri 
izne bağlıydı. Uygulamada kesin kural ve prensipler belli değildi; izinli olarak yürütülen 
kazılardan çıkarılan eserlerin hafir ve devlet arasındaki paylaşımında karşılıklı anlaşma 
neticesinde bazı farklar olabiliyordu. Örneğin, 17 Mart 1854 tarihli belgede, seçkin bir 
İngiliz olan Kastos’un Musul’da yapacağı kazıdan çıkarılacak eserlerden yarı yarıya pay 
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ardından da 1929-1930 yıllarında Rusya’ya iade edilmiştir.26 İstanbul Rus Arkeoloji 
Enstitüsüne bağlı olarak çalışmalarını Trabzon ve civarında yürüten Uspensky 
başkanlığındaki bir heyet bu bölgeye yaptığı gezilerde topladıkları, özellikle el 
yazmalarından oluşan eserleri Rusya’ya göndermiştir.27  

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında müzelere ve kazılara önem verilmiştir. Bu 
çerçevede yurt dışına gönderilen öğrencilerin bir kısmı arkeoloji ve sanat tarihi alanından 
seçilmiş, daha sonra bunlar Anadolu arkeolojisini aydınlatan bilim adamları olmuştur. 12 
Nisan 1931 tarihinde Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kurulmuş ve 1935 yılında Türk Tarih 
Kurumu adını almıştır.28  

19. yüzyılda temeli atılan Türk arkeolojisinin dönüm noktasını, 1931 yılında 
kurulan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ile bunu takiben daha sonra İstanbul ve Ankara 
Üniversitelerinde bir kürsü hâline getirilen arkeoloji ve sanat tarihi bölümleri 
oluşturmaktadır. Türkiye’de ilk kazı, 1933 yılında günümüzde Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi kampusu içinde yer alan Ahlatlıbel arkeolojik alanında başlatılmıştır. Bu 
kazıyla birlikte, Türk kazılarını yaygınlaştırmaya yönelik bir alt yapı hazırlanmıştır. 1935 
yılında Türk Tarih Kurumu adına Çorum Alacahöyük’te yapılan kazılarda Hitit katları 
altında bulunan Eski Tunç Çağı hükümdar mezarları, hazine niteliğinde altın ve gümüş süs 
eşyaları (M.Ö. 3100-2100) Anadolu arkeolojisinde yeni bir çığır açmakla kalmamış, Türk 
arkeologların da arkeolojik araştırma alanında söz sahibi olabileceğini ispatlamıştır.29 Bu 
tarihlerde arkeoloji alanında Cumhuriyet’in ilk Türk araştırmacıları olan Şevket Aziz 
Kansu, Hamit Zübeyir Koşay ve Arif Müfid Mansel’in yürüttüğü kazılar Cumhuriyet 
Dönemi arkeoloji çalışmalarının öncüsü olmuştur.30 1936 yılında Niğde yakınlarındaki 
Göllüdağ, 1937 yılında Ankara’nın güneyinde Karaoğlan Höyüğü ve 1942 yılında 
Ankara’nın kuzeyinde Bitik Höyüğü kazıları31 gibi hafriyatlar yapılarak Anadolu 
kültürlerinin ortaya çıkarılmasına ve bunların müzelerde halkla buluşmasına çalışılmıştır.  

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk arkeolojisinin gelişimine gösterilen ihtimamın 
yanında yabancı araştırmacılar ve kurumların çalışmaları da teşvik edilmiştir. Arkeoloji 
disiplininin dünyada hızla gelişen ve yaygınlaşan bir bilim dalı hâline geldiği 20. yüzyılın 
ikinci çeyreğinde, bu alanda bir ekol olan Almanya, ilkini 1829 yılında Roma’da açtığı 
Alman Arkeoloji Enstitüsünün İstanbul şubesini 1929 yılında açmıştır. Alman Arkeoloji 
Enstitüsü bünyesinde Göbekli Tepe, Milet, Hattuşa/Boğazköy, Priene, Bergama, Aizanoi 
gibi Anadolu tarihi açısından çok önemli sitlerde arkeolojik kazılar yürütülmüştür. 
Almanya’yı bir yıl sonra (1930) günümüzde Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü 
olarak çalışmalarına devam eden Fransız Arkeoloji Enstitüsü, 1947 yılında kurulan İngiliz 
Arkeoloji Enstitüsü ve 1958’de kurulan Hollanda Arkeoloji Enstitüsü takip etmiştir. 
Türkiye arkeolojisine büyük katkıları olan bu kurumlar da Xanthos, Çatalhöyük, Amorium 
gibi arkeolojik sitlerde uzun yıllar süren araştırmalar yürütmüştür.  

Günümüzde üniversitelerde açılan arkeoloji ve sanat tarihi kürsülerinde çok sayıda 
uzman yetiştirilmektedir. Türk araştırmacıların yaptıkları kazıların yanı sıra müzeler 
tarafından kaçak kazılar sonrasında yapılan kurtarma kazıları ile Türkiye arkeolojisi gün 
yüzüne çıkmaya devam etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı müzeleri ve uzmanlarınca 
																																																													
26 Arsebük (1983), s. 71. 
27 Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu’nun Komisyona sunduğu 6 Kasım 2017 tarihli bilgi notu. 
28 A. Âfetinan, Atatürk Hakkında Hâtıralar ve Belgeler (Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları, 1959), s. 192-
195. 
29 Hâmit Zübeyr Koşay, vd., Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi, 
cilt: 1, 2. kitap, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2013), s. 534. 
30 Arsebük (1983), s. 72. 
31 Koşay, vd. (2013), s. 534 ve 540. 
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Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında müzelere ve kazılara önem verilmiştir. Bu 
çerçevede yurt dışına gönderilen öğrencilerin bir kısmı arkeoloji ve sanat tarihi alanından 
seçilmiş, daha sonra bunlar Anadolu arkeolojisini aydınlatan bilim adamları olmuştur. 12 
Nisan 1931 tarihinde Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kurulmuş ve 1935 yılında Türk Tarih 
Kurumu adını almıştır.28  

19. yüzyılda temeli atılan Türk arkeolojisinin dönüm noktasını, 1931 yılında 
kurulan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ile bunu takiben daha sonra İstanbul ve Ankara 
Üniversitelerinde bir kürsü hâline getirilen arkeoloji ve sanat tarihi bölümleri 
oluşturmaktadır. Türkiye’de ilk kazı, 1933 yılında günümüzde Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi kampusu içinde yer alan Ahlatlıbel arkeolojik alanında başlatılmıştır. Bu 
kazıyla birlikte, Türk kazılarını yaygınlaştırmaya yönelik bir alt yapı hazırlanmıştır. 1935 
yılında Türk Tarih Kurumu adına Çorum Alacahöyük’te yapılan kazılarda Hitit katları 
altında bulunan Eski Tunç Çağı hükümdar mezarları, hazine niteliğinde altın ve gümüş süs 
eşyaları (M.Ö. 3100-2100) Anadolu arkeolojisinde yeni bir çığır açmakla kalmamış, Türk 
arkeologların da arkeolojik araştırma alanında söz sahibi olabileceğini ispatlamıştır.29 Bu 
tarihlerde arkeoloji alanında Cumhuriyet’in ilk Türk araştırmacıları olan Şevket Aziz 
Kansu, Hamit Zübeyir Koşay ve Arif Müfid Mansel’in yürüttüğü kazılar Cumhuriyet 
Dönemi arkeoloji çalışmalarının öncüsü olmuştur.30 1936 yılında Niğde yakınlarındaki 
Göllüdağ, 1937 yılında Ankara’nın güneyinde Karaoğlan Höyüğü ve 1942 yılında 
Ankara’nın kuzeyinde Bitik Höyüğü kazıları31 gibi hafriyatlar yapılarak Anadolu 
kültürlerinin ortaya çıkarılmasına ve bunların müzelerde halkla buluşmasına çalışılmıştır.  

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk arkeolojisinin gelişimine gösterilen ihtimamın 
yanında yabancı araştırmacılar ve kurumların çalışmaları da teşvik edilmiştir. Arkeoloji 
disiplininin dünyada hızla gelişen ve yaygınlaşan bir bilim dalı hâline geldiği 20. yüzyılın 
ikinci çeyreğinde, bu alanda bir ekol olan Almanya, ilkini 1829 yılında Roma’da açtığı 
Alman Arkeoloji Enstitüsünün İstanbul şubesini 1929 yılında açmıştır. Alman Arkeoloji 
Enstitüsü bünyesinde Göbekli Tepe, Milet, Hattuşa/Boğazköy, Priene, Bergama, Aizanoi 
gibi Anadolu tarihi açısından çok önemli sitlerde arkeolojik kazılar yürütülmüştür. 
Almanya’yı bir yıl sonra (1930) günümüzde Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü 
olarak çalışmalarına devam eden Fransız Arkeoloji Enstitüsü, 1947 yılında kurulan İngiliz 
Arkeoloji Enstitüsü ve 1958’de kurulan Hollanda Arkeoloji Enstitüsü takip etmiştir. 
Türkiye arkeolojisine büyük katkıları olan bu kurumlar da Xanthos, Çatalhöyük, Amorium 
gibi arkeolojik sitlerde uzun yıllar süren araştırmalar yürütmüştür.  

Günümüzde üniversitelerde açılan arkeoloji ve sanat tarihi kürsülerinde çok sayıda 
uzman yetiştirilmektedir. Türk araştırmacıların yaptıkları kazıların yanı sıra müzeler 
tarafından kaçak kazılar sonrasında yapılan kurtarma kazıları ile Türkiye arkeolojisi gün 
yüzüne çıkmaya devam etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı müzeleri ve uzmanlarınca 
																																																													
26 Arsebük (1983), s. 71. 
27 Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu’nun Komisyona sunduğu 6 Kasım 2017 tarihli bilgi notu. 
28 A. Âfetinan, Atatürk Hakkında Hâtıralar ve Belgeler (Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları, 1959), s. 192-
195. 
29 Hâmit Zübeyr Koşay, vd., Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi, 
cilt: 1, 2. kitap, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2013), s. 534. 
30 Arsebük (1983), s. 72. 
31 Koşay, vd. (2013), s. 534 ve 540. 
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denetlenen yabancı arkeologların yaptığı kazılar da Anadolu arkeoloji biliminin gelişimine 
yardımcı olmaktadır. 

2.2.2. Müzecilik 

Osmanlı İmparatorluğu’nda müzeciliğin kurumsallaştırılması Tanzimat dönemine 
rastlamaktadır.32 Harbiye Nezaretinde Tophane-i Amire Müşiri olan Ahmet Fethi Paşa’nın 
Harbiye Nezareti ambarı olarak kullanılan Aya İrini Kilisesi’nin iç avlusunun çevresindeki 
odalara padişaha ait iki koleksiyonun yerleştirilmesine karar verdiği 1846 yılı, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda eserlerin bilinçli ve özenli sunum özelliği taşıması bağlamında 
müzeciliğin başlangıcı olarak kabul edilir.33 Bu ilk Osmanlı müzesi, bünyesinde eski 
silahları ve eski eserleri barındıran Mecmua-i Esliha-i Atika ile Mecmua-i Asar-ı Atika 
olarak iki bölüme ayrılmıştı. Başlangıçta padişah ve onun seçkin konuklarına hitap eden bu 
koleksiyonların, daha sonraki dönemlerde bürokrat kesimden kişilerce de ziyaret edildiği 
bilinmektedir. Ahmet Fethi Paşa, müzecilikte esas olan sınıflandırma ilkelerine göre 
hareket etmemişti; ancak, iki koleksiyonu birbiri karşısına yerleştirerek bir bakıma kaba bir 
tasnif yapmıştır. Bu iki koleksiyonda da eser temininde yalnızca bağış yolu izlenmiştir.34  

1826 yılında kapatılan Yeniçeri Ocağı üyelerinin elbiselerinin önceleri Aya 
İrini’deki teşhirde yer bulması ve daha sonra 1852’de Elbise-i Atika adı verilen yeni bir 
mekâna taşınarak teşhir edilmesi, müzecilik anlayışına arkeolojik eserler ve silahlar dışında 
farklı türde eserlerin de girdiğini göstermiştir. Yalnızca yeniçeri kıyafetleri değil, aynı 
zamanda 1829’da kullanımdan kaldırılan diğer giysilerin de sergilendiği mekânda yer alan 
elbiseler, 1868’de tekrar Mecmua-i Esliha-i Atika’ya getirilmiştir.35 İki bölümden oluşan 
bu müzenin Mecmua-i Asar-ı Atika kısmının adı 1869’da Sadrazam Ali Paşa tarafından 
ihtiva ettiği eserlerin imparatorluğun bütününü temsil ettiği imasıyla ve müze sözcüğünün 
Batılı anlamda örnekleri benimsenerek Müze-i Hümayun olarak değiştirilmiştir.36 

Müze-i Hümayun’da Mecmua-i Asar-ı Atika’da izlendiği gibi yalnızca bağışlar 
yoluyla koleksiyonun çoğaltılması yerine, imparatorluğun idari mekanizması kullanılarak 
devletin her eyaletinden valilerin teşebbüsü ile müzeye eski eser naklinin sağlanması bir 
politika olarak benimsenmiştir.37 Bu durum, taşradaki idari yöneticilerin müzeye eser 
temin etmek konusunda bir yarışa girmesine neden olmuştur. Bunda Babıali’den müzeye 
eser temini noktasında valilere hitaplı gönderilen tezkerelerin (genelge) rolü büyüktür.38 
İdarecilerin tezkere çerçevesinde sorumlu oldukları bölgelerden topladıkları eski eserleri 
biriktirerek İstanbul’a naklettikleri yazışmalardan anlaşılmaktadır.39 Avrupa müzelerinin 
Osmanlı topraklarından götürülen eserlerle dolu olmasına rağmen, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda hâlâ bir müzenin kurulmamış olmasının doğru olmadığı yönünde 
ifadeler de içeren bu yazışmalar, müzenin kurulumu ve eserlerin temini noktasında bir 
başlangıcı temsil etmektedir.40  

																																																													
32 Ortaylı (1985), s. 1600. 
33 Shaw (2004), s. 43-45. 
34	Shaw (2004), s. 43-46.	
35 Shaw (2004), s. 43-53. 
36 Shaw (2004), s. 102. 
37 Shaw (2004), s. 103-104. 
38 Shaw (2004), s. 105-106. 
39 Ortaylı (1985), s. 1599.  
40 Rezan Kocabaş, “Müzecilik Hareketi ve İlk Müze Okulunun Açılışı,” Belgelerle Türk Tarihi Dergisi 21 
(Haziran 1969): 75. 
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ardından da 1929-1930 yıllarında Rusya’ya iade edilmiştir.26 İstanbul Rus Arkeoloji 
Enstitüsüne bağlı olarak çalışmalarını Trabzon ve civarında yürüten Uspensky 
başkanlığındaki bir heyet bu bölgeye yaptığı gezilerde topladıkları, özellikle el 
yazmalarından oluşan eserleri Rusya’ya göndermiştir.27  

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında müzelere ve kazılara önem verilmiştir. Bu 
çerçevede yurt dışına gönderilen öğrencilerin bir kısmı arkeoloji ve sanat tarihi alanından 
seçilmiş, daha sonra bunlar Anadolu arkeolojisini aydınlatan bilim adamları olmuştur. 12 
Nisan 1931 tarihinde Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kurulmuş ve 1935 yılında Türk Tarih 
Kurumu adını almıştır.28  

19. yüzyılda temeli atılan Türk arkeolojisinin dönüm noktasını, 1931 yılında 
kurulan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ile bunu takiben daha sonra İstanbul ve Ankara 
Üniversitelerinde bir kürsü hâline getirilen arkeoloji ve sanat tarihi bölümleri 
oluşturmaktadır. Türkiye’de ilk kazı, 1933 yılında günümüzde Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi kampusu içinde yer alan Ahlatlıbel arkeolojik alanında başlatılmıştır. Bu 
kazıyla birlikte, Türk kazılarını yaygınlaştırmaya yönelik bir alt yapı hazırlanmıştır. 1935 
yılında Türk Tarih Kurumu adına Çorum Alacahöyük’te yapılan kazılarda Hitit katları 
altında bulunan Eski Tunç Çağı hükümdar mezarları, hazine niteliğinde altın ve gümüş süs 
eşyaları (M.Ö. 3100-2100) Anadolu arkeolojisinde yeni bir çığır açmakla kalmamış, Türk 
arkeologların da arkeolojik araştırma alanında söz sahibi olabileceğini ispatlamıştır.29 Bu 
tarihlerde arkeoloji alanında Cumhuriyet’in ilk Türk araştırmacıları olan Şevket Aziz 
Kansu, Hamit Zübeyir Koşay ve Arif Müfid Mansel’in yürüttüğü kazılar Cumhuriyet 
Dönemi arkeoloji çalışmalarının öncüsü olmuştur.30 1936 yılında Niğde yakınlarındaki 
Göllüdağ, 1937 yılında Ankara’nın güneyinde Karaoğlan Höyüğü ve 1942 yılında 
Ankara’nın kuzeyinde Bitik Höyüğü kazıları31 gibi hafriyatlar yapılarak Anadolu 
kültürlerinin ortaya çıkarılmasına ve bunların müzelerde halkla buluşmasına çalışılmıştır.  

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk arkeolojisinin gelişimine gösterilen ihtimamın 
yanında yabancı araştırmacılar ve kurumların çalışmaları da teşvik edilmiştir. Arkeoloji 
disiplininin dünyada hızla gelişen ve yaygınlaşan bir bilim dalı hâline geldiği 20. yüzyılın 
ikinci çeyreğinde, bu alanda bir ekol olan Almanya, ilkini 1829 yılında Roma’da açtığı 
Alman Arkeoloji Enstitüsünün İstanbul şubesini 1929 yılında açmıştır. Alman Arkeoloji 
Enstitüsü bünyesinde Göbekli Tepe, Milet, Hattuşa/Boğazköy, Priene, Bergama, Aizanoi 
gibi Anadolu tarihi açısından çok önemli sitlerde arkeolojik kazılar yürütülmüştür. 
Almanya’yı bir yıl sonra (1930) günümüzde Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü 
olarak çalışmalarına devam eden Fransız Arkeoloji Enstitüsü, 1947 yılında kurulan İngiliz 
Arkeoloji Enstitüsü ve 1958’de kurulan Hollanda Arkeoloji Enstitüsü takip etmiştir. 
Türkiye arkeolojisine büyük katkıları olan bu kurumlar da Xanthos, Çatalhöyük, Amorium 
gibi arkeolojik sitlerde uzun yıllar süren araştırmalar yürütmüştür.  

Günümüzde üniversitelerde açılan arkeoloji ve sanat tarihi kürsülerinde çok sayıda 
uzman yetiştirilmektedir. Türk araştırmacıların yaptıkları kazıların yanı sıra müzeler 
tarafından kaçak kazılar sonrasında yapılan kurtarma kazıları ile Türkiye arkeolojisi gün 
yüzüne çıkmaya devam etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı müzeleri ve uzmanlarınca 
																																																													
26 Arsebük (1983), s. 71. 
27 Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu’nun Komisyona sunduğu 6 Kasım 2017 tarihli bilgi notu. 
28 A. Âfetinan, Atatürk Hakkında Hâtıralar ve Belgeler (Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları, 1959), s. 192-
195. 
29 Hâmit Zübeyr Koşay, vd., Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi, 
cilt: 1, 2. kitap, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2013), s. 534. 
30 Arsebük (1983), s. 72. 
31 Koşay, vd. (2013), s. 534 ve 540. 
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26 Arsebük (1983), s. 71. 
27 Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu’nun Komisyona sunduğu 6 Kasım 2017 tarihli bilgi notu. 
28 A. Âfetinan, Atatürk Hakkında Hâtıralar ve Belgeler (Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları, 1959), s. 192-
195. 
29 Hâmit Zübeyr Koşay, vd., Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi, 
cilt: 1, 2. kitap, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2013), s. 534. 
30 Arsebük (1983), s. 72. 
31 Koşay, vd. (2013), s. 534 ve 540. 
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alabilmesini sağlayacak şekilde müsaade aldığı anlaşılmaktadır.18 İlk kazı izninin de 
1840’ta verildiği ifade edilmektedir.19 

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk asar-ı atika (eski eser) nizamnamesi 1869 yılında 
yayınlanmıştır. Bu Nizamname ile sikkeler hariç tüm eski eserlerin yurt dışına çıkarılması 
yasaklanarak, kaçakçılığın önüne geçilmek istenmiştir. Bu Nizamname hükümlerine göre, 
hafir kazılardan çıkardığı eserleri dâhilde istediklerine, talep olur ise devlete satmaya izinli 
olacaktır.20 Dethier’in müze müdürlüğü zamanında 1874 yılında yayınlanan Asar-ı Atika 
Nizamnamesi’nde keşfedilmemiş eski eserlerin devlet malı olduğu benimsenmekle 
beraber, kazılardan çıkarılan eserler 1/3 oranında hafir veya bulan, toprak sahibi ve devlet 
arasında paylaştırılmaktadır. Bu madde kazılarda ortaya çıkan eski eserlerin yurt dışına 
götürülmesini yasallaştırmıştır.21  

1884 yılında yayınlanan Asar-ı Atika Nizamnamesi, keşfedilmiş ve keşfedilecek 
tüm eski eserleri devlet malı saymış ve 1/3’lük paylaşımı ortadan kaldırmıştır.22 1884 
Nizamnamesi, bu özelliği ile önemli bir yasal düzenlemedir. Ancak tüm asar-ı atikanın 
devlet malı sayılması, bunların yurt dışına çıkarılmasını önleyememiştir. Nitekim çeşitli 
nedenlerle bu düzenlemeye harfiyen uyulmadığı ve çıkarılan eserlerin bir kısmının yurt 
dışına çıkarılmasına müsaade edildiği bilinmektedir. 
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18 İlber Ortaylı, “Tanzimat’ta Vilayetlerde Eski Eser Taraması,” Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 
Ansiklopedisi (İstanbul: İletişim Yayınları, 1985), cilt: 6, s. 1600. 
19 Kamil Su, Osman Hamdi Bey’e Kadar Türk Müzesi (İstanbul: ICOM Türkiye Millî Komitesi, 1965), s. 8. 
20 Hüseyin Karaduman, “Belgelerle İlk Türk Asar-ı Atika Nizamnamesi,” Belgeler, cilt: 25, sayı: 29, 
(Ankara, 2004), s. 73-104. 
21 Karaduman (2008), s. 75-77. 
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denetlenen yabancı arkeologların yaptığı kazılar da Anadolu arkeoloji biliminin gelişimine 
yardımcı olmaktadır. 

2.2.2. Müzecilik 

Osmanlı İmparatorluğu’nda müzeciliğin kurumsallaştırılması Tanzimat dönemine 
rastlamaktadır.32 Harbiye Nezaretinde Tophane-i Amire Müşiri olan Ahmet Fethi Paşa’nın 
Harbiye Nezareti ambarı olarak kullanılan Aya İrini Kilisesi’nin iç avlusunun çevresindeki 
odalara padişaha ait iki koleksiyonun yerleştirilmesine karar verdiği 1846 yılı, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda eserlerin bilinçli ve özenli sunum özelliği taşıması bağlamında 
müzeciliğin başlangıcı olarak kabul edilir.33 Bu ilk Osmanlı müzesi, bünyesinde eski 
silahları ve eski eserleri barındıran Mecmua-i Esliha-i Atika ile Mecmua-i Asar-ı Atika 
olarak iki bölüme ayrılmıştı. Başlangıçta padişah ve onun seçkin konuklarına hitap eden bu 
koleksiyonların, daha sonraki dönemlerde bürokrat kesimden kişilerce de ziyaret edildiği 
bilinmektedir. Ahmet Fethi Paşa, müzecilikte esas olan sınıflandırma ilkelerine göre 
hareket etmemişti; ancak, iki koleksiyonu birbiri karşısına yerleştirerek bir bakıma kaba bir 
tasnif yapmıştır. Bu iki koleksiyonda da eser temininde yalnızca bağış yolu izlenmiştir.34  

1826 yılında kapatılan Yeniçeri Ocağı üyelerinin elbiselerinin önceleri Aya 
İrini’deki teşhirde yer bulması ve daha sonra 1852’de Elbise-i Atika adı verilen yeni bir 
mekâna taşınarak teşhir edilmesi, müzecilik anlayışına arkeolojik eserler ve silahlar dışında 
farklı türde eserlerin de girdiğini göstermiştir. Yalnızca yeniçeri kıyafetleri değil, aynı 
zamanda 1829’da kullanımdan kaldırılan diğer giysilerin de sergilendiği mekânda yer alan 
elbiseler, 1868’de tekrar Mecmua-i Esliha-i Atika’ya getirilmiştir.35 İki bölümden oluşan 
bu müzenin Mecmua-i Asar-ı Atika kısmının adı 1869’da Sadrazam Ali Paşa tarafından 
ihtiva ettiği eserlerin imparatorluğun bütününü temsil ettiği imasıyla ve müze sözcüğünün 
Batılı anlamda örnekleri benimsenerek Müze-i Hümayun olarak değiştirilmiştir.36 

Müze-i Hümayun’da Mecmua-i Asar-ı Atika’da izlendiği gibi yalnızca bağışlar 
yoluyla koleksiyonun çoğaltılması yerine, imparatorluğun idari mekanizması kullanılarak 
devletin her eyaletinden valilerin teşebbüsü ile müzeye eski eser naklinin sağlanması bir 
politika olarak benimsenmiştir.37 Bu durum, taşradaki idari yöneticilerin müzeye eser 
temin etmek konusunda bir yarışa girmesine neden olmuştur. Bunda Babıali’den müzeye 
eser temini noktasında valilere hitaplı gönderilen tezkerelerin (genelge) rolü büyüktür.38 
İdarecilerin tezkere çerçevesinde sorumlu oldukları bölgelerden topladıkları eski eserleri 
biriktirerek İstanbul’a naklettikleri yazışmalardan anlaşılmaktadır.39 Avrupa müzelerinin 
Osmanlı topraklarından götürülen eserlerle dolu olmasına rağmen, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda hâlâ bir müzenin kurulmamış olmasının doğru olmadığı yönünde 
ifadeler de içeren bu yazışmalar, müzenin kurulumu ve eserlerin temini noktasında bir 
başlangıcı temsil etmektedir.40  
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33 Shaw (2004), s. 43-45. 
34	Shaw (2004), s. 43-46.	
35 Shaw (2004), s. 43-53. 
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37 Shaw (2004), s. 103-104. 
38 Shaw (2004), s. 105-106. 
39 Ortaylı (1985), s. 1599.  
40 Rezan Kocabaş, “Müzecilik Hareketi ve İlk Müze Okulunun Açılışı,” Belgelerle Türk Tarihi Dergisi 21 
(Haziran 1969): 75. 
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ardından da 1929-1930 yıllarında Rusya’ya iade edilmiştir.26 İstanbul Rus Arkeoloji 
Enstitüsüne bağlı olarak çalışmalarını Trabzon ve civarında yürüten Uspensky 
başkanlığındaki bir heyet bu bölgeye yaptığı gezilerde topladıkları, özellikle el 
yazmalarından oluşan eserleri Rusya’ya göndermiştir.27  

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında müzelere ve kazılara önem verilmiştir. Bu 
çerçevede yurt dışına gönderilen öğrencilerin bir kısmı arkeoloji ve sanat tarihi alanından 
seçilmiş, daha sonra bunlar Anadolu arkeolojisini aydınlatan bilim adamları olmuştur. 12 
Nisan 1931 tarihinde Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kurulmuş ve 1935 yılında Türk Tarih 
Kurumu adını almıştır.28  

19. yüzyılda temeli atılan Türk arkeolojisinin dönüm noktasını, 1931 yılında 
kurulan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ile bunu takiben daha sonra İstanbul ve Ankara 
Üniversitelerinde bir kürsü hâline getirilen arkeoloji ve sanat tarihi bölümleri 
oluşturmaktadır. Türkiye’de ilk kazı, 1933 yılında günümüzde Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi kampusu içinde yer alan Ahlatlıbel arkeolojik alanında başlatılmıştır. Bu 
kazıyla birlikte, Türk kazılarını yaygınlaştırmaya yönelik bir alt yapı hazırlanmıştır. 1935 
yılında Türk Tarih Kurumu adına Çorum Alacahöyük’te yapılan kazılarda Hitit katları 
altında bulunan Eski Tunç Çağı hükümdar mezarları, hazine niteliğinde altın ve gümüş süs 
eşyaları (M.Ö. 3100-2100) Anadolu arkeolojisinde yeni bir çığır açmakla kalmamış, Türk 
arkeologların da arkeolojik araştırma alanında söz sahibi olabileceğini ispatlamıştır.29 Bu 
tarihlerde arkeoloji alanında Cumhuriyet’in ilk Türk araştırmacıları olan Şevket Aziz 
Kansu, Hamit Zübeyir Koşay ve Arif Müfid Mansel’in yürüttüğü kazılar Cumhuriyet 
Dönemi arkeoloji çalışmalarının öncüsü olmuştur.30 1936 yılında Niğde yakınlarındaki 
Göllüdağ, 1937 yılında Ankara’nın güneyinde Karaoğlan Höyüğü ve 1942 yılında 
Ankara’nın kuzeyinde Bitik Höyüğü kazıları31 gibi hafriyatlar yapılarak Anadolu 
kültürlerinin ortaya çıkarılmasına ve bunların müzelerde halkla buluşmasına çalışılmıştır.  

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk arkeolojisinin gelişimine gösterilen ihtimamın 
yanında yabancı araştırmacılar ve kurumların çalışmaları da teşvik edilmiştir. Arkeoloji 
disiplininin dünyada hızla gelişen ve yaygınlaşan bir bilim dalı hâline geldiği 20. yüzyılın 
ikinci çeyreğinde, bu alanda bir ekol olan Almanya, ilkini 1829 yılında Roma’da açtığı 
Alman Arkeoloji Enstitüsünün İstanbul şubesini 1929 yılında açmıştır. Alman Arkeoloji 
Enstitüsü bünyesinde Göbekli Tepe, Milet, Hattuşa/Boğazköy, Priene, Bergama, Aizanoi 
gibi Anadolu tarihi açısından çok önemli sitlerde arkeolojik kazılar yürütülmüştür. 
Almanya’yı bir yıl sonra (1930) günümüzde Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü 
olarak çalışmalarına devam eden Fransız Arkeoloji Enstitüsü, 1947 yılında kurulan İngiliz 
Arkeoloji Enstitüsü ve 1958’de kurulan Hollanda Arkeoloji Enstitüsü takip etmiştir. 
Türkiye arkeolojisine büyük katkıları olan bu kurumlar da Xanthos, Çatalhöyük, Amorium 
gibi arkeolojik sitlerde uzun yıllar süren araştırmalar yürütmüştür.  

Günümüzde üniversitelerde açılan arkeoloji ve sanat tarihi kürsülerinde çok sayıda 
uzman yetiştirilmektedir. Türk araştırmacıların yaptıkları kazıların yanı sıra müzeler 
tarafından kaçak kazılar sonrasında yapılan kurtarma kazıları ile Türkiye arkeolojisi gün 
yüzüne çıkmaya devam etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı müzeleri ve uzmanlarınca 
																																																													
26 Arsebük (1983), s. 71. 
27 Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu’nun Komisyona sunduğu 6 Kasım 2017 tarihli bilgi notu. 
28 A. Âfetinan, Atatürk Hakkında Hâtıralar ve Belgeler (Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları, 1959), s. 192-
195. 
29 Hâmit Zübeyr Koşay, vd., Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi, 
cilt: 1, 2. kitap, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2013), s. 534. 
30 Arsebük (1983), s. 72. 
31 Koşay, vd. (2013), s. 534 ve 540. 
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28 A. Âfetinan, Atatürk Hakkında Hâtıralar ve Belgeler (Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları, 1959), s. 192-
195. 
29 Hâmit Zübeyr Koşay, vd., Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi, 
cilt: 1, 2. kitap, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2013), s. 534. 
30 Arsebük (1983), s. 72. 
31 Koşay, vd. (2013), s. 534 ve 540. 

33 
 

	

alabilmesini sağlayacak şekilde müsaade aldığı anlaşılmaktadır.18 İlk kazı izninin de 
1840’ta verildiği ifade edilmektedir.19 

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk asar-ı atika (eski eser) nizamnamesi 1869 yılında 
yayınlanmıştır. Bu Nizamname ile sikkeler hariç tüm eski eserlerin yurt dışına çıkarılması 
yasaklanarak, kaçakçılığın önüne geçilmek istenmiştir. Bu Nizamname hükümlerine göre, 
hafir kazılardan çıkardığı eserleri dâhilde istediklerine, talep olur ise devlete satmaya izinli 
olacaktır.20 Dethier’in müze müdürlüğü zamanında 1874 yılında yayınlanan Asar-ı Atika 
Nizamnamesi’nde keşfedilmemiş eski eserlerin devlet malı olduğu benimsenmekle 
beraber, kazılardan çıkarılan eserler 1/3 oranında hafir veya bulan, toprak sahibi ve devlet 
arasında paylaştırılmaktadır. Bu madde kazılarda ortaya çıkan eski eserlerin yurt dışına 
götürülmesini yasallaştırmıştır.21  

1884 yılında yayınlanan Asar-ı Atika Nizamnamesi, keşfedilmiş ve keşfedilecek 
tüm eski eserleri devlet malı saymış ve 1/3’lük paylaşımı ortadan kaldırmıştır.22 1884 
Nizamnamesi, bu özelliği ile önemli bir yasal düzenlemedir. Ancak tüm asar-ı atikanın 
devlet malı sayılması, bunların yurt dışına çıkarılmasını önleyememiştir. Nitekim çeşitli 
nedenlerle bu düzenlemeye harfiyen uyulmadığı ve çıkarılan eserlerin bir kısmının yurt 
dışına çıkarılmasına müsaade edildiği bilinmektedir. 

Osmanlı Döneminde kullanılan son asar-ı atika nizamnamesi 1906 yılında 
yayınlanmıştır. Bu Nizamname’de sanat ve İslam güzel sanatları da devlet malı sayılmıştır. 
Küçük çapta bazı değişiklikler geçirerek Cumhuriyet Döneminde 1973 yılına kadar 
kullanılan bu düzenleme, iç piyasayı denetlemeye yönelmiş ve eski eser ticaretini ruhsata 
bağlamıştır.23 

Osmanlı İmparatorluğu’nda asar-ı atika nizamnamelerinin getirdiği kurallara 
uyulmamasının bir nedeni olarak, Osmanlı toplumunun Batılı anlamdaki kültür bilincinden 
ve kültür politikasından yoksun olması öne sürülmektedir.24 Osmanlı topraklarında 
yabancılara kazı yapmaları için verilen izinlerde; Avrupalılara hoş görünmek isteyen, 
maddi çıkar bekleyen ya da konuya tamamen kayıtsız kalan Osmanlı devlet görevlilerinin 
rolünün bulunduğu da belirtilmektedir.25 

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki arkeoloji çalışmaları 19. yüzyılın sonlarında oldukça 
hız kazanmış, bu bağlamda yabancı ülkelerin idaresinde bazı araştırma enstitüleri 
kurulmuştur. Bu alanda ilk yabancı araştırma kurumu, İstanbul’da 1895-1914 yılları 
arasında faaliyet gösteren İstanbul Rus Arkeoloji Enstitüsü olmuştur. Birinci Dünya Savaşı 
sırasında (1917-1918) İstanbul’da faaliyet gösteren bir başka kurum ise, İstanbul Macar 
Arkeoloji Enstitüsüdür. 

İstanbul Rus Arkeoloji Enstitüsünün bünyesinde bulunan yaklaşık yirmi beş bin cilt 
kitap, Enstitü kapandıktan sonra ilk önce İstanbul Arkeoloji Müzelerine devredilmiş, 

																																																													
18 İlber Ortaylı, “Tanzimat’ta Vilayetlerde Eski Eser Taraması,” Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 
Ansiklopedisi (İstanbul: İletişim Yayınları, 1985), cilt: 6, s. 1600. 
19 Kamil Su, Osman Hamdi Bey’e Kadar Türk Müzesi (İstanbul: ICOM Türkiye Millî Komitesi, 1965), s. 8. 
20 Hüseyin Karaduman, “Belgelerle İlk Türk Asar-ı Atika Nizamnamesi,” Belgeler, cilt: 25, sayı: 29, 
(Ankara, 2004), s. 73-104. 
21 Karaduman (2008), s. 75-77. 
22 Karaduman (2008), s. 77-78. 
23 Karaduman (2008), s. 79-82. 
24 Güven Arsebük, “Dünden Bugüne Arkeoloji,” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi (İstanbul: 
iletişim Yayınları, 1983), cilt: 1, s. 71. 
25 Wendy M. K. Shaw, Osmanlı Müzeciliği: Müzeler, Arkeoloji ve Tarihin Görselleştirilmesi (İstanbul: 
İletişim Yayınları, 2004), s. 109-121. 
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Arkeolojik eserler 1876 yılında muhafaza edildikleri Aya İrini’den Çinili Köşk’e 
taşınarak burada ziyarete açılmıştır.41 1891-1908 yılları arasında üç bölümde peyderpey 
açılan ve Çinili Köşk’ün karşısında inşa edilen bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzesi binası, 
Yunan ve Roma eserlerini muhafaza etmek amacıyla yapılmıştır. Türk ve İslam 
medeniyetine ait eserler ise, Çinili Köşk’te bırakılmıştır.42  

Arkeolojik eserlerin Çinili Köşk’e taşınmasını müteakip Aya İrini’de kalan silah 
koleksiyonu ile Askeri Müze, 1908 yılında bu müzenin müdürlüğüne getirilen Ferik 
Muhtar Paşa’nın gayretleriyle daha düzenli hâle getirilmiştir.43  

Müze-i Hümayun yanında, Osmanlı Devleti başka müzelerin kurulmasını da 
sağlamıştır. 1897 yılında Tersane-i Amire’de Deniz Müzesi kurulmuştur. Evkaf-ı İslamiye 
Müzesi ise, İttihat ve Terakki Partisinin yönetimde olduğu 1914 yılında faaliyete geçmiştir.  

Osmanlı İmparatorluğu’nda müzeler teşkilatını da yöneten Müze-i Hümayun, 
taşrada bu müzenin şubelerini açmak istemiştir. Bu çerçevede, 1899 yılında Konya ve 1904 
yılında Bursa İdadi mekteplerinde birer müze şubesinin kurulduğu görülmektedir. 19. 
yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi ve ekonomik açıdan en sıkıntılı yıllarıdır. 
Dolayısıyla Müze-i Hümayun’un taşrada kurmak istediği şubelerinin çoğu tasarı hâlinde 
kalmıştır. 

İttihat ve Terakki Partisi 1917 yılı parti programına millî müze ve etnografya 
müzesi alınmasına rağmen bu konularda da bir atılım görülmemiştir. Günümüzde hâlâ 
kurulamayan Millî Müze’nin kurulması hâlinde; ana bölümde Anadolu Türk-İslam kültür 
varlıklarına yer verilmesi; akabinde Anadolu’da sahip olduğumuz, tarihsel süreçte Orta 
Asya’da yarattığımız ve 1923 yılından itibaren de yaratmaya devam ettiğimiz tüm kültür 
varlıklarının, bu müze içinde yer alması gerektiği düşünülmektedir.44 

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’da kurulan TBMM Hükümeti, ülkemizi 
düşmanlardan temizleyecek ve ulusun kaderini yeniden belirleyecek bir mücadele içine 
girmiştir. Bu hükümet tarafından oluşturulan 9 Mayıs 1920 tarihli icra programında tarihi 
eserlerin uzmanlarca tasnif, tescil ve muhafazası hususlarına yer verilmesi, kültür 
varlıklarını korumaya yönelik bir politikanın oluşturulduğunu göstermektedir.45 9 Kasım 
1922 tarihinde yayınlanan Müzeler ve Asar-ı Atika Hakkında Talimatname ile de eski 
eserlere ilişkin işlemlerin merkezde Hars İdaresi, illerde bu idareye bağlı Maarif 
Müdürlüklerince yapılacağı bildirilmiş; millî, İslami ve güzel sanatların bütün dallarına ait 
eserlerin, ayrıca İslam öncesi eserlerin toplanması, müzelere konması ve envanterlerinin 
yapılması istenmiştir.46 Bu talimat, İstanbul’un TBMM Hükümeti idaresine geçmesinden 
sonra Müze-i Hümayun için de geçerli olacaktır. Bu tarihten itibaren Türkiye’deki 
müzelere ve yapılacak kazılara ilişkin tüm iş ve işlemlerde karar mercii Hars İdaresi 
olmuştur.  

15 Temmuz 1923 tarihinde toplanan Heyet-i İlmiyenin görüştüğü konular arasında 
millî müze, etnografya müzesi ve asar-ı atika nizamnameleri yer almıştır. Kurulan millî 
devletin kültür politikasında önceliği millî müzenin ve etnografya müzesinin alması, 
oldukça önemli bir karar olmuştur. 5 Eylül 1923 tarihli hükümet programında münasip 

																																																													
41 Su (1965), s. 13. 
42 Aziz Ogan, Türk Müzeciliğinin 100 üncü Yıldönümü (İstanbul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 
1947), s. 13. 
43 Tahsin Öz, “Ahmet Fetih Paşa ve Müzeler,” Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi 5 (1949): 7. 
44 Hüseyin Karaduman, Ulus-Devlet Bağlamında Belgelerle Ankara Etnografya Müzesi’nin Kuruluşu ve Millî 
Müze (Ankara: Bilgin Kültür Sanat, 2016), s. 187. 
45 TBMM Zabıt Ceridesi (Devre: 1, İçtima Senesi: 1), cilt: 1 (Ankara, 1959), s. 242. 
46 Karaduman (2016), s. 53-54. 
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mevkilerde millî müzeler kurulacağı ve millî eserlerin bir araya getirilmesine çalışılacağı 
belirtilmiştir.47 

Ankara Kalesi içinde yer alan Akkale, 1921 yılında müze için tahsis edilmiş ve 
burada eser toplanmaya başlanmıştır. Kuruluşunun ilk yıllarında “millî müze” olarak 
zikredilen bu müze, büyüyüp gelişerek günümüzdeki Ankara Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’ne dönüşmüştür. 

Topkapı Sarayı’nın 3 Nisan 1924 tarihindeki Bakanlar Kurulu kararıyla onarılması 
suretiyle ziyarete açılması ve İstanbul Asar-ı Atika Müdürlüğüne bağlanması sağlanmış, 9 
Ekim 1924 tarihinden itibaren de bazı bölümleri muayyen günlerde hizmete açılmıştır. 
Bugün içinde mukaddes emanetlerin de sergilendiği bir saray-müze olarak özgün bir 
niteliğe sahip olmuştur. 

1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılmasını müteakip Bakanlar Kurulu kararı 
gereğince buralarda bulunan eşyalar il ve ilçelerde bu işlerle ilgili olanlardan müteşekkil 
komisyonlar tarafından toplanarak, sanat, tarih ve millî değeri olan eşya müzelere, diğer 
eşya ise Evkafa teslim edilmiştir.48 Bu eserler, illerde kurulacak müzelerin Türk ve İslam 
eserleri koleksiyonlarını oluşturmuştur.  

Tekke ve zaviyelerin kapatılmasının ardından Mevlânâ Tekkesi ve Türbesi, 6 Nisan 
1926 tarihli ve 3426 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilmiş ve gerekli 
düzenlemeler yapılarak 2 Mart 1927 tarihinde ziyarete açılmıştır.49 

İzmir ve çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen eserlerle İzmir Asar-ı 
Atika Müzesi kurulmuş ve 15 Şubat 1927 tarihinde ziyarete açılmıştır. Cumhuriyet’in inşa 
ettiği ilk müze olan Ankara Etnografya Müzesi ise, 27 Mayıs 1928 tarihinde açılmıştır.50 
Bu müzede tekke eşyalarının yanı sıra Türk halk kültürünün en nadide örnekleri toplanarak 
özgün koleksiyonlar oluşturulmuştur.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarından itibaren eski eserlere ve müzelere verilen 
önemin sonucu olarak, ülkemiz bugün kültür varlıklarını koruyan, kollayan ve müzeler 
kurarak toplumda koruma ve kültür bilincini yaratan bir konuma gelmiştir. 2017 yılı 
verilerine göre ülkemizde 196 adet devlet müzesi, 238 adet özel müze ve 1595 adet 
koleksiyoncu bulunmaktadır. Devlet müzelerinde 3.331.359 adet, özel müzelerde 375.437 
adet ve koleksiyoncularda 249.039 adet eser bulunmaktadır. 

2.2.3. Kütüphaneler 

Kitap ve kütüphaneler Türk toplumunun tarihinde ilme ve bilgiye verilen değeri 
göstermesi bakımından önemlidir. Selçuklu Döneminde bilginin geniş kitlelere 
ulaştırılması amacıyla vakıf şeklinde teşekkül edilen cami ve medreselerde kütüphanelerin 
kurulduğu bilinmektedir. Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında özellikle medreselerin 
bünyesinde faaliyet gösteren kütüphaneler kurulmuştur. Bunun yanında, camilerde de bir 
hayli kitap toplanmakta ve cemaatin istifadesine sunulmaktaydı. Cami ve medreselerin her 
birinin bir vakıf olduğu düşünülürse, bu yapılara bağlı kütüphanelerin ihtiva ettiği kitap 
koleksiyonlarının bir binada korunması ve bakımının yapılarak gelecek nesillere 
aktarılması sağlanmıştır. 14. yüzyılda II. Murat, Umur Bey ve Yıldırım Bayezit gibi 
																																																													
47 Karaduman (2008), s. 33-34. 
48 Karaduman (2008), s. 35. 
49 Hüseyin Karaduman, “Belgelerle Konya Mevlânâ Müzesi’nin Kuruluşu,” Vakıflar Dergisi 29 (2005): 135-
161. 
50 Karaduman (2016), s. 115. 
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Arkeolojik eserler 1876 yılında muhafaza edildikleri Aya İrini’den Çinili Köşk’e 
taşınarak burada ziyarete açılmıştır.41 1891-1908 yılları arasında üç bölümde peyderpey 
açılan ve Çinili Köşk’ün karşısında inşa edilen bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzesi binası, 
Yunan ve Roma eserlerini muhafaza etmek amacıyla yapılmıştır. Türk ve İslam 
medeniyetine ait eserler ise, Çinili Köşk’te bırakılmıştır.42  

Arkeolojik eserlerin Çinili Köşk’e taşınmasını müteakip Aya İrini’de kalan silah 
koleksiyonu ile Askeri Müze, 1908 yılında bu müzenin müdürlüğüne getirilen Ferik 
Muhtar Paşa’nın gayretleriyle daha düzenli hâle getirilmiştir.43  

Müze-i Hümayun yanında, Osmanlı Devleti başka müzelerin kurulmasını da 
sağlamıştır. 1897 yılında Tersane-i Amire’de Deniz Müzesi kurulmuştur. Evkaf-ı İslamiye 
Müzesi ise, İttihat ve Terakki Partisinin yönetimde olduğu 1914 yılında faaliyete geçmiştir.  

Osmanlı İmparatorluğu’nda müzeler teşkilatını da yöneten Müze-i Hümayun, 
taşrada bu müzenin şubelerini açmak istemiştir. Bu çerçevede, 1899 yılında Konya ve 1904 
yılında Bursa İdadi mekteplerinde birer müze şubesinin kurulduğu görülmektedir. 19. 
yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi ve ekonomik açıdan en sıkıntılı yıllarıdır. 
Dolayısıyla Müze-i Hümayun’un taşrada kurmak istediği şubelerinin çoğu tasarı hâlinde 
kalmıştır. 

İttihat ve Terakki Partisi 1917 yılı parti programına millî müze ve etnografya 
müzesi alınmasına rağmen bu konularda da bir atılım görülmemiştir. Günümüzde hâlâ 
kurulamayan Millî Müze’nin kurulması hâlinde; ana bölümde Anadolu Türk-İslam kültür 
varlıklarına yer verilmesi; akabinde Anadolu’da sahip olduğumuz, tarihsel süreçte Orta 
Asya’da yarattığımız ve 1923 yılından itibaren de yaratmaya devam ettiğimiz tüm kültür 
varlıklarının, bu müze içinde yer alması gerektiği düşünülmektedir.44 

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’da kurulan TBMM Hükümeti, ülkemizi 
düşmanlardan temizleyecek ve ulusun kaderini yeniden belirleyecek bir mücadele içine 
girmiştir. Bu hükümet tarafından oluşturulan 9 Mayıs 1920 tarihli icra programında tarihi 
eserlerin uzmanlarca tasnif, tescil ve muhafazası hususlarına yer verilmesi, kültür 
varlıklarını korumaya yönelik bir politikanın oluşturulduğunu göstermektedir.45 9 Kasım 
1922 tarihinde yayınlanan Müzeler ve Asar-ı Atika Hakkında Talimatname ile de eski 
eserlere ilişkin işlemlerin merkezde Hars İdaresi, illerde bu idareye bağlı Maarif 
Müdürlüklerince yapılacağı bildirilmiş; millî, İslami ve güzel sanatların bütün dallarına ait 
eserlerin, ayrıca İslam öncesi eserlerin toplanması, müzelere konması ve envanterlerinin 
yapılması istenmiştir.46 Bu talimat, İstanbul’un TBMM Hükümeti idaresine geçmesinden 
sonra Müze-i Hümayun için de geçerli olacaktır. Bu tarihten itibaren Türkiye’deki 
müzelere ve yapılacak kazılara ilişkin tüm iş ve işlemlerde karar mercii Hars İdaresi 
olmuştur.  

15 Temmuz 1923 tarihinde toplanan Heyet-i İlmiyenin görüştüğü konular arasında 
millî müze, etnografya müzesi ve asar-ı atika nizamnameleri yer almıştır. Kurulan millî 
devletin kültür politikasında önceliği millî müzenin ve etnografya müzesinin alması, 
oldukça önemli bir karar olmuştur. 5 Eylül 1923 tarihli hükümet programında münasip 

																																																													
41 Su (1965), s. 13. 
42 Aziz Ogan, Türk Müzeciliğinin 100 üncü Yıldönümü (İstanbul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 
1947), s. 13. 
43 Tahsin Öz, “Ahmet Fetih Paşa ve Müzeler,” Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi 5 (1949): 7. 
44 Hüseyin Karaduman, Ulus-Devlet Bağlamında Belgelerle Ankara Etnografya Müzesi’nin Kuruluşu ve Millî 
Müze (Ankara: Bilgin Kültür Sanat, 2016), s. 187. 
45 TBMM Zabıt Ceridesi (Devre: 1, İçtima Senesi: 1), cilt: 1 (Ankara, 1959), s. 242. 
46 Karaduman (2016), s. 53-54. 
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liderlerin kitaplara olan düşkünlükleri onların medrese ve mescitlere bağlı kütüphaneler 
oluşturmalarını sağlamıştır. Ayrıca, Osmanlıların en önemli kütüphanesi, II. Mehmet 
tarafından Topkapı Sarayı’nda kurulan saray kütüphanesi, yüzyıllar boyunca farklı 
coğrafyalardan muhtelif yollarla getirilen el yazması eserlerden oluşmuştur.  

Bir vakıf idaresinde olan cami ve medrese kütüphaneleri dışında, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda ilk müstakil kütüphanenin 1678 yılında kurulan Köprülü Kütüphanesi 
olduğu bilinmektedir. 17. yüzyıldan itibaren kütüphanelerde gerek kitap sayısında gerekse 
istihdam edilen personel sayısında önemli bir artış görülmüştür. Osmanlı 
kütüphaneciliğinin altın çağı olarak kabul edilen Sultan I. Mahmut döneminde Ayasofya, 
Aşir Efendi, Hacı Beşir Ağa, Âtıf Efendi kütüphaneleri kurulmuş ve bu kütüphanelere pek 
çok kitap vakfedilmiştir. Daha sonra, II. Mahmut döneminde kütüphanelerin de içinde yer 
aldığı tüm vakıflar, Evkaf Nezaretinin denetimine bırakılmıştır. Bu dönemde pek çok 
kütüphane için müfredat (envanter) defterlerinin tutulduğu bilinmektedir.51 

15. yüzyılda oluşturulan kütüphanelerin ihtiva ettiği kitaplar, o kütüphanelerin 
vakfiyelerinin sonuna eklenmiş ve eserlerin belli başlı özellikleri kabaca tanımlanmıştır.52 
Vakfiyelere ekli kataloglardan sonra, müstakil katalogların 16. yüzyılda örnekleri 
görülmektedir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi ile Fatih Camii Kütüphanesi’ne ait bu 
müstakil kataloglar, bu kütüphanelerdeki kitapların konularına göre sıralanmış şekilde 
detaylı listesini sunmaktadır.53 Bununla birlikte, yine bu yüzyılda, vakfiyelere ekli kitap 
listelerinin de tavsif açısından oldukça titizlikle hazırlandığı anlaşılmaktadır.54 
Kütüphanelerdeki el yazmalarının listelerinden müteşekkil yazma kataloglar, 19. yüzyılın 
ortalarından itibaren yerini basma kataloglara bırakmaya başlamıştır. Tanzimat’tan sonra 
vakıf kütüphanelerinin ıslahına yönelik olarak, kütüphanelerin kontrolü ve sayımı ile ilgili 
çalışmalara başlanmış ve bu kapsamda Sultan II. Abdülhamit Devrinde İstanbul’daki 
mevcut 67 vakıf kütüphanesinin katalogları bastırılmıştır.55 Yaygın isimleriyle Devr-i 
Hamidî Katalogları olarak bilinen bu kataloglar, daha önce hazırlanmış kataloglardan farklı 
olarak kitapların yer/sırt numaralarının belirtilmesi ve daha detaylı tavsifi ile 
kütüphanecilik tarihimizde önemli bir merhaleyi teşkil etmektedir.  

Osmanlı İmparatorluğu’nda İstanbul’da ve diğer vilayetlerde kurulan 
kütüphanelerden bazıları, çeşitli dönemlerde İstanbul’da Süleymaniye Yazma Eser 
Kütüphanesi ile Konya’da Bölge Yazma Eser Kütüphanesi başta olmak üzere daha 
merkezi illerdeki kütüphanelere nakledilmiştir. Bu uygulamanın dışında kalan 
kütüphaneler günümüze kadar faaliyette kalmıştır. Cumhuriyetin kurulmasını müteakip, 
bilim, sanat ve eğitime verilen önemin bir göstergesi olarak her il, ilçe ve kasabada halk 
kütüphaneleri kurulmuştur. Bu kütüphanelerde, devletin yeni benimsediği Latin 
alfabesinde basılan Türkçe kitaplar yanında eski harfli matbu ve el yazması eserler de 
muhafaza edilegelmiştir. Ayrıca, Türk kültür, bilim, sanat ve edebiyat hayatına katkı 
sağlamak üzere Ankara’da 1948 yılında kullanıma açılan Millî Kütüphane’de çağdaş telif 
eserlerin yanında, yazılı kültürümüze ait el yazmaları da toplanmıştır.  

Kültür hayatımızın vazgeçilmezi olan kütüphanelerdeki kültür varlıkları statüsünde 
yer alan el yazması eser, hat levha, vb. değerlerimiz tarihimiz boyunca kaçakçılık ve 
hırsızlık olaylarına maruz kalmıştır. Katalog hazırlama ve envanter oluşturma çalışmaları, 
																																																													
51 İsmail E. Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi II. Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Osmanlı Vakıf 
Kütüphaneleri (Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1991), s. 61-99. 
52 İsmail E. Erünsal, Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik (İstanbul: Timaş Yayınları, 2015), s. 
409-413. 
53 Erünsal (2015), s. 413-420. 
54 Erünsal (2015), s. 424. 
55 Erünsal (2015), s. 309. 
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bu eserlerimize yönelik bahsi geçen tehdide karşı, kaybolan-çalınan kitapların takibi, 
tespiti ve iadesi sürecinde kilit öneme sahip faaliyetlerdir.  

Türkiye’deki kütüphanelerde bulunan el yazması kitapların bir kataloğunun 
oluşturulması amacıyla, 1978 yılında çalışmalarına başlanan Türkiye Yazmaları Toplu 
Kataloğu (TÜYATOK) projesi kapsamında kısa zamanda pek çok kitaplığın kataloğu 
hazırlanmıştır. Bu projede Türkiye’deki tüm yazma eserlerin kataloğu oluşturulamamış ise 
de yaklaşık altmış bin kitap bu kapsamda katologlanabilmiştir. TÜYATOK projesi dışında 
çeşitli kataloglama faaliyetleri de sürdürülmüştür.56 Bu bağlamda, Kültür ve Turizm 
Bakanlığına bağlı Millî Kütüphane’de ve Konya’da Mevlânâ Müzesi’nde bulunan 
yazmaların kataloglarının hazırlanması örnek olarak gösterilebilir. 

Kültürümüzün taşıyıcıları olan el yazması kitaplar, tarihimiz boyunca çeşitli 
şekillerde yurt dışına çıkarılmıştır. 1884 yılından itibaren çıkartılan Asar-ı Atika 
Nizamnameleri ile eski eserlerin yurt dışına çıkartılması yasaklanmış olmasına rağmen, el 
yazmalarının yasa dışı ticareti ve ihracı devam etmiştir. Yasa dışı yollarla el yazmalarının 
ihracı, özellikle 20. yüzyılın başlarında büyük artış göstermiştir. İstanbul’da bulunan el 
yazma eserleri barındıran kütüphanelerdeki kitapların tahrip edildiği veya çalındığı olaylar, 
bu dönemde kütüphanelerdeki güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğunu göstermektedir. 
Bunun gibi olaylarda kimi zaman kitabın tamamı, kimi zaman da cildi veya bazı yaprakları 
çalınmak suretiyle kaçırıldığı bilinmektedir. Bu vakalarda çalınan kitapların büyük 
çoğunluğu dünyada muhtelif koleksiyon, müzayede evleri ve müzelere intikal etmiştir. 
1980’li yıllarda oldukça yaygınlaşan, özellikle el yazması Kur’an-ı Kerim nüshalarına 
yönelik alıcı talebi, el yazması eserlerin yurt dışındaki müzayedelerde yüksek fiyatlara alıcı 
bulması ve genel olarak el yazması eserlerin devlet koleksiyonlarına kazandırılmasında 
önemli rol oynayacak teşvikin bulunmaması, bu eserlerin yurt dışına kaçırılmasında etkili 
olmuştur.57 Diğer yandan, kütüphane ve koleksiyonlarımızda bulunan el yazması 
eserlerden bazılarının da hediye olarak verildiği bilinmektedir.  

Günümüzde başta Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olmak üzere Türkiye’de il ve 
ilçelerde bulunan çok sayıda kütüphanede milyonlarca kitap okuyucu ile 
buluşturulmaktadır. Bu kütüphanelerden Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına 
bağlı yazma eser kütüphaneleri ile yine Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler ve 
ayrıca özel şahıs koleksiyonları, özel müzeler ve çeşitli kurumlara ait kütüphanelerde tarihî 
eser değerinde el yazması ve matbu kitaplar yer almaktadır. Belirtilen bu koleksiyonlarda 
yazılı kültüre ait kitap harici hat levha, murakkaa, cilt kapağı, vb. gibi gerek İslam öncesi 
gerekse İslami Döneme ait geleneksel el sanatlarının çok sayıda örneği bulunmaktadır.  

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı İstanbul ve Konya bölge 
müdürlükleri altında, İstanbul’da Süleymaniye Kütüphanesi başta olmak üzere, Hacı Selim 
Ağa Kütüphanesi, Ragıp Paşa Kütüphanesi, Nuruosmaniye Kütüphanesi, Köprülü 
Kütüphanesi ve Âtıf Efendi Kütüphanesi ile Konya’da Yusufağa Kütüphanesi gibi on sekiz 
müstakil kütüphanede; Ayasofya Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Topkapı Sarayı 
Müzesi gibi pek çok ilimizde bulunan arkeoloji ve etnografya müzelerinde yukarıda 
belirtilen el yazması ve matbu eserler korunmaktadır. 
  

																																																													
56 Servet Bayoğlu, “Taşınabilir Kültür Varlıklarının Korunması ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması,” Özlem 
Bayram, vd. (yay. haz.), 21. Yüzyıla Doğru Türk Kütüphaneciliği (Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 
1999), s. 62-63. 
57 Murat Bardakçı, “Kuran Yağmasına Dikkat,” Milliyet Gazetesi, 12.05.1985. 
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liderlerin kitaplara olan düşkünlükleri onların medrese ve mescitlere bağlı kütüphaneler 
oluşturmalarını sağlamıştır. Ayrıca, Osmanlıların en önemli kütüphanesi, II. Mehmet 
tarafından Topkapı Sarayı’nda kurulan saray kütüphanesi, yüzyıllar boyunca farklı 
coğrafyalardan muhtelif yollarla getirilen el yazması eserlerden oluşmuştur.  

Bir vakıf idaresinde olan cami ve medrese kütüphaneleri dışında, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda ilk müstakil kütüphanenin 1678 yılında kurulan Köprülü Kütüphanesi 
olduğu bilinmektedir. 17. yüzyıldan itibaren kütüphanelerde gerek kitap sayısında gerekse 
istihdam edilen personel sayısında önemli bir artış görülmüştür. Osmanlı 
kütüphaneciliğinin altın çağı olarak kabul edilen Sultan I. Mahmut döneminde Ayasofya, 
Aşir Efendi, Hacı Beşir Ağa, Âtıf Efendi kütüphaneleri kurulmuş ve bu kütüphanelere pek 
çok kitap vakfedilmiştir. Daha sonra, II. Mahmut döneminde kütüphanelerin de içinde yer 
aldığı tüm vakıflar, Evkaf Nezaretinin denetimine bırakılmıştır. Bu dönemde pek çok 
kütüphane için müfredat (envanter) defterlerinin tutulduğu bilinmektedir.51 

15. yüzyılda oluşturulan kütüphanelerin ihtiva ettiği kitaplar, o kütüphanelerin 
vakfiyelerinin sonuna eklenmiş ve eserlerin belli başlı özellikleri kabaca tanımlanmıştır.52 
Vakfiyelere ekli kataloglardan sonra, müstakil katalogların 16. yüzyılda örnekleri 
görülmektedir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi ile Fatih Camii Kütüphanesi’ne ait bu 
müstakil kataloglar, bu kütüphanelerdeki kitapların konularına göre sıralanmış şekilde 
detaylı listesini sunmaktadır.53 Bununla birlikte, yine bu yüzyılda, vakfiyelere ekli kitap 
listelerinin de tavsif açısından oldukça titizlikle hazırlandığı anlaşılmaktadır.54 
Kütüphanelerdeki el yazmalarının listelerinden müteşekkil yazma kataloglar, 19. yüzyılın 
ortalarından itibaren yerini basma kataloglara bırakmaya başlamıştır. Tanzimat’tan sonra 
vakıf kütüphanelerinin ıslahına yönelik olarak, kütüphanelerin kontrolü ve sayımı ile ilgili 
çalışmalara başlanmış ve bu kapsamda Sultan II. Abdülhamit Devrinde İstanbul’daki 
mevcut 67 vakıf kütüphanesinin katalogları bastırılmıştır.55 Yaygın isimleriyle Devr-i 
Hamidî Katalogları olarak bilinen bu kataloglar, daha önce hazırlanmış kataloglardan farklı 
olarak kitapların yer/sırt numaralarının belirtilmesi ve daha detaylı tavsifi ile 
kütüphanecilik tarihimizde önemli bir merhaleyi teşkil etmektedir.  

Osmanlı İmparatorluğu’nda İstanbul’da ve diğer vilayetlerde kurulan 
kütüphanelerden bazıları, çeşitli dönemlerde İstanbul’da Süleymaniye Yazma Eser 
Kütüphanesi ile Konya’da Bölge Yazma Eser Kütüphanesi başta olmak üzere daha 
merkezi illerdeki kütüphanelere nakledilmiştir. Bu uygulamanın dışında kalan 
kütüphaneler günümüze kadar faaliyette kalmıştır. Cumhuriyetin kurulmasını müteakip, 
bilim, sanat ve eğitime verilen önemin bir göstergesi olarak her il, ilçe ve kasabada halk 
kütüphaneleri kurulmuştur. Bu kütüphanelerde, devletin yeni benimsediği Latin 
alfabesinde basılan Türkçe kitaplar yanında eski harfli matbu ve el yazması eserler de 
muhafaza edilegelmiştir. Ayrıca, Türk kültür, bilim, sanat ve edebiyat hayatına katkı 
sağlamak üzere Ankara’da 1948 yılında kullanıma açılan Millî Kütüphane’de çağdaş telif 
eserlerin yanında, yazılı kültürümüze ait el yazmaları da toplanmıştır.  

Kültür hayatımızın vazgeçilmezi olan kütüphanelerdeki kültür varlıkları statüsünde 
yer alan el yazması eser, hat levha, vb. değerlerimiz tarihimiz boyunca kaçakçılık ve 
hırsızlık olaylarına maruz kalmıştır. Katalog hazırlama ve envanter oluşturma çalışmaları, 
																																																													
51 İsmail E. Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi II. Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Osmanlı Vakıf 
Kütüphaneleri (Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1991), s. 61-99. 
52 İsmail E. Erünsal, Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik (İstanbul: Timaş Yayınları, 2015), s. 
409-413. 
53 Erünsal (2015), s. 413-420. 
54 Erünsal (2015), s. 424. 
55 Erünsal (2015), s. 309. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KÜLTÜR VARLIĞI KAÇAKÇILIĞI VE TARİHSEL SÜRECİ 

3.1. KÜLTÜR VARLIĞI KAÇAKÇILIĞININ TANIMI VE AŞAMALARI 

Kültür varlığı kaçakçılığı; bir toplumun kültürel ve doğal mirası niteliğindeki kültür 
ve tabiat varlıklarının, bilimsel amaç ve yöntemlerden uzak olarak, kaçak kazılar ve 
soygunlarla yalnızca maddi amaç güdülerek ele geçirilmesi, onların ticari bir meta gibi 
görülerek yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması ve üzerinden kişisel çıkar sağlanması 
şeklinde tanımlanmaktadır.58 

Kaçak kazılarla taşınır veya taşınmaz kültür varlıkları (karada veya su altında) 
tahrip edilmekte ve ait olduğu bağlamından koparılmaktadır. Ayrıca, arkeolojinin temel 
prensiplerinden biri olan kültür katmanlarının belgelenebilmesi (stratigrafi) için uygulanan 
yöntemlere başvurmadan, tamamen eseri bularak toprak altından çıkartmayı hedefleyen ve 
bu noktada kronolojik akışın anlaşılamamasına ve eserin bağlamının yok olmasına neden 
olan kaçak kazılar, kültür varlıklarının maruz kaldığı oldukça zararlı bir tahribat biçimidir. 
Soygunlar neticesinde de ören yeri, müze, kütüphane, cami, kilise, sinagog ve özel 
koleksiyonlarda bulunan kültür ve tabiat varlıkları, sahibi olan toplumdan 
uzaklaştırılmaktadır. 

Herhangi bir taşınmaz kültür varlığının bütünlüğü, orijinalliği ve değerini bozacak 
nitelikte zarara uğratılması suretiyle gerçekleştirilen tahribatın yanında, başka bir zarar 
verme biçimi de tapınak, cami, hamam, saray, kervansaray, vb. yapıların mimari, dekoratif 
veya fonksiyonel ögelerinden bir kısmının sökülmesi veya hâlihazırda muhtelif nedenlerle 
yapıdan kopmuş parçaların bulunduğu yerden taşınması yoluyla oluşmakta ve bu da 
özellikle ören yerleri ile mimari yapıları tehdit eden büyük bir sorun oluşturmaktadır. 

Kaçak kazılarla ve soygunlarla ele geçirilen korunması gerekli kültür ve tabiat 
varlıkları, talebe bağlı olarak yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmaktadır. Bu tür 
varlıkların alıcıları ise ağırlıklı olarak, yabancı devlet müzeleri ile yerli veya yabancı özel 
müzeler ve koleksiyonculardır. Özel müze ve koleksiyon sahipleri, kültür ve tabiat 
varlıklarına maddi bir değer vermekte, müze ve koleksiyonlarını zenginleştirmek için daha 
fazla eser talep etmektedir. Bu talep sonucu kültür ve tabiat varlıkları kaçak kazılarla tahrip 
edilmektedir. 

Bu tarif ve anlatımlardan, kültür varlığı kaçakçılığının;  
1- Kaçak kazı ve soygunlar, 

2- Elde edilen kültür varlıklarının taşınması, 
3- Bir başka gerçek ve tüzel kişinin mülkiyetine geçmesi, 

olarak üç aşamada gerçekleştiği görülmektedir.59  
Kültür varlığı kaçakçılığını önlemenin yolu ve yöntemi bu aşamaların her birine 

müdahale edilerek kültür varlığının yasa dışı trafiğinin ve ticaretinin engellenmesidir. 
Kültür varlıklarına karşı oluşan iç ve dış talep, bu yasa dışı trafiği oluşturmakta, kaçak 
kazılarla ve soygunlarla kültür varlıkları tahrip edilerek sahibi olan topraklardan ve 
toplumdan uzaklaştırılmaktadır.  
																																																													
58 Karaduman (2008), s. 20. 
59 Karaduman (2008), s. 20. 
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Kültür varlığı kaçakçılığının tarifi ve aşamaları incelendiğinde, bu suçun örgütsel 
bir şeması ortaya çıkmaktadır. Bu şema; defineciler,60 kaçak kazıcılar, soyguncular, 
toplayıcılar ve pazarlamacılar olarak beş gruptan oluşur. Bu örgütler, birbirini tanıyan ve 
yasa dışı olarak elde ettikleri eserleri satarken, menfaat gereği iş birliği içinde olan 
insanların oluşturduğu gevşek bir yapıya sahiptir. Defineciler ile kaçak kazıcılar aynı işi 
yapıyor gibi görünse de, defineciler hayallerindeki hazineleri ararken, kaçak kazıcılar eski 
eserlere yönelmiştir. Toplayıcılar hem teşvik edici ve yönlendirici hem de kaçak kazıcıların 
ve soyguncuların elde ettikleri eserleri toplayıp taşıyarak veya taşıttırarak pazarlamacıya 
ulaştıran kişilerdir. Pazarlamacıların büyük bir kısmı yurt dışında yaşar ve bu örgütsel 
yapının finansmanını oluşturur.61  

Kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesinde, öncelikle kaçak kazı ve soygunların 
durdurularak, örgütsel yapıların çökertilmesi, sonrasında iç piyasa denetim altına alınarak, 
dış talebin kırılması bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.   

 

3.2. DÜNYADA KÜLTÜR VARLIĞI KAÇAKÇILIĞI 

Kültür varlığı kaçakçılığı dünyada pek çok ülkenin maruz kaldığı önemli bir 
sorundur. Uluslararası yasa dışı kültür varlığı/sanat eseri ticaretinin iki ana kaynağını 
yağmalanmış arkeolojik alanlar ile kurumlardan veya özel koleksiyonlardan çalınan sanat 
eserleri oluşturmaktadır. Arkeolojik alanlarda en fazla tahribata maruz kalan yerler 
mezarlık alanlarıdır. Bilimsel çalışmalara konu olmuş arkeolojik yerleşimler ve bilim 
insanlarınca henüz keşfedilmemiş kültür varlığı barındıran alanlar, tahribatın oldukça 
yoğun yaşandığı yerler olarak ön plana çıkmaktadır. Bunun yanında, çeşitli müze, kurum 
veya özel koleksiyonlardan çalınan eserler yasa dışı yollarla ait oldukları ülke sınırları 
dışına çıkarılmakta, pazar işlevi gören ülkelerde alıcı bulmaktadır. Ait oldukları 
topraklardan kaçırılarak eski eser ticaretinin konusu yapılan kültür varlıkları; en çok ABD, 
İngiltere, Fransa, Belçika, Danimarka, Almanya, İsviçre gibi Batı ülkeleri ve Birleşik Arap 
Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar gibi Arap ülkeleri ile Hong Kong gibi Uzak Doğu 
merkezlerinde alıcılar tarafından satın alınmaktadır.  

II. Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası yasa dışı eski eser ticareti büyük oranda 
ABD’nin tekelinde gerçekleşmiştir. ABD, savaş sırasında ve sonrasında büyük yağmaya 
uğrayan Avrupa arkeoloji ve sanat eserlerinin en önemli alıcısı hâline gelmiştir. Avrupa’da 
faaliyet göstermiş Monet, Goya gibi ressamların kıymetli tabloları, çeşitli ören yerlerinden 
ve müzelerden çalınan antik heykeller, Vaşington’daki Ulusal Galeri veya Baltimore’daki 
Walters Sanat Müzesi gibi müzelerin koleksiyonlarında yer almaktadır. Bazen hırsızlığın 
söz konusu olduğu durumlarda çalınan eseri teşhir eden kurumlar, bu eseri edinme şeklinin 
yasa dışı olduğunu belirtmektedir. Örneğin, İskoçya Ulusal Galerisi, koleksiyonunda 
bulunan Goya’nın El Medico adlı tablosunun köken bilgilerini verirken, 1869 yılında 
Madrid’deki Kraliyet Sarayı’ndan çalındığı belirtilmektedir.62 Ayrıca, Kristof Kolomb 
öncesi Amerika tarihine ilişkin çok sayıda kültür varlığının, Orta Amerika ülkelerinden 

																																																													
60 Burada “defineciler” tabirinden kasdedilen Define Arama Yönetmeliği kapsamında yasal olarak ruhsatlı 
define arama kazısı yapanların dışında kalan kişilerdir.  
61 Karaduman (2008), s. 53-59.  
62 Jeanette Greenfield, The Return of Cultural Treasures (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 3. 
basım, s. 244. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KÜLTÜR VARLIĞI KAÇAKÇILIĞI VE TARİHSEL SÜRECİ 

3.1. KÜLTÜR VARLIĞI KAÇAKÇILIĞININ TANIMI VE AŞAMALARI 

Kültür varlığı kaçakçılığı; bir toplumun kültürel ve doğal mirası niteliğindeki kültür 
ve tabiat varlıklarının, bilimsel amaç ve yöntemlerden uzak olarak, kaçak kazılar ve 
soygunlarla yalnızca maddi amaç güdülerek ele geçirilmesi, onların ticari bir meta gibi 
görülerek yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması ve üzerinden kişisel çıkar sağlanması 
şeklinde tanımlanmaktadır.58 

Kaçak kazılarla taşınır veya taşınmaz kültür varlıkları (karada veya su altında) 
tahrip edilmekte ve ait olduğu bağlamından koparılmaktadır. Ayrıca, arkeolojinin temel 
prensiplerinden biri olan kültür katmanlarının belgelenebilmesi (stratigrafi) için uygulanan 
yöntemlere başvurmadan, tamamen eseri bularak toprak altından çıkartmayı hedefleyen ve 
bu noktada kronolojik akışın anlaşılamamasına ve eserin bağlamının yok olmasına neden 
olan kaçak kazılar, kültür varlıklarının maruz kaldığı oldukça zararlı bir tahribat biçimidir. 
Soygunlar neticesinde de ören yeri, müze, kütüphane, cami, kilise, sinagog ve özel 
koleksiyonlarda bulunan kültür ve tabiat varlıkları, sahibi olan toplumdan 
uzaklaştırılmaktadır. 

Herhangi bir taşınmaz kültür varlığının bütünlüğü, orijinalliği ve değerini bozacak 
nitelikte zarara uğratılması suretiyle gerçekleştirilen tahribatın yanında, başka bir zarar 
verme biçimi de tapınak, cami, hamam, saray, kervansaray, vb. yapıların mimari, dekoratif 
veya fonksiyonel ögelerinden bir kısmının sökülmesi veya hâlihazırda muhtelif nedenlerle 
yapıdan kopmuş parçaların bulunduğu yerden taşınması yoluyla oluşmakta ve bu da 
özellikle ören yerleri ile mimari yapıları tehdit eden büyük bir sorun oluşturmaktadır. 

Kaçak kazılarla ve soygunlarla ele geçirilen korunması gerekli kültür ve tabiat 
varlıkları, talebe bağlı olarak yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmaktadır. Bu tür 
varlıkların alıcıları ise ağırlıklı olarak, yabancı devlet müzeleri ile yerli veya yabancı özel 
müzeler ve koleksiyonculardır. Özel müze ve koleksiyon sahipleri, kültür ve tabiat 
varlıklarına maddi bir değer vermekte, müze ve koleksiyonlarını zenginleştirmek için daha 
fazla eser talep etmektedir. Bu talep sonucu kültür ve tabiat varlıkları kaçak kazılarla tahrip 
edilmektedir. 

Bu tarif ve anlatımlardan, kültür varlığı kaçakçılığının;  
1- Kaçak kazı ve soygunlar, 

2- Elde edilen kültür varlıklarının taşınması, 
3- Bir başka gerçek ve tüzel kişinin mülkiyetine geçmesi, 

olarak üç aşamada gerçekleştiği görülmektedir.59  
Kültür varlığı kaçakçılığını önlemenin yolu ve yöntemi bu aşamaların her birine 

müdahale edilerek kültür varlığının yasa dışı trafiğinin ve ticaretinin engellenmesidir. 
Kültür varlıklarına karşı oluşan iç ve dış talep, bu yasa dışı trafiği oluşturmakta, kaçak 
kazılarla ve soygunlarla kültür varlıkları tahrip edilerek sahibi olan topraklardan ve 
toplumdan uzaklaştırılmaktadır.  
																																																													
58 Karaduman (2008), s. 20. 
59 Karaduman (2008), s. 20. 
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kaçak kazılar yoluyla çalınarak ABD’de Brooklyn Müzesi, Cleveland Sanat Müzesi gibi 
müzelerin koleksiyonlarına dâhil edildiği bilinmektedir.63  

Dünyada kültür varlığı kaçakçılığının ciddi boyutta gerçekleşmesine rağmen, 
kaçakçılık sonucu yitirilen kültür varlıklarının köken ülkeye iadesi örnekleri aynı oranda 
değildir. 1977 ila 1979 yılları arasında Hindistan tarafından UNESCO’ya bildirilen 3.000 
eski eser hırsızlığı olayından yalnızca on vaka çözüme kavuşturulabilmiştir.64 Bu durum, 
çalınan kültür varlıklarını UNESCO gibi uluslararası platformlar aracılığıyla dünya 
kamuoyuna duyuran ülkelerin pek çoğu için geçerlidir.   

Kültür varlığı kaçakçılığı, romantik sanat koleksiyonculuğu, aldatıcı satıcılık ve 
fidye gibi farklı amaçlarla yapılmaktadır. Mexico City’deki Ulusal Antropoloji Müzesi’nin 
1985 yılında büyük bir soygunla yağmalanması sonucunda Maya, Aztek, Zapotek 
kültürlerine ait pek çok tarihi eser çalınmıştır. Soygunlar yoluyla kaçırılan eserlerin 
başında ünlü ressamlara ait tablolar başı çekmektedir. 1988’de Amsterdam’da gerçekleşen 
Stedelijk Müzesi soygunu neticesinde, Van Gogh ve Cézanne’ın meşhur tabloları dâhil 30 
milyon İngiliz sterlini değerinde sanat eseri çalınmıştır.65  

Yasa dışı yollarla köken ülkelerden çıkarılan kültür varlıklarının herhangi bir müze 
veya koleksiyona dâhil edilmesi, ya doğrudan kaçakçı aracılar yoluyla satın alınması ya da 
müzayedelerden temin edilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.  

Müzayedeler, uluslararası düzeyde kültür varlığı kaçakçılığı yoluyla temin edilen 
eserlerin el değiştirdiği mecraların başında gelmektedir. Müzayede şirketleri eserleri satışa 
sunan şahıslar ve alıcılar hakkında bilgi paylaşımı yapmamaktadır. Bu durum, el değiştiren 
eserin takibini de zorlaştırmaktadır. 1985 yılının Aralık ayında, Londra’da Sotheby’s 
Müzayede Evi tarafından düzenlenen bir mezatta, yaklaşık M.Ö. 400 yılına tarihlenen altı 
adet Yunan ve Roma vazosu satışa sunulmuştur. Bazı müze uzmanları ve akademisyenler, 
bu eserlerin Güney İtalya’da yer alan Apulia Bölgesi’ndeki mezarlardan kaçak kazılar 
yoluyla çıkarıldığı üzerinde mutabık kalmalarından sonra, müzayede evinin satışı 
durdurması talep edilmiştir. Ancak, Sotheby’s kaçakçılığı belgeleyecek kanıtların 
kendilerine sunulamaması nedeniyle satışı gerçekleştirmiştir.66 Müzayedelerin kültür 
varlığı kaçakçılığında oynadığı role diğer bir örnek olarak, yine Sotheby’s Müzayede 
Evi’nin 1993 yılının Ekim ayında düzenlediği müzayedede, Kamboçya’nın Angkor kutsal 
alanından çalınan ve çalındığı Eylül 1993’te ICOM tarafından yayınlanarak duyurulmasına 
rağmen satışa sunulan heykeller verilebilir.67 

Londra’da bulunan önemli müzayede evleri gibi, sanat eseri ve kültür varlığı 
ticareti yapan müzayede evleri de sınırlı ölçüde hukuki kontrole tâbi tutulmaktadır. Bu 
müzayede evleri satıcının ilk bakışta (prima facie) satışa sunulan eserin sahibi olduğunu 
savunmaktadır. Müzayedelerin pek çoğunda satışa sunulan eserlerin içeriği, orijinalliği ve 
kökeni konusunda verilen bilginin doğruluğunun kesin olduğu yönünde bilgi 
verilmemektedir. İngiltere’nin UNESCO 1970 Sözleşmesi’ni 2002 yılında kabul etmesine 

																																																													
63 Clemency Coggins, “Illicit Traffic in Pre-Columbian Antiquities,” Art Journal 29/1 (1969): 94-98. 
64 Greenfield (2007), s. 247. 
65 Greenfield (2007), s. 245. 
66 Greenfield (2007), ss. 252-253. 
67 Greenfield (2007), s. 253. Söz konusu eserlerin daha sonra Kamboçya’ya iadesi sağlanmıştır. 
https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/khmer-statue-2013-cambodia-and-sotheby2019s-and-the-united-
states/case-note-khmer-statue-2013-cambodia-and-sotheby2019s-and-the-united-states/at_download/file 
(Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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kadar, burada düzenlenen müzayedelerde satışa sunulan eserlerin çalıntı olduğunun 
kanıtlanması durumunda dahi sahibine iadesi gerçekleşmemiştir.68  

Müzayedeler yoluyla uluslararası pazara sunulan kültür varlıklarının pek azı, 
yüksek fiyatlara alıcı bulurlar ve çok iyi kondisyon, köken bilgisi ve değere sahiptirler. 
Dolayısıyla, aslında, bu türde “en iyi” eserlerin genellikle yer altından el değiştirdiği ve 
ticarete konu olduğu düşünülmektedir. Britanyalı Robin Symes’in yargılanarak hüküm 
giydiği davanın gösterdiği gibi, Londra, Cenevre ve New York gibi şehirlerdeki 
antrepolarda gizli şekilde pazarlanmak üzere bekletilen kültür varlıkları, eski eser 
piyasasına sunulanın birkaç katıdır. Bu hâlde, müzayedelerin gerçekte yer altından 
yürütülen ticarete konu olan kültür varlıklarının fiyatlarını belirleme konusunda bir role 
sahip olduğu değerlendirilmektedir.69  

İsviçre Kültürel Miras Federal Bürosu yetkilileri, İsviçre’nin İtalya, Yunanistan, 
Türkiye, Tunus ve Mısır gibi ülkelerden kaçırılan sanat eserlerinin merkezi hâline geldiğini 
kabul etmiştir.70 Yasa dışı yollarla temin edilen eserlerin, ithal-ihraç konusunda herhangi 
bir sınırlama olmaksızın İsviçre’de banka kasalarında tutulduğu ve uygun alıcı 
bulunduğunda ABD gibi başka ülkelere pazarlandığı bilinmektedir.71 Diğer taraftan, 
İsviçre’de kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesine ilişkin atılan adımlar da vardır. Bu 
bağlamda, 2005 yılında yapılan yasa değişikliği ile denetimlerin artırıldığı, özellikle 
‘serbest bölge’de kontrolsüz depolamanın önüne geçildiği bilinmektedir.  

Yasa dışı kültür varlığı ticareti ve transferi çeşitli yollarla yapılmaktadır. Köken 
ülkelerden deniz, kara veya havayoluyla yurt dışına çıkarılan kültür varlıkları, aracılar ve 
toplayıcılar tarafından özel koleksiyonlara veya müzelere satılmakta ya da müzayedelerde 
satışa sunulmaktadır. Kültür varlığı kaçakçılığında takip edilen yöntem ve suçun şekli söz 
konusu olduğunda, dünyadaki örneklerin benzer özellikler taşıdığı görülmektedir. 
Herhangi bir ülkeden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan kültür varlıkları, ya o ülkeye 
coğrafi açıdan yakın olan bir ülkeye ya da sanat eseri pazarında yer alan bir başka ülkeye 
ulaştırılır. Eserler transit konumunda olan bu ülkelerden nihai varış yerleri olan pazarlara 
aktarılır ve burada “yasal” hâle gelebilmeleri için köken bilgileri değiştirilerek piyasaya 
sunulur.72 Diğer yandan, kültür varlığı kaçakçılığı olaylarının çoğunlukla organize suçla 
bağlantılı olduğu tespit edilmektedir. Yunanistan’daki yasa dışı kültür varlığını konu alan 
bir çalışmada ele alınan suç örneklerinin önemli oranda organize suça işaret ettiği 
belirtilmiştir. Yine aynı çalışmada, dava örneklerinin beşte birinin yasa dışı silah veya 
uyuşturucu kaçakçılığıyla ilintili olduğu tespit edilmiştir. Yunanistan’da kültür varlığı 
kaçakçılığı sürecinde rol alan ve suça karışan şahısların arasında iş adamlarının başı 
çektiği, onları inşaat sektöründe çalışn kişilerin izlediği görülmektedir.73 Dünya çapında 
tarihî eser ve sanat eseri kaçakçılığı yapanların toplumun hemen her kesiminden çıktığı, 
ancak sıklıkla gazeteci, sanat eseri tüccarları ve hatta diplomatik bagajın kontrol 
edilmemesi avantajından istifade eden diplomatlardan oluştuğu ifade edilmektedir.74 
																																																													
68 Greenfield (2007), s. 257. 
69 Peter Watson, “Convicted Dealers: What We Can Learn,” Neil Brodie, vd. (der.), Archaeology, Cultural 
Heritage, and the Antiquities Trade (Gainesville: University Press of Florida, 2006), s. 95. 
70 Greenfield (2007), s. 257. 
71 Greenfield (2007), s. 257. 
72 Morag M. Kersel, “From the Ground to the Buyer. A Market Analysis of the Trade in Illegal Antiquities,” 
Neil Brodie, vd. (der.), Archaeology, Cultural Heritage, and the Antiquities Trade (Gainesville: University 
Press of Florida, 2006), s. 189-190. 
73 Konstantinos Orfeas Sotiriou, “The Illicit Trade of Antiquities in the Aegean Area,” Uluslararası Gazi 
Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu – III (Kocaeli: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2017), s. 339-
345. 
74 Greenfield (2007), s. 247. 
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kaçak kazılar yoluyla çalınarak ABD’de Brooklyn Müzesi, Cleveland Sanat Müzesi gibi 
müzelerin koleksiyonlarına dâhil edildiği bilinmektedir.63  

Dünyada kültür varlığı kaçakçılığının ciddi boyutta gerçekleşmesine rağmen, 
kaçakçılık sonucu yitirilen kültür varlıklarının köken ülkeye iadesi örnekleri aynı oranda 
değildir. 1977 ila 1979 yılları arasında Hindistan tarafından UNESCO’ya bildirilen 3.000 
eski eser hırsızlığı olayından yalnızca on vaka çözüme kavuşturulabilmiştir.64 Bu durum, 
çalınan kültür varlıklarını UNESCO gibi uluslararası platformlar aracılığıyla dünya 
kamuoyuna duyuran ülkelerin pek çoğu için geçerlidir.   

Kültür varlığı kaçakçılığı, romantik sanat koleksiyonculuğu, aldatıcı satıcılık ve 
fidye gibi farklı amaçlarla yapılmaktadır. Mexico City’deki Ulusal Antropoloji Müzesi’nin 
1985 yılında büyük bir soygunla yağmalanması sonucunda Maya, Aztek, Zapotek 
kültürlerine ait pek çok tarihi eser çalınmıştır. Soygunlar yoluyla kaçırılan eserlerin 
başında ünlü ressamlara ait tablolar başı çekmektedir. 1988’de Amsterdam’da gerçekleşen 
Stedelijk Müzesi soygunu neticesinde, Van Gogh ve Cézanne’ın meşhur tabloları dâhil 30 
milyon İngiliz sterlini değerinde sanat eseri çalınmıştır.65  

Yasa dışı yollarla köken ülkelerden çıkarılan kültür varlıklarının herhangi bir müze 
veya koleksiyona dâhil edilmesi, ya doğrudan kaçakçı aracılar yoluyla satın alınması ya da 
müzayedelerden temin edilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.  

Müzayedeler, uluslararası düzeyde kültür varlığı kaçakçılığı yoluyla temin edilen 
eserlerin el değiştirdiği mecraların başında gelmektedir. Müzayede şirketleri eserleri satışa 
sunan şahıslar ve alıcılar hakkında bilgi paylaşımı yapmamaktadır. Bu durum, el değiştiren 
eserin takibini de zorlaştırmaktadır. 1985 yılının Aralık ayında, Londra’da Sotheby’s 
Müzayede Evi tarafından düzenlenen bir mezatta, yaklaşık M.Ö. 400 yılına tarihlenen altı 
adet Yunan ve Roma vazosu satışa sunulmuştur. Bazı müze uzmanları ve akademisyenler, 
bu eserlerin Güney İtalya’da yer alan Apulia Bölgesi’ndeki mezarlardan kaçak kazılar 
yoluyla çıkarıldığı üzerinde mutabık kalmalarından sonra, müzayede evinin satışı 
durdurması talep edilmiştir. Ancak, Sotheby’s kaçakçılığı belgeleyecek kanıtların 
kendilerine sunulamaması nedeniyle satışı gerçekleştirmiştir.66 Müzayedelerin kültür 
varlığı kaçakçılığında oynadığı role diğer bir örnek olarak, yine Sotheby’s Müzayede 
Evi’nin 1993 yılının Ekim ayında düzenlediği müzayedede, Kamboçya’nın Angkor kutsal 
alanından çalınan ve çalındığı Eylül 1993’te ICOM tarafından yayınlanarak duyurulmasına 
rağmen satışa sunulan heykeller verilebilir.67 

Londra’da bulunan önemli müzayede evleri gibi, sanat eseri ve kültür varlığı 
ticareti yapan müzayede evleri de sınırlı ölçüde hukuki kontrole tâbi tutulmaktadır. Bu 
müzayede evleri satıcının ilk bakışta (prima facie) satışa sunulan eserin sahibi olduğunu 
savunmaktadır. Müzayedelerin pek çoğunda satışa sunulan eserlerin içeriği, orijinalliği ve 
kökeni konusunda verilen bilginin doğruluğunun kesin olduğu yönünde bilgi 
verilmemektedir. İngiltere’nin UNESCO 1970 Sözleşmesi’ni 2002 yılında kabul etmesine 

																																																													
63 Clemency Coggins, “Illicit Traffic in Pre-Columbian Antiquities,” Art Journal 29/1 (1969): 94-98. 
64 Greenfield (2007), s. 247. 
65 Greenfield (2007), s. 245. 
66 Greenfield (2007), ss. 252-253. 
67 Greenfield (2007), s. 253. Söz konusu eserlerin daha sonra Kamboçya’ya iadesi sağlanmıştır. 
https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/khmer-statue-2013-cambodia-and-sotheby2019s-and-the-united-
states/case-note-khmer-statue-2013-cambodia-and-sotheby2019s-and-the-united-states/at_download/file 
(Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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Son 10-20 yıl içinde savaşlar ve iç karışıklıklar nedeniyle kültür varlıklarını büyük 
ölçüde yitiren ülkelerin sayısında artış görülmektedir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan 
en kapsamlı kültür varlığı tahribatı bu yıllarda yaşanmştır ve bu durum Afganistan, Mali, 
Libya, Yemen, Irak ve Suriye örneğinde olduğu gibi devam etmektedir.  
 

3.3. TÜRKİYE’DE KÜLTÜR VARLIĞI KAÇAKÇILIĞI 

Kültür varlığı tahribatı ve kaçakçılığı tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Kültür 
varlıklarına yönelik hırsızlık vakalarının 16. yüzyılda gerçekleştiğine ilişkin elimizde tarihî 
kanıtlar vardır. 6 Ağustos 1577 tarihli bir mühimme defterinde yer alan bilgiye göre, Bursa 
Ulu Camii’nden bu camiye vakfedilmiş olan bir Kur’an-ı Kerim’in çalındığı, daha sonra 
bulunarak yerine konulduğu anlaşılmaktadır.75 Kültür varlıklarına yönelik tehdit, Osmanlı 
Devleti’nin bu konuda önlem alma gereksinimini doğurmuştur. III. Murat Döneminden 
kalma bir başka mühimme defterinde, Atina ve civarındaki bazı mahallerde bulunan eski 
sütun ve somekilerin bulundukları mahallerde korunmasına ilişkin bir hüküm yer 
almaktadır.76 Anıtsal yapıların Osmanlı İmparatorluğu Döneminde korunmasına bir başka 
örnek de Aksaray kadısına hitaben yazılan bir hükümde yer almaktadır. Bu belgede 
Aksaray’da bulunan Selçuklu hanının başka binaların yapımında kullanılmak üzere 
taşlarının alınması yoluyla tahrip edilmesini engellemek amacı güdülmektedir.77  

Osmanlı İmparatorluğu topraklarına yönelik kültürel yağma, özellikle 19. yüzyılda 
ciddi boyutlara ulaşmıştır. Örneğin Troya eserleri, bu dönemde Heinrich Schliemann 
tarafından yurt dışına kaçırılmıştır. Erken yaşlarından itibaren arkeolojiye ilgi duyan ve 
Homeros’un İlyada adlı eserinde geçen Troya’yı keşfetmeyi hayal eden Schliemann, 
öncelikle Çanakkale Hisarlık’ta, daha sonra Troya’da ferman ile verilen izinle, 1868 
yılından itibaren kazı ve araştırmalarına başlamıştır. 1873 yılında altın, gümüş ve 
elektrondan mamül takı, kap, bakır ve tunçtan üretilmiş silah ve aletlerden oluşan 155 
parçalık bir hazineyi bularak gizlice Atina’ya göndermiştir. Sonradan yazdığı bir kitabında 
bu hazineyi kaçırarak onu “bilim adına kurtardığını” belirtmiştir. Bu hazine daha sonra 
İngiltere’de sergilenmiş, bunun akabinde Berlin Müzesi’ne devredilmiştir.78 Troya 
hazinesinin, yurt dışına kaçırılmasından sonra Babıali tarafından Atina’da dava açılmıştır. 
Bu dava sonucunda 10.000 Frank ceza ödemeye mahkûm edilen Schliemann, Nisan 
1875’te Maarif Nazırlığı’na Müze-i Hümayun’da kullanılmak üzere 50.000 Frank 
yolladığını belirtmiştir. Bu dava nedeniyle ve Osman Hamdi Bey’in Müze-i Hümayun 
Müdürlüğüne atanmasıyla Schliemann’ın Troya’da yürüttüğü çalışmalar hız kesse de 
devam etmiştir.79  

20. yüzyıl başlarında Avrupa koleksiyonculuk piyasasında İslam eserlerine yönelik 
ilginin arttığı görülmektedir. Buna mukabil, Osmanlı İmparatorluğu topraklarındaki İslam 
																																																													
75 İsmail E. Erünsal, Kütüphanecilikle İlgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler II (İstanbul: İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1989), s. 146. 
76 İsmail Günay Paksoy, “Bazı Belgeler Işığında Osmanlı Devleti’nin Kültür Mirası Politikası Üzerine 
Düşünceler,” içinde Zeynep Rona (yay. haz.), Osman Hamdi Bey ve Dönemi. Sempozyum 17-18 Aralık 1992 
(İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1993), s. 202-203. 
77 Paksoy (1993), s. 202-203. 
78 Heinrich Schliemann, bu hazine ve Troya’da yürüttüğü çalışmaları şurada anlatmaktadır: Trojanische 
Alterthümer. Bericht über die Ausgrabungen in Troja (Bericht und Atlas) (Leipzig, 1874). 
79 Ufuk Esin, “19. Yüzyıl Sonlarında Heinrich Schliemann’ın Troya Kazıları ve Osmanlılarla İlişkileri,” 
Zeynep Rona (yay.haz.), Osman Hamdi Bey ve Dönemi. Sempozyum 17-18 Aralık 1992 (İstanbul: Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları, 1993), s. 179-191. 
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eserlerinin muhafaza edilmeye başlandığına tanık olunmaktadır. 1910 yılında Saadet ve 
Sabah gazetelerinde Konya ve civarındaki tarihî mekânlardan çini ve halıların çalındığına 
dair haberler yayınlanmıştır. Müze-i Hümayun Maarif Nezaretine durumu bir yazıyla 
bildirerek o dönemde Evkaf Nezaretine bağlı olan dinî mekânlarda bulunan yakın geçmişe 
ait eser ve eşyaların çalınması olaylarının artması dolayısıyla, bu eserlerin Çinili Köşk’te 
korunması maksadıyla bir teklif hazırlanmakta olduğunu belirterek, çalınan eserlerin yurt 
dışına kaçırılmasının engellenmesi yönünde bir tedbir olarak, konunun Gümrük Teşkilatına 
bildirilmesini talep etmiştir.80 Daha sonra Maarif Vekâletince müze müdürü başkanlığında 
bir komisyon kurularak dinî eserlerin hem hırsızlık tehdidine karşı korunması, hem de 
kendi bağlamlarından ayrılarak bir müze objesine dönüşmesi sağlanmıştır.81  

20. yüzyılın ilk çeyreği, özellikle İslami eserlere yönelik yoğun hırsızlık olaylarının 
yaşandığı bir dönem olmuştur. 1909 yılına ait bir belgede Eyüp’teki Sokollu Mehmet Paşa 
türbesinden çalınan yetmiş iki parça çiniden söz edilir.82 Ayrıca, 1914’te Süleymaniye 
Külliyesi’nin imaretinde kurulan Evkaf Müzesi’ne taşınan Müze-i Hümayun’un İslam 
eserleri koleksiyonunda bulunan halıların büyük kısmı, kısa zamanda hırsızlık olayları 
neticesinde çalınmıştır.83  

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Batılı ülkelerin eski eser talebi yurt içinde oluşturulan 
örgütsel yapılarla karşılanmaya başlanmıştır. Bu örgütsel yapının en alt unsurunu 
genellikle eğitim düzeyleri düşük olan defineciler, kaçak kazıcılar, soyguncular 
oluşturmaktadır. Defineciler ve kaçak kazıcılar sit alanlarında, höyüklerde, ören yerlerinde 
ve tümülüslerde yaptıkları kazılardan elde ettikleri; soyguncular ise müzeler, ören yerleri, 
dinî mekânlar, vb. yerlerden çaldıkları eserleri toplayıcılara iletmektedir. Toplayıcılar; 
kaçak kazıcılar, defineciler veya hırsızlardan elde ettikleri eserleri toplayarak, ülke dışına 
pazarlama kabiliyeti olan “pazarlamacı” olarak tabir edilen şahıslara ulaştırır. 
Pazarlamacılar ise, profesyonel kaçakçılar olup, elde ettikleri eserleri yurt dışındaki 
müzayedelere, galerilere ve koleksiyonculara satan kişilerdir. Genellikle ekonomik 
seviyeleri yüksektir.84 Kültür varlığı kaçakçılığı eserin mülkiyetinin değişikliği ile, yani 
müzelerin veya koleksiyoncuların envanter defterine kaydedilmesiyle veya satışları için 
satış veya ihraç izin belgesinin düzenlenmesiyle sonlanır.85  

Komisyonun 26 Ekim 2017 tarihli toplantısında dinlenen Emniyet Genel 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul HOLOĞLU; 
kültür varlıkları açısından oldukça zengin olması dolayısıyla ülkemizin “kaynak” 
konumunda olduğunu, müzayede evleri ve büyük müzeleri bünyesinde barındıran Batılı 
ülkelerin ise “hedef” konumunda yer aldığını belirttikten sonra, Türkiye’de bulunan 
eserlerin genellikle hedef ülkelere karayolu ile Balkan ülkelerinden Batı Avrupa ülkelerine 
(Almanya, İsviçre, Fransa, ABD) kaçırılmakta olduğunu, ayrıca denizyolu ve havayolunun 
kullanıldığını, bunun dışında kargo gönderimi yolunun da denendiğini ifade etmiştir.86  

 

																																																													
80 Shaw (2004), s. 292. 
81 Shaw (2004), s. 292-293. 
82 Shaw (2004), s. 293. 
83 Shaw (2004), s. 295-6. 
84 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu’nun 
26 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
85 Karaduman (2008), s. 50-71. 
86 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu’nun 
26 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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Son 10-20 yıl içinde savaşlar ve iç karışıklıklar nedeniyle kültür varlıklarını büyük 
ölçüde yitiren ülkelerin sayısında artış görülmektedir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan 
en kapsamlı kültür varlığı tahribatı bu yıllarda yaşanmştır ve bu durum Afganistan, Mali, 
Libya, Yemen, Irak ve Suriye örneğinde olduğu gibi devam etmektedir.  
 

3.3. TÜRKİYE’DE KÜLTÜR VARLIĞI KAÇAKÇILIĞI 

Kültür varlığı tahribatı ve kaçakçılığı tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Kültür 
varlıklarına yönelik hırsızlık vakalarının 16. yüzyılda gerçekleştiğine ilişkin elimizde tarihî 
kanıtlar vardır. 6 Ağustos 1577 tarihli bir mühimme defterinde yer alan bilgiye göre, Bursa 
Ulu Camii’nden bu camiye vakfedilmiş olan bir Kur’an-ı Kerim’in çalındığı, daha sonra 
bulunarak yerine konulduğu anlaşılmaktadır.75 Kültür varlıklarına yönelik tehdit, Osmanlı 
Devleti’nin bu konuda önlem alma gereksinimini doğurmuştur. III. Murat Döneminden 
kalma bir başka mühimme defterinde, Atina ve civarındaki bazı mahallerde bulunan eski 
sütun ve somekilerin bulundukları mahallerde korunmasına ilişkin bir hüküm yer 
almaktadır.76 Anıtsal yapıların Osmanlı İmparatorluğu Döneminde korunmasına bir başka 
örnek de Aksaray kadısına hitaben yazılan bir hükümde yer almaktadır. Bu belgede 
Aksaray’da bulunan Selçuklu hanının başka binaların yapımında kullanılmak üzere 
taşlarının alınması yoluyla tahrip edilmesini engellemek amacı güdülmektedir.77  

Osmanlı İmparatorluğu topraklarına yönelik kültürel yağma, özellikle 19. yüzyılda 
ciddi boyutlara ulaşmıştır. Örneğin Troya eserleri, bu dönemde Heinrich Schliemann 
tarafından yurt dışına kaçırılmıştır. Erken yaşlarından itibaren arkeolojiye ilgi duyan ve 
Homeros’un İlyada adlı eserinde geçen Troya’yı keşfetmeyi hayal eden Schliemann, 
öncelikle Çanakkale Hisarlık’ta, daha sonra Troya’da ferman ile verilen izinle, 1868 
yılından itibaren kazı ve araştırmalarına başlamıştır. 1873 yılında altın, gümüş ve 
elektrondan mamül takı, kap, bakır ve tunçtan üretilmiş silah ve aletlerden oluşan 155 
parçalık bir hazineyi bularak gizlice Atina’ya göndermiştir. Sonradan yazdığı bir kitabında 
bu hazineyi kaçırarak onu “bilim adına kurtardığını” belirtmiştir. Bu hazine daha sonra 
İngiltere’de sergilenmiş, bunun akabinde Berlin Müzesi’ne devredilmiştir.78 Troya 
hazinesinin, yurt dışına kaçırılmasından sonra Babıali tarafından Atina’da dava açılmıştır. 
Bu dava sonucunda 10.000 Frank ceza ödemeye mahkûm edilen Schliemann, Nisan 
1875’te Maarif Nazırlığı’na Müze-i Hümayun’da kullanılmak üzere 50.000 Frank 
yolladığını belirtmiştir. Bu dava nedeniyle ve Osman Hamdi Bey’in Müze-i Hümayun 
Müdürlüğüne atanmasıyla Schliemann’ın Troya’da yürüttüğü çalışmalar hız kesse de 
devam etmiştir.79  

20. yüzyıl başlarında Avrupa koleksiyonculuk piyasasında İslam eserlerine yönelik 
ilginin arttığı görülmektedir. Buna mukabil, Osmanlı İmparatorluğu topraklarındaki İslam 
																																																													
75 İsmail E. Erünsal, Kütüphanecilikle İlgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler II (İstanbul: İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1989), s. 146. 
76 İsmail Günay Paksoy, “Bazı Belgeler Işığında Osmanlı Devleti’nin Kültür Mirası Politikası Üzerine 
Düşünceler,” içinde Zeynep Rona (yay. haz.), Osman Hamdi Bey ve Dönemi. Sempozyum 17-18 Aralık 1992 
(İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1993), s. 202-203. 
77 Paksoy (1993), s. 202-203. 
78 Heinrich Schliemann, bu hazine ve Troya’da yürüttüğü çalışmaları şurada anlatmaktadır: Trojanische 
Alterthümer. Bericht über die Ausgrabungen in Troja (Bericht und Atlas) (Leipzig, 1874). 
79 Ufuk Esin, “19. Yüzyıl Sonlarında Heinrich Schliemann’ın Troya Kazıları ve Osmanlılarla İlişkileri,” 
Zeynep Rona (yay.haz.), Osman Hamdi Bey ve Dönemi. Sempozyum 17-18 Aralık 1992 (İstanbul: Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları, 1993), s. 179-191. 
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Resim 1: Türkiye’den Avrupa’ya kültür varlığı kaçakçılığının rotaları 

 

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Komisyona sunulan 2012-2017 yıllarını 
kapsayan olay ve eser sayıları bazında kültür varlığı kaçakçılığı istatistikleri Tablo 1’de; 
Jandarma sorumluluk bölgesine dair istatistikler ise Tablo 2’de yer almaktadır. Tek bir 
olayda binlerce ufak obje ele geçirilmesi gibi durumlardan dolayı, eser sayısının suç ile 
mücadelede baz alınmaması gerektiği de unutulmamalıdır.87 Nitekim, Emniyet ve 
Jandarma sorumluluk bölgelerinde ele geçirilen tarihî eserlerin büyük bir kısmını sikkeler 
oluşturmaktadır. Bunun sebebi ise; sikkelerin dedektör ile kolaylıkla tespit edilebilmesi, 
hacim olarak fazla yer kaplamaması, bir yerden bir yere naklinin kolay olması, yurt içi ve 
yurt dışında alıcısının çok olmasından kaynaklanmaktadır.88  

Kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele sırasında ele geçirilen eserlerden bir 
kısmının dolandırıcılık amaçlı olarak piyasaya sürülen, özellikle sikke ve heykelcikten 
oluşan taklit/imitasyon eserler olduğu bilinmektedir.89 

 
 

 
 

																																																													
87 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu’nun 
26 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
88 Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Jandarma Yarbay Güven Öngören’in 
30 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
89 İçişleri Bakanlığının Komisyona sunduğu 14 Mart 2018 tarihli bilgi notu. 
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Tablo 1: Emniyet Genel Müdürlüğünün son beş yıla ait kültür varlığı kaçakçılığı verileri90 

Yıl Olay Sayısı Ele Geçen Eser Adedi 

2012 470 29.015 

2013 484 28.532 

2014 418 36.153 

2015 464 44.669 

2016 339 62.875 

2017 358 28.133 

Toplam 2533 229.377 
 

Tablo 2: Jandarma Genel Komutanlığının son beş yıla ait kültür varlığı kaçakçılığı verileri91  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jandarma sorumluluk bölgesinde, son beş yıl (2012-2017) içerisinde meydana gelen 
kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı olaylarının %61’ini izinsiz kazı olayları, %19’unu ise sit 
koşullarına aykırı hareket suçları oluşturmaktadır. Olayların daha ziyade kültür mirası 
yönünden daha zengin olan Antalya (557), İzmir (361), Konya (359), Muğla (346) ve 
Manisa (281) illerinde yoğunlaştığı görülmektedir.92 

																																																													
90 İçişleri Bakanlığının Komisyona sunduğu 14 Mart 2018 tarihli bilgi notu. 
91 İçişleri Bakanlığının Komisyona sunduğu 14 Mart 2018 tarihli bilgi notu.	
92 Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Jandarma Yarbay Güven Öngören’in 
30 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 

Yıl Olay Sayısı Ele Geçen Eser Adedi 

2012 1326 20.563 

2013 1468 26.393 

2014 1828 23.156 

2015 1684 26.450 

2016 1836 21.046 

2017 (30/11/2017) 1409 21.046 

Toplam 9551 143.624 
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Resim 1: Türkiye’den Avrupa’ya kültür varlığı kaçakçılığının rotaları 

 

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Komisyona sunulan 2012-2017 yıllarını 
kapsayan olay ve eser sayıları bazında kültür varlığı kaçakçılığı istatistikleri Tablo 1’de; 
Jandarma sorumluluk bölgesine dair istatistikler ise Tablo 2’de yer almaktadır. Tek bir 
olayda binlerce ufak obje ele geçirilmesi gibi durumlardan dolayı, eser sayısının suç ile 
mücadelede baz alınmaması gerektiği de unutulmamalıdır.87 Nitekim, Emniyet ve 
Jandarma sorumluluk bölgelerinde ele geçirilen tarihî eserlerin büyük bir kısmını sikkeler 
oluşturmaktadır. Bunun sebebi ise; sikkelerin dedektör ile kolaylıkla tespit edilebilmesi, 
hacim olarak fazla yer kaplamaması, bir yerden bir yere naklinin kolay olması, yurt içi ve 
yurt dışında alıcısının çok olmasından kaynaklanmaktadır.88  

Kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele sırasında ele geçirilen eserlerden bir 
kısmının dolandırıcılık amaçlı olarak piyasaya sürülen, özellikle sikke ve heykelcikten 
oluşan taklit/imitasyon eserler olduğu bilinmektedir.89 

 
 

 
 

																																																													
87 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu’nun 
26 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
88 Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Jandarma Yarbay Güven Öngören’in 
30 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
89 İçişleri Bakanlığının Komisyona sunduğu 14 Mart 2018 tarihli bilgi notu. 
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Şekil 1: Jandarma sorumluluk bölgesinde 2012-2017 yılları arasında tespit edilen kültür varlığı 
kaçaklığı olayları dağılımı93 

 

Şekil 2: Jandarma sorumluluk bölgesinde 2012-2017 yılları arasında tespit edilen kültür varlığı 
kaçakçılığı olaylarının illere göre dağılımı94  

																																																													
93 İçişleri Bakanlığının Komisyona sunduğu 14 Mart 2018 tarihli bilgi notu. 
94	İçişleri Bakanlığının Komisyona sunduğu 14 Mart 2018 tarihli bilgi notu.	
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KÜLTÜR VARLIĞI KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ 

4.1. ULUSAL DÜZEYDE KURUMLARIN ROLÜ VE İŞLEVİ  

Kültür varlıkları ekseninde geçmişten günümüze ülkemizin yürüttüğü kültür 
politikalarının temel hedefi, “kültür varlıklarının ait oldukları toprakların bir parçası olarak 
tüm insanlığın ortak mirası olduğu” ve “onların kesinlikle birer ticari meta olarak kabul 
edilmemesi gerektiği” prensibine dayanmaktadır.  

Bu yaklaşımdan yola çıkarak; ülkemiz, ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler 
çerçevesinde diğer ülkelerle iş birliğine giderek, kültür varlıklarının kaçak kazılarla tahrip 
edilmesini, çalınmasını, insanlığın ilgisine ve yararına sunulmaktan alıkonulmasını 
engellemeyi ve tüm bu olumsuzlukları teşvik eden yasa dışı ticaretin önlenmesini 
hedeflemektedir. 

Kültür varlıklarının yasa dışı ticareti ve kaçak kazı olaylarının önlenmesine, ayrıca 
yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarının ülkemize iade edilmesine yönelik 
çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Dışişleri 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından 
koordineli olarak ilgili alanlarda uzman akademisyenlerin de katkılarıyla yürütülmektedir. 

 

4.1.1. Başvuru ve İhbarların Değerlendirilmesi 

Kültür varlığı kaçakçılığı, kaçak kazı, define arama, yurt dışına çıkarılan 
eserlerimiz vb. konularla ilgili CİMER, BİMER, ALO 176, dilekçe ve e-posta vasıtasıyla 
alınan başvurular ile ihbarlar ilgili kurumlar tarafından iş birliği içinde değerlendirilmekte 
ve başvuruların sonuçlanması sağlanmaktadır.  

 

4.1.2. Çalınan Eserlerin Duyurularının Yapılması 

Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğünce kayıt altına alınan 
eserlerden birinin çalınması veya kaybolması durumunda, çalınan/kaybolan eserlere ait 
fotoğraflı envanter bilgileri, valiliklerin bünyesinde bulunan il kültür ve turizm 
müdürlüklerine gönderilerek eserlerin arattırılması, müze müdürlüklerine herhangi bir 
şekilde gelmesi hâlinde bilgi verilmesi, müze müdürlükleri denetimindeki 
koleksiyoncuların, kültür varlığı ticareti yapanların ve özel müzelerin uyarılması 
istenmektedir. 

Çalınan veya kaybolan esere ilişkin olarak yurt dışında gerekli araştırmaların 
yapılması, eserlerin yurt dışına çıkarılması ihtimaline karşın gerekli tedbirlerin alınması ve 
gümrük kapılarının uyarılması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Dışişleri Bakanlığına, 
İçişleri Bakanlığına ve Adalet Bakanlığına duyurular yapılmakta, söz konusu eserlerin 
bulunması hâlinde Kültür ve Turizm Bakanlığına veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne bilgi 
verilmesi istenmektedir. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla eserlerin fotoğraflı envanter 

48 
 

	

 

Şekil 1: Jandarma sorumluluk bölgesinde 2012-2017 yılları arasında tespit edilen kültür varlığı 
kaçaklığı olayları dağılımı93 

 

Şekil 2: Jandarma sorumluluk bölgesinde 2012-2017 yılları arasında tespit edilen kültür varlığı 
kaçakçılığı olaylarının illere göre dağılımı94  

																																																													
93 İçişleri Bakanlığının Komisyona sunduğu 14 Mart 2018 tarihli bilgi notu. 
94	İçişleri Bakanlığının Komisyona sunduğu 14 Mart 2018 tarihli bilgi notu.	
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bilgileri, INTERPOL Çalıntı Sanat Eserleri Veri Tabanı’nda kayıt altına alınarak yurt 
içinde ve yurt dışında aratılması sağlanmaktadır.95 

Çalınan/kaybolan kültür varlıklarına ait fotoğraflı envanter bilgileri, kamunun ve 
ilgililerin bilgilendirilmesi amacıyla; 
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,195647/calinan--kaybolan-ve-bulunan-kultur-
varliklari.html veya vakıf eseri ise; https://www.vgm.gov.tr/ kultur-varliklari96 internet 
adresinde yayınlanmaktadır.  

Bu duyurular ile eserin ülkemiz tarafından aratıldığının ulusal ve uluslararası 
platformlarda duyurulması amaçlanmaktadır. Böylelikle çalıntı eserin bir başka müze veya 
koleksiyoncu tarafından satın alınmasının önüne geçilmesi, ülke içinde ve dışında 
dolaşımının ve elden çıkarılmasının zorlaştırılması, yurt içinde veya yurt dışında 
bulunması hâlinde ait oldukları müzelere geri kazandırılarak bilim insanları ve 
ziyaretçilerinin hizmetine sunulması hedeflenmektedir.  

 

4.1.3. Güvenlik Önlemleri 

Tüm kurumlar kültür varlığı kaçakçılığı ve kaçak kazı olaylarının önlenmesine 
ilişkin kendi yetkileri çerçevesinde çeşitli faaliyetler sürdürmekte ise de; bu suçla 
mücadelede temel rol müze, emniyet, jandarma ve gümrük müdürlüklerine düşmektedir. 
Kültür varlığı kaçakçılığını önlemede, özellikle eser ülke sınırları dışına çıkmadan 
engelleyebilmek çok önemlidir.97 Yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarılan bir eserin ülkemize 
iadesi hem uzun yıllar sürmekte hem de ülke ekonomisine maddi külfet getirmektedir. 

Öncelikle, müzenin bina ve eser olarak genel güvenliğini sağlamak, yangın, sabotaj 
ve soygunlara karşı gerekli tedbirleri almak, risk durumlarına karşı önlem planlarını ilgili 
birimlerden de yararlanarak hazırlamak, müze müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları 
arasında yer almaktadır.98 

Bilindiği üzere, Anadolu hemen her köşesinde kültür hazineleri bulunduran bir 
coğrafyadır. Bu eserlerin korunmasının yöntemlerinden biri de taşınır ve taşınmaz kültür 
varlıklarının kayıt altına alınmasıdır. Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin 
envanter çalışmalarının tamamlanması ile hırsızlık olaylarının büyük oranda önüne 
geçilmesi mümkün olmakta; ayrıca, ülkemizde envanter kaydı bulunan bir eserin yurt 
dışında tespit edilmesi durumunda, aidiyeti ispatlayan kesin verinin mevcut olması 
sayesinde iadesi sağlanabilmektedir. 

Bu kapsamda, ülkemiz koleksiyonlarında yer alan taşınır ve taşınmaz kültür 
varlıkları ile sit alanları kayıtlarının dijital ortama aktarılarak, korumacılıkta dünya 
standartlarının sağlanmasını teminen Kültür ve Turizm Bakanlığınca iki önemli proje 

																																																													
95 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla 
Mücadele ve Teberrükat Müdürü Nazife Yiğit’in 19 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak 
Hizmetleri Başkanlığı. 
96 Vakıflar Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ve Teberrükat Müdürü Nazife Yiğit’in 19 Ekim 2017 
tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
97 Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Büyükelçi Lale Ülker’in 19 Ekim 
2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
98 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 5 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
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yürütülmektedir. Bunlar Müzeler Ulusal Envanter Sistemi (MUES) ve Tescilli Taşınmaz 
Ulusal Envanter Sistemi (TUES) olarak anılmaktadır.99  

MUES, tüm müzelerde yer alan eserlerin detaylı bilgilerinin yer verildiği; Tescilli 
Taşınmaz Ulusal Envater Sistemi TUES ise, taşınmaz kültür varlıkları ve sit alanlarının 
ayrıntılı bilgilerinin tutulduğu ulusal nitelikteki veri bankalarıdır. Bu veri bankaları ile 
kültür mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmaktadır.100 

Ayrıca, vakıf müzelerindeki eserler, Vakıf Kayıtları Arşivi’ndeki vakfiyeler ve 
diğer arşiv belgeleri, kütüphanelerde bulunan el yazmaları ve değerli matbu yayınlar, vakıf 
abidelerinin tamamlayıcı parçası olan süsleme unsurları ile cami ve mescitlerde bulunan 
teberrükat eşyasından korunması gerekli olanlar; taşınır vakıf kültür varlıkları olarak 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce kayıt altına alınmakta ve envanterleri yapılmaktadır.101 

Bu bağlamda, vakıf kökenli cami ve mescitlerde bulunan teberrükat eşyasından eski 
eser niteliğinde olan eserlerin tamamı Diyanet İşleri Bakanlığınca İdare Olunan Cami ve 
Mescitlerdeki Teberrükât Eşyası Hakkında Yönetmelik kapsamında illerde teberrükât 
komisyonları tarafından envanterlenmiştir. Ancak, açık alanlardaki eserlerin her biri henüz 
kayıt altına alınamadığından ve iyi korunamadığından bu eserlerin hırsızlığı kayıt altına 
alınan vakıf eserlerine oranla yüksektir. Bu durumu engellemek amacıyla, açık alanlarda 
bulunan çini, âlem, mezar taşları, çeşmeler, kitabeler gibi eserlerin envanterlenmesi projesi 
de video kaydı şeklinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce İstanbul’da başlatılmıştır.102 

Kültür varlığı kaçakçılığını önlemede alınan tedbirlerden biri de, iç piyasanın 
denetim altına alınmasıdır. Zira, yürütülen soruşturmalarda, bazı koleksiyoncuların zaman 
zaman kültür varlığı kaçaklığına karıştığı görülmektedir.103 Bu kapsamda, Kültür ve 
Turizm Bakanlığına bağlı müze müdürlükleri denetiminde faaliyet gösteren özel müzeler 
ile kültür ve tabiat varlığı koleksiyonculuğu yapanların ellerinde bulunan eserlerin 
envanterlenerek kayıt altına alınması, söz konusu müzelerin ilgili mevzuata uygun olarak 
faaliyette bulunup bulunmadıklarının takip edilmesi, yıllık denetimlerininin yapılması ile 
müze ve koleksiyon defterlerinin düzenli tutulmasının sağlanması; kültür varlığı 
kaçakçılığının önlenmesi açısından alınan tedbirlerdendir. Koleksiyoncular ile özel 
müzelere ilişkin iş ve işlemler, 2863 sayılı Kanun’un 24, 26 ve 30. maddeleri ile bu 
kapsamda çıkarılan Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik, Özel Müzeler ve Denetimleri 
Hakkında Yönetmelik ile Korunması Gerekli Taşınır Kültür Varlıklarının Tasnifi, Tescili 
ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. 

Ayrıca, müzayedelerde satışa çıkartılan kültür varlıklarını inceleyip, 2863 sayılı 
Kanun kapsamına girip girmediğini belirlemek, açık arttırmayı gözlemci olarak izlemek ve 
bunlara dair rapor hazırlamak müze müdürlüklerinin görevlerindendir.104 Yurt içinde ve 
yurt dışındaki müzayedelerin sıkı bir şekilde takip edilmesi ile müzayede firmalarının 
çalıntı eserleri satışı önlenebilmektedir. Son yıllarda müzayede firmaları INTERPOL 
aracılığıyla aranan ya da dava konusu olabilecek eserleri satışa sunmaktan büyük ölçüde 
																																																													
99 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt’un 19 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, 
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
100 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt’un 19 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, 
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
101 Vakıflar Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ve Teberrükat Müdürü Nazife Yiğit’in 19 Ekim 2017 
tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.	
102 Vakıflar Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ve Teberrükat Müdürü Nazife Yiğit’in 19 Ekim 2017 
tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
103 İçişleri Bakanlığının Komisyona sunduğu 14 Mart 2018 tarihli bilgi notu. 
104 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 5 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
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bilgileri, INTERPOL Çalıntı Sanat Eserleri Veri Tabanı’nda kayıt altına alınarak yurt 
içinde ve yurt dışında aratılması sağlanmaktadır.95 
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Bu duyurular ile eserin ülkemiz tarafından aratıldığının ulusal ve uluslararası 
platformlarda duyurulması amaçlanmaktadır. Böylelikle çalıntı eserin bir başka müze veya 
koleksiyoncu tarafından satın alınmasının önüne geçilmesi, ülke içinde ve dışında 
dolaşımının ve elden çıkarılmasının zorlaştırılması, yurt içinde veya yurt dışında 
bulunması hâlinde ait oldukları müzelere geri kazandırılarak bilim insanları ve 
ziyaretçilerinin hizmetine sunulması hedeflenmektedir.  

 

4.1.3. Güvenlik Önlemleri 

Tüm kurumlar kültür varlığı kaçakçılığı ve kaçak kazı olaylarının önlenmesine 
ilişkin kendi yetkileri çerçevesinde çeşitli faaliyetler sürdürmekte ise de; bu suçla 
mücadelede temel rol müze, emniyet, jandarma ve gümrük müdürlüklerine düşmektedir. 
Kültür varlığı kaçakçılığını önlemede, özellikle eser ülke sınırları dışına çıkmadan 
engelleyebilmek çok önemlidir.97 Yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarılan bir eserin ülkemize 
iadesi hem uzun yıllar sürmekte hem de ülke ekonomisine maddi külfet getirmektedir. 

Öncelikle, müzenin bina ve eser olarak genel güvenliğini sağlamak, yangın, sabotaj 
ve soygunlara karşı gerekli tedbirleri almak, risk durumlarına karşı önlem planlarını ilgili 
birimlerden de yararlanarak hazırlamak, müze müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları 
arasında yer almaktadır.98 

Bilindiği üzere, Anadolu hemen her köşesinde kültür hazineleri bulunduran bir 
coğrafyadır. Bu eserlerin korunmasının yöntemlerinden biri de taşınır ve taşınmaz kültür 
varlıklarının kayıt altına alınmasıdır. Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin 
envanter çalışmalarının tamamlanması ile hırsızlık olaylarının büyük oranda önüne 
geçilmesi mümkün olmakta; ayrıca, ülkemizde envanter kaydı bulunan bir eserin yurt 
dışında tespit edilmesi durumunda, aidiyeti ispatlayan kesin verinin mevcut olması 
sayesinde iadesi sağlanabilmektedir. 

Bu kapsamda, ülkemiz koleksiyonlarında yer alan taşınır ve taşınmaz kültür 
varlıkları ile sit alanları kayıtlarının dijital ortama aktarılarak, korumacılıkta dünya 
standartlarının sağlanmasını teminen Kültür ve Turizm Bakanlığınca iki önemli proje 

																																																													
95 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla 
Mücadele ve Teberrükat Müdürü Nazife Yiğit’in 19 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak 
Hizmetleri Başkanlığı. 
96 Vakıflar Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ve Teberrükat Müdürü Nazife Yiğit’in 19 Ekim 2017 
tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
97 Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Büyükelçi Lale Ülker’in 19 Ekim 
2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
98 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 5 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
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imtina etmekte ve aksi bir durumun prestijlerini sarsacağı düşüncesiyle hareket 
etmektedir.105 Buna rağmen, zaman zaman büyük müzayede evleri de dâhil bazı 
mecralarda Türkiye’den yasa dışı yollarla çıktığı bilgisi INTERPOL veri tabanında yer 
alan eserlerin satışa sunulduğu görülmektedir. 

Aynı amaç doğrultusunda, ruhsatlı kültür varlığı ticareti yapanlara ilişkin iş ve 
işlemler, Taşınır Kültür Varlığı Ticareti ve Bu Ticarete Ait İşyerleri ile Depoların Denetimi 
Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yürütülmektedir. Bu Yönetmelik uyarınca, söz 
konusu işyerlerinde 2863 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan tasnif işlemleri 
sonucunda müzelerde korunması gerekli olmadığı tespit edilen taşınır kültür varlıkları ile 
korunması gerekli olduğuna karar verilerek tescil edilenlerden devlet müzelerine alınması 
lüzum görülmeyen taşınır kültür varlıklarının ticareti yapılabilmektedir.106 

Kültür varlığı ticareti yapanlara ait işyerlerinde satışa sunulacak kültür varlıklarına 
ilişkin olarak, ticarethanenin denetimi açısından bağlı bulunduğu müze tarafından 
Korunması Gerekli Taşınır Kültür Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları 
Hakkında Yönetmelik’in ekinde yer alan “Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı 
Belgesi” düzenlenir. Söz konusu belgede sahiplik durumunun değişikliği hâlinde 
doldurulması gereken bölümlere yer verilmiştir. Bu kapsamda, eserin satılması (el 
değiştirmesi) söz konusu olduğunda ticarethane sahibi “Ticarethane Ruhsatı”nı aldığı müze 
müdürlüğüne başvurur, müze müdürlüğünce inceleme yapıldıktan sonra “Tescile Tabi 
Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi”nde yer alan sahiplik durumunda gerekli 
değişiklik yapılır ve belge, müze müdürlüğünce onaylanarak yeni sahibine verilir. 

Ruhsatlı taşınır kültür varlığı ticareti yapanların iş yerleri ve depoları, Taşınır 
Kültür Varlığı Ticareti ve Bu Ticarete Ait İşyerleri ile Depoların Denetimi Hakkında 
Yönetmelik’in “Denetim” başlıklı 11. maddesi uyarınca her zaman denetlenebilir.107  

İç piyasanın denetimi gibi, kültür varlıklarımızın yurt dışına çıkışı da denetim altına 
alınmaya çalışılmaktadır. Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının geçici 
olarak sergilenmek üzere, yurt dışına gönderilmesi esasları, Türkiye’de görevli elçilikler ve 
uluslararası kuruluşlar ile konsolosluk mensubu diplomatik statüye sahip kişilerin 
beraberinde getirecekleri ve götürecekleri bu tür varlıkların giriş ve çıkışlarında yapılacak 
işlemler, Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına 
Çıkarılması ve Yurda Sokulması Hakkında Yönetmelik’te belirlenmiştir. Ayrıca, özel ve 
tüzel kişilerce yurt dışına sergi ya da başka bir amaç için çıkarılacak eşyalar (halı, kilim, 
bakır, elişi, antika, eşya vb.) müze müdürlüğü uzmanlarınca incelenmekte ve 2863 sayılı 
Kanun kapsamında olmayanlar için ekspertiz raporu hazırlanmaktadır.108  

Kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesinde bir başka önemli husus, kültür varlığı 
kaçakçılığına konu davaların seyri ve sonucunun takip edilmesidir. Davalar, müze 
müdürlüklerince takip edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilmektedir. Mahkeme 
talepleri doğrultusunda, ele geçirilen eserler 2863 sayılı Kanun kapsamında incelenmekte, 
bilirkişi raporları hazırlanmakta ve uygun görülenler Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve 
Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik 
kapsamında usulüne uygun olarak kaydedilerek müze koleksiyonlarına dâhil 
edilmektedir.109 

																																																													
105 Vakıflar Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ve Teberrükat Müdürü Nazife Yiğit’in 19 Ekim 2017 
tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
106 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
107 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
108 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 5 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
109 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 5 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
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Kültür varlığı kaçakçılığının ilk aşaması olan kaçak kazılar ve soygunlar, kültür 
varlığı kaçakçılığı ile mücadelede en büyük sorunu oluşturmaktadır. Özellikle kaçak 
kazılarla tahrip edilen arkeolojik kontekstin geri dönüşü olmamaktadır. Bir kaçak kazının 
ülkemize maliyeti yalnızca elde edilen eserin kaçırılması değildir. Kaçak kazılar, aynı 
zamanda bilimsel verinin asıl kaynağı olan arkeolojik katmanları zarara uğratmakta veya 
arkeolojik devirlerden sonraki dönemleri temsil eden ve sanat tarihi biliminin alanına giren 
dinî ve sivil mimarî yapıların ve sit alanlarının dönülmez şekilde tahribine sebep 
olmaktadır.110 Kaçak kazı yolu ile elde edilen bir eser son aşamada her kimin mülkiyetinde 
olursa olsun arkeolojik bilginin tamamen kaybına sebep olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bir 
eserin resmî kazılarla bulunması ile kaçak kazı yoluyla piyasaya girmiş ve daha sonrasında 
bir kurumun veya koleksiyoncunun eline geçmiş olması arasında önemli bir fark 
bulunmaktadır. Çünkü, orijinal yerinde bulunan bir eser, o eserin ait olduğu dönemin tarihi, 
kültürü veya yaşayışına dair ipuçları verebilmektedir.111 

Ören yeri düzenleme projelerinin ayrılmaz bir parçası olan güvenlik tedbirlerinin 
arttırılması, Kültür ve Turizm Bakanlığınca alınan ve doğrudan etkili olan bir önlemdir. 
Ancak, ülkemiz kültür varlığı rezervleri açısından zengin bir coğrafya üzerine kurulmuştur. 
Bu sebeple ören yeri olmayan alanlarda gerçekleştirilen kazılarda da kültür tabakalarının 
tahrip edilmesi riski oldukça yüksektir.112 Bu kapsamda, kültür varlığı kaçakçılığı ve kaçak 
kazı olaylarının önlenmesinde temel rol, emniyet ve jandarma birimlerine düşmektedir. 
Devriyelerin arttırılmasının yanı sıra, bu olayların cereyan ettiği alanlarda teknolojiden 
daha fazla faydalanılmalıdır. Bu geniş alanlara hakimiyet kurmak üzere, gece görüşlü, 
harekete duyarlı foto kapanların ve kamera sistemlerinin kurulması hem güvenlik hem de 
caydırıcılık açısından gerekmektedir.113 

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze müdürlükleri, jandarma ve emniyet 
güçleri ile koordinasyonu sağlayarak, özellikle sit alanlarında, kaçak kazı, hırsızlık vb. 
yasa dışı faaliyetlere maruz kalan bölgelerde kontrollerin sıklaştırılmasını sağlamaya 
çalışmaktadır. Kolluk kuvvetlerinin sorumluluk bölgelerinde koleksiyonculuk faaliyeti 
gösterenlerin, müzelerin, SİT alanlarının ve vakıf abidelerinin listeleri Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünce güncel olarak tutularak ilgili kurumlarla 
paylaşılmaktadır.114 

Kültür varlıklarının korunmasında mücadeleci birimlerden olan Jandarma Genel 
Komutanlığı, Türkiye genelinin % 93’ünden sorumlu olup, ülkemizin sahip olduğu kültürel 
mirasın korunmasında önemli bir role sahiptir. Bu doğrultuda, Jandarma Genel 
Komutanlığı; 81 il jandarma komutanlığı, 933 ilçe jandarma komutanlığı ve 2.018 
jandarma karakol komutanlığı ile kültürel mirasın korunması hususunda mücadele 
etmektedir. Ayrıca, Denizli Pamukkale ilçesinde Karahayıt Jandarma Karakol 
Komutanlığı, İzmir Selçuk ilçesinde Meryem Ana Jandarma Karakol Komutanlığı, Antalya 
Manavgat ilçesinde Side İlçe Jandarma Komutanlığı, Ankara Polatlı ilçesinde Yassıhöyük 
Jandarma Karakol Komutanlığı bizzat bu kapsamda kurulmuş jandarma karakollarıdır. Bu 
karakollar, söz konusu alanlarda devriye maarifetiyle güvenlik önlemlerinin arttırılmasının 

																																																													
110 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 5 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
111 Dr. Gül Pulhan’ın 24 Aralık 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
112 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 5 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
113 Prof. Dr. Ertekin Mustafa Doksanaltı’nın 30 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak 
Hizmetleri Başkanlığı. 
114 Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Jandarma Yarbay Güven Öngören’in 
30 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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imtina etmekte ve aksi bir durumun prestijlerini sarsacağı düşüncesiyle hareket 
etmektedir.105 Buna rağmen, zaman zaman büyük müzayede evleri de dâhil bazı 
mecralarda Türkiye’den yasa dışı yollarla çıktığı bilgisi INTERPOL veri tabanında yer 
alan eserlerin satışa sunulduğu görülmektedir. 

Aynı amaç doğrultusunda, ruhsatlı kültür varlığı ticareti yapanlara ilişkin iş ve 
işlemler, Taşınır Kültür Varlığı Ticareti ve Bu Ticarete Ait İşyerleri ile Depoların Denetimi 
Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yürütülmektedir. Bu Yönetmelik uyarınca, söz 
konusu işyerlerinde 2863 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan tasnif işlemleri 
sonucunda müzelerde korunması gerekli olmadığı tespit edilen taşınır kültür varlıkları ile 
korunması gerekli olduğuna karar verilerek tescil edilenlerden devlet müzelerine alınması 
lüzum görülmeyen taşınır kültür varlıklarının ticareti yapılabilmektedir.106 

Kültür varlığı ticareti yapanlara ait işyerlerinde satışa sunulacak kültür varlıklarına 
ilişkin olarak, ticarethanenin denetimi açısından bağlı bulunduğu müze tarafından 
Korunması Gerekli Taşınır Kültür Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları 
Hakkında Yönetmelik’in ekinde yer alan “Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı 
Belgesi” düzenlenir. Söz konusu belgede sahiplik durumunun değişikliği hâlinde 
doldurulması gereken bölümlere yer verilmiştir. Bu kapsamda, eserin satılması (el 
değiştirmesi) söz konusu olduğunda ticarethane sahibi “Ticarethane Ruhsatı”nı aldığı müze 
müdürlüğüne başvurur, müze müdürlüğünce inceleme yapıldıktan sonra “Tescile Tabi 
Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi”nde yer alan sahiplik durumunda gerekli 
değişiklik yapılır ve belge, müze müdürlüğünce onaylanarak yeni sahibine verilir. 

Ruhsatlı taşınır kültür varlığı ticareti yapanların iş yerleri ve depoları, Taşınır 
Kültür Varlığı Ticareti ve Bu Ticarete Ait İşyerleri ile Depoların Denetimi Hakkında 
Yönetmelik’in “Denetim” başlıklı 11. maddesi uyarınca her zaman denetlenebilir.107  

İç piyasanın denetimi gibi, kültür varlıklarımızın yurt dışına çıkışı da denetim altına 
alınmaya çalışılmaktadır. Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının geçici 
olarak sergilenmek üzere, yurt dışına gönderilmesi esasları, Türkiye’de görevli elçilikler ve 
uluslararası kuruluşlar ile konsolosluk mensubu diplomatik statüye sahip kişilerin 
beraberinde getirecekleri ve götürecekleri bu tür varlıkların giriş ve çıkışlarında yapılacak 
işlemler, Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına 
Çıkarılması ve Yurda Sokulması Hakkında Yönetmelik’te belirlenmiştir. Ayrıca, özel ve 
tüzel kişilerce yurt dışına sergi ya da başka bir amaç için çıkarılacak eşyalar (halı, kilim, 
bakır, elişi, antika, eşya vb.) müze müdürlüğü uzmanlarınca incelenmekte ve 2863 sayılı 
Kanun kapsamında olmayanlar için ekspertiz raporu hazırlanmaktadır.108  

Kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesinde bir başka önemli husus, kültür varlığı 
kaçakçılığına konu davaların seyri ve sonucunun takip edilmesidir. Davalar, müze 
müdürlüklerince takip edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilmektedir. Mahkeme 
talepleri doğrultusunda, ele geçirilen eserler 2863 sayılı Kanun kapsamında incelenmekte, 
bilirkişi raporları hazırlanmakta ve uygun görülenler Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve 
Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik 
kapsamında usulüne uygun olarak kaydedilerek müze koleksiyonlarına dâhil 
edilmektedir.109 

																																																													
105 Vakıflar Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ve Teberrükat Müdürü Nazife Yiğit’in 19 Ekim 2017 
tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
106 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
107 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
108 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 5 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
109 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 5 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
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4.1.4. Kültür Varlığı Kaçakçılığı Veri Tabanı 

Kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele konusunda etkin kurumlar, çalınan veya 
kaybolan eserler ile kaçak kazı olaylarına ilişkin olarak kendi bünyelerinde bir veri tabanı 
oluşturmuştur.  

İstatistikî veriler elde etmek, ayrıca suçun yoğun olduğu bölgeler ile suçun 
eğilimleri ve işleniş yöntemleri üzerine analiz yaparak paydaş kurumlarla iş birliği 
içerisinde suçun önlenmesine ilişkin tedbirler almak amacıyla bölge veya il bazında 
bildirilen kaçak kazı, kültür varlığı kaçakçılığı ve hırsızlık gibi olaylar, Kültür ve Turizm 
Bakanlığının ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün veri tabanlarına işlenmektedir.  

Ayrıca, çalınan eserlere ait fotoğraflı envanter bilgileri ile sahte eserlere ilişkin 
veriler, vakıf eseri ise Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sayfasında; arkeolojik ve 
etnografik eser veya sikke ise Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sayfasında 
yayınlamak suretiyle halkın bu konudaki duyarlılığının ve bilgisinin arttırılması sağlanarak 
kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde de, Türkiye ve 
gümrük bölgesi sınırları içerisinde ortaya çıkartılan tüm kaçakçılık olaylarına ilişkin 
bilgilerin toplanması ve depolanması, uluslararası standartlara uygun olarak analizinin 
yapılması ve gerektiğinde ulusal ve uluslararası mücadeleci birimleriyle paylaşımının 
sağlanması amacıyla kaçakçılık bilgi bankası oluşturulmuştur.120 

Diğer yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 
Jandarma Genel Komutanlığına bildirilen kayıp/çalıntı eserlere ait envanter kayıtlarının 
dijital ortama aktarılması maksadıyla “kayıp/çalıntı tarihî eser işlemleri programı” 
hazırlanarak il jandarma komutanlıklarının istifadesine açılmış olup, ülke genelinde 
kayıp/çalıntı tarihÎ eser bilgilerine görsel olarak hızlı ulaşım imkânı sağlanmıştır.121 

 

4.1.5. Eğitim Faaliyetleri 

Kültürel mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında vatandaşların 
rolü oldukça önemlidir. Kaçak kazı veya kültür varlığı kaçakçılığı gibi bu mirasın tahribine 
veya yok olmasına neden olan yasa dışı faaliyetlerle mücadelede en önemli unsur, kamu 
bilincinin arttırılması ve vatandaşların bilgilendirilmesidir. Bu doğrultuda, basılı ve görsel 
malzemeler kullanılmaktadır. 

Öte yandan; kültür varlıklarımızın korunması, kaçak kazılarla tahribinin ve yurt 
dışına kaçırılmasının önlenmesi amacı ile kamu bilincinin arttırılmasına yönelik 
gerçekleştirilen her tür girişim, ilgili kurumlar tarafından desteklenmektedir. Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Serdağ TUĞ, toplumda kültür varlığı 
kaçakçılığının ciddi bir suç olarak görülmediğini ve bu kapsamda farkındalığın artması 
gerektiğini vurgulamıştır.122 

																																																													
120 Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akıllı’nın 26 Ekim 2017 tarihli Dinleme 
Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
121 Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Jandarma Yarbay Güven Öngören’in 
30 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
122 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Serdar Tuğ’un 26 
Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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yanı sıra, teknolojiden de yararlanılarak özellikle insansız hava aracı (İHA-Dron) 
aracılığıyla ulaşılamayan veya devamlı gidilemeyen yerlerde kontrolleri sağlamaktadır.115 

Ayrıca, müze müdürlüklerince kaçak kazı yapılan alanlar incelenmekte, gerekli 
görüldüğü takdirde bu alanlar sit alanı olarak ilan edilmekte ve kurtarma kazıları 
yapılmaktadır. Bilimsel kazı ve araştırma alanları, kurtarma kazı alanları ya da Bakanlar 
Kurulu kararıyla gerçekleştirilen yerli veya yabancı kazıların yapıldığı alanlarda kaçak 
kazıların önlemesini teminen alan güvenliğinin sağlanabilmesine yönelik kazı 
başkanlarınca projeler üretilmekte ve bu projeler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
desteklenmektedir.116  

Kültür varlığı kaçakçılığı suçunun hem münferit hem organize bir şekilde işlendiği 
göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu suçla mücadele edebilmek için kültür varlığı 
kaçakçılığıyla ilgili olarak istihbarî bilgi toplamak, değerlendirmek, suçun men ve takibi 
amacıyla gerekli tedbirleri almak, gerektiğinde ulusal ve uluslararası operasyonlara 
dönüştürmek; ayrıca, suçlu profilleri, yeni suç trendleri, suçun işleniş şekli ve yöntemleri 
ile güzergâhlarına ilişkin merkez odaklı analiz çalışmaları yaparak yeni mücadele 
politikaları belirlemek gerekmektedir. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığına bağlı 
faaliyet gösteren birimler 81 il ve 42 ilçede kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele 
etmektedir.117 

Bunlara ek olarak, KOM Daire Başkanlığınca son yıllarda gittikçe artış gösteren 
kültür varlığı kaçakçılığı suçunun internet üzerinden işlenmesinin engellenmesi 
bağlamında define arama amacıyla oluşturulan internet siteleri ve tarihî eser fotoğraflarının 
paylaşılarak yasa dışı ticarete konu edildiği sosyal paylaşım ağları incelenmekte, suça konu 
olabilecek malzemeler tespit edilmekte ve bu yönde operasyonel çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir.118 

Kültür varlıklarının yasa dışı ticaretini önlemede önemli görevlerden biri de 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına düşmektedir. Gümrük kapılarında amaca yönelik 
kullanılan teknik cihaz ve araçlar ile gerekli tedbirlerin alınması ve etkin bir gümrük 
denetimi büyük önem arz etmektedir. Aynı şekilde, kültür varlığı kaçakçılığı konusunda 
görev alanları içerisinde istihbarat toplayarak araştırma, soruşturma ve operasyon yapmak, 
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği ve gerektiğinde müşterek operasyonlar 
düzenlemek, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yetkisi dâhilindedir.119 

 

																																																													
115 Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı 
Jandarma Albay Veysel Yanık’ın 30 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri 
Başkanlığı. 
116 Prof. Dr. Ertekin Mustafa Doksanaltı’nın 30 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak 
Hizmetleri Başkanlığı.	
117 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu’nun 
26 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
118 İçişleri Bakanlığının Komisyona sunduğu 14 Mart 2018 tarihli bilgi notu. 
119 Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akıllı’nın 26 Ekim 2017 tarihli Dinleme 
Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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4.1.4. Kültür Varlığı Kaçakçılığı Veri Tabanı 

Kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele konusunda etkin kurumlar, çalınan veya 
kaybolan eserler ile kaçak kazı olaylarına ilişkin olarak kendi bünyelerinde bir veri tabanı 
oluşturmuştur.  

İstatistikî veriler elde etmek, ayrıca suçun yoğun olduğu bölgeler ile suçun 
eğilimleri ve işleniş yöntemleri üzerine analiz yaparak paydaş kurumlarla iş birliği 
içerisinde suçun önlenmesine ilişkin tedbirler almak amacıyla bölge veya il bazında 
bildirilen kaçak kazı, kültür varlığı kaçakçılığı ve hırsızlık gibi olaylar, Kültür ve Turizm 
Bakanlığının ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün veri tabanlarına işlenmektedir.  

Ayrıca, çalınan eserlere ait fotoğraflı envanter bilgileri ile sahte eserlere ilişkin 
veriler, vakıf eseri ise Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sayfasında; arkeolojik ve 
etnografik eser veya sikke ise Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sayfasında 
yayınlamak suretiyle halkın bu konudaki duyarlılığının ve bilgisinin arttırılması sağlanarak 
kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde de, Türkiye ve 
gümrük bölgesi sınırları içerisinde ortaya çıkartılan tüm kaçakçılık olaylarına ilişkin 
bilgilerin toplanması ve depolanması, uluslararası standartlara uygun olarak analizinin 
yapılması ve gerektiğinde ulusal ve uluslararası mücadeleci birimleriyle paylaşımının 
sağlanması amacıyla kaçakçılık bilgi bankası oluşturulmuştur.120 

Diğer yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 
Jandarma Genel Komutanlığına bildirilen kayıp/çalıntı eserlere ait envanter kayıtlarının 
dijital ortama aktarılması maksadıyla “kayıp/çalıntı tarihî eser işlemleri programı” 
hazırlanarak il jandarma komutanlıklarının istifadesine açılmış olup, ülke genelinde 
kayıp/çalıntı tarihÎ eser bilgilerine görsel olarak hızlı ulaşım imkânı sağlanmıştır.121 

 

4.1.5. Eğitim Faaliyetleri 

Kültürel mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında vatandaşların 
rolü oldukça önemlidir. Kaçak kazı veya kültür varlığı kaçakçılığı gibi bu mirasın tahribine 
veya yok olmasına neden olan yasa dışı faaliyetlerle mücadelede en önemli unsur, kamu 
bilincinin arttırılması ve vatandaşların bilgilendirilmesidir. Bu doğrultuda, basılı ve görsel 
malzemeler kullanılmaktadır. 

Öte yandan; kültür varlıklarımızın korunması, kaçak kazılarla tahribinin ve yurt 
dışına kaçırılmasının önlenmesi amacı ile kamu bilincinin arttırılmasına yönelik 
gerçekleştirilen her tür girişim, ilgili kurumlar tarafından desteklenmektedir. Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Serdağ TUĞ, toplumda kültür varlığı 
kaçakçılığının ciddi bir suç olarak görülmediğini ve bu kapsamda farkındalığın artması 
gerektiğini vurgulamıştır.122 

																																																													
120 Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akıllı’nın 26 Ekim 2017 tarihli Dinleme 
Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
121 Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Jandarma Yarbay Güven Öngören’in 
30 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
122 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Serdar Tuğ’un 26 
Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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4.1.4. Kültür Varlığı Kaçakçılığı Veri Tabanı 

Kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele konusunda etkin kurumlar, çalınan veya 
kaybolan eserler ile kaçak kazı olaylarına ilişkin olarak kendi bünyelerinde bir veri tabanı 
oluşturmuştur.  

İstatistikî veriler elde etmek, ayrıca suçun yoğun olduğu bölgeler ile suçun 
eğilimleri ve işleniş yöntemleri üzerine analiz yaparak paydaş kurumlarla iş birliği 
içerisinde suçun önlenmesine ilişkin tedbirler almak amacıyla bölge veya il bazında 
bildirilen kaçak kazı, kültür varlığı kaçakçılığı ve hırsızlık gibi olaylar, Kültür ve Turizm 
Bakanlığının ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün veri tabanlarına işlenmektedir.  

Ayrıca, çalınan eserlere ait fotoğraflı envanter bilgileri ile sahte eserlere ilişkin 
veriler, vakıf eseri ise Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sayfasında; arkeolojik ve 
etnografik eser veya sikke ise Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sayfasında 
yayınlamak suretiyle halkın bu konudaki duyarlılığının ve bilgisinin arttırılması sağlanarak 
kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde de, Türkiye ve 
gümrük bölgesi sınırları içerisinde ortaya çıkartılan tüm kaçakçılık olaylarına ilişkin 
bilgilerin toplanması ve depolanması, uluslararası standartlara uygun olarak analizinin 
yapılması ve gerektiğinde ulusal ve uluslararası mücadeleci birimleriyle paylaşımının 
sağlanması amacıyla kaçakçılık bilgi bankası oluşturulmuştur.120 

Diğer yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 
Jandarma Genel Komutanlığına bildirilen kayıp/çalıntı eserlere ait envanter kayıtlarının 
dijital ortama aktarılması maksadıyla “kayıp/çalıntı tarihî eser işlemleri programı” 
hazırlanarak il jandarma komutanlıklarının istifadesine açılmış olup, ülke genelinde 
kayıp/çalıntı tarihÎ eser bilgilerine görsel olarak hızlı ulaşım imkânı sağlanmıştır.121 

 

4.1.5. Eğitim Faaliyetleri 

Kültürel mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında vatandaşların 
rolü oldukça önemlidir. Kaçak kazı veya kültür varlığı kaçakçılığı gibi bu mirasın tahribine 
veya yok olmasına neden olan yasa dışı faaliyetlerle mücadelede en önemli unsur, kamu 
bilincinin arttırılması ve vatandaşların bilgilendirilmesidir. Bu doğrultuda, basılı ve görsel 
malzemeler kullanılmaktadır. 

Öte yandan; kültür varlıklarımızın korunması, kaçak kazılarla tahribinin ve yurt 
dışına kaçırılmasının önlenmesi amacı ile kamu bilincinin arttırılmasına yönelik 
gerçekleştirilen her tür girişim, ilgili kurumlar tarafından desteklenmektedir. Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Serdağ TUĞ, toplumda kültür varlığı 
kaçakçılığının ciddi bir suç olarak görülmediğini ve bu kapsamda farkındalığın artması 
gerektiğini vurgulamıştır.122 

																																																													
120 Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akıllı’nın 26 Ekim 2017 tarihli Dinleme 
Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
121 Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Jandarma Yarbay Güven Öngören’in 
30 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
122 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Serdar Tuğ’un 26 
Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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yanı sıra, teknolojiden de yararlanılarak özellikle insansız hava aracı (İHA-Dron) 
aracılığıyla ulaşılamayan veya devamlı gidilemeyen yerlerde kontrolleri sağlamaktadır.115 

Ayrıca, müze müdürlüklerince kaçak kazı yapılan alanlar incelenmekte, gerekli 
görüldüğü takdirde bu alanlar sit alanı olarak ilan edilmekte ve kurtarma kazıları 
yapılmaktadır. Bilimsel kazı ve araştırma alanları, kurtarma kazı alanları ya da Bakanlar 
Kurulu kararıyla gerçekleştirilen yerli veya yabancı kazıların yapıldığı alanlarda kaçak 
kazıların önlemesini teminen alan güvenliğinin sağlanabilmesine yönelik kazı 
başkanlarınca projeler üretilmekte ve bu projeler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
desteklenmektedir.116  

Kültür varlığı kaçakçılığı suçunun hem münferit hem organize bir şekilde işlendiği 
göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu suçla mücadele edebilmek için kültür varlığı 
kaçakçılığıyla ilgili olarak istihbarî bilgi toplamak, değerlendirmek, suçun men ve takibi 
amacıyla gerekli tedbirleri almak, gerektiğinde ulusal ve uluslararası operasyonlara 
dönüştürmek; ayrıca, suçlu profilleri, yeni suç trendleri, suçun işleniş şekli ve yöntemleri 
ile güzergâhlarına ilişkin merkez odaklı analiz çalışmaları yaparak yeni mücadele 
politikaları belirlemek gerekmektedir. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığına bağlı 
faaliyet gösteren birimler 81 il ve 42 ilçede kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele 
etmektedir.117 

Bunlara ek olarak, KOM Daire Başkanlığınca son yıllarda gittikçe artış gösteren 
kültür varlığı kaçakçılığı suçunun internet üzerinden işlenmesinin engellenmesi 
bağlamında define arama amacıyla oluşturulan internet siteleri ve tarihî eser fotoğraflarının 
paylaşılarak yasa dışı ticarete konu edildiği sosyal paylaşım ağları incelenmekte, suça konu 
olabilecek malzemeler tespit edilmekte ve bu yönde operasyonel çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir.118 

Kültür varlıklarının yasa dışı ticaretini önlemede önemli görevlerden biri de 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına düşmektedir. Gümrük kapılarında amaca yönelik 
kullanılan teknik cihaz ve araçlar ile gerekli tedbirlerin alınması ve etkin bir gümrük 
denetimi büyük önem arz etmektedir. Aynı şekilde, kültür varlığı kaçakçılığı konusunda 
görev alanları içerisinde istihbarat toplayarak araştırma, soruşturma ve operasyon yapmak, 
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği ve gerektiğinde müşterek operasyonlar 
düzenlemek, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yetkisi dâhilindedir.119 

 

																																																													
115 Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı 
Jandarma Albay Veysel Yanık’ın 30 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri 
Başkanlığı. 
116 Prof. Dr. Ertekin Mustafa Doksanaltı’nın 30 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak 
Hizmetleri Başkanlığı.	
117 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu’nun 
26 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
118 İçişleri Bakanlığının Komisyona sunduğu 14 Mart 2018 tarihli bilgi notu. 
119 Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akıllı’nın 26 Ekim 2017 tarihli Dinleme 
Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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Bunun yanı sıra, kültürel mirası koruma bilincinin küçük yaşlardan itibaren 
kazandırılması amacıyla müze müdürlükleri bünyesinde Millî Eğitim Bakanlığı ile iş 
birliği içerisinde birtakım eğitim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi sağlanmaktadır. Diğer 
taraftan, kültür varlığı kaçakçılığının yaygın olduğu bölgelerde köy ve mahalle halkının 
bilinçlendirilmesi için konferans ve sergiler gerçekleştirilmektedir.123 

Sadece vatandaşların değil, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede etkin rol 
oynayan tüm personelin bilinçlendirilmesi amacıyla kurumlarda kurumlararası iş birliği ile 
ortak seminerler ve eğitim faaliyetleri yapılmakta, karşılıklı olarak bilgi ve görüş 
alışverişinde bulunulmaktadır.  

 

4.1.6. Mevzuat Çalışmaları 

Kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede günümüz koşulları ve uluslararası yasal 
düzenlemeler göz önünde bulundurularak ulusal mevzuatımız değerlendirilmekte ve 
eksiklikler giderilmeye çalışılmaktadır. Bunların yanı sıra, Komisyon çalışmalarında 
mevzuat değişikliklerine dair dile getirilen öneriler aşağıda açıklanmaktadır: 

 

Dedektör Kullanımının Denetimi ve Ruhsata Bağlanması 

Metal dedektör adı verilen cihazlar, yasa dışı olarak yapılan kazılar ve define arama 
faaliyetlerinin yanı sıra bazı kamu kurumu ve kuruluşları ile özel sektör faaliyetlerinde 
arama, kurtarma, altyapı, inşaat vb. çalışmalarda kullanılmaktadır. Bu nedenle bu tür 
cihazların satışının ve kullanımının tümüyle yasaklanması mümkün olamamaktadır.    

Kültür ve Turizm Bakanlığınca daha önce metal dedektör adı verilen cihazların 
kullanımının denetim altına alınabilmesi Yer Altı, Yer Üstü ve Su Altındaki 
Araştırmalarda Yararlanılan Cihazların Kullanımı ve Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı 
Taslağı başlıklı bir düzenleme yapıldıysa da konunun Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu gibi birçok 
kanun ve bunların alt mevzuatı ile ilişkili olması nedeniyle, konunun müstakil bir kanun 
yerine 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta 
yapılacak bir değişiklikle çözüme kavuşturulmasına karar verilmiştir.124 

 

İkramiyelere İlişkin Düzenlemeler 

Taşınır kültür ve tabiat varlıklarını bulanlara, haber verenlere ve yakalayan kamu 
görevlilerine 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve 
Daimi Vergilerinin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiyelere Dair Kanun 
çerçevesinde ikramiye verilmektedir. İkramiyeler Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
ödenmekte olup, Bakanlık bu görevi ilgili müze müdürlükleri vasıtasıyla yerine 
getirmektedir. İkramiye ödemeleri, kesinleşmiş mahkeme kararını müteakip yapılmaktadır. 

																																																													
123 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 5 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
124 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 5 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 



‒ 57 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 555)

57 
 

	

Günümüzde %7,5 olarak belirlenen kanuni oran, eski eser kaçakçılığını önlemede yetersiz 
kalmaktadır.125 

Kesinleşmiş mahkeme kararlarının uzun zaman alması, İçişleri Bakanlığının 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerine zaman zaman 
intikal eden şikâyetlere ve ihbarcı sayısında azalmalara sebep olmaktadır. Bu durumu 
engellemek maksadıyla ikramiyelerin uyuşturucu madde kaçakçılığında olduğu gibi 
dilimler hâlinde ve kısa sürede gerçekleşmesi hususunda önlem alınması ve ikramiyelerin 
teşvik edici oranda artırılmasına ilişkin düzenlemelerin yapılması gerektiği mütalaa 
edilmektedir.126 

 
Cezai Yaptırımlara İlişkin Düzenlemeler 

Kültür varlığı kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucu gözaltına 
alınan şahısların büyük çoğunluğunun ifadesinin alınmasından sonra, emniyetten ya da 
savcılık tarafından serbest bırakılarak tutuksuz olarak yargılanmasına karar verilmesi 
sebebiyle, suçta caydırıcılık prensibi doğru bir şekilde çalışmamaktadır. Bu durumun 
şahısların suçu defalarca işleyerek kültür varlığı kaçakçılığı suçunu bir meslek hâline 
getirmesine neden olduğu değerlendirilmektedir.127 

Daha önce 2863 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından hüküm giymiş kişilere 
yönelik cezai yaptırımların caydırıcılık sağlayacak şekilde yeniden değerlendirilmesi ve 
cezaların özellikle alt sınırının arttırılması önem arz etmektedir. Bu hususta bir diğer öneri 
de söz konusu suçların yüz kızartıcı suçlardan sayılmasına yönelik değişiklik 
yapılmasıdır.128 

Ayrıca, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı suçları ile mücadelede etkinliğin 
attırılması için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler kapsamında; kültür varlığı kaçakçılığı 
suçlarında araçların kullanılmasının önüne geçilmesi ve caydırıcılık sağlanması maksadıyla 
Jandarma Genel Komutanlığınca “Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’nun 68 ve 
74. maddelerinde tanımlanan suçlarda kullanılan taşıtlara 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu'nun 128. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendi ve 4. fıkrası hükmüne göre el 
konulur.” şeklinde mevzuat teklifinde bulunulmuştur.129 

Konuyla ilgili olarak; Adalet Bakanlığının Kanunlar Genel Müdürlüğünden alınan 
yazısında, 2863 sayılı Kanun’da suçta kullanılan iş makinesi, dedektör vs. sair araç ve 
gereçlere el konulmasına ilişkin özel bir düzenlenme bulunmadığı, ancak suçta kullanılan 
bu tür araç ve gereçlerin müsaderesi için 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “eşya 
müsaderesi” başlıklı 54. maddesinin uygulanabileceği, anılan hüküm uyarınca iyi niyetli 
üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun 
işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsaderesine 
hükmolunabileceği belirtilmiştir.130   

Ancak yukarıda da belirtildiği üzere, uygulama sahasında iş makinelerine el 
koyulma işleminin yerine getirilemediği Jandarma Genel Komutanlığının Komisyona 
																																																													
125 Karaduman (2008), s. 177. 
126 Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Jandarma Yarbay Güven Öngören’in 
30 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
127 İçişleri Bakanlığının Komisyona sunduğu 14 Mart 2018 tarihli bilgi notu. 
128 Dr. Gül Pulhan’ın 24 Aralık 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
129 Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Jandarma Yarbay Güven Öngören’in 
30 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
130 Adalet Bakanlığının Komisyona sunduğu 8 Şubat 2018 tarihli yazı. 

56 
 

	

Bunun yanı sıra, kültürel mirası koruma bilincinin küçük yaşlardan itibaren 
kazandırılması amacıyla müze müdürlükleri bünyesinde Millî Eğitim Bakanlığı ile iş 
birliği içerisinde birtakım eğitim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi sağlanmaktadır. Diğer 
taraftan, kültür varlığı kaçakçılığının yaygın olduğu bölgelerde köy ve mahalle halkının 
bilinçlendirilmesi için konferans ve sergiler gerçekleştirilmektedir.123 

Sadece vatandaşların değil, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede etkin rol 
oynayan tüm personelin bilinçlendirilmesi amacıyla kurumlarda kurumlararası iş birliği ile 
ortak seminerler ve eğitim faaliyetleri yapılmakta, karşılıklı olarak bilgi ve görüş 
alışverişinde bulunulmaktadır.  

 

4.1.6. Mevzuat Çalışmaları 

Kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede günümüz koşulları ve uluslararası yasal 
düzenlemeler göz önünde bulundurularak ulusal mevzuatımız değerlendirilmekte ve 
eksiklikler giderilmeye çalışılmaktadır. Bunların yanı sıra, Komisyon çalışmalarında 
mevzuat değişikliklerine dair dile getirilen öneriler aşağıda açıklanmaktadır: 

 

Dedektör Kullanımının Denetimi ve Ruhsata Bağlanması 

Metal dedektör adı verilen cihazlar, yasa dışı olarak yapılan kazılar ve define arama 
faaliyetlerinin yanı sıra bazı kamu kurumu ve kuruluşları ile özel sektör faaliyetlerinde 
arama, kurtarma, altyapı, inşaat vb. çalışmalarda kullanılmaktadır. Bu nedenle bu tür 
cihazların satışının ve kullanımının tümüyle yasaklanması mümkün olamamaktadır.    

Kültür ve Turizm Bakanlığınca daha önce metal dedektör adı verilen cihazların 
kullanımının denetim altına alınabilmesi Yer Altı, Yer Üstü ve Su Altındaki 
Araştırmalarda Yararlanılan Cihazların Kullanımı ve Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı 
Taslağı başlıklı bir düzenleme yapıldıysa da konunun Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu gibi birçok 
kanun ve bunların alt mevzuatı ile ilişkili olması nedeniyle, konunun müstakil bir kanun 
yerine 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta 
yapılacak bir değişiklikle çözüme kavuşturulmasına karar verilmiştir.124 

 

İkramiyelere İlişkin Düzenlemeler 

Taşınır kültür ve tabiat varlıklarını bulanlara, haber verenlere ve yakalayan kamu 
görevlilerine 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve 
Daimi Vergilerinin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiyelere Dair Kanun 
çerçevesinde ikramiye verilmektedir. İkramiyeler Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
ödenmekte olup, Bakanlık bu görevi ilgili müze müdürlükleri vasıtasıyla yerine 
getirmektedir. İkramiye ödemeleri, kesinleşmiş mahkeme kararını müteakip yapılmaktadır. 

																																																													
123 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 5 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
124 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 5 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
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sunduğu bilgilerden anlaşılmıştır.131 Bu kapsamda, höyük, tümülüs vb. taşınmaz kültür 
varlıklarında özellikle iş makineleri kullanılarak yapılan izinsiz kazıların önlenmesi ve 
caydırıcı bir hâle getirilebilmesi için, 2863 sayılı Kanun’un 74. maddesine kaçak kazılarda 
kullanılan iş makinelerine el koyulması hususunda hüküm eklenmesi yerinde olacaktır. 

CMK Tedbirlerinin Uygulanması 

Tarihî eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 2863 sayılı Kanun’un 68. (yurt 
dışına tarihî eser kaçırma) ve 74. (izinsiz kazı veya sondaj yapma) maddelerinde CMK 135 
(iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması), CMK 139 (gizli soruşturmacı 
görevlendirilmesi) ve CMK 140 (teknik araçlar ile izleme) tedbirleri uygulanmaktadır. 
Ancak aynı Kanun’un 67. maddesinde (haber verme zorunluluğuna ve kültür varlığı 
ticaretine aykırı hareket edenler) söz konusu CMK tedbirleri uygulanamamaktadır. Söz 
konusu tarihî eser kaçakçılığı ile etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla yukarıda 
geçen 2863 sayılı Kanun’un 68 ve 74. maddelerinde uygulanan CMK tedbirlerinin aynı 
Kanun’un 67. maddesinde de uygulanmasının gerektiği değerlendirilmektedir.132 

 

4.1.7. Uluslararası Faaliyetler 

Kültür varlıklarının ait oldukları ülkelere iadesi ve kaçakçılığının önlenmesine 
yönelik uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen organizasyonlara 
mümkün olduğunca katılım sağlanarak, konu ile ilgili hassasiyetlerimiz uluslararası 
platformda dile getirilmektedir. 

Türkiye, kültür varlıklarının korunması ve ait oldukları topraklara iadesi konusunda 
kullanılan uluslararası sözleşmelere taraf olup, bunların uygulanması ve yaygınlaştırılması 
konusundaki çalışma ve girişimlerde etkin olarak rol almaktadır.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği içerisinde Dışişleri Bakanlığı nezdinde 
uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerimiz yerine getirilmektedir. Bu 
kapsamda, kurucusu olduğumuz UNESCO’nun kültür varlıklarına ilişkin üç temel 
sözleşmesi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, 1954 tarihli Silahlı Bir Çatışma Hâlinde 
Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme (La Haye); ikincisi 1981 yılında taraf 
olduğumuz Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi 
ve Yasaklanması için Alınacak Tedbirlerle ilgili Sözleşme ve üçüncüsü de 1972 tarihli 
Dünya Kültür ve Doğal Varlıklarının Korunması Sözleşmesi’dir.133 

Ayrıca Türkiye, UNESCO içinde her üç sözleşmenin uygulanmasının takibi 
amacıyla kurulmuş hükümetlerarası komitelerde aktif bir şekilde yer almaktadır.134 Bu 
kapsamda, Türkiye UNESCO 1970 Sözleşmesi’ne taraf olmanın yanında, aynı zamanda 
kısa adı ICPRCP olan Kültür Varlıklarının Kaynak Ülkeye İadesi veya Kanunsuz 
Alıkoyma Durumunda Geri Verilmesinin Teşviki Hükümetlerarası Komite üyeliğini de 
sürmektedir.  

																																																													
131 Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Jandarma Yarbay Güven Öngören’in 
30 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
132 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu’nun 
26 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.  
133 Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Büyükelçi Lale Ülker’in 19 Ekim 
2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
134 Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Büyükelçi Lale Ülker’in 19 Ekim 
2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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UNESCO 1970 Sözleşmesi, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan eserlerin ait 
olduğu ülkeye iadesi ve uluslararası alanda yasa dışı trafiğinin önlenmesi hususunda, 
ülkemiz ve tüm kaynak ülkeler açısından en temel uluslararası mevzuat niteliğindedir. 
UNESCO 1970 Sözleşmesi; kültür varlıklarının yasa dışı ithal, ihraç ve mülkiyet 
transferinin önlenmesi için ulusal seviyede alınacak önleyici tedbirler, yasa dışı ihraç 
edilmiş kültür varlıklarının iadesi, ithal-ihraç kısıtlaması ve kontrolleri olmak üzere 3 
sacayağı üzerine oturmaktadır.135 

Komisyonun 19 Ekim 2017 tarihli toplantısında Komisyona bilgi veren Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın KURT, sunumunda “UNESCO 1970 
Sözleşmesi, taraf olan her ülkede ulusal seviyede ne kadar detaylı olarak uygulanırsa, 
kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi açısından sağlayacağı evrensel sonuçların da o 
oranda arttığını” belirtmiştir.136 

UNESCO’ya üye devletler, bu alanda en güçlü uluslararası belge olan UNESCO 
1970 Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmaların uygulanamadığı durumlarda, yasa dışı 
olarak ülkeleri dışına çıkarılan kültür varlıklarının iadeleri için ICPRCP’ye 
başvurabilmektedir. Ülkemiz, ICPRCP üyesi olarak yapılan çalışmalara katılım 
sağlamaktadır. 

Ayrıca, kültür varlıklarının yasa dışı ticaretini önlemek amacıyla kaynak ve pazar 
ülkeleri ile ülkemiz arasında ikili anlaşmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, Yunanistan, 
Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Peru, Özbekistan ve Türkmenistan ile imzalanmış 
anlaşmalarımız bulunmakla beraber, ABD ve İsviçre ile de benzer anlaşmaların 
imzalanması için çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı nezdinde 
devam ettirilmektedir. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca Dünya Gümrük Örgütü, 
Güneydoğu Kanun Uygulama Merkezi (SELEC), INTERPOL, Europol gibi uluslararası 
kuruluşlarla da kaçakçılıkla mücadele konusunda bilgi ve istihbarata dayalı ortak 
çalışmalar yürütülmektedir.137 Bunlara ek olarak, İçişleri Bakanlığının ayrıca muhtelif 
ülkeler ile ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar bulunmaktadır.138 

İlgili Bakanlıklar tarafından INTERPOL’ün Çalıntı Eser Veri Tabanı ile en çok 
aranan kültür varlıkları listesi ve ICOM tarafından hazırlanan kırmızı listeler düzenli 
olarak takip ve kontrol edilmektedir. Ayrıca, Dünya Gümrük Örgütü CEN sistemi 
üzerindeki ARCHEO isimli bilgi paylaşım uygulaması, ülkelerin gümrük birimlerinde 
muhtemel ve devam etmekte olan tarihî eser kaçakçılığı trafiğine ilişkin bilgi paylaşımı ve 
iş birliği imkânı sağlamaktadır.139  
 

																																																													
135 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt’un 19 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, 
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
136 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt’un 19 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, 
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
137 Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akıllı’nın 26 Ekim 2017 tarihli Dinleme 
Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
138 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu’nun 
26 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
139 Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akıllı’nın 26 Ekim 2017 tarihli Dinleme 
Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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sunduğu bilgilerden anlaşılmıştır.131 Bu kapsamda, höyük, tümülüs vb. taşınmaz kültür 
varlıklarında özellikle iş makineleri kullanılarak yapılan izinsiz kazıların önlenmesi ve 
caydırıcı bir hâle getirilebilmesi için, 2863 sayılı Kanun’un 74. maddesine kaçak kazılarda 
kullanılan iş makinelerine el koyulması hususunda hüküm eklenmesi yerinde olacaktır. 

CMK Tedbirlerinin Uygulanması 

Tarihî eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 2863 sayılı Kanun’un 68. (yurt 
dışına tarihî eser kaçırma) ve 74. (izinsiz kazı veya sondaj yapma) maddelerinde CMK 135 
(iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması), CMK 139 (gizli soruşturmacı 
görevlendirilmesi) ve CMK 140 (teknik araçlar ile izleme) tedbirleri uygulanmaktadır. 
Ancak aynı Kanun’un 67. maddesinde (haber verme zorunluluğuna ve kültür varlığı 
ticaretine aykırı hareket edenler) söz konusu CMK tedbirleri uygulanamamaktadır. Söz 
konusu tarihî eser kaçakçılığı ile etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla yukarıda 
geçen 2863 sayılı Kanun’un 68 ve 74. maddelerinde uygulanan CMK tedbirlerinin aynı 
Kanun’un 67. maddesinde de uygulanmasının gerektiği değerlendirilmektedir.132 

 

4.1.7. Uluslararası Faaliyetler 

Kültür varlıklarının ait oldukları ülkelere iadesi ve kaçakçılığının önlenmesine 
yönelik uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen organizasyonlara 
mümkün olduğunca katılım sağlanarak, konu ile ilgili hassasiyetlerimiz uluslararası 
platformda dile getirilmektedir. 

Türkiye, kültür varlıklarının korunması ve ait oldukları topraklara iadesi konusunda 
kullanılan uluslararası sözleşmelere taraf olup, bunların uygulanması ve yaygınlaştırılması 
konusundaki çalışma ve girişimlerde etkin olarak rol almaktadır.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği içerisinde Dışişleri Bakanlığı nezdinde 
uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerimiz yerine getirilmektedir. Bu 
kapsamda, kurucusu olduğumuz UNESCO’nun kültür varlıklarına ilişkin üç temel 
sözleşmesi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, 1954 tarihli Silahlı Bir Çatışma Hâlinde 
Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme (La Haye); ikincisi 1981 yılında taraf 
olduğumuz Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi 
ve Yasaklanması için Alınacak Tedbirlerle ilgili Sözleşme ve üçüncüsü de 1972 tarihli 
Dünya Kültür ve Doğal Varlıklarının Korunması Sözleşmesi’dir.133 

Ayrıca Türkiye, UNESCO içinde her üç sözleşmenin uygulanmasının takibi 
amacıyla kurulmuş hükümetlerarası komitelerde aktif bir şekilde yer almaktadır.134 Bu 
kapsamda, Türkiye UNESCO 1970 Sözleşmesi’ne taraf olmanın yanında, aynı zamanda 
kısa adı ICPRCP olan Kültür Varlıklarının Kaynak Ülkeye İadesi veya Kanunsuz 
Alıkoyma Durumunda Geri Verilmesinin Teşviki Hükümetlerarası Komite üyeliğini de 
sürmektedir.  

																																																													
131 Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Jandarma Yarbay Güven Öngören’in 
30 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
132 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu’nun 
26 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.  
133 Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Büyükelçi Lale Ülker’in 19 Ekim 
2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
134 Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Büyükelçi Lale Ülker’in 19 Ekim 
2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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4.2. ULUSAL MEVZUAT VE UYGULANMASI 

Yasalar, devletin yetkili organları tarafından konulan hak ve yükümlülükleri 
belirleyen kurallardır. Kültür varlıklarının korunması hakkındaki yasalarda kurallar 
belirlenirken, devletin gerçek ve tüzel kişilerinin hak ve sorumlulukları ortaya konmuş, 
mülkiyet konusuna açıklık getirilmiş, kuralların uygulanabilmesi için de ikramiye ve ceza 
hükümlerine yer verilmiştir.140 

Türkiye, kültür varlıklarının korunması konusunda dünyadaki en eski hafızaya 
sahip ülkelerden biridir.141 İlk Asar-ı Atika Nizamnamesi Osmanlı İmparatorluğu 
Döneminde 13 Şubat 1869 tarihinde yürürlüğe konmuştur. Bu tarihten önce fıkıh 
kitaplarında, Ceza Kanunu’nda ve emirnamelerde çok az da olsa kültür varlıklarının 
korunmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir.142  

1858 tarihli Arazi Kanunnamesi’nde mülkiyet ve miras ile ilgili konularda fıkıhtan 
yararlanılarak kurallar getirilmiş olmakla birlikte, eski eserlere ilişkin herhangi bir hüküm 
yer almamaktadır. Fakat toprak altından çıkarılan bir define ile ilgili olarak, fıkıh 
çerçevesinde hareket edileceği, bu Kanunname’nin 107. maddesinde belirtilmektedir.  

Fıkıh kitaplarında eski eserlerden “malik ve sahibi belli bulunmayan” taşınabilir 
eşya şeklinde bahsedilmekte, taşınmaz eski eserlerin ise, ya vakıflara ya özel kişilere ya da 
devlete ait olduğu belirtilmektedir. Sahipsiz arazi üzerinde bulunan eski eserler ise kimseye 
ait olmadığından dolayı rahatça sökülüp tahrip edilebilmekteydi. 8 Ağustos 1858 tarihli 
Ceza Kanunnamesi’nin 133. maddesinde ise, kutsal ve anıtsal yapılara karşı tahribatın ve 
tecavüzün önlenmesi amaçlanmış, bu tür yapılara zarar verilmesi durumunda cezalandırma 
hükmü getirilmiştir.143 4 Nisan 1863 tarihli bir emirnamede de, “kazı ruhsatının belirli 
şartlara bağlandığı, bulunacak antikalardan ikili olanlardan ancak birer adedinin 
alınabildiği ve müzenin eser yönünden zenginleştirilmesinin amaçlandığı” ifade 
edilmektedir.144  

Türk hukuk tarihine Asar-ı Atika Nizamnameleri olarak geçen eski eser 
tüzüklerinin temel düzenleme konusunun arkeolojik eserler olduğu söylenebilir. 1869, 
1874, 1884 ve 1906 tarihli Asar-ı Atika Nizamnameleri ile kültür varlıklarının korunması 
için çeşitli hukuki ve idari düzenlemeler yapılmıştır. 1874 Asar-ı Atika Nizamnamesi’nde 
keşfedilmemiş eski eserlerin devlete ait olduğu belirtilerek, devlet malı ilkesi 
benimsenmeye başlanmıştır.145 1884 Asar-ı Atika Nizamnamesi ile bu kavram eski eser 
hukukunda yerini almış, Osmanlı topraklarında mevcut olan ve bundan böyle toprak veya 
su altından çıkarılacak her nevi eski eser devlet malı ilan edilmiş ve bunların ihracı 
yasaklanmıştır. 1874 Nizamnamesi ile de tüm vatandaşlara gerek tesadüfen gerekse izinli 
kazılarda bulunan eski eserler ile ilgili ihbar yükümlülüğü getirilmiştir.146 Bu yükümlülük 
günümüze kadar yürürlükte olan tüm nizamnamelerde ve kanunlarda yer almıştır. Ayrıca, 
Osmanlı İmparatorluğu’nda herhangi bir konuda resmî düzenlemeyi açıklayan bu 
nizamnameler kanun hükmündeki kararlar olup, cezai hükümleri de içermektedir.  

																																																													
140 Karaduman (2008), s. 72. 
141 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt’un 19 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, 
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
142 Karaduman (2008), s. 72. 
143 Mumcu (1969), s. 66-68. 
144 Karaduman (2008), s. 74. 
145 Karaduman (2008), s. 93. 
146 Karaduman (2008), s. 75. 
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Cumhuriyet Döneminde ise, 1973 yılında yürürlüğe giren 1710 sayılı Eski Eserler 
Kanunu ile Asar-ı Atika Nizamnamelerinin fikrî bütünlüğü korunmuş, 1983 yılında 
yürürlüğe giren 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve bu Kanun 
hükümlerine dayanılarak çıkartılan alt mevzuat ile Türkiye’nin 150 yıla yakın süredir 
yürürlükte olan kültür varlıklarını koruma politikasının son hâli meydana getirilmiştir.147  

 

4.2.1. Yürürlükte Olmayan Yasalar 

4.2.1.1. 1869 Tarihli Asar-ı Atika Nizamnamesi 

Bu Nizamname’nin Türk hukuk tarihinde eski eser korumacılığının temeli olduğu 
kabul edilmektedir. Nizamname’nin ilk maddesinde eski eser aramak isteyenlerin Maarif 
Nezaretinden izin alması gerektiği belirtilmektedir. Bu düzenleme ile Osmanlı 
İmparatorluğu sınırları içinde kazı ve araştırma yapan yabancı ekiplerin denetlenmesinin 
ve yurt dışına çıkartılan eski eserlerin kontrol altına alınmasının amaçlandığı ifade 
edilebilir. Ayrıca, bu Nizamname’de kazılardan çıkan eserleri satın almada öncelik hakkı 
devlete ait olmuştur. Antika olarak nitelendirilen eski eserlerin ne olduğuna ilişkin 
herhangi bir tanımlamanın bulunmadığı 1869 tarihli Asar-ı Atika Nizamnamesi ile yurt 
içinde özel mülkiyete dayalı bir sistem kurulmak istenmiş ve mülkünde eski eser bulanın 
ona sahip olabilmesine imkân sağlanmıştır.148 

 

4.2.1.2. 1874 Tarihli Asar-ı Atika Nizamnamesi 

Müze-i Hümayun’daki koleksiyonun gelişmesi ile devletin eski eserlere ilgisinin 
artması ve 1869 Nizamnamesi’ndeki bazı eksiklikler sebebiyle, 1874 yılında ikinci bir 
nizamname hazırlanmıştır. Bu Nizamname’de ilk defa eski eser tanımı yapılmış ve 
keşfedilmemiş eski eserlerin devlete ait olduğu kabul edilmiştir. 1874 Nizamnamesi’ne 
göre, kazılarda çıkan eserlerin 1/3’ü arazi sahibine, 1/3’ü kazıyı yapan kişiye, 1/3’ü de 
devlete verilmektedir. Ayrıca, kazı izinlerine düzenleme getirilmiş ve Maarif Nezareti ile 
arazi sahibinden izin almak suretiyle yapılabileceği belirtilmiştir. 

1874 Nizamnamesi ile şahısların özel mülkiyetinde bulunan eserlerin yurt içinde 
dolaşımı serbest bırakılmış, yurt dışına çıkışlarına ise denetim getirilmiştir. Bu 
düzenlemeyle birlikte şahıslar mülkiyetlerindeki eski eserleri kayıt altına aldırıp, Maarif 
Nezaretinden izin aldıktan sonra yurt dışına çıkartabilmekteydi.149 1867 yılında çıkartılan 
ve yabancılara mülk edinme hakkı veren yasanın sağladığı kolaylıkla yabancı arkeologlar 
ve araştırmacıların paylarını arttırabilmek ve daha rahat çalışabilmek amacıyla, kazı 
yaptıkları araziyi satın aldıkları ve yasal olarak yurt dışına götürebilecekleri miktarı artırma 
yoluna gittikleri görülmektedir.  

 

																																																													
147 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt’un 19 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, 
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
148 Hüseyin Karaduman, “Belgelerle İlk Türk Asar-ı Atika Nizamnamesi,” Belgeler, c. 25, s. 29 (2004): 80-
83. 
149 Karaduman (2008), s. 76-77. 
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4.2. ULUSAL MEVZUAT VE UYGULANMASI 

Yasalar, devletin yetkili organları tarafından konulan hak ve yükümlülükleri 
belirleyen kurallardır. Kültür varlıklarının korunması hakkındaki yasalarda kurallar 
belirlenirken, devletin gerçek ve tüzel kişilerinin hak ve sorumlulukları ortaya konmuş, 
mülkiyet konusuna açıklık getirilmiş, kuralların uygulanabilmesi için de ikramiye ve ceza 
hükümlerine yer verilmiştir.140 

Türkiye, kültür varlıklarının korunması konusunda dünyadaki en eski hafızaya 
sahip ülkelerden biridir.141 İlk Asar-ı Atika Nizamnamesi Osmanlı İmparatorluğu 
Döneminde 13 Şubat 1869 tarihinde yürürlüğe konmuştur. Bu tarihten önce fıkıh 
kitaplarında, Ceza Kanunu’nda ve emirnamelerde çok az da olsa kültür varlıklarının 
korunmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir.142  

1858 tarihli Arazi Kanunnamesi’nde mülkiyet ve miras ile ilgili konularda fıkıhtan 
yararlanılarak kurallar getirilmiş olmakla birlikte, eski eserlere ilişkin herhangi bir hüküm 
yer almamaktadır. Fakat toprak altından çıkarılan bir define ile ilgili olarak, fıkıh 
çerçevesinde hareket edileceği, bu Kanunname’nin 107. maddesinde belirtilmektedir.  

Fıkıh kitaplarında eski eserlerden “malik ve sahibi belli bulunmayan” taşınabilir 
eşya şeklinde bahsedilmekte, taşınmaz eski eserlerin ise, ya vakıflara ya özel kişilere ya da 
devlete ait olduğu belirtilmektedir. Sahipsiz arazi üzerinde bulunan eski eserler ise kimseye 
ait olmadığından dolayı rahatça sökülüp tahrip edilebilmekteydi. 8 Ağustos 1858 tarihli 
Ceza Kanunnamesi’nin 133. maddesinde ise, kutsal ve anıtsal yapılara karşı tahribatın ve 
tecavüzün önlenmesi amaçlanmış, bu tür yapılara zarar verilmesi durumunda cezalandırma 
hükmü getirilmiştir.143 4 Nisan 1863 tarihli bir emirnamede de, “kazı ruhsatının belirli 
şartlara bağlandığı, bulunacak antikalardan ikili olanlardan ancak birer adedinin 
alınabildiği ve müzenin eser yönünden zenginleştirilmesinin amaçlandığı” ifade 
edilmektedir.144  

Türk hukuk tarihine Asar-ı Atika Nizamnameleri olarak geçen eski eser 
tüzüklerinin temel düzenleme konusunun arkeolojik eserler olduğu söylenebilir. 1869, 
1874, 1884 ve 1906 tarihli Asar-ı Atika Nizamnameleri ile kültür varlıklarının korunması 
için çeşitli hukuki ve idari düzenlemeler yapılmıştır. 1874 Asar-ı Atika Nizamnamesi’nde 
keşfedilmemiş eski eserlerin devlete ait olduğu belirtilerek, devlet malı ilkesi 
benimsenmeye başlanmıştır.145 1884 Asar-ı Atika Nizamnamesi ile bu kavram eski eser 
hukukunda yerini almış, Osmanlı topraklarında mevcut olan ve bundan böyle toprak veya 
su altından çıkarılacak her nevi eski eser devlet malı ilan edilmiş ve bunların ihracı 
yasaklanmıştır. 1874 Nizamnamesi ile de tüm vatandaşlara gerek tesadüfen gerekse izinli 
kazılarda bulunan eski eserler ile ilgili ihbar yükümlülüğü getirilmiştir.146 Bu yükümlülük 
günümüze kadar yürürlükte olan tüm nizamnamelerde ve kanunlarda yer almıştır. Ayrıca, 
Osmanlı İmparatorluğu’nda herhangi bir konuda resmî düzenlemeyi açıklayan bu 
nizamnameler kanun hükmündeki kararlar olup, cezai hükümleri de içermektedir.  

																																																													
140 Karaduman (2008), s. 72. 
141 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt’un 19 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, 
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
142 Karaduman (2008), s. 72. 
143 Mumcu (1969), s. 66-68. 
144 Karaduman (2008), s. 74. 
145 Karaduman (2008), s. 93. 
146 Karaduman (2008), s. 75. 
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4.2.1.3. 1884 Tarihli Asar-ı Atika Nizamnamesi 

1874 tarihli Nizamname’deki bazı eksiklikler ve boşluklar yeni bir tüzüğün 
hazırlanmasını gerekli kılmıştır ki, hazırlanan 1884 Nizamnamesi ile eski eserlere daha 
belirgin ve kapsamlı bir tanım getirilmiştir. Bu düzenlemeyle, kazı yapan kişiye ve arazi 
sahibine pay verme uygulaması kaldırılmış, eski eserlerin mülkiyetinin devlete ait olması 
prensibi oturtulmuş ve bunların yurt dışına çıkartılması yasaklanmıştır.  

Ancak, bir kimsenin arazisinde tesadüfen bulunan eski eserlerin, aynî paylaşım 
yapılarak yarısının arazi sahibine verilmesi devletçi yaklaşıma ters düşmüştür. Bu anlayış, 
haber vermeyi teşvik amacına yönelik olmalıdır. Kazılarla ortaya çıkarılan eserlerin yurt 
dışına çıkışı yasaklanmakla beraber özel mülkiyette olup Müze-i Hümayun’da bir benzeri 
bulunanlar ile yurt dışından ithal edilmiş olanların ihracına izin verilmektedir.150 

 

4.2.1.4. 1906 Tarihli Asar-ı Atika Nizamnamesi 

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde son olarak çıkarılan 1906 tarihli Asar-ı Atika 
Nizamnamesi, 1884 Nizamnamesi’nin gelişmiş bir şeklini ortaya koymuş ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nde 1973 yılına kadar kullanılmıştır.151  

1906 Nizamnamesi ile devletin iç piyasadaki hâkimiyeti ve denetimi artırılarak eski 
eser ticareti ruhsata bağlanmış; ayrıca, 1966 yılında çıkarılan bir yönetmelikle eski eser 
ticareti yapanlara defter tutma yükümlülüğü getirilmiş, daha önceki nizamnamelerle 
şahısların mülkiyetine bırakılan eserlerin satışı hâlinde, müzeye alınması uygun 
görülenlerin satın alınması sağlanmaya çalışılmıştır.152 

Bu Nizamname’de İslam eserleri devlet malı sayılmıştır. Bu yaklaşıma, 
Avrupa’daki müze ve koleksiyoncuların 19. yüzylın sonları ve 20. yüzyılın başlarında 
İslam eserlerini toplamaya yönelmesiyle başlayan hırsızlık olaylarının ve ülkemizde 
gelişen milliyetçilik akımlarının neden olduğu ifade edilmiştir.153 

 

4.2.1.5. 1710 Sayılı Eski Eserler Kanunu 

Cumhuriyet Döneminin eski eserler konusunda yapılan ilk kanuni düzenlemesi 
sayılan 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu, 1973 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 
Kanun ile 1884 ve 1906 Nizamnameleri düzenlenerek, bilimsel bir temele dayandırılmaya 
çalışılmıştır.154  

1710 sayılı Kanun ile 1906 Nizamnamesi’nde bulunan devletçilik anlayışı mantıklı 
bir temele oturturularak benimsenmiş ve iç piyasa denetim altına alınmıştır. İlk kez özel 
müze ve koleksiyonculuk terimleri gündeme gelmiştir. Kaçak kazılarla ortaya çıkartılan 
veya tesadüfen bulunan eski eserlerin devlet müzelerinin yanı sıra özel müzelere, 
																																																													
150 Karaduman (2008), s. 79.	
151 Karaduman (2008), s. 79. 
152 Karaduman (2008), s. 82. 
153 Hüseyin Karaduman, “Teberrükat Eşyasının Korunmasına Yönelik Öneriler,” 6. Müzecilik Semineri (25-
27 Eylül 2002) Bildiriler (İstanbul: Genel Kurmay Başkanlığı), s. 46-47. 
154 Karaduman (2008), s. 82. 
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koleksiyonculara ve ruhsatlı ticarethanelere gidişine izin verilmiştir. Diğer taraftan, eski 
eserlerin “ticari meta” olması anlayışını engellemek amacıyla ticarethanelere gelenlerden 
müzeye alınması lüzumlu görülenler satın alınmış, özel müzelerin ve koleksiyoncuların 
elinde bulunan eserlerin de devlet müzelerinden başka bir yere satışına izin 
verilmemiştir.155 

1710 sayılı Eski Eserler Kanunu, kültür varlıklarının korunması hakkında getirdiği 
ilkeler ile günümüzde geçerliliğini sürdüren 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu’nun bir ön çalışması gibidir.156 

4.2.2. Yürürlükte Olan Yasalar ve Mevzuat 

4.2.2.1. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 23 Temmuz 1983 tarihli 
ve 18113 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.157 3386, 5226 ve 5728 
sayılı Kanunlarla yapılan değişiklerle son şeklini almıştır. Bu Kanun ve buna bağlı 
yönetmeliklerle, ülkemizdeki kültür ve tabiat varlıklarının korunması sağlanmaya 
çalışılmaktadır.  

2863 sayılı Kanun, TBMM’de kabul edilmeden önce yapılan çalışmalarda eski eser 
korumacılığında gelişen yeni anlayışlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin imzaladığı uluslararası 
sözleşmeler ve eski eser hukukunun ülkemizde geçirdiği aşamalar göz önüne alınarak 
hazırlanmıştır. Burada gözetilen korumacılık anlayışının, korunması gerekli taşınır ve 
taşınmaz kültür varlıklarımızın bozulmadan gelecek kuşaklara aktarılması olduğu 
görülmektedir. Bu çerçevede; 2863 sayılı Kanun ile “eski eser” yerine daha geniş soluklu 
“kültür ve tabiat varlığı” kavramı getirilmiştir. Kanun kapsamında; höyük, tümülüs ve ören 
yeri gibi alanların korunması ön plana çıkartılmış ve iç piyasanın denetimi buna göre 
ayarlanmıştır. Ayrıca, 1710 sayılı Kanun’dan farklı olarak kaçak kazılardan çıkarılan ve 
bulunan eserlerin özel müzelere, koleksiyonculara ve eski eser ticareti yapanlara gidişine 
izin verilmemiştir.158  

Bu bağlamda, 2863 sayılı Kanun’un ilk önceliği, taşınmaz kültür varlıklarımızdan 
olan höyüklerin, ören yerlerinin, tümülüs, nekropol ve benzeri alanların kaçak kazılarla 
bozulmasını ve tahrip edilmesini önlemek olmuştur. İkinci önceliği ise, gerçek ve tüzel 
kişiler ile koleksiyoncuların ellerinde bulunan korunması gerekli tüm taşınır kültür ve 
tabiat varlıklarının kayıt altına alınmasını sağlamaktır. Bir başka anlatımla, taşınmaz kültür 
varlıkları bozulmadan, bilgisel kontekst yok edilmeden, coğrafyamızdaki insanlık tarihinin 
kazılarla ortaya çıkarılması ve bunu dünya toplumlarına mal etmek adına, korunması 
gerekli kültür ve tabiat varlıklarının ticari metaya dönüşmesinin önlenmesi ve iç piyasa 
denetiminin sağlıklı bir şekilde yapılması istenmektedir. 

Bu çerçevede yapılması gereken ilk iş, Türk hukuk sisteminde gelişerek günümüze 
kadar gelen devlet malı ilkesinin kabul edilmesi olmuştur. Anayasamızın 63. maddesinin 
gereğini yerine getirmek üzere, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu’nun 5. maddesine “korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları devlet 

																																																													
155 Karaduman (2008), s. 86. 
156 Karaduman (2008), s. 82. 
157 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2863.pdf 
(Erişim tarihi: 19.11.2018). 
158 Karaduman (2008), s. 86. 
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150 Karaduman (2008), s. 79.	
151 Karaduman (2008), s. 79. 
152 Karaduman (2008), s. 82. 
153 Hüseyin Karaduman, “Teberrükat Eşyasının Korunmasına Yönelik Öneriler,” 6. Müzecilik Semineri (25-
27 Eylül 2002) Bildiriler (İstanbul: Genel Kurmay Başkanlığı), s. 46-47. 
154 Karaduman (2008), s. 82. 
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malı niteliğindedir.” hükmü konmuştur. Bu nitelikteki devlet mallarını korumak adına, 
yine aynı Kanun’un 4. maddesiyle bu varlıkları bulanlara, malik oldukları veya 
kullandıkları arazinin içinde kültür ve tabiat varlığı bulunduğunu bilenlere veya yeni 
haberdar olan malik ve zilyetlere, bunu en geç üç gün içinde, en yakın müze müdürlüğüne 
veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirme mecburiyeti 
getirilmiştir. 2863 sayılı Kanun’un 30. maddesi ise, kamu kurumu ve kuruluşları, vakıfları, 
gerçek ve tüzel kişileri satacakları eşya ve terekeler arasında bulunan veya yapacakları 
müzayedelerdeki satışlara konu olan taşınır kültür ve tabiat varlıkları ile koleksiyonları, 
önce devlet müzelerine haber vermeye mecbur bırakmıştır. 

Devlet müzeleri, 2863 sayılı Kanun’un 4 ve 30. maddelerinde belirtilen haber 
verme zorunluluğu gereği, kendisine getirilen korunması gerekli kültür ve tabiat 
varlıklarını, 25. madde gereğince tasnif ve tescile tabi tutarak, müzelerde korunması 
gerekli olanları müzelere almakla yükümlüdür.159 Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve 
Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde devlet müzelerine getirilen kültür ve tabiat varlıklarından devlet 
müzelerinde korunması gerekli görülenler ikramiye ödenerek veya etnografik eser ise satın 
alınarak müzelere kazandırılmaktadır. Devlet müzelerinde korunması gerekli 
görülmeyenlerden tescil dışı bırakılanlar için, Tescil Dışı Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı 
Belgesi düzenlenerek; korunması gerekli etnografik nitelikli kültür varlıklarından olup 
müzelere alınması gerekli görülmeyenler ile bu nitelikte olup sahiplerince müzelere 
satılmak istenmeyen taşınır kültür varlıkları için de Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat 
Varlığı Belgesi düzenlenerek sahiplerine iade edilmektedir. Devlet, sahibinde bıraktığı 
korunması gerekli kültür varlıklarının alım-satım ve denetimini düzenlediği bu belgeler ile 
yapmaktadır. Taşınır kültür varlığı ticarethanelerinde ve müzayedelerde, bu nitelikteki 
kültür varlıkları belgeleri ile alım ve satımı yapılmak zorundadır. 2863 sayılı Kanun’un 
yürürlüğe girdiği 1983 yılından beri var olan belgelendirme sistemi, ancak 1998 tarihinden 
itibaren uygulanmaya başlanmıştır.  

Özel müze ve koleksiyoncuların koleksiyonlarına katacakları kültür varlıkları da 
devlet müzelerince belgelendirilmiş eserler olmak zorundadır. Çünkü bulunan ve sahipli 
olup da satılmak istenen tüm kültür varlıkları için haber verilecek merci devlet müzeleridir. 
Eski eser kaçakçılığının en büyük nedenini, bu nitelikteki kültür varlıklarına yönelik talep 
oluşturmaktadır. Yurt içinde özel müze ve koleksiyoncuların özellikle arkeolojik eserlere 
yönelik bir talebinin olmaması gerekmektedir. Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat 
Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik’te arkeolojik 
nitelikteki etütlük eserlerin dahi, bulana iade edilmemesi de gösteriyor ki, arkeolojik 
eserler bulana bir belge ile verilememektedir.  

Komisyonumuzda 31 Kasım 2017 tarihinde görüşleri alınan Kültür Varlıkları 
Koleksiyoncular Derneği Başkan Yardımcısı Turgut TOKUŞ; 2863 sayılı Kanun’da 
değişiklik yapılarak, bulunan kültür varlıkları için haber verilecek merciler arasına özel 
müze ve koleksiyoncularının da dâhil edilmesi, taşınmaz kültür varlıklarından sayılan 
mesafe taşları, eski sınırları belirten delikli taşlar, dikili taşlar, sunaklar, sandukalar, 
osthotekler ve steller ile taşınmaz kültür varlığı kapsamında olup da her hangi bir nedenle 
taşınmazdan ayrılarak ve bir bütünün parçası olma özelliğini kaybederek taşınır hâle gelen 
parçaların taşınır kültür varlıklarından sayılması, ayrıca taşınır kültür varlıkları ile ilgili 
olarak yapılacak tüm hukuki tasarrufların ve bu konuda yapılacak harcamaların her türlü 
vergi, resim ve harçtan muaf olmasına yönelik taleplerini dile getirmiştir.160 

																																																													
159 Karaduman (2008), s. 98. 
160 Turgut Tokuş’un 30 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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Komisyonumuzun 24 Aralık 2017 tarihinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü 
Kütüphanesi’nde yaptığı toplantıda; Antik A.Ş. müzayede firmasının sahibi Turgay 
ARTAM ise, koleksiyoncular arası müzayedeye izin verilmesi talebinde bulunmuştur ki, 
bu talep arkeolojik eserlerin müzayedesini gündeme getirecektir.161 Bu toplantıda söz alan 
Sabancı Müzesi Müdürü Nazan ÖLÇER ise, koleksiyonculuğun bir zırh gibi kullanıldığı 
durumlar da olduğunu ve bazı koleksiyoncuların suça karıştıklarını ifade etmiştir.162  

Komisyonda yapılan dinlemelerden ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünün istatistik verilerinden; koleksiyoncuların ve özel müzelerin toprak altı 
buluntularından, yani arkeolojik eserlerden koleksiyonlar oluşturduğu ve bu faaliyetlerine 
devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu nitelikteki faaliyetlerin iç talebi artırdığı ve 2863 sayılı 
Kanun’un öncelikle korumaya çalıştığı ve bilimsel kontekstinin bozulmamasına uğraştığı 
taşınmaz kültür varlıklarının kaçak kazılara maruz kaldığı aşikârdır. Getirilen önerilerin 
fiiliyata geçirilmesi durumunda ise, bunların eski eser kaçakçılığını artırıcı bir unsur 
olacağı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, özel müze ve koleksiyonculuk faaliyetlerinde, 
taşınmaz kültür varlıklarının korunması adına, 2863 sayılı Kanun’a aykırı bir durum 
oluşturan arkeolojik eser koleksiyonculuğunun önüne geçilmesi; bundan sonra özel 
müzelerin ve koleksiyoncuların etnografik eser koleksiyonları oluşturmaya yönlendirilmesi 
gerektiği düşünülmektedir.  

Devlet, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarında yapılacak bilimsel kazılara 
izin vermekte ve denetlemektedir. 2863 sayılı Kanun’un 35. maddesine göre; bu Kanun 
hükümlerine tabi, taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere, 
araştırma, sondaj ve kazı yapma hakkı, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir. Bu 
kazılardan elde edilen bilimsel veriler tüm dünyaya tanıtılmakta ve buluntular da 
müzelerimizde sergilenmektedir. Define aramak isteyen vatandaşlara ise, söz konusu 
Kanun’un 50. maddesiyle, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak 
belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar dışında bulunan 
yerlerde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca define arama ruhsatnamesi verilmektedir.  

2863 sayılı Kanun, taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını korumaya, 
bilimsel kazılara izin verip denetlemeye, iç piyasayı denetim altında tutmaya, yurt içinde 
korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarını 32. maddesi ile yurt dışına çıkarılmasını 
yasaklamaya ve bu çerçevede kültür mirasımızın gelecek kuşaklara tahrip edilmeden 
aktarılmasına yönelik düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemelere uymayanlara da cezai 
hükümler getirilmiştir. 

Bu kapsamda; korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının yetkili mercilere 
haber verilmeksizin izinsiz olarak bulundurulması ve satışa konu edilmesi, kültür varlığı 
bulmak amacıyla izinsiz kazı veya sondaj yapılması ya da izinsiz olarak define 
araştırılması ve kültür ve tabiat varlıklarının yurt dışına çıkarılması, söz konusu Kanun’a 
muhalefet teşkil etmekte olup, bu fiilleri işleyenlere 67, 68 ve 74. maddeleri gereğince 
cezai işlem uygulanmaktadır.163  

Bu maddeler şunlardır: 

																																																													
161 Müzayedeci Turgay Artam’ın 24 Aralık 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri 
Başkanlığı. 
162 Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer’in 24 Aralık 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.	
163 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt’un 19 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, 
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. Ayrıca, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu için bkz. 
http://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin /1.5.2863.pdf (Erişim tarihi: 19.11.2017) 
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malı niteliğindedir.” hükmü konmuştur. Bu nitelikteki devlet mallarını korumak adına, 
yine aynı Kanun’un 4. maddesiyle bu varlıkları bulanlara, malik oldukları veya 
kullandıkları arazinin içinde kültür ve tabiat varlığı bulunduğunu bilenlere veya yeni 
haberdar olan malik ve zilyetlere, bunu en geç üç gün içinde, en yakın müze müdürlüğüne 
veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirme mecburiyeti 
getirilmiştir. 2863 sayılı Kanun’un 30. maddesi ise, kamu kurumu ve kuruluşları, vakıfları, 
gerçek ve tüzel kişileri satacakları eşya ve terekeler arasında bulunan veya yapacakları 
müzayedelerdeki satışlara konu olan taşınır kültür ve tabiat varlıkları ile koleksiyonları, 
önce devlet müzelerine haber vermeye mecbur bırakmıştır. 

Devlet müzeleri, 2863 sayılı Kanun’un 4 ve 30. maddelerinde belirtilen haber 
verme zorunluluğu gereği, kendisine getirilen korunması gerekli kültür ve tabiat 
varlıklarını, 25. madde gereğince tasnif ve tescile tabi tutarak, müzelerde korunması 
gerekli olanları müzelere almakla yükümlüdür.159 Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve 
Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde devlet müzelerine getirilen kültür ve tabiat varlıklarından devlet 
müzelerinde korunması gerekli görülenler ikramiye ödenerek veya etnografik eser ise satın 
alınarak müzelere kazandırılmaktadır. Devlet müzelerinde korunması gerekli 
görülmeyenlerden tescil dışı bırakılanlar için, Tescil Dışı Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı 
Belgesi düzenlenerek; korunması gerekli etnografik nitelikli kültür varlıklarından olup 
müzelere alınması gerekli görülmeyenler ile bu nitelikte olup sahiplerince müzelere 
satılmak istenmeyen taşınır kültür varlıkları için de Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat 
Varlığı Belgesi düzenlenerek sahiplerine iade edilmektedir. Devlet, sahibinde bıraktığı 
korunması gerekli kültür varlıklarının alım-satım ve denetimini düzenlediği bu belgeler ile 
yapmaktadır. Taşınır kültür varlığı ticarethanelerinde ve müzayedelerde, bu nitelikteki 
kültür varlıkları belgeleri ile alım ve satımı yapılmak zorundadır. 2863 sayılı Kanun’un 
yürürlüğe girdiği 1983 yılından beri var olan belgelendirme sistemi, ancak 1998 tarihinden 
itibaren uygulanmaya başlanmıştır.  

Özel müze ve koleksiyoncuların koleksiyonlarına katacakları kültür varlıkları da 
devlet müzelerince belgelendirilmiş eserler olmak zorundadır. Çünkü bulunan ve sahipli 
olup da satılmak istenen tüm kültür varlıkları için haber verilecek merci devlet müzeleridir. 
Eski eser kaçakçılığının en büyük nedenini, bu nitelikteki kültür varlıklarına yönelik talep 
oluşturmaktadır. Yurt içinde özel müze ve koleksiyoncuların özellikle arkeolojik eserlere 
yönelik bir talebinin olmaması gerekmektedir. Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat 
Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik’te arkeolojik 
nitelikteki etütlük eserlerin dahi, bulana iade edilmemesi de gösteriyor ki, arkeolojik 
eserler bulana bir belge ile verilememektedir.  

Komisyonumuzda 31 Kasım 2017 tarihinde görüşleri alınan Kültür Varlıkları 
Koleksiyoncular Derneği Başkan Yardımcısı Turgut TOKUŞ; 2863 sayılı Kanun’da 
değişiklik yapılarak, bulunan kültür varlıkları için haber verilecek merciler arasına özel 
müze ve koleksiyoncularının da dâhil edilmesi, taşınmaz kültür varlıklarından sayılan 
mesafe taşları, eski sınırları belirten delikli taşlar, dikili taşlar, sunaklar, sandukalar, 
osthotekler ve steller ile taşınmaz kültür varlığı kapsamında olup da her hangi bir nedenle 
taşınmazdan ayrılarak ve bir bütünün parçası olma özelliğini kaybederek taşınır hâle gelen 
parçaların taşınır kültür varlıklarından sayılması, ayrıca taşınır kültür varlıkları ile ilgili 
olarak yapılacak tüm hukuki tasarrufların ve bu konuda yapılacak harcamaların her türlü 
vergi, resim ve harçtan muaf olmasına yönelik taleplerini dile getirmiştir.160 

																																																													
159 Karaduman (2008), s. 98. 
160 Turgut Tokuş’un 30 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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4.2.2.3. Ülkemiz Kökenli Olmayan Kültür Varlıklarının Korunması 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 33. maddesinde 
“Yurt dışından kültür varlığı getirmek serbesttir.” denilmektedir. Ancak, başka bir ülkeden 
yasa dışı yollarla çıkarılarak ülkemize sokulan kültür varlıklarının, ait olduğu ülkeye iadesi 
için, ülkemiz, uluslararası anlaşmalardan doğan sorumluluklarını yerine getirmekle 
yükümlüdür. 

Nitekim taraf olduğumuz, UNESCO 1970 Sözleşmesi’nin hükümlerine göre, taşınır 
kültür varlıklarının ithalinde, Sözleşme’ye taraf diğer tüm ülkeler gibi, ülkemiz de 
kanunsuz ithal veya ihracı önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin gereği olarak ülkemize getirilmek 
istenen ve gümrüklerde tespit edilen kültür varlıkları için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, kültür varlığının getirildiği ülkenin resmî 
makamlarından alınmış ihraç sertifikası veya izin belgesi talep edilmektedir. Bu sertifika 
veya izin belgelerinin ortaya konamaması durumunda ilgili ülkeyle iritibata geçilerek 
durumdan haber verilmekte, eserlerin kökenine ilişkin bilgi, belge veya bilimsel raporlar 
talep edilmektedir.  

Her ne kadar uluslararası hukuki ve etik kriterlere göre hareket edildiği ilgili 
Bakanlıklarca yapılan işlemlerden anlaşılmaktaysa da, söz konusu 33. maddenin günün 
koşullarına göre düzenlenmesi gerekliliği doğmuştur. Bu değişiklik, ülkemizin kültür 
varlığı kaçakçılığının önlenmesine tek yönlü bakmadığının göstergesi olacaktır. 

Özellikle ülkemizin sınır komşusu Irak ve Suriye’de yaşanan olumsuz durumun, 
kültür varlıklarının tahribatını ve yasa dışı kültür varlığı transferini arttırmış olması 
sebebiyle, Türkiye olarak ortak tarihî ve kültürel mirası paylaştığımız ülkelerin kültür 
varlıklarının korunmasına yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonu ile 
çeşitli tedbirler alınmaktadır.  

2011 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığınca yinelenen genelgeler 
çerçevesinde; müze müdürlükleri, güvenlik birimleri, gümrükler, adli makamlar ve kültür-
sanat sektörünün durum hakkında bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının 
arttırılmasına çalışılmaktadır. Bununla beraber, Irak ve Suriye gibi bölgedeki diğer 
ülkelerin kültür varlıklarının korunması konusunda basın-yayın organları ve sosyal medya 
aracılığı ile bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmektedir. 

Diğer yandan ülkemiz; UNESCO’nun 1970 yılında yayınlanan Kültür Varlıklarının 
Yasa Dışı İthal, İhraç, Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak 
Tedbirlere İlişkin Sözleşme hükümleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
(BMGK)’nin Irak kültür varlıklarının ait oldukları topraklara iadesini öngören 2003 tarihli 
1483 sayılı kararına istinaden, ülkemizde tespit edilen Irak kökenli kültür varlıklarının ait 
olduğu ülkeye iadesinin gerekliliğinin farkındadır.165 Bu çerçevede, ülkemizde ele geçen 4 
adet gözyaşı şişesi, 2010 yılında Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğünde 
yapılan bir törenle Iraklı yetkililere teslim edilmiştir. 

Ayrıca, ülkemizde yakalanan Irak ve Suriye kökenli kültür varlıkları, BMGK’nin 
2015 yılında aldığı 2199 sayılı karar uyarınca, yakalandıkları bölgeye en yakın devlet 

																																																													
165 Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Büyükelçi Lale Ülker’in 19 Ekim 
2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 

66 
 

	

“Madde 67: Kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili olarak bildirim yükümlülüğüne 
mazereti olmaksızın ve bilerek aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.  

Bildirimi yapılmamış olan kültür ve tabiat varlığını satışa arz eden, satan, veren,  
satın alan, kabul eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılır. Ancak, bu durumda birinci fıkrada tanımlanan suçtan dolayı ayrıca 
cezaya hükmolunmaz.  

Ticareti yasak olmayan taşınır kültür varlıklarının izinsiz olarak ticaretini yapan 
kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

Madde 68: Kültür ve tabiat varlıklarını bu Kanun’a göre aykırı olarak yurt dışına 
çıkaran kişi, beş yıldan on iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılır. 

Madde 74: Kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz kazı olarak kazı veya sondaj 
yapan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Ancak, kazı veya 
sondajın yapıldığı yerin, sit alanı veya bu Kanun’a göre korunması gerekli başka bir yer 
olmaması hâlinde, verilecek cezanın üçte biri indirilir.  

İzinsiz olarak define araştıranlar, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Ancak, bu fiillerin yurt dışına kültür varlıklarını kaçırma amacıyla veya 
kültür varlıklarının korunmasında görevli kişiler tarafından işlenmesi hâlinde verilecek 
ceza iki katına kadar artırılır.  

Kişinin bu maddede tanımlanan suçları işlemek suretiyle bulduğu kültür varlığını 
soruşturma başlamadan önce mahalli mülki amire teslim etmesi hâlinde, mahkeme 
verilecek cezada üçte ikisine kadar indirim yapabilir.  

İzinsiz olarak define araştıran kişinin, hakkında kovuşturma başlayıncaya kadar, 
kendisini bu fiili işlemeye gerekli cihazları temin etmek suretiyle sevk eden kişilerin 
kimliklerini açıklaması ve yakalanmasını sağlaması hâlinde, mahkeme verilecek cezada 
indirim yapabileceği gibi, ceza verilmesine yer olmadığına da karar verebilir.”  

 

4.2.2.2. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 

Resmî Gazete’de 31 Mart 2017 tarih ve 26479 sayı ile yayınlanarak yürürlüğe giren 
5067 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda kültür varlığı kaçakçılığına ilişkin 
hususlara yer verilmiştir. 

 Bu Kanun’un 3. maddesinin 8. fıkrası uyarınca; ihracı kanun gereği yasak olan 
eşyayı ülkeden çıkaran kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı 
takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile 
cezalandırılır. Aynı Kanun’un “Kaçakçılığı Önleme, İzleme ve Araştırmakla Görevli 
Olanlar” başlıklı 19. maddesi; “Mülki amirler, Gümrük Müsteşarlığı personeli ile Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 
personel, bu Kanun’la yaptırım altına alınan fiilleri önleme, izleme ve araştırmakla 
yükümlüdür.” hükmünü amirdir. Bu doğrultuda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün yanı sıra adı geçen kurumlar kültür varlığı 
kaçakçılığı ile mücadelede yetkili kurumlar arasında yer almaktadır.164 

																																																													
164 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Komisyona sunulan 14 Kasım 2017 tarihli bilgi notu. 

65 
 

	

Komisyonumuzun 24 Aralık 2017 tarihinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü 
Kütüphanesi’nde yaptığı toplantıda; Antik A.Ş. müzayede firmasının sahibi Turgay 
ARTAM ise, koleksiyoncular arası müzayedeye izin verilmesi talebinde bulunmuştur ki, 
bu talep arkeolojik eserlerin müzayedesini gündeme getirecektir.161 Bu toplantıda söz alan 
Sabancı Müzesi Müdürü Nazan ÖLÇER ise, koleksiyonculuğun bir zırh gibi kullanıldığı 
durumlar da olduğunu ve bazı koleksiyoncuların suça karıştıklarını ifade etmiştir.162  

Komisyonda yapılan dinlemelerden ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünün istatistik verilerinden; koleksiyoncuların ve özel müzelerin toprak altı 
buluntularından, yani arkeolojik eserlerden koleksiyonlar oluşturduğu ve bu faaliyetlerine 
devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu nitelikteki faaliyetlerin iç talebi artırdığı ve 2863 sayılı 
Kanun’un öncelikle korumaya çalıştığı ve bilimsel kontekstinin bozulmamasına uğraştığı 
taşınmaz kültür varlıklarının kaçak kazılara maruz kaldığı aşikârdır. Getirilen önerilerin 
fiiliyata geçirilmesi durumunda ise, bunların eski eser kaçakçılığını artırıcı bir unsur 
olacağı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, özel müze ve koleksiyonculuk faaliyetlerinde, 
taşınmaz kültür varlıklarının korunması adına, 2863 sayılı Kanun’a aykırı bir durum 
oluşturan arkeolojik eser koleksiyonculuğunun önüne geçilmesi; bundan sonra özel 
müzelerin ve koleksiyoncuların etnografik eser koleksiyonları oluşturmaya yönlendirilmesi 
gerektiği düşünülmektedir.  

Devlet, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarında yapılacak bilimsel kazılara 
izin vermekte ve denetlemektedir. 2863 sayılı Kanun’un 35. maddesine göre; bu Kanun 
hükümlerine tabi, taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere, 
araştırma, sondaj ve kazı yapma hakkı, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir. Bu 
kazılardan elde edilen bilimsel veriler tüm dünyaya tanıtılmakta ve buluntular da 
müzelerimizde sergilenmektedir. Define aramak isteyen vatandaşlara ise, söz konusu 
Kanun’un 50. maddesiyle, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak 
belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar dışında bulunan 
yerlerde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca define arama ruhsatnamesi verilmektedir.  

2863 sayılı Kanun, taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını korumaya, 
bilimsel kazılara izin verip denetlemeye, iç piyasayı denetim altında tutmaya, yurt içinde 
korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarını 32. maddesi ile yurt dışına çıkarılmasını 
yasaklamaya ve bu çerçevede kültür mirasımızın gelecek kuşaklara tahrip edilmeden 
aktarılmasına yönelik düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemelere uymayanlara da cezai 
hükümler getirilmiştir. 

Bu kapsamda; korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının yetkili mercilere 
haber verilmeksizin izinsiz olarak bulundurulması ve satışa konu edilmesi, kültür varlığı 
bulmak amacıyla izinsiz kazı veya sondaj yapılması ya da izinsiz olarak define 
araştırılması ve kültür ve tabiat varlıklarının yurt dışına çıkarılması, söz konusu Kanun’a 
muhalefet teşkil etmekte olup, bu fiilleri işleyenlere 67, 68 ve 74. maddeleri gereğince 
cezai işlem uygulanmaktadır.163  

Bu maddeler şunlardır: 

																																																													
161 Müzayedeci Turgay Artam’ın 24 Aralık 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri 
Başkanlığı. 
162 Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer’in 24 Aralık 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.	
163 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt’un 19 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, 
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. Ayrıca, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu için bkz. 
http://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin /1.5.2863.pdf (Erişim tarihi: 19.11.2017) 
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4.2.2.3. Ülkemiz Kökenli Olmayan Kültür Varlıklarının Korunması 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 33. maddesinde 
“Yurt dışından kültür varlığı getirmek serbesttir.” denilmektedir. Ancak, başka bir ülkeden 
yasa dışı yollarla çıkarılarak ülkemize sokulan kültür varlıklarının, ait olduğu ülkeye iadesi 
için, ülkemiz, uluslararası anlaşmalardan doğan sorumluluklarını yerine getirmekle 
yükümlüdür. 

Nitekim taraf olduğumuz, UNESCO 1970 Sözleşmesi’nin hükümlerine göre, taşınır 
kültür varlıklarının ithalinde, Sözleşme’ye taraf diğer tüm ülkeler gibi, ülkemiz de 
kanunsuz ithal veya ihracı önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin gereği olarak ülkemize getirilmek 
istenen ve gümrüklerde tespit edilen kültür varlıkları için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, kültür varlığının getirildiği ülkenin resmî 
makamlarından alınmış ihraç sertifikası veya izin belgesi talep edilmektedir. Bu sertifika 
veya izin belgelerinin ortaya konamaması durumunda ilgili ülkeyle iritibata geçilerek 
durumdan haber verilmekte, eserlerin kökenine ilişkin bilgi, belge veya bilimsel raporlar 
talep edilmektedir.  

Her ne kadar uluslararası hukuki ve etik kriterlere göre hareket edildiği ilgili 
Bakanlıklarca yapılan işlemlerden anlaşılmaktaysa da, söz konusu 33. maddenin günün 
koşullarına göre düzenlenmesi gerekliliği doğmuştur. Bu değişiklik, ülkemizin kültür 
varlığı kaçakçılığının önlenmesine tek yönlü bakmadığının göstergesi olacaktır. 

Özellikle ülkemizin sınır komşusu Irak ve Suriye’de yaşanan olumsuz durumun, 
kültür varlıklarının tahribatını ve yasa dışı kültür varlığı transferini arttırmış olması 
sebebiyle, Türkiye olarak ortak tarihî ve kültürel mirası paylaştığımız ülkelerin kültür 
varlıklarının korunmasına yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonu ile 
çeşitli tedbirler alınmaktadır.  

2011 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığınca yinelenen genelgeler 
çerçevesinde; müze müdürlükleri, güvenlik birimleri, gümrükler, adli makamlar ve kültür-
sanat sektörünün durum hakkında bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının 
arttırılmasına çalışılmaktadır. Bununla beraber, Irak ve Suriye gibi bölgedeki diğer 
ülkelerin kültür varlıklarının korunması konusunda basın-yayın organları ve sosyal medya 
aracılığı ile bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmektedir. 

Diğer yandan ülkemiz; UNESCO’nun 1970 yılında yayınlanan Kültür Varlıklarının 
Yasa Dışı İthal, İhraç, Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak 
Tedbirlere İlişkin Sözleşme hükümleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
(BMGK)’nin Irak kültür varlıklarının ait oldukları topraklara iadesini öngören 2003 tarihli 
1483 sayılı kararına istinaden, ülkemizde tespit edilen Irak kökenli kültür varlıklarının ait 
olduğu ülkeye iadesinin gerekliliğinin farkındadır.165 Bu çerçevede, ülkemizde ele geçen 4 
adet gözyaşı şişesi, 2010 yılında Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğünde 
yapılan bir törenle Iraklı yetkililere teslim edilmiştir. 

Ayrıca, ülkemizde yakalanan Irak ve Suriye kökenli kültür varlıkları, BMGK’nin 
2015 yılında aldığı 2199 sayılı karar uyarınca, yakalandıkları bölgeye en yakın devlet 

																																																													
165 Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Büyükelçi Lale Ülker’in 19 Ekim 
2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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165 Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Büyükelçi Lale Ülker’in 19 Ekim 
2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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“Madde 67: Kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili olarak bildirim yükümlülüğüne 
mazereti olmaksızın ve bilerek aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.  

Bildirimi yapılmamış olan kültür ve tabiat varlığını satışa arz eden, satan, veren,  
satın alan, kabul eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılır. Ancak, bu durumda birinci fıkrada tanımlanan suçtan dolayı ayrıca 
cezaya hükmolunmaz.  

Ticareti yasak olmayan taşınır kültür varlıklarının izinsiz olarak ticaretini yapan 
kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

Madde 68: Kültür ve tabiat varlıklarını bu Kanun’a göre aykırı olarak yurt dışına 
çıkaran kişi, beş yıldan on iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılır. 

Madde 74: Kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz kazı olarak kazı veya sondaj 
yapan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Ancak, kazı veya 
sondajın yapıldığı yerin, sit alanı veya bu Kanun’a göre korunması gerekli başka bir yer 
olmaması hâlinde, verilecek cezanın üçte biri indirilir.  

İzinsiz olarak define araştıranlar, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Ancak, bu fiillerin yurt dışına kültür varlıklarını kaçırma amacıyla veya 
kültür varlıklarının korunmasında görevli kişiler tarafından işlenmesi hâlinde verilecek 
ceza iki katına kadar artırılır.  

Kişinin bu maddede tanımlanan suçları işlemek suretiyle bulduğu kültür varlığını 
soruşturma başlamadan önce mahalli mülki amire teslim etmesi hâlinde, mahkeme 
verilecek cezada üçte ikisine kadar indirim yapabilir.  

İzinsiz olarak define araştıran kişinin, hakkında kovuşturma başlayıncaya kadar, 
kendisini bu fiili işlemeye gerekli cihazları temin etmek suretiyle sevk eden kişilerin 
kimliklerini açıklaması ve yakalanmasını sağlaması hâlinde, mahkeme verilecek cezada 
indirim yapabileceği gibi, ceza verilmesine yer olmadığına da karar verebilir.”  

 

4.2.2.2. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 

Resmî Gazete’de 31 Mart 2017 tarih ve 26479 sayı ile yayınlanarak yürürlüğe giren 
5067 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda kültür varlığı kaçakçılığına ilişkin 
hususlara yer verilmiştir. 

 Bu Kanun’un 3. maddesinin 8. fıkrası uyarınca; ihracı kanun gereği yasak olan 
eşyayı ülkeden çıkaran kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı 
takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile 
cezalandırılır. Aynı Kanun’un “Kaçakçılığı Önleme, İzleme ve Araştırmakla Görevli 
Olanlar” başlıklı 19. maddesi; “Mülki amirler, Gümrük Müsteşarlığı personeli ile Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 
personel, bu Kanun’la yaptırım altına alınan fiilleri önleme, izleme ve araştırmakla 
yükümlüdür.” hükmünü amirdir. Bu doğrultuda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün yanı sıra adı geçen kurumlar kültür varlığı 
kaçakçılığı ile mücadelede yetkili kurumlar arasında yer almaktadır.164 

																																																													
164 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Komisyona sunulan 14 Kasım 2017 tarihli bilgi notu. 
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Komisyonumuzun 24 Aralık 2017 tarihinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü 
Kütüphanesi’nde yaptığı toplantıda; Antik A.Ş. müzayede firmasının sahibi Turgay 
ARTAM ise, koleksiyoncular arası müzayedeye izin verilmesi talebinde bulunmuştur ki, 
bu talep arkeolojik eserlerin müzayedesini gündeme getirecektir.161 Bu toplantıda söz alan 
Sabancı Müzesi Müdürü Nazan ÖLÇER ise, koleksiyonculuğun bir zırh gibi kullanıldığı 
durumlar da olduğunu ve bazı koleksiyoncuların suça karıştıklarını ifade etmiştir.162  

Komisyonda yapılan dinlemelerden ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünün istatistik verilerinden; koleksiyoncuların ve özel müzelerin toprak altı 
buluntularından, yani arkeolojik eserlerden koleksiyonlar oluşturduğu ve bu faaliyetlerine 
devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu nitelikteki faaliyetlerin iç talebi artırdığı ve 2863 sayılı 
Kanun’un öncelikle korumaya çalıştığı ve bilimsel kontekstinin bozulmamasına uğraştığı 
taşınmaz kültür varlıklarının kaçak kazılara maruz kaldığı aşikârdır. Getirilen önerilerin 
fiiliyata geçirilmesi durumunda ise, bunların eski eser kaçakçılığını artırıcı bir unsur 
olacağı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, özel müze ve koleksiyonculuk faaliyetlerinde, 
taşınmaz kültür varlıklarının korunması adına, 2863 sayılı Kanun’a aykırı bir durum 
oluşturan arkeolojik eser koleksiyonculuğunun önüne geçilmesi; bundan sonra özel 
müzelerin ve koleksiyoncuların etnografik eser koleksiyonları oluşturmaya yönlendirilmesi 
gerektiği düşünülmektedir.  

Devlet, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarında yapılacak bilimsel kazılara 
izin vermekte ve denetlemektedir. 2863 sayılı Kanun’un 35. maddesine göre; bu Kanun 
hükümlerine tabi, taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere, 
araştırma, sondaj ve kazı yapma hakkı, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir. Bu 
kazılardan elde edilen bilimsel veriler tüm dünyaya tanıtılmakta ve buluntular da 
müzelerimizde sergilenmektedir. Define aramak isteyen vatandaşlara ise, söz konusu 
Kanun’un 50. maddesiyle, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak 
belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar dışında bulunan 
yerlerde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca define arama ruhsatnamesi verilmektedir.  

2863 sayılı Kanun, taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını korumaya, 
bilimsel kazılara izin verip denetlemeye, iç piyasayı denetim altında tutmaya, yurt içinde 
korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarını 32. maddesi ile yurt dışına çıkarılmasını 
yasaklamaya ve bu çerçevede kültür mirasımızın gelecek kuşaklara tahrip edilmeden 
aktarılmasına yönelik düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemelere uymayanlara da cezai 
hükümler getirilmiştir. 

Bu kapsamda; korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının yetkili mercilere 
haber verilmeksizin izinsiz olarak bulundurulması ve satışa konu edilmesi, kültür varlığı 
bulmak amacıyla izinsiz kazı veya sondaj yapılması ya da izinsiz olarak define 
araştırılması ve kültür ve tabiat varlıklarının yurt dışına çıkarılması, söz konusu Kanun’a 
muhalefet teşkil etmekte olup, bu fiilleri işleyenlere 67, 68 ve 74. maddeleri gereğince 
cezai işlem uygulanmaktadır.163  

Bu maddeler şunlardır: 

																																																													
161 Müzayedeci Turgay Artam’ın 24 Aralık 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri 
Başkanlığı. 
162 Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer’in 24 Aralık 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.	
163 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt’un 19 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, 
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. Ayrıca, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu için bkz. 
http://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin /1.5.2863.pdf (Erişim tarihi: 19.11.2017) 
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müzesinde koruma altına alınmakta, fotoğraflı olarak listelenmektedir. Bu eserler anılan 
ülkelerdeki mevcut durumun düzelmesi akabinde iade edilecektir. 

 

4.3. ULUSLARARASI KURUM VE KURULUŞLAR 

Batıda kültür varlıklarına ilişkin bilinen ilk yasal tedbirin Papa II. Pius’un Papalık 
Devleti sınırları içinden kültür varlıklarının çıkarılmasını yasaklayan 1464 tarihli 
düzenleme olduğu bilinmektedir.166  

Kültür varlıkları, özellikle savaş dönemlerinde olmak üzere, tarih boyunca 
“ganimet hakkı” kapsamında tahrip ve yağma edilmiştir. Bu yağmalardan birini 
gerçekleştiren Napolyon Bonapart’ın yenilgisi ile savaş bahane edilerek kaçırılan kültür 
varlıklarının köken ülkelere iadesi konusunda bir adım atılmıştır. Fransa imparatorluk 
ordusunun İtalya, İngiltere ve Belçika başta olmak üzere Avrupa’da yaptığı büyük sanat 
eseri soygunu karşısında, Viyana Kongresi’nde bir araya gelen 1815 Waterloo Savaşı 
galipleri Fransa’ya çalınan eserlerin köken ülkelere iade edilmesini kabul ettirmiştir. Bu 
kapsamda, 1204 yılında Konstantinopolis’in Latinler tarafından ele geçirilmesi sonrasında 
yerlerinden sökülerek Venedik’teki San Marco Kilisesi’ne nakledilen bronz at heykelleri 
Fransa tarafından İtalya’ya iade edilmiştir.167  

1648’de imzalanan Westphalia ve 1860’ta imzalanan Olivia antlaşmaları kültür 
varlıklarının iadesine ilişkin ilk anlaşmalardır. Kültür varlıklarının uluslararası alanda 
korunmalarına ilişkin kuralları kanunlaştırma çabalarından biri ise, 1874 tarihli Brüksel 
Konferansı’dır. Hiçbir zaman onaylanmayan bu konferansın bildirgesi, getirdiği 
hükümlerle 1899 La Haye Konferansı’na öncülük etmiştir. Kültür varlıklarının iadesi 
konusunda uluslararası alanda önemli bir yer tutan 1899 ve 1907 La Haye Sözleşme’leri, I. 
Dünya Savaşı sırasında sistematik bir şekilde ihlal edilmiştir.168 I. Dünya Savaşı sonunda 
imzalanan Versay Anlaşması gereği Almanya yalnızca bu savaş sırasında değil, 1870 
yılındaki savaşta kaçırdığı sanat eserlerini de Fransa’ya geri vermeyi kabul etmiştir. Diğer 
taraftan, Saint-Germain Anlaşması (1919), Avusturya’yı 1718 yılında İtalya’dan 
kaçırdıkları eserler de dâhil olmak üzere istila ettiği ülkelerden aldığı tüm kültür 
varlıklarını geri vermeye zorlamıştır.169 

Kültür varlıklarının ait oldukları topraklarda korunmasına yönelik çalışmalar, 
özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında başlamıştır. Savaş sonrası arkeolojik alanlarda 
yapılan yağmalar, meydana gelen tahribatlar, yasa dışı ticaret yolu ile yurt dışına çıkarılan 
eserler ve bunlara bağlı olarak kültür mirasın giderek yoksullaşması, kurum ve kuruluşları 
önlem almaya ve bu konuda çalışmalar yapmaya sevk etmiştir. Bu dönemde, kültür 
varlıklarının evrensel kültürün bir parçası olduğu ve korunması konusunda ülkeler arasında 
iş birliğine gidilmesi gerektiği hususlarında uluslararası alanda giderek artan bir bilinç 
oluşmuştur.170 

I. ve II. Dünya Savaşları arasındaki dönemde, 1923 yılında İngiltere, Fransa, İtalya, 
Japonya, Hollanda ve ABD temsilcilerinden oluşan Hukukçular Komisyonu, havadan 
yapılan saldırılar ile ilgili kurallar koymuştur. Yine 1935 yılında imzalanan Sanatsal ve 
																																																													
166 Greenfield (2007), s. 238. 
167 Greefield (2007), s. 238.  
168 Semra Salgırlı, “Kültürel Varlıkların Korunması ve Uluslararası Sözleşmeler,” İDOL 13 (2002): 37. 
169 Karaduman (2008), s. 114. 
170 Pınar Kuşseven, Kültür Varlıklarının Yasa Dışı İthal ve İhracının Önlenmesi ile İlgili Mevzuat Çalışması, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Uzmanlık Tezi, Ankara, 2009, s. 54. 
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Bilimsel Enstitüler ile Tarihî Anıtların Korunması Anlaşması (Roerich Pact), o dönemde 
kültür varlıkları açısından önem taşımaktadır. II. Dünya Savaşı sırasında uygulanan 
kapsamlı ve sistematik yağmalama politikası sonucu 1943 Deklarasyonu ve Bretton Woods 
Konferansı gerçekleştirilmiştir. Böylece İttifak Devletleri, İtilaf Devletlerince yapılan el 
koyma işlemlerini geçersiz kabul etmiştir.171 

Bu dönemde kültür varlıklarını korumak ve yasa dışı ticaretini önlemek amacıyla 
devletler arasında ikili anlaşmalar da imzalanmıştır. Fransa-Laos (1950), Fransa-Cezayir 
(1968) ve ABD ile genellikle Güney Amerika devletleri arasında imzalanan (ABD-
Meksika 1970 vb.) ikili anlaşmalar, kültür varlıklarının yasa dışı dolaşımını engellemeye 
yönelik anlaşmalar arasında yer almaktadır.172 

II. Dünya Savaşı sırasında yasa dışı ticarete konu olan eserlerin iadesi amacıyla 
yapılan ikili anlaşmalardan biri de, Federal Almanya ile Sovyetler Birliği arasında 9 Kasım 
1990 tarihinde imzalanan İyi Komşuluk, Ortaklık ve İşbirliği Konulu Anlaşma’dır. Bu 
Anlaşma’nın 16. maddesinde kültür hazinelerinin sahiplerine ya da kanuni mirasçılarına 
iade edileceği hususu yer almıştır.173 Ülkemiz bu Anlaşma’ya yasal takipçi olarak taraf 
olduğunu bildirmiş, 28 Mayıs 1991 tarihinde Sovyetler Birliği’ne bu konuda nota vermiştir 
ve bu notalar müteakip defalar tekrarlanmıştır.174  

II. Dünya Savaşı’nın ardından kültür varlıklarının korunması alanında daha etkin 
çabalar gösterilmiş, uluslararası kurum ve kuruluşlar oluşturularak sözleşmeler 
imzalanmıştır. Bu kurum ve kuruluşlar şunlardır: 

 

4.3.1. Birleşmiş Milletler (BM) 

BM, II. Dünya Savaşı’ndan galip çıkan ABD, Sovyetler Birliği, İngiltere, Fransa ve 
Çin Halk Cumhuriyeti liderliğinde 1945 yılında New York merkezli olarak kurulmuş bir 
teşkilat olup, kurucu antlaşması niteliğindeki BM şartı, aralarında Türkiye’nin de 
bulunduğu elli ülke tarafından 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco’da imzalanmıştır. 
Daha sonra Polonya’nın da katılımıyla kurucu üye devletlerin sayısı elli bir olmuştur. 
Anlaşma, 24 Ekim 1945 tarihinde resmen faaliyete geçmiştir.175 

 

4.3.1.1. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu(UNESCO) 

UNESCO kelimesi, İngilizce “United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization” kelimelerinin baş harfleri alınarak oluşturulmuş ve Türkçeye "Birleşmiş 
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu" şekilde çevrilmiştir. 

BM’nin uzman kuruluşu olan UNESCO’nun kuruluş sözleşmesi, II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra, 1945 yılı Kasım ayında Londra’da 44 ülkenin temsilcilerinin 
katıldıkları bir toplantıda kabul edilmiştir. Türkiye bu Sözleşme’yi ilk 20 devlet arasında 

																																																													
171 Salgırlı (2002), s. 37. 
172 Salgırlı (2002), s. 37. 
173 Sibel Özel, Uluslararası Alanda Kültür Varlıklarının Korunması (İstanbul: Alkım Yayınları, 1998), s. 97. 
174 Karaduman (2008), s. 166. 
175 http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-teskilati-ve-turkiye.tr.mfa (Erişim tarihi: 25.02.2018).  
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Daha sonra Polonya’nın da katılımıyla kurucu üye devletlerin sayısı elli bir olmuştur. 
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müzesinde koruma altına alınmakta, fotoğraflı olarak listelenmektedir. Bu eserler anılan 
ülkelerdeki mevcut durumun düzelmesi akabinde iade edilecektir. 

 

4.3. ULUSLARARASI KURUM VE KURULUŞLAR 

Batıda kültür varlıklarına ilişkin bilinen ilk yasal tedbirin Papa II. Pius’un Papalık 
Devleti sınırları içinden kültür varlıklarının çıkarılmasını yasaklayan 1464 tarihli 
düzenleme olduğu bilinmektedir.166  

Kültür varlıkları, özellikle savaş dönemlerinde olmak üzere, tarih boyunca 
“ganimet hakkı” kapsamında tahrip ve yağma edilmiştir. Bu yağmalardan birini 
gerçekleştiren Napolyon Bonapart’ın yenilgisi ile savaş bahane edilerek kaçırılan kültür 
varlıklarının köken ülkelere iadesi konusunda bir adım atılmıştır. Fransa imparatorluk 
ordusunun İtalya, İngiltere ve Belçika başta olmak üzere Avrupa’da yaptığı büyük sanat 
eseri soygunu karşısında, Viyana Kongresi’nde bir araya gelen 1815 Waterloo Savaşı 
galipleri Fransa’ya çalınan eserlerin köken ülkelere iade edilmesini kabul ettirmiştir. Bu 
kapsamda, 1204 yılında Konstantinopolis’in Latinler tarafından ele geçirilmesi sonrasında 
yerlerinden sökülerek Venedik’teki San Marco Kilisesi’ne nakledilen bronz at heykelleri 
Fransa tarafından İtalya’ya iade edilmiştir.167  

1648’de imzalanan Westphalia ve 1860’ta imzalanan Olivia antlaşmaları kültür 
varlıklarının iadesine ilişkin ilk anlaşmalardır. Kültür varlıklarının uluslararası alanda 
korunmalarına ilişkin kuralları kanunlaştırma çabalarından biri ise, 1874 tarihli Brüksel 
Konferansı’dır. Hiçbir zaman onaylanmayan bu konferansın bildirgesi, getirdiği 
hükümlerle 1899 La Haye Konferansı’na öncülük etmiştir. Kültür varlıklarının iadesi 
konusunda uluslararası alanda önemli bir yer tutan 1899 ve 1907 La Haye Sözleşme’leri, I. 
Dünya Savaşı sırasında sistematik bir şekilde ihlal edilmiştir.168 I. Dünya Savaşı sonunda 
imzalanan Versay Anlaşması gereği Almanya yalnızca bu savaş sırasında değil, 1870 
yılındaki savaşta kaçırdığı sanat eserlerini de Fransa’ya geri vermeyi kabul etmiştir. Diğer 
taraftan, Saint-Germain Anlaşması (1919), Avusturya’yı 1718 yılında İtalya’dan 
kaçırdıkları eserler de dâhil olmak üzere istila ettiği ülkelerden aldığı tüm kültür 
varlıklarını geri vermeye zorlamıştır.169 

Kültür varlıklarının ait oldukları topraklarda korunmasına yönelik çalışmalar, 
özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında başlamıştır. Savaş sonrası arkeolojik alanlarda 
yapılan yağmalar, meydana gelen tahribatlar, yasa dışı ticaret yolu ile yurt dışına çıkarılan 
eserler ve bunlara bağlı olarak kültür mirasın giderek yoksullaşması, kurum ve kuruluşları 
önlem almaya ve bu konuda çalışmalar yapmaya sevk etmiştir. Bu dönemde, kültür 
varlıklarının evrensel kültürün bir parçası olduğu ve korunması konusunda ülkeler arasında 
iş birliğine gidilmesi gerektiği hususlarında uluslararası alanda giderek artan bir bilinç 
oluşmuştur.170 

I. ve II. Dünya Savaşları arasındaki dönemde, 1923 yılında İngiltere, Fransa, İtalya, 
Japonya, Hollanda ve ABD temsilcilerinden oluşan Hukukçular Komisyonu, havadan 
yapılan saldırılar ile ilgili kurallar koymuştur. Yine 1935 yılında imzalanan Sanatsal ve 
																																																													
166 Greenfield (2007), s. 238. 
167 Greefield (2007), s. 238.  
168 Semra Salgırlı, “Kültürel Varlıkların Korunması ve Uluslararası Sözleşmeler,” İDOL 13 (2002): 37. 
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170 Pınar Kuşseven, Kültür Varlıklarının Yasa Dışı İthal ve İhracının Önlenmesi ile İlgili Mevzuat Çalışması, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Uzmanlık Tezi, Ankara, 2009, s. 54. 
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Bilimsel Enstitüler ile Tarihî Anıtların Korunması Anlaşması (Roerich Pact), o dönemde 
kültür varlıkları açısından önem taşımaktadır. II. Dünya Savaşı sırasında uygulanan 
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olduğunu bildirmiş, 28 Mayıs 1991 tarihinde Sovyetler Birliği’ne bu konuda nota vermiştir 
ve bu notalar müteakip defalar tekrarlanmıştır.174  

II. Dünya Savaşı’nın ardından kültür varlıklarının korunması alanında daha etkin 
çabalar gösterilmiş, uluslararası kurum ve kuruluşlar oluşturularak sözleşmeler 
imzalanmıştır. Bu kurum ve kuruluşlar şunlardır: 

 

4.3.1. Birleşmiş Milletler (BM) 

BM, II. Dünya Savaşı’ndan galip çıkan ABD, Sovyetler Birliği, İngiltere, Fransa ve 
Çin Halk Cumhuriyeti liderliğinde 1945 yılında New York merkezli olarak kurulmuş bir 
teşkilat olup, kurucu antlaşması niteliğindeki BM şartı, aralarında Türkiye’nin de 
bulunduğu elli ülke tarafından 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco’da imzalanmıştır. 
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Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu" şekilde çevrilmiştir. 

BM’nin uzman kuruluşu olan UNESCO’nun kuruluş sözleşmesi, II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra, 1945 yılı Kasım ayında Londra’da 44 ülkenin temsilcilerinin 
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müzesinde koruma altına alınmakta, fotoğraflı olarak listelenmektedir. Bu eserler anılan 
ülkelerdeki mevcut durumun düzelmesi akabinde iade edilecektir. 

 

4.3. ULUSLARARASI KURUM VE KURULUŞLAR 

Batıda kültür varlıklarına ilişkin bilinen ilk yasal tedbirin Papa II. Pius’un Papalık 
Devleti sınırları içinden kültür varlıklarının çıkarılmasını yasaklayan 1464 tarihli 
düzenleme olduğu bilinmektedir.166  

Kültür varlıkları, özellikle savaş dönemlerinde olmak üzere, tarih boyunca 
“ganimet hakkı” kapsamında tahrip ve yağma edilmiştir. Bu yağmalardan birini 
gerçekleştiren Napolyon Bonapart’ın yenilgisi ile savaş bahane edilerek kaçırılan kültür 
varlıklarının köken ülkelere iadesi konusunda bir adım atılmıştır. Fransa imparatorluk 
ordusunun İtalya, İngiltere ve Belçika başta olmak üzere Avrupa’da yaptığı büyük sanat 
eseri soygunu karşısında, Viyana Kongresi’nde bir araya gelen 1815 Waterloo Savaşı 
galipleri Fransa’ya çalınan eserlerin köken ülkelere iade edilmesini kabul ettirmiştir. Bu 
kapsamda, 1204 yılında Konstantinopolis’in Latinler tarafından ele geçirilmesi sonrasında 
yerlerinden sökülerek Venedik’teki San Marco Kilisesi’ne nakledilen bronz at heykelleri 
Fransa tarafından İtalya’ya iade edilmiştir.167  

1648’de imzalanan Westphalia ve 1860’ta imzalanan Olivia antlaşmaları kültür 
varlıklarının iadesine ilişkin ilk anlaşmalardır. Kültür varlıklarının uluslararası alanda 
korunmalarına ilişkin kuralları kanunlaştırma çabalarından biri ise, 1874 tarihli Brüksel 
Konferansı’dır. Hiçbir zaman onaylanmayan bu konferansın bildirgesi, getirdiği 
hükümlerle 1899 La Haye Konferansı’na öncülük etmiştir. Kültür varlıklarının iadesi 
konusunda uluslararası alanda önemli bir yer tutan 1899 ve 1907 La Haye Sözleşme’leri, I. 
Dünya Savaşı sırasında sistematik bir şekilde ihlal edilmiştir.168 I. Dünya Savaşı sonunda 
imzalanan Versay Anlaşması gereği Almanya yalnızca bu savaş sırasında değil, 1870 
yılındaki savaşta kaçırdığı sanat eserlerini de Fransa’ya geri vermeyi kabul etmiştir. Diğer 
taraftan, Saint-Germain Anlaşması (1919), Avusturya’yı 1718 yılında İtalya’dan 
kaçırdıkları eserler de dâhil olmak üzere istila ettiği ülkelerden aldığı tüm kültür 
varlıklarını geri vermeye zorlamıştır.169 

Kültür varlıklarının ait oldukları topraklarda korunmasına yönelik çalışmalar, 
özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında başlamıştır. Savaş sonrası arkeolojik alanlarda 
yapılan yağmalar, meydana gelen tahribatlar, yasa dışı ticaret yolu ile yurt dışına çıkarılan 
eserler ve bunlara bağlı olarak kültür mirasın giderek yoksullaşması, kurum ve kuruluşları 
önlem almaya ve bu konuda çalışmalar yapmaya sevk etmiştir. Bu dönemde, kültür 
varlıklarının evrensel kültürün bir parçası olduğu ve korunması konusunda ülkeler arasında 
iş birliğine gidilmesi gerektiği hususlarında uluslararası alanda giderek artan bir bilinç 
oluşmuştur.170 

I. ve II. Dünya Savaşları arasındaki dönemde, 1923 yılında İngiltere, Fransa, İtalya, 
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yapılan saldırılar ile ilgili kurallar koymuştur. Yine 1935 yılında imzalanan Sanatsal ve 
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müzesinde koruma altına alınmakta, fotoğraflı olarak listelenmektedir. Bu eserler anılan 
ülkelerdeki mevcut durumun düzelmesi akabinde iade edilecektir. 
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10’uncu devlet olarak imzalamış ve 20 Mayıs 1946 tarih ve 4895 sayılı Kanun’la 
onamıştır. UNESCO’da 195 üye ve 10 kısmi üye devlet bulunmaktadır. 

UNESCO, uluslararası kamuoyunda, daha çok kültürel miras alanındaki 
çalışmalarıyla tanınmaktadır. Tüm insanlığın ortak mirası kabul edilen, evrensel değerlere 
sahip kültürel ve doğal varlıkları tanıtmak, toplumlarda söz konusu mirasa sahip çıkma 
bilincini oluşturmak ve çeşitli nedenlerle bozulan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması 
için gereken önlemleri almak, UNESCO’nun asli görevlerinden en görünür olanıdır.176 

Türkiye, UNESCO’nun kültür varlıklarının korunmasına ve yasa dışı ticaretinin 
önlenmesine yönelik sözleşmelerinden Silahlı Bir Çatışma Hâlinde Kültür Mallarının 
Korunmasına Dair Sözleşme, Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet 
Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlere İlişkin Sözleşme ve 
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme’ye taraf olmuştur. 

4.3.1.1.1. Silahlı Bir Çatışma Hâlinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair 

Sözleşme (La Haye, 1954) 

II. Dünya Savaşı sonrası yağmalanan ve çalınan eserleri kurtarma girişimlerinden 
biri olarak, UNESCO bünyesinde hazırlanan; Silahlı Bir Çatışma Hâlinde Kültür 
Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme 1954 yılında imzalanmıştır. Tamamıyla kültür 
varlığının korunmasına odaklanan ilk uluslararası anlaşma olarak bilinmektedir.177 
Ülkemizde bu Sözleşme, 10 Nisan 1965 tarihli ve 12145 sayılı Resmî Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.178 

Sözleşme’ye göre; kültür varlıklarına yapılacak bir tecavüz, bütün insanlığın kültür 
mirasına karşı işlenmiş bir tecavüz olarak sayılmaktadır. Herhangi bir ülkeye ait kültür 
varlıklarına zarar vermek, ne olursa olsun insanlık mirasına zarar vermek anlamına 
gelmektedir. 

Kültür varlığı kaçakçılığı açısından oldukça kısıtlı olan bu Sözleşme hükümlerine 
göre; taraflar, silahlı çatışma sırasında işgal ettikleri topraklardaki yasa dışı kültür varlığı 
ihracatını önlemekle ve böyle bir şekilde ülke dışına çıkmış objeleri, çatışma bittikten 
sonra ait olduğu ülkeye iade etmekle yükümlüdür.179 

Sözleşme’ye taraf devletler, kültür varlıklarına gelebilecek potansiyel zararlarla 
ilgili olarak, kendi topraklarındaki kültür varlıklarına olduğu kadar, diğer devletlerin 
topraklarındaki kültür varlıklarına da saygı göstermeli ve her türlü düşmanca tavırdan 
kaçınmalıdır. 

Sözleşme’de yer alan “insanlığın kültürel mirası” ifadesi, kültür varlığına bakış 
açısını uluslararası bir çizgiye taşımış olup, mevcut kültür varlıklarının muhafazasının 
bütün dünya milletleri için büyük önem taşıdığını ve kültür varlıklarının uluslararası 
ölçüde korunması gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca, kültür varlıklarının korunması 
konusunda uluslararası bir standardın benimsenmesi gerektiği de Sözleşme’de yer 
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almaktadır. Ancak, bu Sözleşme’de kültür varlıklarının envanteri hakkında belirleyici 
hükümler getirilmemiştir. 

UNESCO, Sözleşme sonrası, arkeolojik kazılara uygulanacak uluslararası 
prensiplere ve devletlerin yasa dışı ihraç problemini birlikte çalışarak çözümlemelerine 
ilişkin iki tavsiye kararı almıştır.180 

4.3.1.1.2. Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin 

Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme (Paris, 1970) 

Kültür varlıklarının sanat dünyasında yüksek fiyatlarla alıcı bulması 1960’lı 
yıllarda da devam etmiştir. Bu durumun önlenmesi için; UNESCO, 1970 yılında bir 
sözleşme hazırlayarak, kültür varlıklarının yalnız savaş zamanında değil, barış zamanında 
da korunmasını amaçlamıştır. Bu Sözleşme ile ülkelerin alması gereken tedbirler 
belirlenmiş ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarının ait oldukları 
ülkeye iadesine ilişkin uluslararası iş birliğini sağlayacak düzenlemeler getirilmiştir. Bu 
Sözleşme, konu ile ilgili olarak en temel, en kapsamlı anlaşma olma özelliğini 
korumaktadır. 

UNESCO 1970 Sözleşmesi’nde, her ülkenin ulusal topraklarında bulunmuş olan 
kültür varlıklarının, o ülkenin kendi öz kültür varlıkları olduğu belirtilmiş olup, bu 
varlıkların devredilemez ve ihracının yasak olmasının, o ülkenin vazgeçilmez hakkı olduğu 
kabul edilmektedir.181 Sözleşme gereği taraf devletlerce kabul edilmiş mevzuata aykırı 
olarak yapılan, kültür varlıkları ihracı, ithali ve mülkiyet transferi kanunsuzdur.182   

Kültür Varlıklarının Yasa Dışı İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve 
Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme, 14 Kasım 1970 tarihinde kabul 
edilerek, 24 Nisan 1972 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz Sözleşme’ye 1981 yılında 
taraf olmuştur. 

UNESCO 1970 Sözleşmesi’ne, kültür varlığı açısından zengin olan ve kültür 
varlıklarının yasa dışı trafiğe maruz kalan ülkeler de dâhil 136 üyesi taraf olmuştur. Bir ilk 
niteliğindeki bu uluslararası anlaşmanın düzenlemelerinin ışığında, devletler kendi 
topraklarında yer alan kültür varlıklarını korumak, yasa dışı ticaretini, ithalat ve ihracatını 
engellemek amacıyla iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmeye başlamıştır. Sözleşme 
ilkeleri 3 temel yaklaşım üzerine kurulmuştur. Bunlar; kültür varlıklarının kaçakçılığının 
önlenmesi, yasa dışı olarak yurt dışına çıkarılmış eserlerin iadesi ve uluslararası iş birliği 
olarak sıralanabilir.183 

UNESCO 1970 Sözleşmesi, “geriye yürümezlik” prensibi nedeniyle, yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren ve sonrasında gerçekleşen olaylar için geçerli olup, bu tarihten 
önce kaçırılan kültür varlıklarını kapsamamaktadır. Bilindiği üzere, uluslararası 
sözleşmelere ilişkin en temel hususlar 22 Mayıs 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku 
Sözleşmesi ile belirlenir ve bu Sözleşme antlaşmalar hukukunun temel enstrümanıdır. 
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183 UNESCO UTMK Sektör Uzmanı Merve Aslı Hetemoğlu’nun 26 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, 
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.  
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varlıklarının yasa dışı trafiğe maruz kalan ülkeler de dâhil 136 üyesi taraf olmuştur. Bir ilk 
niteliğindeki bu uluslararası anlaşmanın düzenlemelerinin ışığında, devletler kendi 
topraklarında yer alan kültür varlıklarını korumak, yasa dışı ticaretini, ithalat ve ihracatını 
engellemek amacıyla iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmeye başlamıştır. Sözleşme 
ilkeleri 3 temel yaklaşım üzerine kurulmuştur. Bunlar; kültür varlıklarının kaçakçılığının 
önlenmesi, yasa dışı olarak yurt dışına çıkarılmış eserlerin iadesi ve uluslararası iş birliği 
olarak sıralanabilir.183 

UNESCO 1970 Sözleşmesi, “geriye yürümezlik” prensibi nedeniyle, yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren ve sonrasında gerçekleşen olaylar için geçerli olup, bu tarihten 
önce kaçırılan kültür varlıklarını kapsamamaktadır. Bilindiği üzere, uluslararası 
sözleşmelere ilişkin en temel hususlar 22 Mayıs 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku 
Sözleşmesi ile belirlenir ve bu Sözleşme antlaşmalar hukukunun temel enstrümanıdır. 
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almaktadır. Ancak, bu Sözleşme’de kültür varlıklarının envanteri hakkında belirleyici 
hükümler getirilmemiştir. 

UNESCO, Sözleşme sonrası, arkeolojik kazılara uygulanacak uluslararası 
prensiplere ve devletlerin yasa dışı ihraç problemini birlikte çalışarak çözümlemelerine 
ilişkin iki tavsiye kararı almıştır.180 

4.3.1.1.2. Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin 

Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme (Paris, 1970) 
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belirlenmiş ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarının ait oldukları 
ülkeye iadesine ilişkin uluslararası iş birliğini sağlayacak düzenlemeler getirilmiştir. Bu 
Sözleşme, konu ile ilgili olarak en temel, en kapsamlı anlaşma olma özelliğini 
korumaktadır. 

UNESCO 1970 Sözleşmesi’nde, her ülkenin ulusal topraklarında bulunmuş olan 
kültür varlıklarının, o ülkenin kendi öz kültür varlıkları olduğu belirtilmiş olup, bu 
varlıkların devredilemez ve ihracının yasak olmasının, o ülkenin vazgeçilmez hakkı olduğu 
kabul edilmektedir.181 Sözleşme gereği taraf devletlerce kabul edilmiş mevzuata aykırı 
olarak yapılan, kültür varlıkları ihracı, ithali ve mülkiyet transferi kanunsuzdur.182   
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10’uncu devlet olarak imzalamış ve 20 Mayıs 1946 tarih ve 4895 sayılı Kanun’la 
onamıştır. UNESCO’da 195 üye ve 10 kısmi üye devlet bulunmaktadır. 

UNESCO, uluslararası kamuoyunda, daha çok kültürel miras alanındaki 
çalışmalarıyla tanınmaktadır. Tüm insanlığın ortak mirası kabul edilen, evrensel değerlere 
sahip kültürel ve doğal varlıkları tanıtmak, toplumlarda söz konusu mirasa sahip çıkma 
bilincini oluşturmak ve çeşitli nedenlerle bozulan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması 
için gereken önlemleri almak, UNESCO’nun asli görevlerinden en görünür olanıdır.176 

Türkiye, UNESCO’nun kültür varlıklarının korunmasına ve yasa dışı ticaretinin 
önlenmesine yönelik sözleşmelerinden Silahlı Bir Çatışma Hâlinde Kültür Mallarının 
Korunmasına Dair Sözleşme, Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet 
Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlere İlişkin Sözleşme ve 
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme’ye taraf olmuştur. 

4.3.1.1.1. Silahlı Bir Çatışma Hâlinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair 

Sözleşme (La Haye, 1954) 

II. Dünya Savaşı sonrası yağmalanan ve çalınan eserleri kurtarma girişimlerinden 
biri olarak, UNESCO bünyesinde hazırlanan; Silahlı Bir Çatışma Hâlinde Kültür 
Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme 1954 yılında imzalanmıştır. Tamamıyla kültür 
varlığının korunmasına odaklanan ilk uluslararası anlaşma olarak bilinmektedir.177 
Ülkemizde bu Sözleşme, 10 Nisan 1965 tarihli ve 12145 sayılı Resmî Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.178 

Sözleşme’ye göre; kültür varlıklarına yapılacak bir tecavüz, bütün insanlığın kültür 
mirasına karşı işlenmiş bir tecavüz olarak sayılmaktadır. Herhangi bir ülkeye ait kültür 
varlıklarına zarar vermek, ne olursa olsun insanlık mirasına zarar vermek anlamına 
gelmektedir. 

Kültür varlığı kaçakçılığı açısından oldukça kısıtlı olan bu Sözleşme hükümlerine 
göre; taraflar, silahlı çatışma sırasında işgal ettikleri topraklardaki yasa dışı kültür varlığı 
ihracatını önlemekle ve böyle bir şekilde ülke dışına çıkmış objeleri, çatışma bittikten 
sonra ait olduğu ülkeye iade etmekle yükümlüdür.179 

Sözleşme’ye taraf devletler, kültür varlıklarına gelebilecek potansiyel zararlarla 
ilgili olarak, kendi topraklarındaki kültür varlıklarına olduğu kadar, diğer devletlerin 
topraklarındaki kültür varlıklarına da saygı göstermeli ve her türlü düşmanca tavırdan 
kaçınmalıdır. 

Sözleşme’de yer alan “insanlığın kültürel mirası” ifadesi, kültür varlığına bakış 
açısını uluslararası bir çizgiye taşımış olup, mevcut kültür varlıklarının muhafazasının 
bütün dünya milletleri için büyük önem taşıdığını ve kültür varlıklarının uluslararası 
ölçüde korunması gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca, kültür varlıklarının korunması 
konusunda uluslararası bir standardın benimsenmesi gerektiği de Sözleşme’de yer 
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Undermines its Goals by Unduly Market Nations (Cardozo J. of Int’l & Comp. Law, 2008), s. 466. 
178https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc048/kanuntbmmc048/kanu
ntbmmc04800563.pdf (Erişim tarihi: 14.03.2018).	 
179 Patrick Joseph O’Keefe, Commentary on the 1970 UNESCO Convention (Leicester: Institute of Art and 
Law, 2007), s. 10. 
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Bilimsel Enstitüler ile Tarihî Anıtların Korunması Anlaşması (Roerich Pact), o dönemde 
kültür varlıkları açısından önem taşımaktadır. II. Dünya Savaşı sırasında uygulanan 
kapsamlı ve sistematik yağmalama politikası sonucu 1943 Deklarasyonu ve Bretton Woods 
Konferansı gerçekleştirilmiştir. Böylece İttifak Devletleri, İtilaf Devletlerince yapılan el 
koyma işlemlerini geçersiz kabul etmiştir.171 

Bu dönemde kültür varlıklarını korumak ve yasa dışı ticaretini önlemek amacıyla 
devletler arasında ikili anlaşmalar da imzalanmıştır. Fransa-Laos (1950), Fransa-Cezayir 
(1968) ve ABD ile genellikle Güney Amerika devletleri arasında imzalanan (ABD-
Meksika 1970 vb.) ikili anlaşmalar, kültür varlıklarının yasa dışı dolaşımını engellemeye 
yönelik anlaşmalar arasında yer almaktadır.172 

II. Dünya Savaşı sırasında yasa dışı ticarete konu olan eserlerin iadesi amacıyla 
yapılan ikili anlaşmalardan biri de, Federal Almanya ile Sovyetler Birliği arasında 9 Kasım 
1990 tarihinde imzalanan İyi Komşuluk, Ortaklık ve İşbirliği Konulu Anlaşma’dır. Bu 
Anlaşma’nın 16. maddesinde kültür hazinelerinin sahiplerine ya da kanuni mirasçılarına 
iade edileceği hususu yer almıştır.173 Ülkemiz bu Anlaşma’ya yasal takipçi olarak taraf 
olduğunu bildirmiş, 28 Mayıs 1991 tarihinde Sovyetler Birliği’ne bu konuda nota vermiştir 
ve bu notalar müteakip defalar tekrarlanmıştır.174  
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171 Salgırlı (2002), s. 37. 
172 Salgırlı (2002), s. 37. 
173 Sibel Özel, Uluslararası Alanda Kültür Varlıklarının Korunması (İstanbul: Alkım Yayınları, 1998), s. 97. 
174 Karaduman (2008), s. 166. 
175 http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-teskilati-ve-turkiye.tr.mfa (Erişim tarihi: 25.02.2018).  
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UNESCO 1970  Sözleşmesi’nin geriye yürümezlik prensibi bu Sözleşme’ye bağlıdır. 
Önceden yasa dışı yollarla kaçırılan kültürel varlıklarının iadesi için, ülkelerin sorunlarını 
ikili görüşmelerle çözmesi teşvik edilmektedir.184 Bu nedenle, yasa dışı yollarla yurt dışına 
çıkarılmış kültür varlıklarımızın UNESCO 1970 Sözleşmesi çerçevesinde ülkemize 
iadesinin talep edilebilmesi için, iade talebinde bulunulan ülkenin Sözleşme’yi hangi 
tarihte kabul ettiği ve olayın hangi tarihlerde meydana geldiğinin dikkate alınması 
gerekmektedir.  

Ayrıca, ülkelerin ulusal mevzuatındaki farklılıklar, kanunsuz yollarla yurt dışına 
çıkarılan eserlerin ve objelerin ait oldukları ülkeye iadesini zorlaştırmaktadır. Bu nevi 
sorunların çözümü ve uluslararası iş birliğinin sağlanabilmesi için, kültür varlıklarının 
kaynak ülkeye iadesine ilişkin olarak, devletlerin diğer ülkelere karşı sorumlu olduğu 
hususlar madde 7/b (ii) ile belirlenmiştir. Bu maddeye göre, UNESCO 1970 Sözleşmesi’ne 
taraf devletler; Sözleşme’nin kendileri için yürürlüğe girdiği tarihten sonra, yasa dışı 
yollarla yurt dışına kaçırılmış kültür varlıklarına ilgili devletin müracaatı üzerine el 
koymak, bu varlıkları koruma altına almak ve iyi niyetli alıcı sıfatıyla sahip olan kişi veya 
kuruma hakça bir giderin ödenmesi kaydıyla geri vermek için uygun önlemleri almakla 
yükümlüdür. Ancak, söz konusu maddede belirtilen “el koyma ve geri vermek için uygun 
önlemleri almak” ifadesi göreceli olup, uygulamada ülkeler arasında farklı 
değerlendirmelerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.185  

El koyma ve iade talebinde bulunan ülke ise, başvurularını diplomatik yoldan 
yapmak, el koyma ve iade isteğinin haklılığını ispatlayacak delilleri sağlamak ve bunun 
gerektirdiği masrafları karşılamak ile yükümlüdür. İade talebinde bulunan devletin 
haklılığını ispatlayacak delilleri sağlama yükümlülüğü, kaçak kazılar yolu ile yurt dışına 
çıkarılmış, dolayısıyla çalıntı kaydı ve envanteri olmayan eserlerin Sözleşme kapsamı 
dışında kalmasına neden olmuştur. 

Sözleşme’ye göre, iyi niyetli alıcı olarak kültür varlığını elinde bulunduran kişi 
veya kuruma hakça bir gider ödenmesi yükümlülüğü, müracaat eden ülke için getirilmiştir. 
Fakat, iyi niyetli alıcının hangi kriterlere göre tespit edileceği, ödenecek olan hakça giderin 
nasıl ve neye göre hesaplanacağı konusu açıkça ifade edilmemiş, bu husus adli makamların 
takdirine bırakılmıştır. 

Son tahlilde, UNESCO 1970 Sözleşmesi, ülkemiz topraklarında yapılan kaçak 
kazılar yoluyla çıkarılıp, yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarımızın iadesi sorununa bir 
çözüm getirmemiştir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
kapsamında “devlet malı” niteliğinde olmasından dolayı yurt dışına çıkışı yasak olan bu tür 
eserlerin, kuşku götürmeyecek önemli delillerle ülkemize ait olduğunun anlaşılması 
hâlinde, Sözleşme’nin 13/b ve 4/b maddeleri gereğince ülkemize iadeleri talep edilebilir. 
Nitekim madde 4/b’ye göre; ulusal topraklarda bulunmuş kültür varlıkları o ülkenin öz 
kültür varlığıdır. Madde 13/b’ye göre ise; Sözleşme’ye taraf devletler, kanunsuz ihraç 
edilmiş kültür varlıklarının en kısa süreler içerisinde yetkili kimselere iadesini 
kolaylaştırmak amacı ile ilgili servislerin iş birliği yapabilmelerini sağlayıcı tedbirleri 
almakla yükümlüdür.186  

Sözleşme’de iade işlemleriyle ilgili genel prensipler ortaya konulmakla beraber, 
uygulama prosedürleri madde 7/b (ii)’de olduğu gibi, her ülkenin kendi inisiyatifine 
																																																													
184 http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/yerinden_edilmis_k_v/1970_SOZLESME.pdf, (Erişim tarihi: 
19.11.2017) madde 15. 
185 O’Keefe (2007), s. 60. 
186 http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/yerinden_edilmis_k_v/1970_SOZLESME.pdf, (Erişim tarihi: 
19.11.2017). 
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almaktadır. Ancak, bu Sözleşme’de kültür varlıklarının envanteri hakkında belirleyici 
hükümler getirilmemiştir. 

UNESCO, Sözleşme sonrası, arkeolojik kazılara uygulanacak uluslararası 
prensiplere ve devletlerin yasa dışı ihraç problemini birlikte çalışarak çözümlemelerine 
ilişkin iki tavsiye kararı almıştır.180 

4.3.1.1.2. Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin 

Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme (Paris, 1970) 

Kültür varlıklarının sanat dünyasında yüksek fiyatlarla alıcı bulması 1960’lı 
yıllarda da devam etmiştir. Bu durumun önlenmesi için; UNESCO, 1970 yılında bir 
sözleşme hazırlayarak, kültür varlıklarının yalnız savaş zamanında değil, barış zamanında 
da korunmasını amaçlamıştır. Bu Sözleşme ile ülkelerin alması gereken tedbirler 
belirlenmiş ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarının ait oldukları 
ülkeye iadesine ilişkin uluslararası iş birliğini sağlayacak düzenlemeler getirilmiştir. Bu 
Sözleşme, konu ile ilgili olarak en temel, en kapsamlı anlaşma olma özelliğini 
korumaktadır. 

UNESCO 1970 Sözleşmesi’nde, her ülkenin ulusal topraklarında bulunmuş olan 
kültür varlıklarının, o ülkenin kendi öz kültür varlıkları olduğu belirtilmiş olup, bu 
varlıkların devredilemez ve ihracının yasak olmasının, o ülkenin vazgeçilmez hakkı olduğu 
kabul edilmektedir.181 Sözleşme gereği taraf devletlerce kabul edilmiş mevzuata aykırı 
olarak yapılan, kültür varlıkları ihracı, ithali ve mülkiyet transferi kanunsuzdur.182   

Kültür Varlıklarının Yasa Dışı İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve 
Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme, 14 Kasım 1970 tarihinde kabul 
edilerek, 24 Nisan 1972 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz Sözleşme’ye 1981 yılında 
taraf olmuştur. 

UNESCO 1970 Sözleşmesi’ne, kültür varlığı açısından zengin olan ve kültür 
varlıklarının yasa dışı trafiğe maruz kalan ülkeler de dâhil 136 üyesi taraf olmuştur. Bir ilk 
niteliğindeki bu uluslararası anlaşmanın düzenlemelerinin ışığında, devletler kendi 
topraklarında yer alan kültür varlıklarını korumak, yasa dışı ticaretini, ithalat ve ihracatını 
engellemek amacıyla iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmeye başlamıştır. Sözleşme 
ilkeleri 3 temel yaklaşım üzerine kurulmuştur. Bunlar; kültür varlıklarının kaçakçılığının 
önlenmesi, yasa dışı olarak yurt dışına çıkarılmış eserlerin iadesi ve uluslararası iş birliği 
olarak sıralanabilir.183 

UNESCO 1970 Sözleşmesi, “geriye yürümezlik” prensibi nedeniyle, yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren ve sonrasında gerçekleşen olaylar için geçerli olup, bu tarihten 
önce kaçırılan kültür varlıklarını kapsamamaktadır. Bilindiği üzere, uluslararası 
sözleşmelere ilişkin en temel hususlar 22 Mayıs 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku 
Sözleşmesi ile belirlenir ve bu Sözleşme antlaşmalar hukukunun temel enstrümanıdır. 

																																																													
180 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13062&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
(Erişim tarihi: 19.11.2017). 
181  http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/yerinden_edilmis_k_v/1970_SOZLESME.pdf, (Erişim tarihi: 
19.11.2017), madde 4/b. 
182  http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/yerinden_edilmis_k_v/1970_SOZLESME.pdf, (Erişim tarihi: 
19.11.2017), madde 3. 
183 UNESCO UTMK Sektör Uzmanı Merve Aslı Hetemoğlu’nun 26 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, 
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.  
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yıllarda da devam etmiştir. Bu durumun önlenmesi için; UNESCO, 1970 yılında bir 
sözleşme hazırlayarak, kültür varlıklarının yalnız savaş zamanında değil, barış zamanında 
da korunmasını amaçlamıştır. Bu Sözleşme ile ülkelerin alması gereken tedbirler 
belirlenmiş ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarının ait oldukları 
ülkeye iadesine ilişkin uluslararası iş birliğini sağlayacak düzenlemeler getirilmiştir. Bu 
Sözleşme, konu ile ilgili olarak en temel, en kapsamlı anlaşma olma özelliğini 
korumaktadır. 

UNESCO 1970 Sözleşmesi’nde, her ülkenin ulusal topraklarında bulunmuş olan 
kültür varlıklarının, o ülkenin kendi öz kültür varlıkları olduğu belirtilmiş olup, bu 
varlıkların devredilemez ve ihracının yasak olmasının, o ülkenin vazgeçilmez hakkı olduğu 
kabul edilmektedir.181 Sözleşme gereği taraf devletlerce kabul edilmiş mevzuata aykırı 
olarak yapılan, kültür varlıkları ihracı, ithali ve mülkiyet transferi kanunsuzdur.182   

Kültür Varlıklarının Yasa Dışı İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve 
Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme, 14 Kasım 1970 tarihinde kabul 
edilerek, 24 Nisan 1972 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz Sözleşme’ye 1981 yılında 
taraf olmuştur. 

UNESCO 1970 Sözleşmesi’ne, kültür varlığı açısından zengin olan ve kültür 
varlıklarının yasa dışı trafiğe maruz kalan ülkeler de dâhil 136 üyesi taraf olmuştur. Bir ilk 
niteliğindeki bu uluslararası anlaşmanın düzenlemelerinin ışığında, devletler kendi 
topraklarında yer alan kültür varlıklarını korumak, yasa dışı ticaretini, ithalat ve ihracatını 
engellemek amacıyla iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmeye başlamıştır. Sözleşme 
ilkeleri 3 temel yaklaşım üzerine kurulmuştur. Bunlar; kültür varlıklarının kaçakçılığının 
önlenmesi, yasa dışı olarak yurt dışına çıkarılmış eserlerin iadesi ve uluslararası iş birliği 
olarak sıralanabilir.183 

UNESCO 1970 Sözleşmesi, “geriye yürümezlik” prensibi nedeniyle, yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren ve sonrasında gerçekleşen olaylar için geçerli olup, bu tarihten 
önce kaçırılan kültür varlıklarını kapsamamaktadır. Bilindiği üzere, uluslararası 
sözleşmelere ilişkin en temel hususlar 22 Mayıs 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku 
Sözleşmesi ile belirlenir ve bu Sözleşme antlaşmalar hukukunun temel enstrümanıdır. 

																																																													
180 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13062&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
(Erişim tarihi: 19.11.2017). 
181  http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/yerinden_edilmis_k_v/1970_SOZLESME.pdf, (Erişim tarihi: 
19.11.2017), madde 4/b. 
182  http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/yerinden_edilmis_k_v/1970_SOZLESME.pdf, (Erişim tarihi: 
19.11.2017), madde 3. 
183 UNESCO UTMK Sektör Uzmanı Merve Aslı Hetemoğlu’nun 26 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, 
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.  

71 
 

	

almaktadır. Ancak, bu Sözleşme’de kültür varlıklarının envanteri hakkında belirleyici 
hükümler getirilmemiştir. 

UNESCO, Sözleşme sonrası, arkeolojik kazılara uygulanacak uluslararası 
prensiplere ve devletlerin yasa dışı ihraç problemini birlikte çalışarak çözümlemelerine 
ilişkin iki tavsiye kararı almıştır.180 

4.3.1.1.2. Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin 

Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme (Paris, 1970) 

Kültür varlıklarının sanat dünyasında yüksek fiyatlarla alıcı bulması 1960’lı 
yıllarda da devam etmiştir. Bu durumun önlenmesi için; UNESCO, 1970 yılında bir 
sözleşme hazırlayarak, kültür varlıklarının yalnız savaş zamanında değil, barış zamanında 
da korunmasını amaçlamıştır. Bu Sözleşme ile ülkelerin alması gereken tedbirler 
belirlenmiş ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarının ait oldukları 
ülkeye iadesine ilişkin uluslararası iş birliğini sağlayacak düzenlemeler getirilmiştir. Bu 
Sözleşme, konu ile ilgili olarak en temel, en kapsamlı anlaşma olma özelliğini 
korumaktadır. 

UNESCO 1970 Sözleşmesi’nde, her ülkenin ulusal topraklarında bulunmuş olan 
kültür varlıklarının, o ülkenin kendi öz kültür varlıkları olduğu belirtilmiş olup, bu 
varlıkların devredilemez ve ihracının yasak olmasının, o ülkenin vazgeçilmez hakkı olduğu 
kabul edilmektedir.181 Sözleşme gereği taraf devletlerce kabul edilmiş mevzuata aykırı 
olarak yapılan, kültür varlıkları ihracı, ithali ve mülkiyet transferi kanunsuzdur.182   

Kültür Varlıklarının Yasa Dışı İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve 
Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme, 14 Kasım 1970 tarihinde kabul 
edilerek, 24 Nisan 1972 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz Sözleşme’ye 1981 yılında 
taraf olmuştur. 

UNESCO 1970 Sözleşmesi’ne, kültür varlığı açısından zengin olan ve kültür 
varlıklarının yasa dışı trafiğe maruz kalan ülkeler de dâhil 136 üyesi taraf olmuştur. Bir ilk 
niteliğindeki bu uluslararası anlaşmanın düzenlemelerinin ışığında, devletler kendi 
topraklarında yer alan kültür varlıklarını korumak, yasa dışı ticaretini, ithalat ve ihracatını 
engellemek amacıyla iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmeye başlamıştır. Sözleşme 
ilkeleri 3 temel yaklaşım üzerine kurulmuştur. Bunlar; kültür varlıklarının kaçakçılığının 
önlenmesi, yasa dışı olarak yurt dışına çıkarılmış eserlerin iadesi ve uluslararası iş birliği 
olarak sıralanabilir.183 

UNESCO 1970 Sözleşmesi, “geriye yürümezlik” prensibi nedeniyle, yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren ve sonrasında gerçekleşen olaylar için geçerli olup, bu tarihten 
önce kaçırılan kültür varlıklarını kapsamamaktadır. Bilindiği üzere, uluslararası 
sözleşmelere ilişkin en temel hususlar 22 Mayıs 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku 
Sözleşmesi ile belirlenir ve bu Sözleşme antlaşmalar hukukunun temel enstrümanıdır. 

																																																													
180 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13062&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
(Erişim tarihi: 19.11.2017). 
181  http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/yerinden_edilmis_k_v/1970_SOZLESME.pdf, (Erişim tarihi: 
19.11.2017), madde 4/b. 
182  http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/yerinden_edilmis_k_v/1970_SOZLESME.pdf, (Erişim tarihi: 
19.11.2017), madde 3. 
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10’uncu devlet olarak imzalamış ve 20 Mayıs 1946 tarih ve 4895 sayılı Kanun’la 
onamıştır. UNESCO’da 195 üye ve 10 kısmi üye devlet bulunmaktadır. 

UNESCO, uluslararası kamuoyunda, daha çok kültürel miras alanındaki 
çalışmalarıyla tanınmaktadır. Tüm insanlığın ortak mirası kabul edilen, evrensel değerlere 
sahip kültürel ve doğal varlıkları tanıtmak, toplumlarda söz konusu mirasa sahip çıkma 
bilincini oluşturmak ve çeşitli nedenlerle bozulan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması 
için gereken önlemleri almak, UNESCO’nun asli görevlerinden en görünür olanıdır.176 

Türkiye, UNESCO’nun kültür varlıklarının korunmasına ve yasa dışı ticaretinin 
önlenmesine yönelik sözleşmelerinden Silahlı Bir Çatışma Hâlinde Kültür Mallarının 
Korunmasına Dair Sözleşme, Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet 
Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlere İlişkin Sözleşme ve 
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme’ye taraf olmuştur. 

4.3.1.1.1. Silahlı Bir Çatışma Hâlinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair 

Sözleşme (La Haye, 1954) 

II. Dünya Savaşı sonrası yağmalanan ve çalınan eserleri kurtarma girişimlerinden 
biri olarak, UNESCO bünyesinde hazırlanan; Silahlı Bir Çatışma Hâlinde Kültür 
Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme 1954 yılında imzalanmıştır. Tamamıyla kültür 
varlığının korunmasına odaklanan ilk uluslararası anlaşma olarak bilinmektedir.177 
Ülkemizde bu Sözleşme, 10 Nisan 1965 tarihli ve 12145 sayılı Resmî Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.178 

Sözleşme’ye göre; kültür varlıklarına yapılacak bir tecavüz, bütün insanlığın kültür 
mirasına karşı işlenmiş bir tecavüz olarak sayılmaktadır. Herhangi bir ülkeye ait kültür 
varlıklarına zarar vermek, ne olursa olsun insanlık mirasına zarar vermek anlamına 
gelmektedir. 

Kültür varlığı kaçakçılığı açısından oldukça kısıtlı olan bu Sözleşme hükümlerine 
göre; taraflar, silahlı çatışma sırasında işgal ettikleri topraklardaki yasa dışı kültür varlığı 
ihracatını önlemekle ve böyle bir şekilde ülke dışına çıkmış objeleri, çatışma bittikten 
sonra ait olduğu ülkeye iade etmekle yükümlüdür.179 

Sözleşme’ye taraf devletler, kültür varlıklarına gelebilecek potansiyel zararlarla 
ilgili olarak, kendi topraklarındaki kültür varlıklarına olduğu kadar, diğer devletlerin 
topraklarındaki kültür varlıklarına da saygı göstermeli ve her türlü düşmanca tavırdan 
kaçınmalıdır. 

Sözleşme’de yer alan “insanlığın kültürel mirası” ifadesi, kültür varlığına bakış 
açısını uluslararası bir çizgiye taşımış olup, mevcut kültür varlıklarının muhafazasının 
bütün dünya milletleri için büyük önem taşıdığını ve kültür varlıklarının uluslararası 
ölçüde korunması gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca, kültür varlıklarının korunması 
konusunda uluslararası bir standardın benimsenmesi gerektiği de Sözleşme’de yer 

																																																													
176 http://www.mfa.gov.tr/uluslararasi-kuruluslarla-kulturel-iliskilerimiz.tr.mfa (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
177 Janene Marie Podesta, Saving Culture, but Passing The Buck: How the 1970 UNESCO Convention 
Undermines its Goals by Unduly Market Nations (Cardozo J. of Int’l & Comp. Law, 2008), s. 466. 
178https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc048/kanuntbmmc048/kanu
ntbmmc04800563.pdf (Erişim tarihi: 14.03.2018).	 
179 Patrick Joseph O’Keefe, Commentary on the 1970 UNESCO Convention (Leicester: Institute of Art and 
Law, 2007), s. 10. 

72 
 

	

UNESCO 1970  Sözleşmesi’nin geriye yürümezlik prensibi bu Sözleşme’ye bağlıdır. 
Önceden yasa dışı yollarla kaçırılan kültürel varlıklarının iadesi için, ülkelerin sorunlarını 
ikili görüşmelerle çözmesi teşvik edilmektedir.184 Bu nedenle, yasa dışı yollarla yurt dışına 
çıkarılmış kültür varlıklarımızın UNESCO 1970 Sözleşmesi çerçevesinde ülkemize 
iadesinin talep edilebilmesi için, iade talebinde bulunulan ülkenin Sözleşme’yi hangi 
tarihte kabul ettiği ve olayın hangi tarihlerde meydana geldiğinin dikkate alınması 
gerekmektedir.  

Ayrıca, ülkelerin ulusal mevzuatındaki farklılıklar, kanunsuz yollarla yurt dışına 
çıkarılan eserlerin ve objelerin ait oldukları ülkeye iadesini zorlaştırmaktadır. Bu nevi 
sorunların çözümü ve uluslararası iş birliğinin sağlanabilmesi için, kültür varlıklarının 
kaynak ülkeye iadesine ilişkin olarak, devletlerin diğer ülkelere karşı sorumlu olduğu 
hususlar madde 7/b (ii) ile belirlenmiştir. Bu maddeye göre, UNESCO 1970 Sözleşmesi’ne 
taraf devletler; Sözleşme’nin kendileri için yürürlüğe girdiği tarihten sonra, yasa dışı 
yollarla yurt dışına kaçırılmış kültür varlıklarına ilgili devletin müracaatı üzerine el 
koymak, bu varlıkları koruma altına almak ve iyi niyetli alıcı sıfatıyla sahip olan kişi veya 
kuruma hakça bir giderin ödenmesi kaydıyla geri vermek için uygun önlemleri almakla 
yükümlüdür. Ancak, söz konusu maddede belirtilen “el koyma ve geri vermek için uygun 
önlemleri almak” ifadesi göreceli olup, uygulamada ülkeler arasında farklı 
değerlendirmelerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.185  

El koyma ve iade talebinde bulunan ülke ise, başvurularını diplomatik yoldan 
yapmak, el koyma ve iade isteğinin haklılığını ispatlayacak delilleri sağlamak ve bunun 
gerektirdiği masrafları karşılamak ile yükümlüdür. İade talebinde bulunan devletin 
haklılığını ispatlayacak delilleri sağlama yükümlülüğü, kaçak kazılar yolu ile yurt dışına 
çıkarılmış, dolayısıyla çalıntı kaydı ve envanteri olmayan eserlerin Sözleşme kapsamı 
dışında kalmasına neden olmuştur. 

Sözleşme’ye göre, iyi niyetli alıcı olarak kültür varlığını elinde bulunduran kişi 
veya kuruma hakça bir gider ödenmesi yükümlülüğü, müracaat eden ülke için getirilmiştir. 
Fakat, iyi niyetli alıcının hangi kriterlere göre tespit edileceği, ödenecek olan hakça giderin 
nasıl ve neye göre hesaplanacağı konusu açıkça ifade edilmemiş, bu husus adli makamların 
takdirine bırakılmıştır. 

Son tahlilde, UNESCO 1970 Sözleşmesi, ülkemiz topraklarında yapılan kaçak 
kazılar yoluyla çıkarılıp, yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarımızın iadesi sorununa bir 
çözüm getirmemiştir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
kapsamında “devlet malı” niteliğinde olmasından dolayı yurt dışına çıkışı yasak olan bu tür 
eserlerin, kuşku götürmeyecek önemli delillerle ülkemize ait olduğunun anlaşılması 
hâlinde, Sözleşme’nin 13/b ve 4/b maddeleri gereğince ülkemize iadeleri talep edilebilir. 
Nitekim madde 4/b’ye göre; ulusal topraklarda bulunmuş kültür varlıkları o ülkenin öz 
kültür varlığıdır. Madde 13/b’ye göre ise; Sözleşme’ye taraf devletler, kanunsuz ihraç 
edilmiş kültür varlıklarının en kısa süreler içerisinde yetkili kimselere iadesini 
kolaylaştırmak amacı ile ilgili servislerin iş birliği yapabilmelerini sağlayıcı tedbirleri 
almakla yükümlüdür.186  

Sözleşme’de iade işlemleriyle ilgili genel prensipler ortaya konulmakla beraber, 
uygulama prosedürleri madde 7/b (ii)’de olduğu gibi, her ülkenin kendi inisiyatifine 
																																																													
184 http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/yerinden_edilmis_k_v/1970_SOZLESME.pdf, (Erişim tarihi: 
19.11.2017) madde 15. 
185 O’Keefe (2007), s. 60. 
186 http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/yerinden_edilmis_k_v/1970_SOZLESME.pdf, (Erişim tarihi: 
19.11.2017). 
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edilmiş kültür varlıklarının en kısa süreler içerisinde yetkili kimselere iadesini 
kolaylaştırmak amacı ile ilgili servislerin iş birliği yapabilmelerini sağlayıcı tedbirleri 
almakla yükümlüdür.186  

Sözleşme’de iade işlemleriyle ilgili genel prensipler ortaya konulmakla beraber, 
uygulama prosedürleri madde 7/b (ii)’de olduğu gibi, her ülkenin kendi inisiyatifine 
																																																													
184 http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/yerinden_edilmis_k_v/1970_SOZLESME.pdf, (Erişim tarihi: 
19.11.2017) madde 15. 
185 O’Keefe (2007), s. 60. 
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UNESCO 1970  Sözleşmesi’nin geriye yürümezlik prensibi bu Sözleşme’ye bağlıdır. 
Önceden yasa dışı yollarla kaçırılan kültürel varlıklarının iadesi için, ülkelerin sorunlarını 
ikili görüşmelerle çözmesi teşvik edilmektedir.184 Bu nedenle, yasa dışı yollarla yurt dışına 
çıkarılmış kültür varlıklarımızın UNESCO 1970 Sözleşmesi çerçevesinde ülkemize 
iadesinin talep edilebilmesi için, iade talebinde bulunulan ülkenin Sözleşme’yi hangi 
tarihte kabul ettiği ve olayın hangi tarihlerde meydana geldiğinin dikkate alınması 
gerekmektedir.  

Ayrıca, ülkelerin ulusal mevzuatındaki farklılıklar, kanunsuz yollarla yurt dışına 
çıkarılan eserlerin ve objelerin ait oldukları ülkeye iadesini zorlaştırmaktadır. Bu nevi 
sorunların çözümü ve uluslararası iş birliğinin sağlanabilmesi için, kültür varlıklarının 
kaynak ülkeye iadesine ilişkin olarak, devletlerin diğer ülkelere karşı sorumlu olduğu 
hususlar madde 7/b (ii) ile belirlenmiştir. Bu maddeye göre, UNESCO 1970 Sözleşmesi’ne 
taraf devletler; Sözleşme’nin kendileri için yürürlüğe girdiği tarihten sonra, yasa dışı 
yollarla yurt dışına kaçırılmış kültür varlıklarına ilgili devletin müracaatı üzerine el 
koymak, bu varlıkları koruma altına almak ve iyi niyetli alıcı sıfatıyla sahip olan kişi veya 
kuruma hakça bir giderin ödenmesi kaydıyla geri vermek için uygun önlemleri almakla 
yükümlüdür. Ancak, söz konusu maddede belirtilen “el koyma ve geri vermek için uygun 
önlemleri almak” ifadesi göreceli olup, uygulamada ülkeler arasında farklı 
değerlendirmelerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.185  

El koyma ve iade talebinde bulunan ülke ise, başvurularını diplomatik yoldan 
yapmak, el koyma ve iade isteğinin haklılığını ispatlayacak delilleri sağlamak ve bunun 
gerektirdiği masrafları karşılamak ile yükümlüdür. İade talebinde bulunan devletin 
haklılığını ispatlayacak delilleri sağlama yükümlülüğü, kaçak kazılar yolu ile yurt dışına 
çıkarılmış, dolayısıyla çalıntı kaydı ve envanteri olmayan eserlerin Sözleşme kapsamı 
dışında kalmasına neden olmuştur. 

Sözleşme’ye göre, iyi niyetli alıcı olarak kültür varlığını elinde bulunduran kişi 
veya kuruma hakça bir gider ödenmesi yükümlülüğü, müracaat eden ülke için getirilmiştir. 
Fakat, iyi niyetli alıcının hangi kriterlere göre tespit edileceği, ödenecek olan hakça giderin 
nasıl ve neye göre hesaplanacağı konusu açıkça ifade edilmemiş, bu husus adli makamların 
takdirine bırakılmıştır. 

Son tahlilde, UNESCO 1970 Sözleşmesi, ülkemiz topraklarında yapılan kaçak 
kazılar yoluyla çıkarılıp, yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarımızın iadesi sorununa bir 
çözüm getirmemiştir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
kapsamında “devlet malı” niteliğinde olmasından dolayı yurt dışına çıkışı yasak olan bu tür 
eserlerin, kuşku götürmeyecek önemli delillerle ülkemize ait olduğunun anlaşılması 
hâlinde, Sözleşme’nin 13/b ve 4/b maddeleri gereğince ülkemize iadeleri talep edilebilir. 
Nitekim madde 4/b’ye göre; ulusal topraklarda bulunmuş kültür varlıkları o ülkenin öz 
kültür varlığıdır. Madde 13/b’ye göre ise; Sözleşme’ye taraf devletler, kanunsuz ihraç 
edilmiş kültür varlıklarının en kısa süreler içerisinde yetkili kimselere iadesini 
kolaylaştırmak amacı ile ilgili servislerin iş birliği yapabilmelerini sağlayıcı tedbirleri 
almakla yükümlüdür.186  

Sözleşme’de iade işlemleriyle ilgili genel prensipler ortaya konulmakla beraber, 
uygulama prosedürleri madde 7/b (ii)’de olduğu gibi, her ülkenin kendi inisiyatifine 
																																																													
184 http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/yerinden_edilmis_k_v/1970_SOZLESME.pdf, (Erişim tarihi: 
19.11.2017) madde 15. 
185 O’Keefe (2007), s. 60. 
186 http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/yerinden_edilmis_k_v/1970_SOZLESME.pdf, (Erişim tarihi: 
19.11.2017). 
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bırakılmıştır. Ancak ülkelerin, çalınmış veya kaybolmuş eserlerin gerçek sahipleri veya 
vekillerinin ileri süreceği hak iddialarını dikkate alarak işleme koymaları gerekmektedir.187 
Sözleşme’de yer alan “el koyma ve geri vermek için uygun önlemleri almak” ibaresi, bu 
kültür varlıklarını elinde bulunduran ülkelere kendi yöntemlerini seçme hakkı da tanımış 
olmaktadır.188 Örneğin; ABD, madde 13/d’ye koyduğu şerh ile kültür varlıklarının iade 
yollarını hukuk davaları olarak belirlemektedir. Bu madde, davaların talepte bulunan 
ülkenin gerekli kanıtları sunması hâlinde talepte bulunulan eyalet yasalarına göre 
gerçekleşeceğini ortaya koymaktadır.189  

UNESCO 1970 Sözleşmesi, kendini uygulayan (self-implementing) bir sözleşme 
değildir. Bu durum, Sözleşme’nin içeriğinin ulusal kanuna intibak ettirilmesini gerekli 
kılmaktadır. Sözleşme, gücünü uygulanma şeklinden aldığından dolayı, uygulamanın sınırı 
tamamen taraf ülkenin tavrıyla ilgilidir. Bu çerçevede, ülkeler ulusal kanunlarını 
belirlerken Sözleşme’nin zayıf ve eksik gördükleri yanlarını da geliştirebilir.   

Bu bağlamda, 2013 yılında alınan bir kararla UNESCO 1970 Sözleşmesi için bir 
uygulama rehberi hazırlanmasına karar verilmiştir. O dönemde UNESCO 1970 Sözleşmesi 
Alt Komitesi üyesi olan Türkiye oldukça aktif katılım göstererek önerileriyle Sözleşme’nin 
uygulanmasında standarda gidilebilmesi ve bu standardların kaçakçılığın önlenmesine 
yönelik geliştirilmesi için öneriler getirmiş; getirdiği önerilerin tamamı uygulama 
rehberine girmiştir. Rehber, 2015 yılında UNESCO 1970 Sözleşmesi’nin en yetkili organı 
olan Taraf Devletler Toplantısı’nda onaylanmıştır. 

UNESCO’ya üye devletler, bu alanda en güçlü uluslararası belge olan UNESCO 
1970 Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmaların uygulanamadığı durumlarda, yasa dışı 
olarak ülkeleri dışına çıkarılan kültür varlıklarının iadeleri için Yasa Dışı Edinilmiş Kültür 
Varlıklarının Kaynak Ülkeye İadesinin veya Geri Verilmesinin Teşviki Hükümetlerarası 
Komitesi (ICPRCP)’ne başvurabilmektedir.   

 

4.3.1.1.3. UNESCO 1970 Sözleşmesi Taraf Devletler Toplantısı ve Alt Komite 

Çalışmaları 

UNESCO’nun merkezinin bulunduğu Paris’te 1 Temmuz 2013 tarihinde 
gerçekleştirilen UNESCO 1970 Taraf Devletler Olağanüstü Toplantısı’nda bu 
Sözleşme’nin etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak kurulması kararlaştırılan Alt 
Komitede yer alacak 18 ülke belirlenmiştir. 

Ülkemiz de Sözleşme’nin uygulanmasından doğan aksaklıkların giderilmesine 
yönelik yapılacak çalışmalarda aktif rol alma saikiyle Alt Komiteye adaylığını koymuş ve 
yapılan seçimlerde Yunanistan ve İtalya ile birlikte iki yıllığına 1. Gruptan Alt Komiteye 
üye olmuştur. 

Alt komitelerin kurulmasındaki temel amacın, UNESCO 1970 Sözleşmesi’nin 
uygulanmasında yaşanan sıkıntılara çözüm yolları aramakla beraber, hem pazar hem köken 
ülkeler tarafından aktif olarak uygulanmasını sağlamak olduğu açıktır. Türkiye ise, 
																																																													
187 http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/yerinden_edilmis_k_v/1970_SOZLESME.pdf, (Erişim tarihi: 
19.11.2017), madde 13/c. 
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Brodie, vd. (der.),  Archaeology, Cultural Heritage and the Antiquities Trade (Gainesville: University Press 
of Florida, 2006), s. 49. 
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bırakılmıştır. Ancak ülkelerin, çalınmış veya kaybolmuş eserlerin gerçek sahipleri veya 
vekillerinin ileri süreceği hak iddialarını dikkate alarak işleme koymaları gerekmektedir.187 
Sözleşme’de yer alan “el koyma ve geri vermek için uygun önlemleri almak” ibaresi, bu 
kültür varlıklarını elinde bulunduran ülkelere kendi yöntemlerini seçme hakkı da tanımış 
olmaktadır.188 Örneğin; ABD, madde 13/d’ye koyduğu şerh ile kültür varlıklarının iade 
yollarını hukuk davaları olarak belirlemektedir. Bu madde, davaların talepte bulunan 
ülkenin gerekli kanıtları sunması hâlinde talepte bulunulan eyalet yasalarına göre 
gerçekleşeceğini ortaya koymaktadır.189  

UNESCO 1970 Sözleşmesi, kendini uygulayan (self-implementing) bir sözleşme 
değildir. Bu durum, Sözleşme’nin içeriğinin ulusal kanuna intibak ettirilmesini gerekli 
kılmaktadır. Sözleşme, gücünü uygulanma şeklinden aldığından dolayı, uygulamanın sınırı 
tamamen taraf ülkenin tavrıyla ilgilidir. Bu çerçevede, ülkeler ulusal kanunlarını 
belirlerken Sözleşme’nin zayıf ve eksik gördükleri yanlarını da geliştirebilir.   

Bu bağlamda, 2013 yılında alınan bir kararla UNESCO 1970 Sözleşmesi için bir 
uygulama rehberi hazırlanmasına karar verilmiştir. O dönemde UNESCO 1970 Sözleşmesi 
Alt Komitesi üyesi olan Türkiye oldukça aktif katılım göstererek önerileriyle Sözleşme’nin 
uygulanmasında standarda gidilebilmesi ve bu standardların kaçakçılığın önlenmesine 
yönelik geliştirilmesi için öneriler getirmiş; getirdiği önerilerin tamamı uygulama 
rehberine girmiştir. Rehber, 2015 yılında UNESCO 1970 Sözleşmesi’nin en yetkili organı 
olan Taraf Devletler Toplantısı’nda onaylanmıştır. 

UNESCO’ya üye devletler, bu alanda en güçlü uluslararası belge olan UNESCO 
1970 Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmaların uygulanamadığı durumlarda, yasa dışı 
olarak ülkeleri dışına çıkarılan kültür varlıklarının iadeleri için Yasa Dışı Edinilmiş Kültür 
Varlıklarının Kaynak Ülkeye İadesinin veya Geri Verilmesinin Teşviki Hükümetlerarası 
Komitesi (ICPRCP)’ne başvurabilmektedir.   
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UNESCO’nun merkezinin bulunduğu Paris’te 1 Temmuz 2013 tarihinde 
gerçekleştirilen UNESCO 1970 Taraf Devletler Olağanüstü Toplantısı’nda bu 
Sözleşme’nin etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak kurulması kararlaştırılan Alt 
Komitede yer alacak 18 ülke belirlenmiştir. 

Ülkemiz de Sözleşme’nin uygulanmasından doğan aksaklıkların giderilmesine 
yönelik yapılacak çalışmalarda aktif rol alma saikiyle Alt Komiteye adaylığını koymuş ve 
yapılan seçimlerde Yunanistan ve İtalya ile birlikte iki yıllığına 1. Gruptan Alt Komiteye 
üye olmuştur. 

Alt komitelerin kurulmasındaki temel amacın, UNESCO 1970 Sözleşmesi’nin 
uygulanmasında yaşanan sıkıntılara çözüm yolları aramakla beraber, hem pazar hem köken 
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UNESCO 1970  Sözleşmesi’nin geriye yürümezlik prensibi bu Sözleşme’ye bağlıdır. 
Önceden yasa dışı yollarla kaçırılan kültürel varlıklarının iadesi için, ülkelerin sorunlarını 
ikili görüşmelerle çözmesi teşvik edilmektedir.184 Bu nedenle, yasa dışı yollarla yurt dışına 
çıkarılmış kültür varlıklarımızın UNESCO 1970 Sözleşmesi çerçevesinde ülkemize 
iadesinin talep edilebilmesi için, iade talebinde bulunulan ülkenin Sözleşme’yi hangi 
tarihte kabul ettiği ve olayın hangi tarihlerde meydana geldiğinin dikkate alınması 
gerekmektedir.  

Ayrıca, ülkelerin ulusal mevzuatındaki farklılıklar, kanunsuz yollarla yurt dışına 
çıkarılan eserlerin ve objelerin ait oldukları ülkeye iadesini zorlaştırmaktadır. Bu nevi 
sorunların çözümü ve uluslararası iş birliğinin sağlanabilmesi için, kültür varlıklarının 
kaynak ülkeye iadesine ilişkin olarak, devletlerin diğer ülkelere karşı sorumlu olduğu 
hususlar madde 7/b (ii) ile belirlenmiştir. Bu maddeye göre, UNESCO 1970 Sözleşmesi’ne 
taraf devletler; Sözleşme’nin kendileri için yürürlüğe girdiği tarihten sonra, yasa dışı 
yollarla yurt dışına kaçırılmış kültür varlıklarına ilgili devletin müracaatı üzerine el 
koymak, bu varlıkları koruma altına almak ve iyi niyetli alıcı sıfatıyla sahip olan kişi veya 
kuruma hakça bir giderin ödenmesi kaydıyla geri vermek için uygun önlemleri almakla 
yükümlüdür. Ancak, söz konusu maddede belirtilen “el koyma ve geri vermek için uygun 
önlemleri almak” ifadesi göreceli olup, uygulamada ülkeler arasında farklı 
değerlendirmelerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.185  

El koyma ve iade talebinde bulunan ülke ise, başvurularını diplomatik yoldan 
yapmak, el koyma ve iade isteğinin haklılığını ispatlayacak delilleri sağlamak ve bunun 
gerektirdiği masrafları karşılamak ile yükümlüdür. İade talebinde bulunan devletin 
haklılığını ispatlayacak delilleri sağlama yükümlülüğü, kaçak kazılar yolu ile yurt dışına 
çıkarılmış, dolayısıyla çalıntı kaydı ve envanteri olmayan eserlerin Sözleşme kapsamı 
dışında kalmasına neden olmuştur. 

Sözleşme’ye göre, iyi niyetli alıcı olarak kültür varlığını elinde bulunduran kişi 
veya kuruma hakça bir gider ödenmesi yükümlülüğü, müracaat eden ülke için getirilmiştir. 
Fakat, iyi niyetli alıcının hangi kriterlere göre tespit edileceği, ödenecek olan hakça giderin 
nasıl ve neye göre hesaplanacağı konusu açıkça ifade edilmemiş, bu husus adli makamların 
takdirine bırakılmıştır. 

Son tahlilde, UNESCO 1970 Sözleşmesi, ülkemiz topraklarında yapılan kaçak 
kazılar yoluyla çıkarılıp, yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarımızın iadesi sorununa bir 
çözüm getirmemiştir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
kapsamında “devlet malı” niteliğinde olmasından dolayı yurt dışına çıkışı yasak olan bu tür 
eserlerin, kuşku götürmeyecek önemli delillerle ülkemize ait olduğunun anlaşılması 
hâlinde, Sözleşme’nin 13/b ve 4/b maddeleri gereğince ülkemize iadeleri talep edilebilir. 
Nitekim madde 4/b’ye göre; ulusal topraklarda bulunmuş kültür varlıkları o ülkenin öz 
kültür varlığıdır. Madde 13/b’ye göre ise; Sözleşme’ye taraf devletler, kanunsuz ihraç 
edilmiş kültür varlıklarının en kısa süreler içerisinde yetkili kimselere iadesini 
kolaylaştırmak amacı ile ilgili servislerin iş birliği yapabilmelerini sağlayıcı tedbirleri 
almakla yükümlüdür.186  

Sözleşme’de iade işlemleriyle ilgili genel prensipler ortaya konulmakla beraber, 
uygulama prosedürleri madde 7/b (ii)’de olduğu gibi, her ülkenin kendi inisiyatifine 
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UNESCO 1970  Sözleşmesi’nin geriye yürümezlik prensibi bu Sözleşme’ye bağlıdır. 
Önceden yasa dışı yollarla kaçırılan kültürel varlıklarının iadesi için, ülkelerin sorunlarını 
ikili görüşmelerle çözmesi teşvik edilmektedir.184 Bu nedenle, yasa dışı yollarla yurt dışına 
çıkarılmış kültür varlıklarımızın UNESCO 1970 Sözleşmesi çerçevesinde ülkemize 
iadesinin talep edilebilmesi için, iade talebinde bulunulan ülkenin Sözleşme’yi hangi 
tarihte kabul ettiği ve olayın hangi tarihlerde meydana geldiğinin dikkate alınması 
gerekmektedir.  

Ayrıca, ülkelerin ulusal mevzuatındaki farklılıklar, kanunsuz yollarla yurt dışına 
çıkarılan eserlerin ve objelerin ait oldukları ülkeye iadesini zorlaştırmaktadır. Bu nevi 
sorunların çözümü ve uluslararası iş birliğinin sağlanabilmesi için, kültür varlıklarının 
kaynak ülkeye iadesine ilişkin olarak, devletlerin diğer ülkelere karşı sorumlu olduğu 
hususlar madde 7/b (ii) ile belirlenmiştir. Bu maddeye göre, UNESCO 1970 Sözleşmesi’ne 
taraf devletler; Sözleşme’nin kendileri için yürürlüğe girdiği tarihten sonra, yasa dışı 
yollarla yurt dışına kaçırılmış kültür varlıklarına ilgili devletin müracaatı üzerine el 
koymak, bu varlıkları koruma altına almak ve iyi niyetli alıcı sıfatıyla sahip olan kişi veya 
kuruma hakça bir giderin ödenmesi kaydıyla geri vermek için uygun önlemleri almakla 
yükümlüdür. Ancak, söz konusu maddede belirtilen “el koyma ve geri vermek için uygun 
önlemleri almak” ifadesi göreceli olup, uygulamada ülkeler arasında farklı 
değerlendirmelerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.185  

El koyma ve iade talebinde bulunan ülke ise, başvurularını diplomatik yoldan 
yapmak, el koyma ve iade isteğinin haklılığını ispatlayacak delilleri sağlamak ve bunun 
gerektirdiği masrafları karşılamak ile yükümlüdür. İade talebinde bulunan devletin 
haklılığını ispatlayacak delilleri sağlama yükümlülüğü, kaçak kazılar yolu ile yurt dışına 
çıkarılmış, dolayısıyla çalıntı kaydı ve envanteri olmayan eserlerin Sözleşme kapsamı 
dışında kalmasına neden olmuştur. 

Sözleşme’ye göre, iyi niyetli alıcı olarak kültür varlığını elinde bulunduran kişi 
veya kuruma hakça bir gider ödenmesi yükümlülüğü, müracaat eden ülke için getirilmiştir. 
Fakat, iyi niyetli alıcının hangi kriterlere göre tespit edileceği, ödenecek olan hakça giderin 
nasıl ve neye göre hesaplanacağı konusu açıkça ifade edilmemiş, bu husus adli makamların 
takdirine bırakılmıştır. 

Son tahlilde, UNESCO 1970 Sözleşmesi, ülkemiz topraklarında yapılan kaçak 
kazılar yoluyla çıkarılıp, yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarımızın iadesi sorununa bir 
çözüm getirmemiştir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
kapsamında “devlet malı” niteliğinde olmasından dolayı yurt dışına çıkışı yasak olan bu tür 
eserlerin, kuşku götürmeyecek önemli delillerle ülkemize ait olduğunun anlaşılması 
hâlinde, Sözleşme’nin 13/b ve 4/b maddeleri gereğince ülkemize iadeleri talep edilebilir. 
Nitekim madde 4/b’ye göre; ulusal topraklarda bulunmuş kültür varlıkları o ülkenin öz 
kültür varlığıdır. Madde 13/b’ye göre ise; Sözleşme’ye taraf devletler, kanunsuz ihraç 
edilmiş kültür varlıklarının en kısa süreler içerisinde yetkili kimselere iadesini 
kolaylaştırmak amacı ile ilgili servislerin iş birliği yapabilmelerini sağlayıcı tedbirleri 
almakla yükümlüdür.186  

Sözleşme’de iade işlemleriyle ilgili genel prensipler ortaya konulmakla beraber, 
uygulama prosedürleri madde 7/b (ii)’de olduğu gibi, her ülkenin kendi inisiyatifine 
																																																													
184 http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/yerinden_edilmis_k_v/1970_SOZLESME.pdf, (Erişim tarihi: 
19.11.2017) madde 15. 
185 O’Keefe (2007), s. 60. 
186 http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/yerinden_edilmis_k_v/1970_SOZLESME.pdf, (Erişim tarihi: 
19.11.2017). 
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UNESCO 1970  Sözleşmesi’nin geriye yürümezlik prensibi bu Sözleşme’ye bağlıdır. 
Önceden yasa dışı yollarla kaçırılan kültürel varlıklarının iadesi için, ülkelerin sorunlarını 
ikili görüşmelerle çözmesi teşvik edilmektedir.184 Bu nedenle, yasa dışı yollarla yurt dışına 
çıkarılmış kültür varlıklarımızın UNESCO 1970 Sözleşmesi çerçevesinde ülkemize 
iadesinin talep edilebilmesi için, iade talebinde bulunulan ülkenin Sözleşme’yi hangi 
tarihte kabul ettiği ve olayın hangi tarihlerde meydana geldiğinin dikkate alınması 
gerekmektedir.  

Ayrıca, ülkelerin ulusal mevzuatındaki farklılıklar, kanunsuz yollarla yurt dışına 
çıkarılan eserlerin ve objelerin ait oldukları ülkeye iadesini zorlaştırmaktadır. Bu nevi 
sorunların çözümü ve uluslararası iş birliğinin sağlanabilmesi için, kültür varlıklarının 
kaynak ülkeye iadesine ilişkin olarak, devletlerin diğer ülkelere karşı sorumlu olduğu 
hususlar madde 7/b (ii) ile belirlenmiştir. Bu maddeye göre, UNESCO 1970 Sözleşmesi’ne 
taraf devletler; Sözleşme’nin kendileri için yürürlüğe girdiği tarihten sonra, yasa dışı 
yollarla yurt dışına kaçırılmış kültür varlıklarına ilgili devletin müracaatı üzerine el 
koymak, bu varlıkları koruma altına almak ve iyi niyetli alıcı sıfatıyla sahip olan kişi veya 
kuruma hakça bir giderin ödenmesi kaydıyla geri vermek için uygun önlemleri almakla 
yükümlüdür. Ancak, söz konusu maddede belirtilen “el koyma ve geri vermek için uygun 
önlemleri almak” ifadesi göreceli olup, uygulamada ülkeler arasında farklı 
değerlendirmelerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.185  

El koyma ve iade talebinde bulunan ülke ise, başvurularını diplomatik yoldan 
yapmak, el koyma ve iade isteğinin haklılığını ispatlayacak delilleri sağlamak ve bunun 
gerektirdiği masrafları karşılamak ile yükümlüdür. İade talebinde bulunan devletin 
haklılığını ispatlayacak delilleri sağlama yükümlülüğü, kaçak kazılar yolu ile yurt dışına 
çıkarılmış, dolayısıyla çalıntı kaydı ve envanteri olmayan eserlerin Sözleşme kapsamı 
dışında kalmasına neden olmuştur. 

Sözleşme’ye göre, iyi niyetli alıcı olarak kültür varlığını elinde bulunduran kişi 
veya kuruma hakça bir gider ödenmesi yükümlülüğü, müracaat eden ülke için getirilmiştir. 
Fakat, iyi niyetli alıcının hangi kriterlere göre tespit edileceği, ödenecek olan hakça giderin 
nasıl ve neye göre hesaplanacağı konusu açıkça ifade edilmemiş, bu husus adli makamların 
takdirine bırakılmıştır. 

Son tahlilde, UNESCO 1970 Sözleşmesi, ülkemiz topraklarında yapılan kaçak 
kazılar yoluyla çıkarılıp, yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarımızın iadesi sorununa bir 
çözüm getirmemiştir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
kapsamında “devlet malı” niteliğinde olmasından dolayı yurt dışına çıkışı yasak olan bu tür 
eserlerin, kuşku götürmeyecek önemli delillerle ülkemize ait olduğunun anlaşılması 
hâlinde, Sözleşme’nin 13/b ve 4/b maddeleri gereğince ülkemize iadeleri talep edilebilir. 
Nitekim madde 4/b’ye göre; ulusal topraklarda bulunmuş kültür varlıkları o ülkenin öz 
kültür varlığıdır. Madde 13/b’ye göre ise; Sözleşme’ye taraf devletler, kanunsuz ihraç 
edilmiş kültür varlıklarının en kısa süreler içerisinde yetkili kimselere iadesini 
kolaylaştırmak amacı ile ilgili servislerin iş birliği yapabilmelerini sağlayıcı tedbirleri 
almakla yükümlüdür.186  

Sözleşme’de iade işlemleriyle ilgili genel prensipler ortaya konulmakla beraber, 
uygulama prosedürleri madde 7/b (ii)’de olduğu gibi, her ülkenin kendi inisiyatifine 
																																																													
184 http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/yerinden_edilmis_k_v/1970_SOZLESME.pdf, (Erişim tarihi: 
19.11.2017) madde 15. 
185 O’Keefe (2007), s. 60. 
186 http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/yerinden_edilmis_k_v/1970_SOZLESME.pdf, (Erişim tarihi: 
19.11.2017). 
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Sözleşme’nin özellikle eser iadeleri konusundaki hükümlerinin pazar ülkeler tarafından 
uygulanmamasından kaynaklanan birtakım sıkıntıları, Sözleşme’ye taraf olduğu 1981 
yılından bu yana yaşamaktadır. Bu nedenle, ülkemiz alt komite çalışmalarında diğer 
komite üyesi ülkelerle birlikte aktif çalışmalarda bulunmaktadır. 

Ülkemiz 2017 yılında yapılan seçimlerde yine bu Komiteye adaylığını koymuş ve 
oy birliği ile seçilmiştir. Diğer ülkelerin aday göstermeleri ile Türkiye, Kültür ve Turizm 
Bakanlığında görev yapmakta olan bir uzman eliyle komite raportörlüğü görevini 
yürütmektedir. 

 

4.3.1.1.4. UNESCO Yasa Dışı Edinilmiş Kültür Varlıklarının Kaynak Ülkeye 

İadesinin veya Geri Verilmesinin Teşviki Hükümetlerarası Komitesi (ICPRCP) 

Kısa adı ICPRCP olan Yasa Dışı Edinilmiş Kültür Varlıklarının Kaynak Ülkeye 
İadesini ve Kanunsuz Alıkoyma Durumunda Geri Verilmesinin Teşviki Hükümetlerarası 
Komitesi, 1978 yılında UNESCO’nun 20. Genel Konferansı’nda alınan kararla 
kurulmuştur. 

Hükümetlerarası Komitenin temel amacı, kültür varlıklarının yasa dışı trafiğinin 
önlenmesi çerçevesinde, kültür varlıklarının kaynak ülkeye iadesinde yaşanan sıkıntılara 
ikili, çok taraflı veya bölgesel müzakerelerin ve uluslararası iş birliğinin teşvik edilmesi 
sureti ile çözüm yolları aramak; UNESCO üyesi ülkeler arasında yasa dışı edinilmiş ve 
millî değeri haiz kültür varlıklarının iadesi hususunda ikili görüşmelerden bir sonuç 
alınamadığında veya uluslararası anlaşmaların uygulanamadığı durumlarda, ülkeler 
arasında ara buluculuk yapmak ve tavsiyelerde bulunmaktır. 

UNESCO 1970 Sözleşmesi ve diğer uluslararası anlaşmaların kapsadığı alanların 
dışında kalan durumlarla ilgilenmek amacıyla kurulan Komite, Parthenon eserleri gibi 
önemli kültür varlıklarının iadesi için gerekli görüşme, tartışma ve uzlaşma süreçlerini 
gerçekleştirmeyi, bu yolla da kültür varlıklarının yasa dışı yollardan ticarete konu 
olmamasına dair bir mücadele vermeyi hedeflemektedir.190 

Kültür varlıklarının kaynak ülkeye iadesinde Komitenin rolü, tavsiyelerde 
bulunmanın ve ara buluculuk yapmanın ötesine gidememiştir. Ancak, ülkelerin iade 
meselelerinde karşılaştığı sorunları dile getirmek ve bu şekilde uluslararası alanda bir 
kamuoyu oluşturmak açısından Komite önemli bir platformdur. Uluslararası anlaşmaların 
uygulanamadığı ve ikili görüşmelerden sonuç alınamadığı durumlarda Komiteye 
başvurmak en uygun yöntem olarak gözükmektedir. 

Söz konusu Komiteye başvuruda bulunarak direkt iade ile sonuçlanmış konular 
arasında ABD tarafından Tayland’a iade edilen oymalı lento, Almanya’dan ülkemize iade 
edilen Boğazköy Sfenksi ve İtalya’dan Ekvator’a dava yoluyla iade edilen Kolomb öncesi 
eserler bulunmaktadır.  

 

																																																													
190 UNESCO UTMK Sektör Uzmanı Merve Aslı Hetemoğlu’nun 26 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, 
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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bırakılmıştır. Ancak ülkelerin, çalınmış veya kaybolmuş eserlerin gerçek sahipleri veya 
vekillerinin ileri süreceği hak iddialarını dikkate alarak işleme koymaları gerekmektedir.187 
Sözleşme’de yer alan “el koyma ve geri vermek için uygun önlemleri almak” ibaresi, bu 
kültür varlıklarını elinde bulunduran ülkelere kendi yöntemlerini seçme hakkı da tanımış 
olmaktadır.188 Örneğin; ABD, madde 13/d’ye koyduğu şerh ile kültür varlıklarının iade 
yollarını hukuk davaları olarak belirlemektedir. Bu madde, davaların talepte bulunan 
ülkenin gerekli kanıtları sunması hâlinde talepte bulunulan eyalet yasalarına göre 
gerçekleşeceğini ortaya koymaktadır.189  

UNESCO 1970 Sözleşmesi, kendini uygulayan (self-implementing) bir sözleşme 
değildir. Bu durum, Sözleşme’nin içeriğinin ulusal kanuna intibak ettirilmesini gerekli 
kılmaktadır. Sözleşme, gücünü uygulanma şeklinden aldığından dolayı, uygulamanın sınırı 
tamamen taraf ülkenin tavrıyla ilgilidir. Bu çerçevede, ülkeler ulusal kanunlarını 
belirlerken Sözleşme’nin zayıf ve eksik gördükleri yanlarını da geliştirebilir.   

Bu bağlamda, 2013 yılında alınan bir kararla UNESCO 1970 Sözleşmesi için bir 
uygulama rehberi hazırlanmasına karar verilmiştir. O dönemde UNESCO 1970 Sözleşmesi 
Alt Komitesi üyesi olan Türkiye oldukça aktif katılım göstererek önerileriyle Sözleşme’nin 
uygulanmasında standarda gidilebilmesi ve bu standardların kaçakçılığın önlenmesine 
yönelik geliştirilmesi için öneriler getirmiş; getirdiği önerilerin tamamı uygulama 
rehberine girmiştir. Rehber, 2015 yılında UNESCO 1970 Sözleşmesi’nin en yetkili organı 
olan Taraf Devletler Toplantısı’nda onaylanmıştır. 

UNESCO’ya üye devletler, bu alanda en güçlü uluslararası belge olan UNESCO 
1970 Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmaların uygulanamadığı durumlarda, yasa dışı 
olarak ülkeleri dışına çıkarılan kültür varlıklarının iadeleri için Yasa Dışı Edinilmiş Kültür 
Varlıklarının Kaynak Ülkeye İadesinin veya Geri Verilmesinin Teşviki Hükümetlerarası 
Komitesi (ICPRCP)’ne başvurabilmektedir.   

 

4.3.1.1.3. UNESCO 1970 Sözleşmesi Taraf Devletler Toplantısı ve Alt Komite 

Çalışmaları 

UNESCO’nun merkezinin bulunduğu Paris’te 1 Temmuz 2013 tarihinde 
gerçekleştirilen UNESCO 1970 Taraf Devletler Olağanüstü Toplantısı’nda bu 
Sözleşme’nin etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak kurulması kararlaştırılan Alt 
Komitede yer alacak 18 ülke belirlenmiştir. 

Ülkemiz de Sözleşme’nin uygulanmasından doğan aksaklıkların giderilmesine 
yönelik yapılacak çalışmalarda aktif rol alma saikiyle Alt Komiteye adaylığını koymuş ve 
yapılan seçimlerde Yunanistan ve İtalya ile birlikte iki yıllığına 1. Gruptan Alt Komiteye 
üye olmuştur. 

Alt komitelerin kurulmasındaki temel amacın, UNESCO 1970 Sözleşmesi’nin 
uygulanmasında yaşanan sıkıntılara çözüm yolları aramakla beraber, hem pazar hem köken 
ülkeler tarafından aktif olarak uygulanmasını sağlamak olduğu açıktır. Türkiye ise, 
																																																													
187 http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/yerinden_edilmis_k_v/1970_SOZLESME.pdf, (Erişim tarihi: 
19.11.2017), madde 13/c. 
188 Kuşseven (2009), s. 58. 
189  Marina Papa Sokal, “The U.S Legal Response to the Protection of the World Cultural Heritage,” Neil 
Brodie, vd. (der.),  Archaeology, Cultural Heritage and the Antiquities Trade (Gainesville: University Press 
of Florida, 2006), s. 49. 
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UNESCO 1970  Sözleşmesi’nin geriye yürümezlik prensibi bu Sözleşme’ye bağlıdır. 
Önceden yasa dışı yollarla kaçırılan kültürel varlıklarının iadesi için, ülkelerin sorunlarını 
ikili görüşmelerle çözmesi teşvik edilmektedir.184 Bu nedenle, yasa dışı yollarla yurt dışına 
çıkarılmış kültür varlıklarımızın UNESCO 1970 Sözleşmesi çerçevesinde ülkemize 
iadesinin talep edilebilmesi için, iade talebinde bulunulan ülkenin Sözleşme’yi hangi 
tarihte kabul ettiği ve olayın hangi tarihlerde meydana geldiğinin dikkate alınması 
gerekmektedir.  

Ayrıca, ülkelerin ulusal mevzuatındaki farklılıklar, kanunsuz yollarla yurt dışına 
çıkarılan eserlerin ve objelerin ait oldukları ülkeye iadesini zorlaştırmaktadır. Bu nevi 
sorunların çözümü ve uluslararası iş birliğinin sağlanabilmesi için, kültür varlıklarının 
kaynak ülkeye iadesine ilişkin olarak, devletlerin diğer ülkelere karşı sorumlu olduğu 
hususlar madde 7/b (ii) ile belirlenmiştir. Bu maddeye göre, UNESCO 1970 Sözleşmesi’ne 
taraf devletler; Sözleşme’nin kendileri için yürürlüğe girdiği tarihten sonra, yasa dışı 
yollarla yurt dışına kaçırılmış kültür varlıklarına ilgili devletin müracaatı üzerine el 
koymak, bu varlıkları koruma altına almak ve iyi niyetli alıcı sıfatıyla sahip olan kişi veya 
kuruma hakça bir giderin ödenmesi kaydıyla geri vermek için uygun önlemleri almakla 
yükümlüdür. Ancak, söz konusu maddede belirtilen “el koyma ve geri vermek için uygun 
önlemleri almak” ifadesi göreceli olup, uygulamada ülkeler arasında farklı 
değerlendirmelerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.185  

El koyma ve iade talebinde bulunan ülke ise, başvurularını diplomatik yoldan 
yapmak, el koyma ve iade isteğinin haklılığını ispatlayacak delilleri sağlamak ve bunun 
gerektirdiği masrafları karşılamak ile yükümlüdür. İade talebinde bulunan devletin 
haklılığını ispatlayacak delilleri sağlama yükümlülüğü, kaçak kazılar yolu ile yurt dışına 
çıkarılmış, dolayısıyla çalıntı kaydı ve envanteri olmayan eserlerin Sözleşme kapsamı 
dışında kalmasına neden olmuştur. 

Sözleşme’ye göre, iyi niyetli alıcı olarak kültür varlığını elinde bulunduran kişi 
veya kuruma hakça bir gider ödenmesi yükümlülüğü, müracaat eden ülke için getirilmiştir. 
Fakat, iyi niyetli alıcının hangi kriterlere göre tespit edileceği, ödenecek olan hakça giderin 
nasıl ve neye göre hesaplanacağı konusu açıkça ifade edilmemiş, bu husus adli makamların 
takdirine bırakılmıştır. 

Son tahlilde, UNESCO 1970 Sözleşmesi, ülkemiz topraklarında yapılan kaçak 
kazılar yoluyla çıkarılıp, yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarımızın iadesi sorununa bir 
çözüm getirmemiştir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
kapsamında “devlet malı” niteliğinde olmasından dolayı yurt dışına çıkışı yasak olan bu tür 
eserlerin, kuşku götürmeyecek önemli delillerle ülkemize ait olduğunun anlaşılması 
hâlinde, Sözleşme’nin 13/b ve 4/b maddeleri gereğince ülkemize iadeleri talep edilebilir. 
Nitekim madde 4/b’ye göre; ulusal topraklarda bulunmuş kültür varlıkları o ülkenin öz 
kültür varlığıdır. Madde 13/b’ye göre ise; Sözleşme’ye taraf devletler, kanunsuz ihraç 
edilmiş kültür varlıklarının en kısa süreler içerisinde yetkili kimselere iadesini 
kolaylaştırmak amacı ile ilgili servislerin iş birliği yapabilmelerini sağlayıcı tedbirleri 
almakla yükümlüdür.186  

Sözleşme’de iade işlemleriyle ilgili genel prensipler ortaya konulmakla beraber, 
uygulama prosedürleri madde 7/b (ii)’de olduğu gibi, her ülkenin kendi inisiyatifine 
																																																													
184 http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/yerinden_edilmis_k_v/1970_SOZLESME.pdf, (Erişim tarihi: 
19.11.2017) madde 15. 
185 O’Keefe (2007), s. 60. 
186 http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/yerinden_edilmis_k_v/1970_SOZLESME.pdf, (Erişim tarihi: 
19.11.2017). 
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Sözleşme’nin özellikle eser iadeleri konusundaki hükümlerinin pazar ülkeler tarafından 
uygulanmamasından kaynaklanan birtakım sıkıntıları, Sözleşme’ye taraf olduğu 1981 
yılından bu yana yaşamaktadır. Bu nedenle, ülkemiz alt komite çalışmalarında diğer 
komite üyesi ülkelerle birlikte aktif çalışmalarda bulunmaktadır. 

Ülkemiz 2017 yılında yapılan seçimlerde yine bu Komiteye adaylığını koymuş ve 
oy birliği ile seçilmiştir. Diğer ülkelerin aday göstermeleri ile Türkiye, Kültür ve Turizm 
Bakanlığında görev yapmakta olan bir uzman eliyle komite raportörlüğü görevini 
yürütmektedir. 

 

4.3.1.1.4. UNESCO Yasa Dışı Edinilmiş Kültür Varlıklarının Kaynak Ülkeye 

İadesinin veya Geri Verilmesinin Teşviki Hükümetlerarası Komitesi (ICPRCP) 

Kısa adı ICPRCP olan Yasa Dışı Edinilmiş Kültür Varlıklarının Kaynak Ülkeye 
İadesini ve Kanunsuz Alıkoyma Durumunda Geri Verilmesinin Teşviki Hükümetlerarası 
Komitesi, 1978 yılında UNESCO’nun 20. Genel Konferansı’nda alınan kararla 
kurulmuştur. 

Hükümetlerarası Komitenin temel amacı, kültür varlıklarının yasa dışı trafiğinin 
önlenmesi çerçevesinde, kültür varlıklarının kaynak ülkeye iadesinde yaşanan sıkıntılara 
ikili, çok taraflı veya bölgesel müzakerelerin ve uluslararası iş birliğinin teşvik edilmesi 
sureti ile çözüm yolları aramak; UNESCO üyesi ülkeler arasında yasa dışı edinilmiş ve 
millî değeri haiz kültür varlıklarının iadesi hususunda ikili görüşmelerden bir sonuç 
alınamadığında veya uluslararası anlaşmaların uygulanamadığı durumlarda, ülkeler 
arasında ara buluculuk yapmak ve tavsiyelerde bulunmaktır. 

UNESCO 1970 Sözleşmesi ve diğer uluslararası anlaşmaların kapsadığı alanların 
dışında kalan durumlarla ilgilenmek amacıyla kurulan Komite, Parthenon eserleri gibi 
önemli kültür varlıklarının iadesi için gerekli görüşme, tartışma ve uzlaşma süreçlerini 
gerçekleştirmeyi, bu yolla da kültür varlıklarının yasa dışı yollardan ticarete konu 
olmamasına dair bir mücadele vermeyi hedeflemektedir.190 

Kültür varlıklarının kaynak ülkeye iadesinde Komitenin rolü, tavsiyelerde 
bulunmanın ve ara buluculuk yapmanın ötesine gidememiştir. Ancak, ülkelerin iade 
meselelerinde karşılaştığı sorunları dile getirmek ve bu şekilde uluslararası alanda bir 
kamuoyu oluşturmak açısından Komite önemli bir platformdur. Uluslararası anlaşmaların 
uygulanamadığı ve ikili görüşmelerden sonuç alınamadığı durumlarda Komiteye 
başvurmak en uygun yöntem olarak gözükmektedir. 

Söz konusu Komiteye başvuruda bulunarak direkt iade ile sonuçlanmış konular 
arasında ABD tarafından Tayland’a iade edilen oymalı lento, Almanya’dan ülkemize iade 
edilen Boğazköy Sfenksi ve İtalya’dan Ekvator’a dava yoluyla iade edilen Kolomb öncesi 
eserler bulunmaktadır.  

 

																																																													
190 UNESCO UTMK Sektör Uzmanı Merve Aslı Hetemoğlu’nun 26 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, 
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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4.3.1.1.5. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi (Paris, 1972) 

İnsanlığın ortak mirası olarak kabul edilen kültürel ve doğal varlıkların, sosyal ve 
ekonomik şartların değişmesi gibi çeşitli nedenlerle yok olmasını engelleyerek gerekli iş 
birliğini sağlamak, bu varlıkları dünyaya tanıtarak toplumda evrensel miras bilincini 
oluşturmak amacıyla Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme 16 
Kasım 1972 tarihinde UNESCO’nun 16. Genel Konferansı’nın 17. oturumunda kabul 
edilmiştir. 14 Nisan 1982 tarih ve 2658 sayılı Kanun’la katılmamız uygun bulunan bu 
Sözleşme, 23 Mayıs 1982 tarih ve 8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanarak, 14 
Şubat 1983 tarih ve 17959 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır.191 

Sözleşme; farklı kültür ve medeniyetler tarafından üretilen ortak geçmişin 
zenginliklerini oluşturan değerlerden birinin kaybının tüm insanlık hafızasının kaybı 
olduğu anlayışı ile bu değerlerin tüm insanlığın ortak mirasının bir parçasını oluşturduğu 
fikrini benimsemiştir. Bu kaybın dünya mirası için telafisi olmayan bir yoksullaşmaya 
sebep olacağı vurgulanmıştır. 

Sözleşme’de, taraf devletlere birtakım sorumluluklar yüklenerek kendi sınırları 
içindeki tüm kültürel ve doğal miras varlıklarının saptanması, her türlü yasal, idari, 
bilimsel ve teknik önlemlerin alınarak korunması ve gelecek nesillere aktarılması görevi 
verilmektedir.192 

Ayrıca Sözleşme, kültürel ve doğal mirasa sahip devletlerin egemenlik hakkına 
saygı göstererek, ulusal yasaların sağladığı mülkiyet haklarına zarar vermeden, bu mirasın, 
bütün uluslararası toplum tarafından iş birliği ile korunması gereken evrensel bir miras 
olduğunu kabul etmektedir.193 Böylelikle, tek tek devletlerin ulusal miraslarının korunması 
teşvik edilerek, neticede bir dünya mirası kavramına ulaşılmaktadır.194 Uluslararası önem 
taşıyan ve bu nedenle takdire ve korunmaya değer olan doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere 
“dünya mirası” statüsü tanınarak “Dünya Miras Listesi” başlıklı bir listede 
yayınlanmaktadır. Taraf devletlerin UNESCO’ya başvurusuyla başlayan süreçte 
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS)195 ve Uluslararası Doğayı ve Doğal 
Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)196 uzmanlarının değerlendirilmesiyle devam eden 
inceleme sonunda aday varlıklar, Dünya Miras Komitesinin kararı doğrultusunda bu 
statüyü kazanmaktadır.197  

163 ülkeden 1031 sit alanı ve kültür varlığının kayıtlı olduğu Dünya Miras 
Listesi’nde ülkemizden 15 sit alanı yer almakta olup, listede bulunan alanların denetimi 
ise, UNESCO Dünya Miras Komitesi (DMK) tarafından yürütülmektedir.198 

UNESCO’nun 1970 ve 1972 Sözleşmelerinden hareketle “kültürel miras” kavramı 
uluslararası literatürde düzenlenmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Bu iki Sözleşme, kültür 
																																																													
191 http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44423/dunya-miras-listesi.html (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
192 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14269/dunya-kulturel-ve-dogal-mirasin-korunmasi-sozlesmesi.html 
(Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 4. 
193 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14269/dunya-kulturel-ve-dogal-mirasin-korunmasi-sozlesmesi.html 
(Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 6. 
194 Serap Akipek, “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmenin Değerlendirilmesi,” 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 50, s. 4  (2001): 13-14. 
195 ICOMOS tarihi anıtlar ve sitlerin korunması ile değerlendirilmesine yönelik ilkeler, teknikler ve 
politikalar geliştiren ve ilgili her türlü araştırmayı desteklemek ve yönlendirmek amacıyla kurulmuş 
uluslararası ve hükümetler dışı bir organizasyondur. 
196 IUCN doğal kaynakların korunması amacı ile kurulmuş uluslararası bir organizasyondur. 
197 http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44423/dunya-miras-listesi.html (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
198 http://www.mfa.gov.tr/uluslararasi-kuruluslarla-kulturel-iliskilerimiz.tr.mfa (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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Sözleşme’nin özellikle eser iadeleri konusundaki hükümlerinin pazar ülkeler tarafından 
uygulanmamasından kaynaklanan birtakım sıkıntıları, Sözleşme’ye taraf olduğu 1981 
yılından bu yana yaşamaktadır. Bu nedenle, ülkemiz alt komite çalışmalarında diğer 
komite üyesi ülkelerle birlikte aktif çalışmalarda bulunmaktadır. 

Ülkemiz 2017 yılında yapılan seçimlerde yine bu Komiteye adaylığını koymuş ve 
oy birliği ile seçilmiştir. Diğer ülkelerin aday göstermeleri ile Türkiye, Kültür ve Turizm 
Bakanlığında görev yapmakta olan bir uzman eliyle komite raportörlüğü görevini 
yürütmektedir. 

 

4.3.1.1.4. UNESCO Yasa Dışı Edinilmiş Kültür Varlıklarının Kaynak Ülkeye 

İadesinin veya Geri Verilmesinin Teşviki Hükümetlerarası Komitesi (ICPRCP) 

Kısa adı ICPRCP olan Yasa Dışı Edinilmiş Kültür Varlıklarının Kaynak Ülkeye 
İadesini ve Kanunsuz Alıkoyma Durumunda Geri Verilmesinin Teşviki Hükümetlerarası 
Komitesi, 1978 yılında UNESCO’nun 20. Genel Konferansı’nda alınan kararla 
kurulmuştur. 

Hükümetlerarası Komitenin temel amacı, kültür varlıklarının yasa dışı trafiğinin 
önlenmesi çerçevesinde, kültür varlıklarının kaynak ülkeye iadesinde yaşanan sıkıntılara 
ikili, çok taraflı veya bölgesel müzakerelerin ve uluslararası iş birliğinin teşvik edilmesi 
sureti ile çözüm yolları aramak; UNESCO üyesi ülkeler arasında yasa dışı edinilmiş ve 
millî değeri haiz kültür varlıklarının iadesi hususunda ikili görüşmelerden bir sonuç 
alınamadığında veya uluslararası anlaşmaların uygulanamadığı durumlarda, ülkeler 
arasında ara buluculuk yapmak ve tavsiyelerde bulunmaktır. 

UNESCO 1970 Sözleşmesi ve diğer uluslararası anlaşmaların kapsadığı alanların 
dışında kalan durumlarla ilgilenmek amacıyla kurulan Komite, Parthenon eserleri gibi 
önemli kültür varlıklarının iadesi için gerekli görüşme, tartışma ve uzlaşma süreçlerini 
gerçekleştirmeyi, bu yolla da kültür varlıklarının yasa dışı yollardan ticarete konu 
olmamasına dair bir mücadele vermeyi hedeflemektedir.190 

Kültür varlıklarının kaynak ülkeye iadesinde Komitenin rolü, tavsiyelerde 
bulunmanın ve ara buluculuk yapmanın ötesine gidememiştir. Ancak, ülkelerin iade 
meselelerinde karşılaştığı sorunları dile getirmek ve bu şekilde uluslararası alanda bir 
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190 UNESCO UTMK Sektör Uzmanı Merve Aslı Hetemoğlu’nun 26 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, 
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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varlığı kaçakçılığının güçlü ve düzenleyici kontrol yoluyla meselenin kaynağında 
engellenmesini amaçlayan uluslararası kamu politikalarını şekillendirmektedir.199  
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199 Brodie and Mackenzie (2014), s. 423. 
200 http://muhafaza.gtb.gov.tr/kacakcilikla-mcuadele/uluslararasi-iliskiler/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
201 http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/campaigns/culturalproperty.html (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
202http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/October/trafficking-in-cultural-property--organized-crime-
and-the-theft-of-our-past.html (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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4.3.1.1.5. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi (Paris, 1972) 

İnsanlığın ortak mirası olarak kabul edilen kültürel ve doğal varlıkların, sosyal ve 
ekonomik şartların değişmesi gibi çeşitli nedenlerle yok olmasını engelleyerek gerekli iş 
birliğini sağlamak, bu varlıkları dünyaya tanıtarak toplumda evrensel miras bilincini 
oluşturmak amacıyla Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme 16 
Kasım 1972 tarihinde UNESCO’nun 16. Genel Konferansı’nın 17. oturumunda kabul 
edilmiştir. 14 Nisan 1982 tarih ve 2658 sayılı Kanun’la katılmamız uygun bulunan bu 
Sözleşme, 23 Mayıs 1982 tarih ve 8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanarak, 14 
Şubat 1983 tarih ve 17959 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır.191 

Sözleşme; farklı kültür ve medeniyetler tarafından üretilen ortak geçmişin 
zenginliklerini oluşturan değerlerden birinin kaybının tüm insanlık hafızasının kaybı 
olduğu anlayışı ile bu değerlerin tüm insanlığın ortak mirasının bir parçasını oluşturduğu 
fikrini benimsemiştir. Bu kaybın dünya mirası için telafisi olmayan bir yoksullaşmaya 
sebep olacağı vurgulanmıştır. 

Sözleşme’de, taraf devletlere birtakım sorumluluklar yüklenerek kendi sınırları 
içindeki tüm kültürel ve doğal miras varlıklarının saptanması, her türlü yasal, idari, 
bilimsel ve teknik önlemlerin alınarak korunması ve gelecek nesillere aktarılması görevi 
verilmektedir.192 

Ayrıca Sözleşme, kültürel ve doğal mirasa sahip devletlerin egemenlik hakkına 
saygı göstererek, ulusal yasaların sağladığı mülkiyet haklarına zarar vermeden, bu mirasın, 
bütün uluslararası toplum tarafından iş birliği ile korunması gereken evrensel bir miras 
olduğunu kabul etmektedir.193 Böylelikle, tek tek devletlerin ulusal miraslarının korunması 
teşvik edilerek, neticede bir dünya mirası kavramına ulaşılmaktadır.194 Uluslararası önem 
taşıyan ve bu nedenle takdire ve korunmaya değer olan doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere 
“dünya mirası” statüsü tanınarak “Dünya Miras Listesi” başlıklı bir listede 
yayınlanmaktadır. Taraf devletlerin UNESCO’ya başvurusuyla başlayan süreçte 
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS)195 ve Uluslararası Doğayı ve Doğal 
Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)196 uzmanlarının değerlendirilmesiyle devam eden 
inceleme sonunda aday varlıklar, Dünya Miras Komitesinin kararı doğrultusunda bu 
statüyü kazanmaktadır.197  

163 ülkeden 1031 sit alanı ve kültür varlığının kayıtlı olduğu Dünya Miras 
Listesi’nde ülkemizden 15 sit alanı yer almakta olup, listede bulunan alanların denetimi 
ise, UNESCO Dünya Miras Komitesi (DMK) tarafından yürütülmektedir.198 

UNESCO’nun 1970 ve 1972 Sözleşmelerinden hareketle “kültürel miras” kavramı 
uluslararası literatürde düzenlenmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Bu iki Sözleşme, kültür 
																																																													
191 http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44423/dunya-miras-listesi.html (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
192 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14269/dunya-kulturel-ve-dogal-mirasin-korunmasi-sozlesmesi.html 
(Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 4. 
193 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14269/dunya-kulturel-ve-dogal-mirasin-korunmasi-sozlesmesi.html 
(Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 6. 
194 Serap Akipek, “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmenin Değerlendirilmesi,” 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 50, s. 4  (2001): 13-14. 
195 ICOMOS tarihi anıtlar ve sitlerin korunması ile değerlendirilmesine yönelik ilkeler, teknikler ve 
politikalar geliştiren ve ilgili her türlü araştırmayı desteklemek ve yönlendirmek amacıyla kurulmuş 
uluslararası ve hükümetler dışı bir organizasyondur. 
196 IUCN doğal kaynakların korunması amacı ile kurulmuş uluslararası bir organizasyondur. 
197 http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44423/dunya-miras-listesi.html (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
198 http://www.mfa.gov.tr/uluslararasi-kuruluslarla-kulturel-iliskilerimiz.tr.mfa (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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Sözleşme’nin özellikle eser iadeleri konusundaki hükümlerinin pazar ülkeler tarafından 
uygulanmamasından kaynaklanan birtakım sıkıntıları, Sözleşme’ye taraf olduğu 1981 
yılından bu yana yaşamaktadır. Bu nedenle, ülkemiz alt komite çalışmalarında diğer 
komite üyesi ülkelerle birlikte aktif çalışmalarda bulunmaktadır. 

Ülkemiz 2017 yılında yapılan seçimlerde yine bu Komiteye adaylığını koymuş ve 
oy birliği ile seçilmiştir. Diğer ülkelerin aday göstermeleri ile Türkiye, Kültür ve Turizm 
Bakanlığında görev yapmakta olan bir uzman eliyle komite raportörlüğü görevini 
yürütmektedir. 

 

4.3.1.1.4. UNESCO Yasa Dışı Edinilmiş Kültür Varlıklarının Kaynak Ülkeye 

İadesinin veya Geri Verilmesinin Teşviki Hükümetlerarası Komitesi (ICPRCP) 

Kısa adı ICPRCP olan Yasa Dışı Edinilmiş Kültür Varlıklarının Kaynak Ülkeye 
İadesini ve Kanunsuz Alıkoyma Durumunda Geri Verilmesinin Teşviki Hükümetlerarası 
Komitesi, 1978 yılında UNESCO’nun 20. Genel Konferansı’nda alınan kararla 
kurulmuştur. 

Hükümetlerarası Komitenin temel amacı, kültür varlıklarının yasa dışı trafiğinin 
önlenmesi çerçevesinde, kültür varlıklarının kaynak ülkeye iadesinde yaşanan sıkıntılara 
ikili, çok taraflı veya bölgesel müzakerelerin ve uluslararası iş birliğinin teşvik edilmesi 
sureti ile çözüm yolları aramak; UNESCO üyesi ülkeler arasında yasa dışı edinilmiş ve 
millî değeri haiz kültür varlıklarının iadesi hususunda ikili görüşmelerden bir sonuç 
alınamadığında veya uluslararası anlaşmaların uygulanamadığı durumlarda, ülkeler 
arasında ara buluculuk yapmak ve tavsiyelerde bulunmaktır. 

UNESCO 1970 Sözleşmesi ve diğer uluslararası anlaşmaların kapsadığı alanların 
dışında kalan durumlarla ilgilenmek amacıyla kurulan Komite, Parthenon eserleri gibi 
önemli kültür varlıklarının iadesi için gerekli görüşme, tartışma ve uzlaşma süreçlerini 
gerçekleştirmeyi, bu yolla da kültür varlıklarının yasa dışı yollardan ticarete konu 
olmamasına dair bir mücadele vermeyi hedeflemektedir.190 

Kültür varlıklarının kaynak ülkeye iadesinde Komitenin rolü, tavsiyelerde 
bulunmanın ve ara buluculuk yapmanın ötesine gidememiştir. Ancak, ülkelerin iade 
meselelerinde karşılaştığı sorunları dile getirmek ve bu şekilde uluslararası alanda bir 
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190 UNESCO UTMK Sektör Uzmanı Merve Aslı Hetemoğlu’nun 26 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, 
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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varlığı kaçakçılığının güçlü ve düzenleyici kontrol yoluyla meselenin kaynağında 
engellenmesini amaçlayan uluslararası kamu politikalarını şekillendirmektedir.199  

 

4.3.1.2. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) 

Genel merkezi Viyana’da olan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi 
(UNODC), 1997 yılında kurulmuştur. Eski adı ODCCP (Uyuşturucu Kontrolü ve Suçun 
Önlenmesi Ofisi) olan UNODC, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Programı 
(UNDCP) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Suçu Önleme Merkezinden (CICP) 
oluşmaktadır.  

UNODC, küresel boyutta uyuşturucu başta olmak üzere terörizm ve diğer suçlarla 
mücadele alanlarında faaliyet göstermektedir.200 Bilindiği üzere, kültür varlıklarının yasa 
dışı ticareti, yasa dışı büyük ticari kazançların elde edilmesindeki en önemli kaynaklardan 
biri konumundadır. Ülkelerarası acil müdahale gerektiren bu husus, gerek uluslararası 
kuruluşların gerekse ulusal kurumların birlikte hareket etmesini zorunlu kılmaktadır. 
UNODC, uluslararası iş birliği içerisinde, sorunu doğru tespit etmek amacıyla çalışmalar 
yürütmektedir. UNODC tarafından gerçekleştirilen çalışmalar; ilgili uluslararası araçların 
yasalaştırılması ve uygulanması, ilgili verinin toplanmasının artırılması ve organize suç 
konusunda UNODC’nin bilgi yönetim araçlarının çoğaltılmasından oluşmaktadır.201 

Kültür varlıklarının yasa dışı ticaretinin önlenmesi amacıyla UNODC, Uluslararası 
Organize Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın potansiyelini kullanmayı 
istemektedir. Bu bağlamda, söz konusu Anlaşma’nın birçok hükmü, üye ülkelerin kültür 
varlıklarının korunması amacıyla uluslararası suçla mücadelenin güçlendirilmesini 
amaçlamaktadır. 

Öte yandan, UNODC söz konusu sorunla mücadelede sahada çalışmalarını 
yürütmektedir. 2003 yılında, Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) ile iş birliği içinde Konteyner 
Kontrol Programı’nı oluşturmuştur. Söz konusu Program, ilk başta ülkelerin uyuşturucu 
ticaretinin önlenmesine yardımcı olması amacıyla kurulmuş olsa da, zaman içinde giderek 
artan bir biçimde kültür varlıkları gibi malların yasa dışı hareketinin tespitine de yardımcı 
olmuştur.202    

 

4.3.2. Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) 

Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM), anıtların ve sitlerin incelenmesini 
özendirmek, korunmasını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak amacıyla, 1946 yılında 
kurulmuştur. Konsey, müzelerin dünya çapında karşılaştıkları zorluklara çözüm bulma 
amacını güden, 136 ülke ve bölgenin uzmanlarından oluşan bir diplomatik forum özelliği 
taşımaktadır. Aynı zamanda, BM’nin ekonomik ve sosyal konseyinde de danışman 
konumundadır.  

																																																													
199 Brodie and Mackenzie (2014), s. 423. 
200 http://muhafaza.gtb.gov.tr/kacakcilikla-mcuadele/uluslararasi-iliskiler/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
201 http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/campaigns/culturalproperty.html (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
202http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/October/trafficking-in-cultural-property--organized-crime-
and-the-theft-of-our-past.html (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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ICOM, genel olarak müzelerin iş ve işleyişlerini düzenlemekle beraber, kültür 
varlıklarının çalınması, yasa dışı ihraç edilmesi ve kaybı gibi durumlarda, eserin teşhis 
edilmesi ve uluslararası iş birliğinin artırılması amacına yönelik olarak, 1993 yılında J. 
Paul Getty Vakfı tarafından başlatılan Object ID Projesi’ni desteklemiştir.203 Bu projede, 
ICOM’un belirlediği bir forma gerekli bilgilerin girilmesi suretiyle işlem yapılmaktadır. 
Çalıntı objeyi teşhis etmede en önemli unsur, eserin detaylı olarak fotoğraflanmasıdır. 
Ayrıca, formda kültür varlığının hangi kategoriye girdiği (heykel, resim, saat, vs.), hangi 
materyalden ve hangi teknikle yapıldığı (örn.: materyal-ağaç; teknik-oyma), eserin 
boyutları (genişlik, yükseklik, derinlik), ağırlığı, ölçüm yaparken hangi ağırlık biriminin 
kullanıldığı, eseri tanımaya yardımcı olacak başka detaylar varsa (işaret, imza, yazıt, tarih, 
tahribat, onarım, yapım hatası vs.) bu bilgilere yer verilmelidir. Söz konusu formda bunlara 
ek olarak, eserin bilinen bir adı (örn.: Çığlık), konusu (manzara, savaş, Romalı bir kadın 
vs.), eğer biliniyorsa eseri yapan kişi, eserin yapılış tarihi (örn.: Erken Bronz Çağı, 1893, 
erken 17. yüzyıl vs.) gibi bilgilere de yer verilmelidir. Formda, esere ilişkin ek bilgilerin 
yer aldığı (örn.: rengi, şekli, nerede yapıldığı vs.) kısa bir tanım yapılmalı ve form güvenli 
bir yerde saklanmalıdır.  

Kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede ICOM tarafından gerçekleştirilen 
projelerden biri de kültür varlıklarının yasa dışı trafiği hakkındaki uluslararası Gözlem Evi 
(International Observatory on Illicit Traffic in Cultural Goods) programıdır. Söz konusu 
Gözlem Evi, ICOM’un girişimi ve Avrupa Komisyonu İçişleri Genel Müdürlüğünün 
Suçun Önlenmesi Programı kapsamında sağlanan finansal destek ile 2013 yılında 
oluşturulmuştur.204 

Kültür varlığı kaçakçılığı hakkındaki istatistiki verilerin bir merkezde toplanması 
ve bu alandaki bilgi eksikliğinin giderilmesi amacıyla kurulan Gözlem Evi, uluslararası 
kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri, kolluk birimleri, akademisyenler ve özel 
kuruluşlar arasında kurulan uzun vadeli bir iş birliği ağı ve platformudur.205 

Ulusal ve uluslararası düzeyde kültür varlıklarının yasa dışı ticaretini önlemeye 
katkıda bulunmak için oluşturulan Gözlem Evi, kendi bünyesinde oluşturduğu internet 
sitesi ile paydaşların ve halkın kullanımına açık büyük bir bilgi bankası sunmayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca, yasa dışı kültür varlığı ticaretindeki eğilime ilişkin vaka 
örneklerini, istatistikleri, analizleri ve makaleleri içeren üçer yıllık izleme raporları 
hazırlamakta olup ilk raporunu 2015 yılında yayınlamıştır.206 

Bunlara ek olarak, ICOM tarafından belirli aralıklarla hazırlanan ICOM Acil 
Durum Kırmızı Listesi, dünyanın çeşitli noktalarında meydana gelen karışıklık ve silahlı 
çatışma durumlarında köken ülkelerin kültür varlıklarının korunması için yayınlanan bir 
broşürdür. Bu listede yayınlanan eserler, ülkelerden çalınan kültür varlıkları değildir. 
Ülkelerin kültürel miras kurumlarının envanterinde kayıtlı eserlerden örnekler 
içermektedir. Bu özelliğiyle tehlike altındaki kültür varlıklarının tanınmasını sağlayıcı bir 
rehber niteliğindedir. 

																																																													
203 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/object-id/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
204 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-observatory-on-illicit-traffic-
in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
205 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-observatory-on-illicit-traffic-
in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
206 http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/publications/Book_observatory_illicit_traffic_version_ 
issuu.pdf . İlk rapor için bkz. http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-
observatory-on-illicit-traffic-in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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Ulusal ve uluslararası düzeyde kültür varlıklarının yasa dışı ticaretini önlemeye 
katkıda bulunmak için oluşturulan Gözlem Evi, kendi bünyesinde oluşturduğu internet 
sitesi ile paydaşların ve halkın kullanımına açık büyük bir bilgi bankası sunmayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca, yasa dışı kültür varlığı ticaretindeki eğilime ilişkin vaka 
örneklerini, istatistikleri, analizleri ve makaleleri içeren üçer yıllık izleme raporları 
hazırlamakta olup ilk raporunu 2015 yılında yayınlamıştır.206 

Bunlara ek olarak, ICOM tarafından belirli aralıklarla hazırlanan ICOM Acil 
Durum Kırmızı Listesi, dünyanın çeşitli noktalarında meydana gelen karışıklık ve silahlı 
çatışma durumlarında köken ülkelerin kültür varlıklarının korunması için yayınlanan bir 
broşürdür. Bu listede yayınlanan eserler, ülkelerden çalınan kültür varlıkları değildir. 
Ülkelerin kültürel miras kurumlarının envanterinde kayıtlı eserlerden örnekler 
içermektedir. Bu özelliğiyle tehlike altındaki kültür varlıklarının tanınmasını sağlayıcı bir 
rehber niteliğindedir. 
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ICOM, genel olarak müzelerin iş ve işleyişlerini düzenlemekle beraber, kültür 
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varlığı kaçakçılığının güçlü ve düzenleyici kontrol yoluyla meselenin kaynağında 
engellenmesini amaçlayan uluslararası kamu politikalarını şekillendirmektedir.199  

 

4.3.1.2. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) 

Genel merkezi Viyana’da olan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi 
(UNODC), 1997 yılında kurulmuştur. Eski adı ODCCP (Uyuşturucu Kontrolü ve Suçun 
Önlenmesi Ofisi) olan UNODC, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Programı 
(UNDCP) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Suçu Önleme Merkezinden (CICP) 
oluşmaktadır.  

UNODC, küresel boyutta uyuşturucu başta olmak üzere terörizm ve diğer suçlarla 
mücadele alanlarında faaliyet göstermektedir.200 Bilindiği üzere, kültür varlıklarının yasa 
dışı ticareti, yasa dışı büyük ticari kazançların elde edilmesindeki en önemli kaynaklardan 
biri konumundadır. Ülkelerarası acil müdahale gerektiren bu husus, gerek uluslararası 
kuruluşların gerekse ulusal kurumların birlikte hareket etmesini zorunlu kılmaktadır. 
UNODC, uluslararası iş birliği içerisinde, sorunu doğru tespit etmek amacıyla çalışmalar 
yürütmektedir. UNODC tarafından gerçekleştirilen çalışmalar; ilgili uluslararası araçların 
yasalaştırılması ve uygulanması, ilgili verinin toplanmasının artırılması ve organize suç 
konusunda UNODC’nin bilgi yönetim araçlarının çoğaltılmasından oluşmaktadır.201 

Kültür varlıklarının yasa dışı ticaretinin önlenmesi amacıyla UNODC, Uluslararası 
Organize Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın potansiyelini kullanmayı 
istemektedir. Bu bağlamda, söz konusu Anlaşma’nın birçok hükmü, üye ülkelerin kültür 
varlıklarının korunması amacıyla uluslararası suçla mücadelenin güçlendirilmesini 
amaçlamaktadır. 

Öte yandan, UNODC söz konusu sorunla mücadelede sahada çalışmalarını 
yürütmektedir. 2003 yılında, Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) ile iş birliği içinde Konteyner 
Kontrol Programı’nı oluşturmuştur. Söz konusu Program, ilk başta ülkelerin uyuşturucu 
ticaretinin önlenmesine yardımcı olması amacıyla kurulmuş olsa da, zaman içinde giderek 
artan bir biçimde kültür varlıkları gibi malların yasa dışı hareketinin tespitine de yardımcı 
olmuştur.202    

 

4.3.2. Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) 

Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM), anıtların ve sitlerin incelenmesini 
özendirmek, korunmasını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak amacıyla, 1946 yılında 
kurulmuştur. Konsey, müzelerin dünya çapında karşılaştıkları zorluklara çözüm bulma 
amacını güden, 136 ülke ve bölgenin uzmanlarından oluşan bir diplomatik forum özelliği 
taşımaktadır. Aynı zamanda, BM’nin ekonomik ve sosyal konseyinde de danışman 
konumundadır.  

																																																													
199 Brodie and Mackenzie (2014), s. 423. 
200 http://muhafaza.gtb.gov.tr/kacakcilikla-mcuadele/uluslararasi-iliskiler/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
201 http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/campaigns/culturalproperty.html (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
202http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/October/trafficking-in-cultural-property--organized-crime-
and-the-theft-of-our-past.html (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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Özellikle gümrük noktaları, müzeler, koleksiyoncular, müzayede evleri, antika 
tüccarları ve güvenlik güçleri için bir rehber niteliğinde olan bu kırmızı listede, kültür 
varlıkları risk altında olan ülkelerdeki koruma mevzuatı hakkında kısa bilgiler verilerek 
farkındalığın arttırılması amaçlanmaktadır.207 

 

4.3.3. Avrupa Konseyi 

Ülkemizin II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa ile kurduğu ilk kurumsal yapı olan 
Avrupa Konseyi, 5 Mayıs 1949 yılında, Strazburg’da kurulmuştur.208 Ülkemiz, Avrupa 
kıtasının önde gelen insan hakları kuruluşu olan bu Konseye, kurulduğu tarihten üç ay 
sonra, Yunanistan ve İzlanda ile birlikte Ağustos 1949’da davet edilmiş ve örgütün kurucu 
üyeleri arasında sayılmıştır.  

Konsey, Avrupa kültür mirasının taşıdığı değerlerin korunarak geliştirilmesine 
hizmet edecek politikaların oluşturulmasıyla, ortak miras kavramının daha da 
benimsenmesini amaçlamıştır. 

 

4.3.3.1. Avrupa Kültür Anlaşması 

Avrupa Kültür Anlaşması; Avrupa Konseyi üyesi hükümetlerce Avrupa ortak 
mirasını korumak ve Avrupa kültürel iş birliğini geliştirmek amacıyla, 19 Aralık 1954 
tarihinde Paris’te imzalanmıştır. Söz konusu Anlaşma, 17 Haziran 1957 tarih ve 9635 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak ülkemizde yürürlüğe girmiştir.209 

“Avrupa’nın Ortak Kültür Mirası” kavramını benimseyen bu Anlaşma, kültürel iş 
birliğinin ana hatlarını belirleyen geniş kapsamlı bir düzenleme niteliğindedir.210 
Anlaşma’nın 1. maddesi gereğince, ülkeler gerekli tedbirleri alarak “Avrupa’nın Ortak 
Kültür Mirası”ndaki ulusal katkılarını geliştirmelidir. 

Anlaşma’ya taraf devletler; hem kendi vatandaşlarını, hem de diğer devletlerin 
vatandaşlarını, ülkelerindeki medeniyet, tarih, kültür ve dillerini araştırmaya teşvik etmekle 
ve kültür varlıklarının ve kişilerin serbest dolaşımını kolaylaştırmakla yükümlüdür.211 

Anlaşma’ya göre; her taraf devlet, kendi kontrolü altındaki kültürel değerleri, 
Avrupa ortak kültür mirasına ait olarak kabul etmeli ve gerekli önlemleri alarak, 
mümkünse her zaman, mümkün değilse en azından barış zamanlarında ziyaretçilerin ve 
araştırmacıların erişimine sunmalıdır.212 Anlaşma, “Avrupa’nın Ortak Kültür Mirası” 
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208 http://www.mfa.gov.tr/avrupa-konseyi_.tr.mfa (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
209 https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc039/kanuntbmmc039/ 
kanuntbmmc03906998 .pdf (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
210 Serap Akipek, Ulusal ve Uluslararası Hukuk Açısından Kültür Malları (Ankara: Turhan Kitabevi, 1992), 
s. 330. 
211 https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc039/kanuntbmmc039/ 
kanuntbmmc03906998 .pdf (Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 2. 
212 https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc039/kanuntbmmc039/ 
kanuntbmmc03906998 .pdf (Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 5. 
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ICOM, genel olarak müzelerin iş ve işleyişlerini düzenlemekle beraber, kültür 
varlıklarının çalınması, yasa dışı ihraç edilmesi ve kaybı gibi durumlarda, eserin teşhis 
edilmesi ve uluslararası iş birliğinin artırılması amacına yönelik olarak, 1993 yılında J. 
Paul Getty Vakfı tarafından başlatılan Object ID Projesi’ni desteklemiştir.203 Bu projede, 
ICOM’un belirlediği bir forma gerekli bilgilerin girilmesi suretiyle işlem yapılmaktadır. 
Çalıntı objeyi teşhis etmede en önemli unsur, eserin detaylı olarak fotoğraflanmasıdır. 
Ayrıca, formda kültür varlığının hangi kategoriye girdiği (heykel, resim, saat, vs.), hangi 
materyalden ve hangi teknikle yapıldığı (örn.: materyal-ağaç; teknik-oyma), eserin 
boyutları (genişlik, yükseklik, derinlik), ağırlığı, ölçüm yaparken hangi ağırlık biriminin 
kullanıldığı, eseri tanımaya yardımcı olacak başka detaylar varsa (işaret, imza, yazıt, tarih, 
tahribat, onarım, yapım hatası vs.) bu bilgilere yer verilmelidir. Söz konusu formda bunlara 
ek olarak, eserin bilinen bir adı (örn.: Çığlık), konusu (manzara, savaş, Romalı bir kadın 
vs.), eğer biliniyorsa eseri yapan kişi, eserin yapılış tarihi (örn.: Erken Bronz Çağı, 1893, 
erken 17. yüzyıl vs.) gibi bilgilere de yer verilmelidir. Formda, esere ilişkin ek bilgilerin 
yer aldığı (örn.: rengi, şekli, nerede yapıldığı vs.) kısa bir tanım yapılmalı ve form güvenli 
bir yerde saklanmalıdır.  

Kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede ICOM tarafından gerçekleştirilen 
projelerden biri de kültür varlıklarının yasa dışı trafiği hakkındaki uluslararası Gözlem Evi 
(International Observatory on Illicit Traffic in Cultural Goods) programıdır. Söz konusu 
Gözlem Evi, ICOM’un girişimi ve Avrupa Komisyonu İçişleri Genel Müdürlüğünün 
Suçun Önlenmesi Programı kapsamında sağlanan finansal destek ile 2013 yılında 
oluşturulmuştur.204 

Kültür varlığı kaçakçılığı hakkındaki istatistiki verilerin bir merkezde toplanması 
ve bu alandaki bilgi eksikliğinin giderilmesi amacıyla kurulan Gözlem Evi, uluslararası 
kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri, kolluk birimleri, akademisyenler ve özel 
kuruluşlar arasında kurulan uzun vadeli bir iş birliği ağı ve platformudur.205 

Ulusal ve uluslararası düzeyde kültür varlıklarının yasa dışı ticaretini önlemeye 
katkıda bulunmak için oluşturulan Gözlem Evi, kendi bünyesinde oluşturduğu internet 
sitesi ile paydaşların ve halkın kullanımına açık büyük bir bilgi bankası sunmayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca, yasa dışı kültür varlığı ticaretindeki eğilime ilişkin vaka 
örneklerini, istatistikleri, analizleri ve makaleleri içeren üçer yıllık izleme raporları 
hazırlamakta olup ilk raporunu 2015 yılında yayınlamıştır.206 

Bunlara ek olarak, ICOM tarafından belirli aralıklarla hazırlanan ICOM Acil 
Durum Kırmızı Listesi, dünyanın çeşitli noktalarında meydana gelen karışıklık ve silahlı 
çatışma durumlarında köken ülkelerin kültür varlıklarının korunması için yayınlanan bir 
broşürdür. Bu listede yayınlanan eserler, ülkelerden çalınan kültür varlıkları değildir. 
Ülkelerin kültürel miras kurumlarının envanterinde kayıtlı eserlerden örnekler 
içermektedir. Bu özelliğiyle tehlike altındaki kültür varlıklarının tanınmasını sağlayıcı bir 
rehber niteliğindedir. 

																																																													
203 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/object-id/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
204 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-observatory-on-illicit-traffic-
in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
205 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-observatory-on-illicit-traffic-
in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
206 http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/publications/Book_observatory_illicit_traffic_version_ 
issuu.pdf . İlk rapor için bkz. http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-
observatory-on-illicit-traffic-in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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varlığı kaçakçılığının güçlü ve düzenleyici kontrol yoluyla meselenin kaynağında 
engellenmesini amaçlayan uluslararası kamu politikalarını şekillendirmektedir.199  

 

4.3.1.2. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) 

Genel merkezi Viyana’da olan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi 
(UNODC), 1997 yılında kurulmuştur. Eski adı ODCCP (Uyuşturucu Kontrolü ve Suçun 
Önlenmesi Ofisi) olan UNODC, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Programı 
(UNDCP) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Suçu Önleme Merkezinden (CICP) 
oluşmaktadır.  

UNODC, küresel boyutta uyuşturucu başta olmak üzere terörizm ve diğer suçlarla 
mücadele alanlarında faaliyet göstermektedir.200 Bilindiği üzere, kültür varlıklarının yasa 
dışı ticareti, yasa dışı büyük ticari kazançların elde edilmesindeki en önemli kaynaklardan 
biri konumundadır. Ülkelerarası acil müdahale gerektiren bu husus, gerek uluslararası 
kuruluşların gerekse ulusal kurumların birlikte hareket etmesini zorunlu kılmaktadır. 
UNODC, uluslararası iş birliği içerisinde, sorunu doğru tespit etmek amacıyla çalışmalar 
yürütmektedir. UNODC tarafından gerçekleştirilen çalışmalar; ilgili uluslararası araçların 
yasalaştırılması ve uygulanması, ilgili verinin toplanmasının artırılması ve organize suç 
konusunda UNODC’nin bilgi yönetim araçlarının çoğaltılmasından oluşmaktadır.201 

Kültür varlıklarının yasa dışı ticaretinin önlenmesi amacıyla UNODC, Uluslararası 
Organize Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın potansiyelini kullanmayı 
istemektedir. Bu bağlamda, söz konusu Anlaşma’nın birçok hükmü, üye ülkelerin kültür 
varlıklarının korunması amacıyla uluslararası suçla mücadelenin güçlendirilmesini 
amaçlamaktadır. 

Öte yandan, UNODC söz konusu sorunla mücadelede sahada çalışmalarını 
yürütmektedir. 2003 yılında, Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) ile iş birliği içinde Konteyner 
Kontrol Programı’nı oluşturmuştur. Söz konusu Program, ilk başta ülkelerin uyuşturucu 
ticaretinin önlenmesine yardımcı olması amacıyla kurulmuş olsa da, zaman içinde giderek 
artan bir biçimde kültür varlıkları gibi malların yasa dışı hareketinin tespitine de yardımcı 
olmuştur.202    

 

4.3.2. Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) 

Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM), anıtların ve sitlerin incelenmesini 
özendirmek, korunmasını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak amacıyla, 1946 yılında 
kurulmuştur. Konsey, müzelerin dünya çapında karşılaştıkları zorluklara çözüm bulma 
amacını güden, 136 ülke ve bölgenin uzmanlarından oluşan bir diplomatik forum özelliği 
taşımaktadır. Aynı zamanda, BM’nin ekonomik ve sosyal konseyinde de danışman 
konumundadır.  

																																																													
199 Brodie and Mackenzie (2014), s. 423. 
200 http://muhafaza.gtb.gov.tr/kacakcilikla-mcuadele/uluslararasi-iliskiler/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
201 http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/campaigns/culturalproperty.html (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
202http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/October/trafficking-in-cultural-property--organized-crime-
and-the-theft-of-our-past.html (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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yürütmektedir. 2003 yılında, Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) ile iş birliği içinde Konteyner 
Kontrol Programı’nı oluşturmuştur. Söz konusu Program, ilk başta ülkelerin uyuşturucu 
ticaretinin önlenmesine yardımcı olması amacıyla kurulmuş olsa da, zaman içinde giderek 
artan bir biçimde kültür varlıkları gibi malların yasa dışı hareketinin tespitine de yardımcı 
olmuştur.202    

 

4.3.2. Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) 

Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM), anıtların ve sitlerin incelenmesini 
özendirmek, korunmasını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak amacıyla, 1946 yılında 
kurulmuştur. Konsey, müzelerin dünya çapında karşılaştıkları zorluklara çözüm bulma 
amacını güden, 136 ülke ve bölgenin uzmanlarından oluşan bir diplomatik forum özelliği 
taşımaktadır. Aynı zamanda, BM’nin ekonomik ve sosyal konseyinde de danışman 
konumundadır.  
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Özellikle gümrük noktaları, müzeler, koleksiyoncular, müzayede evleri, antika 
tüccarları ve güvenlik güçleri için bir rehber niteliğinde olan bu kırmızı listede, kültür 
varlıkları risk altında olan ülkelerdeki koruma mevzuatı hakkında kısa bilgiler verilerek 
farkındalığın arttırılması amaçlanmaktadır.207 

 

4.3.3. Avrupa Konseyi 

Ülkemizin II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa ile kurduğu ilk kurumsal yapı olan 
Avrupa Konseyi, 5 Mayıs 1949 yılında, Strazburg’da kurulmuştur.208 Ülkemiz, Avrupa 
kıtasının önde gelen insan hakları kuruluşu olan bu Konseye, kurulduğu tarihten üç ay 
sonra, Yunanistan ve İzlanda ile birlikte Ağustos 1949’da davet edilmiş ve örgütün kurucu 
üyeleri arasında sayılmıştır.  

Konsey, Avrupa kültür mirasının taşıdığı değerlerin korunarak geliştirilmesine 
hizmet edecek politikaların oluşturulmasıyla, ortak miras kavramının daha da 
benimsenmesini amaçlamıştır. 

 

4.3.3.1. Avrupa Kültür Anlaşması 

Avrupa Kültür Anlaşması; Avrupa Konseyi üyesi hükümetlerce Avrupa ortak 
mirasını korumak ve Avrupa kültürel iş birliğini geliştirmek amacıyla, 19 Aralık 1954 
tarihinde Paris’te imzalanmıştır. Söz konusu Anlaşma, 17 Haziran 1957 tarih ve 9635 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak ülkemizde yürürlüğe girmiştir.209 

“Avrupa’nın Ortak Kültür Mirası” kavramını benimseyen bu Anlaşma, kültürel iş 
birliğinin ana hatlarını belirleyen geniş kapsamlı bir düzenleme niteliğindedir.210 
Anlaşma’nın 1. maddesi gereğince, ülkeler gerekli tedbirleri alarak “Avrupa’nın Ortak 
Kültür Mirası”ndaki ulusal katkılarını geliştirmelidir. 

Anlaşma’ya taraf devletler; hem kendi vatandaşlarını, hem de diğer devletlerin 
vatandaşlarını, ülkelerindeki medeniyet, tarih, kültür ve dillerini araştırmaya teşvik etmekle 
ve kültür varlıklarının ve kişilerin serbest dolaşımını kolaylaştırmakla yükümlüdür.211 

Anlaşma’ya göre; her taraf devlet, kendi kontrolü altındaki kültürel değerleri, 
Avrupa ortak kültür mirasına ait olarak kabul etmeli ve gerekli önlemleri alarak, 
mümkünse her zaman, mümkün değilse en azından barış zamanlarında ziyaretçilerin ve 
araştırmacıların erişimine sunmalıdır.212 Anlaşma, “Avrupa’nın Ortak Kültür Mirası” 
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s. 330. 
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kavramının kesinleşmiş hâli olarak kabul edilen ve Avrupa’daki kültürel iş birliğinin temel 
sınırlarını belirleyen en kapsamlı düzenlemedir. 

 

4.3.3.2. Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi 

Avrupa Konseyi tarafından 20 Nisan 1959 tarihinde Strazburg’da imzalanan Ceza 
İşlerinde Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi, ülkemizde 23 Mart 1968 tarihli ve 12856 sayılı 
Resmî Gazete’de yayınlanan 1034 sayılı Kanun’la onaylanarak kabul edilmiştir.213 

Sözleşme’ye göre, ceza davaları sürecinde yardım istenen taraf, kendi mevzuatında 
öngörülen şekillerden birine veya mevzuatıyla bağdaşan diğer özel bir şekle uyarak, usule 
uygun bir şekilde yardım isteyen tarafça gönderilen istinabe taleplerini yerine getirmekle 
yükümlüdür.214  

Arama veya tutuklama amacını güden istinabelerin yerine getirilmesinde; istinabeyi 
gerektiren suçun hem yardım isteyen, hem de yardım istenen tarafların kanunlarına göre 
cezalandırılabilir bir suç olması, istinabeyi gerektiren suçun, yardım istenen tarafın 
memleketinde, suçlunun geriverilmesine elverişli bir suç olması, istinabenin yerine 
getirilmesi, yardım istenen tarafın kanunu ile bağdaşması kriterleri göz önünde 
bulundurulur.215 

Yasa dışı yollarla kaçırılan kültür varlıklarının ait oldukları ülkelere iadesi bu 
Sözleşme çerçevesinde mümkün olabilmektedir.216 

 

4.3.3.3. Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 

Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi, ilk kez 6 Mayıs 1969 
tarihinde imzalanmış, 16 Ocak 1992 tarihinde Malta’nın Valletta kentinde yeniden 
güncellenmiştir. Ülkemiz, Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ni 
güncellenmiş hâliyle 5 Mayıs 1999 tarih ve 4434 sayılı Kanun ile onaylamıştır.217 
Sözleşme’nin ana fikri; arkeolojik mirasın korunmasının, sadece ilgili devletin 
sorumluluğunda değil, tüm Avrupa devletlerinin sorumluluğunda olduğudur.  

Sözleşme’de; arkeolojik mirasın, geçmişte yaşayan insan etkinliklerinin temel 
belgelerini oluşturmasından dolayı, arkeologlar ve bilim adamları tarafından günümüz ve 
gelecek kuşakların yararına incelenebilmesi ve yorumlanabilmesi için, tüm Avrupa 
ülkelerince korunmaları gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca her devlet, arkeolojik mirasını 
koruyabilmek için, bu Sözleşme’nin ilgili maddelerinde belirtilen şekle uygun olarak, 
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sonra, Yunanistan ve İzlanda ile birlikte Ağustos 1949’da davet edilmiş ve örgütün kurucu 
üyeleri arasında sayılmıştır.  

Konsey, Avrupa kültür mirasının taşıdığı değerlerin korunarak geliştirilmesine 
hizmet edecek politikaların oluşturulmasıyla, ortak miras kavramının daha da 
benimsenmesini amaçlamıştır. 

 

4.3.3.1. Avrupa Kültür Anlaşması 

Avrupa Kültür Anlaşması; Avrupa Konseyi üyesi hükümetlerce Avrupa ortak 
mirasını korumak ve Avrupa kültürel iş birliğini geliştirmek amacıyla, 19 Aralık 1954 
tarihinde Paris’te imzalanmıştır. Söz konusu Anlaşma, 17 Haziran 1957 tarih ve 9635 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak ülkemizde yürürlüğe girmiştir.209 

“Avrupa’nın Ortak Kültür Mirası” kavramını benimseyen bu Anlaşma, kültürel iş 
birliğinin ana hatlarını belirleyen geniş kapsamlı bir düzenleme niteliğindedir.210 
Anlaşma’nın 1. maddesi gereğince, ülkeler gerekli tedbirleri alarak “Avrupa’nın Ortak 
Kültür Mirası”ndaki ulusal katkılarını geliştirmelidir. 

Anlaşma’ya taraf devletler; hem kendi vatandaşlarını, hem de diğer devletlerin 
vatandaşlarını, ülkelerindeki medeniyet, tarih, kültür ve dillerini araştırmaya teşvik etmekle 
ve kültür varlıklarının ve kişilerin serbest dolaşımını kolaylaştırmakla yükümlüdür.211 

Anlaşma’ya göre; her taraf devlet, kendi kontrolü altındaki kültürel değerleri, 
Avrupa ortak kültür mirasına ait olarak kabul etmeli ve gerekli önlemleri alarak, 
mümkünse her zaman, mümkün değilse en azından barış zamanlarında ziyaretçilerin ve 
araştırmacıların erişimine sunmalıdır.212 Anlaşma, “Avrupa’nın Ortak Kültür Mirası” 
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ICOM, genel olarak müzelerin iş ve işleyişlerini düzenlemekle beraber, kültür 
varlıklarının çalınması, yasa dışı ihraç edilmesi ve kaybı gibi durumlarda, eserin teşhis 
edilmesi ve uluslararası iş birliğinin artırılması amacına yönelik olarak, 1993 yılında J. 
Paul Getty Vakfı tarafından başlatılan Object ID Projesi’ni desteklemiştir.203 Bu projede, 
ICOM’un belirlediği bir forma gerekli bilgilerin girilmesi suretiyle işlem yapılmaktadır. 
Çalıntı objeyi teşhis etmede en önemli unsur, eserin detaylı olarak fotoğraflanmasıdır. 
Ayrıca, formda kültür varlığının hangi kategoriye girdiği (heykel, resim, saat, vs.), hangi 
materyalden ve hangi teknikle yapıldığı (örn.: materyal-ağaç; teknik-oyma), eserin 
boyutları (genişlik, yükseklik, derinlik), ağırlığı, ölçüm yaparken hangi ağırlık biriminin 
kullanıldığı, eseri tanımaya yardımcı olacak başka detaylar varsa (işaret, imza, yazıt, tarih, 
tahribat, onarım, yapım hatası vs.) bu bilgilere yer verilmelidir. Söz konusu formda bunlara 
ek olarak, eserin bilinen bir adı (örn.: Çığlık), konusu (manzara, savaş, Romalı bir kadın 
vs.), eğer biliniyorsa eseri yapan kişi, eserin yapılış tarihi (örn.: Erken Bronz Çağı, 1893, 
erken 17. yüzyıl vs.) gibi bilgilere de yer verilmelidir. Formda, esere ilişkin ek bilgilerin 
yer aldığı (örn.: rengi, şekli, nerede yapıldığı vs.) kısa bir tanım yapılmalı ve form güvenli 
bir yerde saklanmalıdır.  

Kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede ICOM tarafından gerçekleştirilen 
projelerden biri de kültür varlıklarının yasa dışı trafiği hakkındaki uluslararası Gözlem Evi 
(International Observatory on Illicit Traffic in Cultural Goods) programıdır. Söz konusu 
Gözlem Evi, ICOM’un girişimi ve Avrupa Komisyonu İçişleri Genel Müdürlüğünün 
Suçun Önlenmesi Programı kapsamında sağlanan finansal destek ile 2013 yılında 
oluşturulmuştur.204 

Kültür varlığı kaçakçılığı hakkındaki istatistiki verilerin bir merkezde toplanması 
ve bu alandaki bilgi eksikliğinin giderilmesi amacıyla kurulan Gözlem Evi, uluslararası 
kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri, kolluk birimleri, akademisyenler ve özel 
kuruluşlar arasında kurulan uzun vadeli bir iş birliği ağı ve platformudur.205 

Ulusal ve uluslararası düzeyde kültür varlıklarının yasa dışı ticaretini önlemeye 
katkıda bulunmak için oluşturulan Gözlem Evi, kendi bünyesinde oluşturduğu internet 
sitesi ile paydaşların ve halkın kullanımına açık büyük bir bilgi bankası sunmayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca, yasa dışı kültür varlığı ticaretindeki eğilime ilişkin vaka 
örneklerini, istatistikleri, analizleri ve makaleleri içeren üçer yıllık izleme raporları 
hazırlamakta olup ilk raporunu 2015 yılında yayınlamıştır.206 

Bunlara ek olarak, ICOM tarafından belirli aralıklarla hazırlanan ICOM Acil 
Durum Kırmızı Listesi, dünyanın çeşitli noktalarında meydana gelen karışıklık ve silahlı 
çatışma durumlarında köken ülkelerin kültür varlıklarının korunması için yayınlanan bir 
broşürdür. Bu listede yayınlanan eserler, ülkelerden çalınan kültür varlıkları değildir. 
Ülkelerin kültürel miras kurumlarının envanterinde kayıtlı eserlerden örnekler 
içermektedir. Bu özelliğiyle tehlike altındaki kültür varlıklarının tanınmasını sağlayıcı bir 
rehber niteliğindedir. 

																																																													
203 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/object-id/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
204 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-observatory-on-illicit-traffic-
in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
205 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-observatory-on-illicit-traffic-
in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
206 http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/publications/Book_observatory_illicit_traffic_version_ 
issuu.pdf . İlk rapor için bkz. http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-
observatory-on-illicit-traffic-in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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kavramının kesinleşmiş hâli olarak kabul edilen ve Avrupa’daki kültürel iş birliğinin temel 
sınırlarını belirleyen en kapsamlı düzenlemedir. 

 

4.3.3.2. Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi 

Avrupa Konseyi tarafından 20 Nisan 1959 tarihinde Strazburg’da imzalanan Ceza 
İşlerinde Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi, ülkemizde 23 Mart 1968 tarihli ve 12856 sayılı 
Resmî Gazete’de yayınlanan 1034 sayılı Kanun’la onaylanarak kabul edilmiştir.213 

Sözleşme’ye göre, ceza davaları sürecinde yardım istenen taraf, kendi mevzuatında 
öngörülen şekillerden birine veya mevzuatıyla bağdaşan diğer özel bir şekle uyarak, usule 
uygun bir şekilde yardım isteyen tarafça gönderilen istinabe taleplerini yerine getirmekle 
yükümlüdür.214  

Arama veya tutuklama amacını güden istinabelerin yerine getirilmesinde; istinabeyi 
gerektiren suçun hem yardım isteyen, hem de yardım istenen tarafların kanunlarına göre 
cezalandırılabilir bir suç olması, istinabeyi gerektiren suçun, yardım istenen tarafın 
memleketinde, suçlunun geriverilmesine elverişli bir suç olması, istinabenin yerine 
getirilmesi, yardım istenen tarafın kanunu ile bağdaşması kriterleri göz önünde 
bulundurulur.215 

Yasa dışı yollarla kaçırılan kültür varlıklarının ait oldukları ülkelere iadesi bu 
Sözleşme çerçevesinde mümkün olabilmektedir.216 

 

4.3.3.3. Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 

Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi, ilk kez 6 Mayıs 1969 
tarihinde imzalanmış, 16 Ocak 1992 tarihinde Malta’nın Valletta kentinde yeniden 
güncellenmiştir. Ülkemiz, Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ni 
güncellenmiş hâliyle 5 Mayıs 1999 tarih ve 4434 sayılı Kanun ile onaylamıştır.217 
Sözleşme’nin ana fikri; arkeolojik mirasın korunmasının, sadece ilgili devletin 
sorumluluğunda değil, tüm Avrupa devletlerinin sorumluluğunda olduğudur.  

Sözleşme’de; arkeolojik mirasın, geçmişte yaşayan insan etkinliklerinin temel 
belgelerini oluşturmasından dolayı, arkeologlar ve bilim adamları tarafından günümüz ve 
gelecek kuşakların yararına incelenebilmesi ve yorumlanabilmesi için, tüm Avrupa 
ülkelerince korunmaları gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca her devlet, arkeolojik mirasını 
koruyabilmek için, bu Sözleşme’nin ilgili maddelerinde belirtilen şekle uygun olarak, 

																																																													
213 https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc051/kanuntbmmc051/ 
kanuntbmmc05101034. pdf (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
214 https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc051/kanuntbmmc051/ 
kanuntbmmc05101034. pdf (Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 3. 
215 https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc051/kanuntbmmc051/ 
kanuntbmmc05101034. pdf (Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 5. 
216 Karaduman (2008), s. 120. 
217 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14199/arkeolojik-mirasin-korunmasina-iliskin-avrupa-sozlesmes-.html 
(Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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güncellenmiş hâliyle 5 Mayıs 1999 tarih ve 4434 sayılı Kanun ile onaylamıştır.217 
Sözleşme’nin ana fikri; arkeolojik mirasın korunmasının, sadece ilgili devletin 
sorumluluğunda değil, tüm Avrupa devletlerinin sorumluluğunda olduğudur.  

Sözleşme’de; arkeolojik mirasın, geçmişte yaşayan insan etkinliklerinin temel 
belgelerini oluşturmasından dolayı, arkeologlar ve bilim adamları tarafından günümüz ve 
gelecek kuşakların yararına incelenebilmesi ve yorumlanabilmesi için, tüm Avrupa 
ülkelerince korunmaları gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca her devlet, arkeolojik mirasını 
koruyabilmek için, bu Sözleşme’nin ilgili maddelerinde belirtilen şekle uygun olarak, 

																																																													
213 https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc051/kanuntbmmc051/ 
kanuntbmmc05101034. pdf (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
214 https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc051/kanuntbmmc051/ 
kanuntbmmc05101034. pdf (Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 3. 
215 https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc051/kanuntbmmc051/ 
kanuntbmmc05101034. pdf (Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 5. 
216 Karaduman (2008), s. 120. 
217 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14199/arkeolojik-mirasin-korunmasina-iliskin-avrupa-sozlesmes-.html 
(Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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Özellikle gümrük noktaları, müzeler, koleksiyoncular, müzayede evleri, antika 
tüccarları ve güvenlik güçleri için bir rehber niteliğinde olan bu kırmızı listede, kültür 
varlıkları risk altında olan ülkelerdeki koruma mevzuatı hakkında kısa bilgiler verilerek 
farkındalığın arttırılması amaçlanmaktadır.207 

 

4.3.3. Avrupa Konseyi 

Ülkemizin II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa ile kurduğu ilk kurumsal yapı olan 
Avrupa Konseyi, 5 Mayıs 1949 yılında, Strazburg’da kurulmuştur.208 Ülkemiz, Avrupa 
kıtasının önde gelen insan hakları kuruluşu olan bu Konseye, kurulduğu tarihten üç ay 
sonra, Yunanistan ve İzlanda ile birlikte Ağustos 1949’da davet edilmiş ve örgütün kurucu 
üyeleri arasında sayılmıştır.  

Konsey, Avrupa kültür mirasının taşıdığı değerlerin korunarak geliştirilmesine 
hizmet edecek politikaların oluşturulmasıyla, ortak miras kavramının daha da 
benimsenmesini amaçlamıştır. 

 

4.3.3.1. Avrupa Kültür Anlaşması 

Avrupa Kültür Anlaşması; Avrupa Konseyi üyesi hükümetlerce Avrupa ortak 
mirasını korumak ve Avrupa kültürel iş birliğini geliştirmek amacıyla, 19 Aralık 1954 
tarihinde Paris’te imzalanmıştır. Söz konusu Anlaşma, 17 Haziran 1957 tarih ve 9635 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak ülkemizde yürürlüğe girmiştir.209 

“Avrupa’nın Ortak Kültür Mirası” kavramını benimseyen bu Anlaşma, kültürel iş 
birliğinin ana hatlarını belirleyen geniş kapsamlı bir düzenleme niteliğindedir.210 
Anlaşma’nın 1. maddesi gereğince, ülkeler gerekli tedbirleri alarak “Avrupa’nın Ortak 
Kültür Mirası”ndaki ulusal katkılarını geliştirmelidir. 

Anlaşma’ya taraf devletler; hem kendi vatandaşlarını, hem de diğer devletlerin 
vatandaşlarını, ülkelerindeki medeniyet, tarih, kültür ve dillerini araştırmaya teşvik etmekle 
ve kültür varlıklarının ve kişilerin serbest dolaşımını kolaylaştırmakla yükümlüdür.211 

Anlaşma’ya göre; her taraf devlet, kendi kontrolü altındaki kültürel değerleri, 
Avrupa ortak kültür mirasına ait olarak kabul etmeli ve gerekli önlemleri alarak, 
mümkünse her zaman, mümkün değilse en azından barış zamanlarında ziyaretçilerin ve 
araştırmacıların erişimine sunmalıdır.212 Anlaşma, “Avrupa’nın Ortak Kültür Mirası” 

																																																													
207 http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,160420/icom-suriye-acil-durum-kirmizi-listesi-turkce.html (Erişim 
tarihi: 25.02.2018). 
208 http://www.mfa.gov.tr/avrupa-konseyi_.tr.mfa (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
209 https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc039/kanuntbmmc039/ 
kanuntbmmc03906998 .pdf (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
210 Serap Akipek, Ulusal ve Uluslararası Hukuk Açısından Kültür Malları (Ankara: Turhan Kitabevi, 1992), 
s. 330. 
211 https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc039/kanuntbmmc039/ 
kanuntbmmc03906998 .pdf (Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 2. 
212 https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc039/kanuntbmmc039/ 
kanuntbmmc03906998 .pdf (Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 5. 
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ICOM, genel olarak müzelerin iş ve işleyişlerini düzenlemekle beraber, kültür 
varlıklarının çalınması, yasa dışı ihraç edilmesi ve kaybı gibi durumlarda, eserin teşhis 
edilmesi ve uluslararası iş birliğinin artırılması amacına yönelik olarak, 1993 yılında J. 
Paul Getty Vakfı tarafından başlatılan Object ID Projesi’ni desteklemiştir.203 Bu projede, 
ICOM’un belirlediği bir forma gerekli bilgilerin girilmesi suretiyle işlem yapılmaktadır. 
Çalıntı objeyi teşhis etmede en önemli unsur, eserin detaylı olarak fotoğraflanmasıdır. 
Ayrıca, formda kültür varlığının hangi kategoriye girdiği (heykel, resim, saat, vs.), hangi 
materyalden ve hangi teknikle yapıldığı (örn.: materyal-ağaç; teknik-oyma), eserin 
boyutları (genişlik, yükseklik, derinlik), ağırlığı, ölçüm yaparken hangi ağırlık biriminin 
kullanıldığı, eseri tanımaya yardımcı olacak başka detaylar varsa (işaret, imza, yazıt, tarih, 
tahribat, onarım, yapım hatası vs.) bu bilgilere yer verilmelidir. Söz konusu formda bunlara 
ek olarak, eserin bilinen bir adı (örn.: Çığlık), konusu (manzara, savaş, Romalı bir kadın 
vs.), eğer biliniyorsa eseri yapan kişi, eserin yapılış tarihi (örn.: Erken Bronz Çağı, 1893, 
erken 17. yüzyıl vs.) gibi bilgilere de yer verilmelidir. Formda, esere ilişkin ek bilgilerin 
yer aldığı (örn.: rengi, şekli, nerede yapıldığı vs.) kısa bir tanım yapılmalı ve form güvenli 
bir yerde saklanmalıdır.  

Kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede ICOM tarafından gerçekleştirilen 
projelerden biri de kültür varlıklarının yasa dışı trafiği hakkındaki uluslararası Gözlem Evi 
(International Observatory on Illicit Traffic in Cultural Goods) programıdır. Söz konusu 
Gözlem Evi, ICOM’un girişimi ve Avrupa Komisyonu İçişleri Genel Müdürlüğünün 
Suçun Önlenmesi Programı kapsamında sağlanan finansal destek ile 2013 yılında 
oluşturulmuştur.204 

Kültür varlığı kaçakçılığı hakkındaki istatistiki verilerin bir merkezde toplanması 
ve bu alandaki bilgi eksikliğinin giderilmesi amacıyla kurulan Gözlem Evi, uluslararası 
kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri, kolluk birimleri, akademisyenler ve özel 
kuruluşlar arasında kurulan uzun vadeli bir iş birliği ağı ve platformudur.205 

Ulusal ve uluslararası düzeyde kültür varlıklarının yasa dışı ticaretini önlemeye 
katkıda bulunmak için oluşturulan Gözlem Evi, kendi bünyesinde oluşturduğu internet 
sitesi ile paydaşların ve halkın kullanımına açık büyük bir bilgi bankası sunmayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca, yasa dışı kültür varlığı ticaretindeki eğilime ilişkin vaka 
örneklerini, istatistikleri, analizleri ve makaleleri içeren üçer yıllık izleme raporları 
hazırlamakta olup ilk raporunu 2015 yılında yayınlamıştır.206 

Bunlara ek olarak, ICOM tarafından belirli aralıklarla hazırlanan ICOM Acil 
Durum Kırmızı Listesi, dünyanın çeşitli noktalarında meydana gelen karışıklık ve silahlı 
çatışma durumlarında köken ülkelerin kültür varlıklarının korunması için yayınlanan bir 
broşürdür. Bu listede yayınlanan eserler, ülkelerden çalınan kültür varlıkları değildir. 
Ülkelerin kültürel miras kurumlarının envanterinde kayıtlı eserlerden örnekler 
içermektedir. Bu özelliğiyle tehlike altındaki kültür varlıklarının tanınmasını sağlayıcı bir 
rehber niteliğindedir. 

																																																													
203 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/object-id/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
204 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-observatory-on-illicit-traffic-
in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
205 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-observatory-on-illicit-traffic-
in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
206 http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/publications/Book_observatory_illicit_traffic_version_ 
issuu.pdf . İlk rapor için bkz. http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-
observatory-on-illicit-traffic-in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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kendi yasal sistemlerini oluşturmalı, sahip oldukları arkeolojik mirasın bir envanterini 
çıkarmalı ve korunması gereken abideleri tespit etmelidir.218 

Sözleşme’de; her ülkenin, arkeolojik mirası korumak için, kendi topraklarında 
yapılan kazıları ve bu kazıların bilimsel, teknik yöntemlere uygun olarak yapılıp 
yapılmadığını denetlemesi; ayrıca, bu kazılarda kullanılabilecek olan arama cihazlarını, 
metal dedektörleri veya farklı araştırma yöntemlerini, iç hukukun gerektirdiği hâllerde, ön 
izne bağlaması hususları yer almaktadır.219 

Bunun yanı sıra, arkeolojik mirasın fiziki olarak zarar görmeden korunması 
amacıyla, taraf ülkelere taşıma, uygun ve muhafazalı bir yerde depolama veya 
bulundukları yerden kaldırmama gibi yükümlülükler getirilmiştir.220 

Sözleşme ile Avrupa’daki arkeolojik mirasa sahip çıkma ve taraf ülkelere kendi 
topraklarındaki kaçak kazıları denetleme ve disiplin altına alma yükümlülüğü getirilmiştir. 
Genel anlamda arkeolojik mirasın korunması ile ilgili asgari bir ölçütün oluşturulması 
istenmiştir.  

Sözleşme’de, kaçak kazılarla ele geçirilen eserlerin yasa dışı dolaşımının önlenmesi 
hususunda taraflarca yapılması gerekenler belirtilmiştir.221 Ancak, yasa dışı yollarla ihraç 
ve ithal edinilen kültür varlıklarının taraf ülkelere iadesiyle ilgili herhangi bir maddeye yer 
verilmemiştir.  

 

4.3.3.4. Kültür Varlıkları ile İlgili Suçlar Hakkında Avrupa Sözleşmesi 

Avrupa Konseyi, 23 Haziran 1985 tarihinde Delphi’de Kültür Varlıkları İle İlgili 
Suçlar Hakkında Avrupa Sözleşmesi’ni imzalamıştır. Bu Sözleşme ile kültür varlıklarının 
hangi üye ülkenin tasarrufu altında olursa olsun, Avrupa’nın ortak kültür mirasının bir 
parçası olduğu ve bu varlıkların tüm Konsey üyesi ülkeler tarafından ortaklaşa korunması 
gerektiğinden yola çıkılarak ve tehdit altındaki kültürel mirasın karşı karşıya olduğu 
tehlikeler göz önünde bulundurularak ceza hukuku yaklaşımı benimsenmiştir.222 

Kültür varlıklarına yasa dışı yollarla el koyulmasına ilişkin suçlar, Sözleşme’ye 
taraf her devlet için bağlayıcı olup, bu suçlar hakkındaki cezai düzenlemeleri, taraf 
devletler kendi iç hukuklarına göre yapacak, ulusal hukuk sistemlerindeki yargı yetkilerini 
kullanacaktır.223    

Sözleşme ile kültür varlıklarına karşı işlenen suçlarla ilgili olarak, taraf devletlerin 
birbirleriyle iş birliği içinde olmaları teşvik edilmektedir. Ayrıca, taraflar kültür varlıklarını 
en iyi şekilde korumak için gerekli önlemleri almak ve herhangi bir şekilde suça konu olan 
kültür varlığını bulmak amacıyla, INTERPOL aracılığıyla polis iş birliğine önem vererek 
sınırlarda ve gümrüklerde gerekli kontrolleri yapmakla yükümlüdür.224 

																																																													
218 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14199/arkeolojik-mirasin-korunmasina-iliskin-avrupa-sozlesmes-.html 
(Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 1 ve 2. 
219 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14199/arkeolojik-mirasin-korunmasina-iliskin-avrupa-sozlesmes-.html 
(Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 3. 
220http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14199/arkeolojik-mirasin-korunmasina-iliskin-avrupa-sozlesmes-.html 
(Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 4. 
221 Karaduman (2008), s. 121. 
222 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/119.doc (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
223 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/119.doc (Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 3. 
224 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/119.doc (Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 4 ve 5. 
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ICOM, genel olarak müzelerin iş ve işleyişlerini düzenlemekle beraber, kültür 
varlıklarının çalınması, yasa dışı ihraç edilmesi ve kaybı gibi durumlarda, eserin teşhis 
edilmesi ve uluslararası iş birliğinin artırılması amacına yönelik olarak, 1993 yılında J. 
Paul Getty Vakfı tarafından başlatılan Object ID Projesi’ni desteklemiştir.203 Bu projede, 
ICOM’un belirlediği bir forma gerekli bilgilerin girilmesi suretiyle işlem yapılmaktadır. 
Çalıntı objeyi teşhis etmede en önemli unsur, eserin detaylı olarak fotoğraflanmasıdır. 
Ayrıca, formda kültür varlığının hangi kategoriye girdiği (heykel, resim, saat, vs.), hangi 
materyalden ve hangi teknikle yapıldığı (örn.: materyal-ağaç; teknik-oyma), eserin 
boyutları (genişlik, yükseklik, derinlik), ağırlığı, ölçüm yaparken hangi ağırlık biriminin 
kullanıldığı, eseri tanımaya yardımcı olacak başka detaylar varsa (işaret, imza, yazıt, tarih, 
tahribat, onarım, yapım hatası vs.) bu bilgilere yer verilmelidir. Söz konusu formda bunlara 
ek olarak, eserin bilinen bir adı (örn.: Çığlık), konusu (manzara, savaş, Romalı bir kadın 
vs.), eğer biliniyorsa eseri yapan kişi, eserin yapılış tarihi (örn.: Erken Bronz Çağı, 1893, 
erken 17. yüzyıl vs.) gibi bilgilere de yer verilmelidir. Formda, esere ilişkin ek bilgilerin 
yer aldığı (örn.: rengi, şekli, nerede yapıldığı vs.) kısa bir tanım yapılmalı ve form güvenli 
bir yerde saklanmalıdır.  

Kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede ICOM tarafından gerçekleştirilen 
projelerden biri de kültür varlıklarının yasa dışı trafiği hakkındaki uluslararası Gözlem Evi 
(International Observatory on Illicit Traffic in Cultural Goods) programıdır. Söz konusu 
Gözlem Evi, ICOM’un girişimi ve Avrupa Komisyonu İçişleri Genel Müdürlüğünün 
Suçun Önlenmesi Programı kapsamında sağlanan finansal destek ile 2013 yılında 
oluşturulmuştur.204 

Kültür varlığı kaçakçılığı hakkındaki istatistiki verilerin bir merkezde toplanması 
ve bu alandaki bilgi eksikliğinin giderilmesi amacıyla kurulan Gözlem Evi, uluslararası 
kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri, kolluk birimleri, akademisyenler ve özel 
kuruluşlar arasında kurulan uzun vadeli bir iş birliği ağı ve platformudur.205 

Ulusal ve uluslararası düzeyde kültür varlıklarının yasa dışı ticaretini önlemeye 
katkıda bulunmak için oluşturulan Gözlem Evi, kendi bünyesinde oluşturduğu internet 
sitesi ile paydaşların ve halkın kullanımına açık büyük bir bilgi bankası sunmayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca, yasa dışı kültür varlığı ticaretindeki eğilime ilişkin vaka 
örneklerini, istatistikleri, analizleri ve makaleleri içeren üçer yıllık izleme raporları 
hazırlamakta olup ilk raporunu 2015 yılında yayınlamıştır.206 

Bunlara ek olarak, ICOM tarafından belirli aralıklarla hazırlanan ICOM Acil 
Durum Kırmızı Listesi, dünyanın çeşitli noktalarında meydana gelen karışıklık ve silahlı 
çatışma durumlarında köken ülkelerin kültür varlıklarının korunması için yayınlanan bir 
broşürdür. Bu listede yayınlanan eserler, ülkelerden çalınan kültür varlıkları değildir. 
Ülkelerin kültürel miras kurumlarının envanterinde kayıtlı eserlerden örnekler 
içermektedir. Bu özelliğiyle tehlike altındaki kültür varlıklarının tanınmasını sağlayıcı bir 
rehber niteliğindedir. 

																																																													
203 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/object-id/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
204 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-observatory-on-illicit-traffic-
in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
205 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-observatory-on-illicit-traffic-
in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
206 http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/publications/Book_observatory_illicit_traffic_version_ 
issuu.pdf . İlk rapor için bkz. http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-
observatory-on-illicit-traffic-in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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kendi yasal sistemlerini oluşturmalı, sahip oldukları arkeolojik mirasın bir envanterini 
çıkarmalı ve korunması gereken abideleri tespit etmelidir.218 

Sözleşme’de; her ülkenin, arkeolojik mirası korumak için, kendi topraklarında 
yapılan kazıları ve bu kazıların bilimsel, teknik yöntemlere uygun olarak yapılıp 
yapılmadığını denetlemesi; ayrıca, bu kazılarda kullanılabilecek olan arama cihazlarını, 
metal dedektörleri veya farklı araştırma yöntemlerini, iç hukukun gerektirdiği hâllerde, ön 
izne bağlaması hususları yer almaktadır.219 

Bunun yanı sıra, arkeolojik mirasın fiziki olarak zarar görmeden korunması 
amacıyla, taraf ülkelere taşıma, uygun ve muhafazalı bir yerde depolama veya 
bulundukları yerden kaldırmama gibi yükümlülükler getirilmiştir.220 

Sözleşme ile Avrupa’daki arkeolojik mirasa sahip çıkma ve taraf ülkelere kendi 
topraklarındaki kaçak kazıları denetleme ve disiplin altına alma yükümlülüğü getirilmiştir. 
Genel anlamda arkeolojik mirasın korunması ile ilgili asgari bir ölçütün oluşturulması 
istenmiştir.  

Sözleşme’de, kaçak kazılarla ele geçirilen eserlerin yasa dışı dolaşımının önlenmesi 
hususunda taraflarca yapılması gerekenler belirtilmiştir.221 Ancak, yasa dışı yollarla ihraç 
ve ithal edinilen kültür varlıklarının taraf ülkelere iadesiyle ilgili herhangi bir maddeye yer 
verilmemiştir.  
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parçası olduğu ve bu varlıkların tüm Konsey üyesi ülkeler tarafından ortaklaşa korunması 
gerektiğinden yola çıkılarak ve tehdit altındaki kültürel mirasın karşı karşıya olduğu 
tehlikeler göz önünde bulundurularak ceza hukuku yaklaşımı benimsenmiştir.222 

Kültür varlıklarına yasa dışı yollarla el koyulmasına ilişkin suçlar, Sözleşme’ye 
taraf her devlet için bağlayıcı olup, bu suçlar hakkındaki cezai düzenlemeleri, taraf 
devletler kendi iç hukuklarına göre yapacak, ulusal hukuk sistemlerindeki yargı yetkilerini 
kullanacaktır.223    

Sözleşme ile kültür varlıklarına karşı işlenen suçlarla ilgili olarak, taraf devletlerin 
birbirleriyle iş birliği içinde olmaları teşvik edilmektedir. Ayrıca, taraflar kültür varlıklarını 
en iyi şekilde korumak için gerekli önlemleri almak ve herhangi bir şekilde suça konu olan 
kültür varlığını bulmak amacıyla, INTERPOL aracılığıyla polis iş birliğine önem vererek 
sınırlarda ve gümrüklerde gerekli kontrolleri yapmakla yükümlüdür.224 
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‒ 80 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 555)

81 
 

	

Ayrıca, taraf ülkelerin kendi sınırları içinde vuku bulan kültür varlıkları ile ilgili 
işlenmiş bir suç neticesinde, diğer taraf ülkelerden getirilmiş olan kültür varlıklarının iadesi 
konusunda iş birliği yapmaları gerekli kılınmıştır.225 

Kültür Varlıkları ile İlgili Suçlar Hakkındaki Avrupa Sözleşmesi, kültür varlıklarına 
yönelik işlenen suçlarla mücadele konusunda getirdiği yükümlülüklerin minimum düzeyde 
olması nedeniyle, daha geniş bir devlet yelpazesi tarafından kabulünü kolaylaştıran olumlu 
bir yöntem olarak görülmektedir.226 

 

4.3.4. Avrupa Birliği (AB) 

Avrupa Ekonomik Topluluğu, malların serbest dolaşımını benimseyen 25 Mart 
1957 tarihli Roma Anlaşması ile kurulmuştur. Üye ülkeler arasında malların, hizmetlerin, 
sermayenin ve şahısların serbest dolaşımı benimsenmesiyle, kültür varlıklarının serbest 
dolaşımı da söz konusu olacaktı. Bu nedenle, Anlaşma’nın 36. maddesinde ulusal 
hazineleri oluşturan kültür varlıklarının serbest dolaşımının kısıtlanabileceği kabul 
edilmiştir. Serbest dolaşım ilkesinin kültür varlıklarının korunmasına getireceği zorlukları 
ortadan kaldırmak amacıyla bir takım düzenlemelere de gidilmiştir.227  

 

4.3.4.1. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 2014/60 Yönergesi 

2014/60 Yönergesi, Kültür varlıklarının Avrupa Birliği içindeki dolaşımını ve üye 
ülkelerden Avrupa Birliği dışına ihraç edilmesi hususlarını düzenleyen Kültürel Malların 
İhracına İlişkin 9 Aralık 1992 Tarih ve 3911/92 No’lu (EEC) Konsey Yönetmeliği228 ve 
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden birinden hukuka aykırı yollarla çıkarılan, ihraç edilen 
kültürel varlıkların, malların veya objelerin iadesine ilişkin hükümler getiren Bir Üye 
Devletin Ülkesinden Yasa Dışı Yollarla Çıkarılan Kültürel Objelerin İadesi Hakkındaki 15 
Mart 1993 Tarih ve 93/7 No’lu (EEC) Konsey Yönergesi229 yerine yeni bir mevzuat olarak 
yürürlüğe girmiştir.  

15 Mayıs 2014 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin Yasa Dışı 
Olarak Üye Ülke Toprağından Çıkarılan Kültür Varlıklarının İadesi Hakkında 2014/60/EU 
Yönetmeliği’ne göre, yasa dışı yollarla toprakları dışına çıkarılan kültür varlığının iadesi 
talebinde bulunan üye devletin başvurusunu müteakip tüm üye devletlerin konuyla ilgili 
uyarılması öngörülmektedir. Üye devletlerin yetkili mercilerinin bu eserin bulunabileceği 
yere ve yasa dışı çıkarıldığına ilişkin bilgileri diğer üye devletlerle paylaşması, iade 
sürecine yardımcı olmaktan kaçınmaması, köken ülke ile eseri elinde bulunduran taraf 
arasında aracı bir rol üstlenerek taraflardan birinin resmî onayını takiben talip devletin 
ulusal kanunlarına uygun olarak ara buluculuğu kolaylaştırması, bu Yönetmelik’in 5. 
maddesinde açıklanmaktadır. Bu maddede, ayrıca, “İç Pazar Bilgi Sistemi” (Internal 
Market Information System-IMI) isimli bir modül aracılığıyla üye devletlerin birimleri 

																																																													
225 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/119.doc (Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 6. 
226 Akipek (1992), s. 334. 
227 Karaduman (2008), s. 122-123. 
228 http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/gb/gb_eec391192_engorof.pdf (Erişim tarihi: 25.02. 
2018). 
229 http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=239117 (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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kendi yasal sistemlerini oluşturmalı, sahip oldukları arkeolojik mirasın bir envanterini 
çıkarmalı ve korunması gereken abideleri tespit etmelidir.218 

Sözleşme’de; her ülkenin, arkeolojik mirası korumak için, kendi topraklarında 
yapılan kazıları ve bu kazıların bilimsel, teknik yöntemlere uygun olarak yapılıp 
yapılmadığını denetlemesi; ayrıca, bu kazılarda kullanılabilecek olan arama cihazlarını, 
metal dedektörleri veya farklı araştırma yöntemlerini, iç hukukun gerektirdiği hâllerde, ön 
izne bağlaması hususları yer almaktadır.219 

Bunun yanı sıra, arkeolojik mirasın fiziki olarak zarar görmeden korunması 
amacıyla, taraf ülkelere taşıma, uygun ve muhafazalı bir yerde depolama veya 
bulundukları yerden kaldırmama gibi yükümlülükler getirilmiştir.220 

Sözleşme ile Avrupa’daki arkeolojik mirasa sahip çıkma ve taraf ülkelere kendi 
topraklarındaki kaçak kazıları denetleme ve disiplin altına alma yükümlülüğü getirilmiştir. 
Genel anlamda arkeolojik mirasın korunması ile ilgili asgari bir ölçütün oluşturulması 
istenmiştir.  

Sözleşme’de, kaçak kazılarla ele geçirilen eserlerin yasa dışı dolaşımının önlenmesi 
hususunda taraflarca yapılması gerekenler belirtilmiştir.221 Ancak, yasa dışı yollarla ihraç 
ve ithal edinilen kültür varlıklarının taraf ülkelere iadesiyle ilgili herhangi bir maddeye yer 
verilmemiştir.  

 

4.3.3.4. Kültür Varlıkları ile İlgili Suçlar Hakkında Avrupa Sözleşmesi 

Avrupa Konseyi, 23 Haziran 1985 tarihinde Delphi’de Kültür Varlıkları İle İlgili 
Suçlar Hakkında Avrupa Sözleşmesi’ni imzalamıştır. Bu Sözleşme ile kültür varlıklarının 
hangi üye ülkenin tasarrufu altında olursa olsun, Avrupa’nın ortak kültür mirasının bir 
parçası olduğu ve bu varlıkların tüm Konsey üyesi ülkeler tarafından ortaklaşa korunması 
gerektiğinden yola çıkılarak ve tehdit altındaki kültürel mirasın karşı karşıya olduğu 
tehlikeler göz önünde bulundurularak ceza hukuku yaklaşımı benimsenmiştir.222 

Kültür varlıklarına yasa dışı yollarla el koyulmasına ilişkin suçlar, Sözleşme’ye 
taraf her devlet için bağlayıcı olup, bu suçlar hakkındaki cezai düzenlemeleri, taraf 
devletler kendi iç hukuklarına göre yapacak, ulusal hukuk sistemlerindeki yargı yetkilerini 
kullanacaktır.223    

Sözleşme ile kültür varlıklarına karşı işlenen suçlarla ilgili olarak, taraf devletlerin 
birbirleriyle iş birliği içinde olmaları teşvik edilmektedir. Ayrıca, taraflar kültür varlıklarını 
en iyi şekilde korumak için gerekli önlemleri almak ve herhangi bir şekilde suça konu olan 
kültür varlığını bulmak amacıyla, INTERPOL aracılığıyla polis iş birliğine önem vererek 
sınırlarda ve gümrüklerde gerekli kontrolleri yapmakla yükümlüdür.224 

																																																													
218 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14199/arkeolojik-mirasin-korunmasina-iliskin-avrupa-sozlesmes-.html 
(Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 1 ve 2. 
219 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14199/arkeolojik-mirasin-korunmasina-iliskin-avrupa-sozlesmes-.html 
(Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 3. 
220http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14199/arkeolojik-mirasin-korunmasina-iliskin-avrupa-sozlesmes-.html 
(Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 4. 
221 Karaduman (2008), s. 121. 
222 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/119.doc (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
223 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/119.doc (Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 3. 
224 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/119.doc (Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 4 ve 5. 
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ICOM, genel olarak müzelerin iş ve işleyişlerini düzenlemekle beraber, kültür 
varlıklarının çalınması, yasa dışı ihraç edilmesi ve kaybı gibi durumlarda, eserin teşhis 
edilmesi ve uluslararası iş birliğinin artırılması amacına yönelik olarak, 1993 yılında J. 
Paul Getty Vakfı tarafından başlatılan Object ID Projesi’ni desteklemiştir.203 Bu projede, 
ICOM’un belirlediği bir forma gerekli bilgilerin girilmesi suretiyle işlem yapılmaktadır. 
Çalıntı objeyi teşhis etmede en önemli unsur, eserin detaylı olarak fotoğraflanmasıdır. 
Ayrıca, formda kültür varlığının hangi kategoriye girdiği (heykel, resim, saat, vs.), hangi 
materyalden ve hangi teknikle yapıldığı (örn.: materyal-ağaç; teknik-oyma), eserin 
boyutları (genişlik, yükseklik, derinlik), ağırlığı, ölçüm yaparken hangi ağırlık biriminin 
kullanıldığı, eseri tanımaya yardımcı olacak başka detaylar varsa (işaret, imza, yazıt, tarih, 
tahribat, onarım, yapım hatası vs.) bu bilgilere yer verilmelidir. Söz konusu formda bunlara 
ek olarak, eserin bilinen bir adı (örn.: Çığlık), konusu (manzara, savaş, Romalı bir kadın 
vs.), eğer biliniyorsa eseri yapan kişi, eserin yapılış tarihi (örn.: Erken Bronz Çağı, 1893, 
erken 17. yüzyıl vs.) gibi bilgilere de yer verilmelidir. Formda, esere ilişkin ek bilgilerin 
yer aldığı (örn.: rengi, şekli, nerede yapıldığı vs.) kısa bir tanım yapılmalı ve form güvenli 
bir yerde saklanmalıdır.  

Kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede ICOM tarafından gerçekleştirilen 
projelerden biri de kültür varlıklarının yasa dışı trafiği hakkındaki uluslararası Gözlem Evi 
(International Observatory on Illicit Traffic in Cultural Goods) programıdır. Söz konusu 
Gözlem Evi, ICOM’un girişimi ve Avrupa Komisyonu İçişleri Genel Müdürlüğünün 
Suçun Önlenmesi Programı kapsamında sağlanan finansal destek ile 2013 yılında 
oluşturulmuştur.204 

Kültür varlığı kaçakçılığı hakkındaki istatistiki verilerin bir merkezde toplanması 
ve bu alandaki bilgi eksikliğinin giderilmesi amacıyla kurulan Gözlem Evi, uluslararası 
kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri, kolluk birimleri, akademisyenler ve özel 
kuruluşlar arasında kurulan uzun vadeli bir iş birliği ağı ve platformudur.205 

Ulusal ve uluslararası düzeyde kültür varlıklarının yasa dışı ticaretini önlemeye 
katkıda bulunmak için oluşturulan Gözlem Evi, kendi bünyesinde oluşturduğu internet 
sitesi ile paydaşların ve halkın kullanımına açık büyük bir bilgi bankası sunmayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca, yasa dışı kültür varlığı ticaretindeki eğilime ilişkin vaka 
örneklerini, istatistikleri, analizleri ve makaleleri içeren üçer yıllık izleme raporları 
hazırlamakta olup ilk raporunu 2015 yılında yayınlamıştır.206 

Bunlara ek olarak, ICOM tarafından belirli aralıklarla hazırlanan ICOM Acil 
Durum Kırmızı Listesi, dünyanın çeşitli noktalarında meydana gelen karışıklık ve silahlı 
çatışma durumlarında köken ülkelerin kültür varlıklarının korunması için yayınlanan bir 
broşürdür. Bu listede yayınlanan eserler, ülkelerden çalınan kültür varlıkları değildir. 
Ülkelerin kültürel miras kurumlarının envanterinde kayıtlı eserlerden örnekler 
içermektedir. Bu özelliğiyle tehlike altındaki kültür varlıklarının tanınmasını sağlayıcı bir 
rehber niteliğindedir. 

																																																													
203 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/object-id/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
204 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-observatory-on-illicit-traffic-
in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
205 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-observatory-on-illicit-traffic-
in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
206 http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/publications/Book_observatory_illicit_traffic_version_ 
issuu.pdf . İlk rapor için bkz. http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-
observatory-on-illicit-traffic-in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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Ayrıca, taraf ülkelerin kendi sınırları içinde vuku bulan kültür varlıkları ile ilgili 
işlenmiş bir suç neticesinde, diğer taraf ülkelerden getirilmiş olan kültür varlıklarının iadesi 
konusunda iş birliği yapmaları gerekli kılınmıştır.225 

Kültür Varlıkları ile İlgili Suçlar Hakkındaki Avrupa Sözleşmesi, kültür varlıklarına 
yönelik işlenen suçlarla mücadele konusunda getirdiği yükümlülüklerin minimum düzeyde 
olması nedeniyle, daha geniş bir devlet yelpazesi tarafından kabulünü kolaylaştıran olumlu 
bir yöntem olarak görülmektedir.226 

 

4.3.4. Avrupa Birliği (AB) 

Avrupa Ekonomik Topluluğu, malların serbest dolaşımını benimseyen 25 Mart 
1957 tarihli Roma Anlaşması ile kurulmuştur. Üye ülkeler arasında malların, hizmetlerin, 
sermayenin ve şahısların serbest dolaşımı benimsenmesiyle, kültür varlıklarının serbest 
dolaşımı da söz konusu olacaktı. Bu nedenle, Anlaşma’nın 36. maddesinde ulusal 
hazineleri oluşturan kültür varlıklarının serbest dolaşımının kısıtlanabileceği kabul 
edilmiştir. Serbest dolaşım ilkesinin kültür varlıklarının korunmasına getireceği zorlukları 
ortadan kaldırmak amacıyla bir takım düzenlemelere de gidilmiştir.227  

 

4.3.4.1. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 2014/60 Yönergesi 

2014/60 Yönergesi, Kültür varlıklarının Avrupa Birliği içindeki dolaşımını ve üye 
ülkelerden Avrupa Birliği dışına ihraç edilmesi hususlarını düzenleyen Kültürel Malların 
İhracına İlişkin 9 Aralık 1992 Tarih ve 3911/92 No’lu (EEC) Konsey Yönetmeliği228 ve 
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden birinden hukuka aykırı yollarla çıkarılan, ihraç edilen 
kültürel varlıkların, malların veya objelerin iadesine ilişkin hükümler getiren Bir Üye 
Devletin Ülkesinden Yasa Dışı Yollarla Çıkarılan Kültürel Objelerin İadesi Hakkındaki 15 
Mart 1993 Tarih ve 93/7 No’lu (EEC) Konsey Yönergesi229 yerine yeni bir mevzuat olarak 
yürürlüğe girmiştir.  

15 Mayıs 2014 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin Yasa Dışı 
Olarak Üye Ülke Toprağından Çıkarılan Kültür Varlıklarının İadesi Hakkında 2014/60/EU 
Yönetmeliği’ne göre, yasa dışı yollarla toprakları dışına çıkarılan kültür varlığının iadesi 
talebinde bulunan üye devletin başvurusunu müteakip tüm üye devletlerin konuyla ilgili 
uyarılması öngörülmektedir. Üye devletlerin yetkili mercilerinin bu eserin bulunabileceği 
yere ve yasa dışı çıkarıldığına ilişkin bilgileri diğer üye devletlerle paylaşması, iade 
sürecine yardımcı olmaktan kaçınmaması, köken ülke ile eseri elinde bulunduran taraf 
arasında aracı bir rol üstlenerek taraflardan birinin resmî onayını takiben talip devletin 
ulusal kanunlarına uygun olarak ara buluculuğu kolaylaştırması, bu Yönetmelik’in 5. 
maddesinde açıklanmaktadır. Bu maddede, ayrıca, “İç Pazar Bilgi Sistemi” (Internal 
Market Information System-IMI) isimli bir modül aracılığıyla üye devletlerin birimleri 

																																																													
225 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/119.doc (Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 6. 
226 Akipek (1992), s. 334. 
227 Karaduman (2008), s. 122-123. 
228 http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/gb/gb_eec391192_engorof.pdf (Erişim tarihi: 25.02. 
2018). 
229 http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=239117 (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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225 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/119.doc (Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 6. 
226 Akipek (1992), s. 334. 
227 Karaduman (2008), s. 122-123. 
228 http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/gb/gb_eec391192_engorof.pdf (Erişim tarihi: 25.02. 
2018). 
229 http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=239117 (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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kendi yasal sistemlerini oluşturmalı, sahip oldukları arkeolojik mirasın bir envanterini 
çıkarmalı ve korunması gereken abideleri tespit etmelidir.218 

Sözleşme’de; her ülkenin, arkeolojik mirası korumak için, kendi topraklarında 
yapılan kazıları ve bu kazıların bilimsel, teknik yöntemlere uygun olarak yapılıp 
yapılmadığını denetlemesi; ayrıca, bu kazılarda kullanılabilecek olan arama cihazlarını, 
metal dedektörleri veya farklı araştırma yöntemlerini, iç hukukun gerektirdiği hâllerde, ön 
izne bağlaması hususları yer almaktadır.219 

Bunun yanı sıra, arkeolojik mirasın fiziki olarak zarar görmeden korunması 
amacıyla, taraf ülkelere taşıma, uygun ve muhafazalı bir yerde depolama veya 
bulundukları yerden kaldırmama gibi yükümlülükler getirilmiştir.220 

Sözleşme ile Avrupa’daki arkeolojik mirasa sahip çıkma ve taraf ülkelere kendi 
topraklarındaki kaçak kazıları denetleme ve disiplin altına alma yükümlülüğü getirilmiştir. 
Genel anlamda arkeolojik mirasın korunması ile ilgili asgari bir ölçütün oluşturulması 
istenmiştir.  

Sözleşme’de, kaçak kazılarla ele geçirilen eserlerin yasa dışı dolaşımının önlenmesi 
hususunda taraflarca yapılması gerekenler belirtilmiştir.221 Ancak, yasa dışı yollarla ihraç 
ve ithal edinilen kültür varlıklarının taraf ülkelere iadesiyle ilgili herhangi bir maddeye yer 
verilmemiştir.  

 

4.3.3.4. Kültür Varlıkları ile İlgili Suçlar Hakkında Avrupa Sözleşmesi 

Avrupa Konseyi, 23 Haziran 1985 tarihinde Delphi’de Kültür Varlıkları İle İlgili 
Suçlar Hakkında Avrupa Sözleşmesi’ni imzalamıştır. Bu Sözleşme ile kültür varlıklarının 
hangi üye ülkenin tasarrufu altında olursa olsun, Avrupa’nın ortak kültür mirasının bir 
parçası olduğu ve bu varlıkların tüm Konsey üyesi ülkeler tarafından ortaklaşa korunması 
gerektiğinden yola çıkılarak ve tehdit altındaki kültürel mirasın karşı karşıya olduğu 
tehlikeler göz önünde bulundurularak ceza hukuku yaklaşımı benimsenmiştir.222 

Kültür varlıklarına yasa dışı yollarla el koyulmasına ilişkin suçlar, Sözleşme’ye 
taraf her devlet için bağlayıcı olup, bu suçlar hakkındaki cezai düzenlemeleri, taraf 
devletler kendi iç hukuklarına göre yapacak, ulusal hukuk sistemlerindeki yargı yetkilerini 
kullanacaktır.223    

Sözleşme ile kültür varlıklarına karşı işlenen suçlarla ilgili olarak, taraf devletlerin 
birbirleriyle iş birliği içinde olmaları teşvik edilmektedir. Ayrıca, taraflar kültür varlıklarını 
en iyi şekilde korumak için gerekli önlemleri almak ve herhangi bir şekilde suça konu olan 
kültür varlığını bulmak amacıyla, INTERPOL aracılığıyla polis iş birliğine önem vererek 
sınırlarda ve gümrüklerde gerekli kontrolleri yapmakla yükümlüdür.224 

																																																													
218 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14199/arkeolojik-mirasin-korunmasina-iliskin-avrupa-sozlesmes-.html 
(Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 1 ve 2. 
219 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14199/arkeolojik-mirasin-korunmasina-iliskin-avrupa-sozlesmes-.html 
(Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 3. 
220http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14199/arkeolojik-mirasin-korunmasina-iliskin-avrupa-sozlesmes-.html 
(Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 4. 
221 Karaduman (2008), s. 121. 
222 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/119.doc (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
223 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/119.doc (Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 3. 
224 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/119.doc (Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 4 ve 5. 
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ICOM, genel olarak müzelerin iş ve işleyişlerini düzenlemekle beraber, kültür 
varlıklarının çalınması, yasa dışı ihraç edilmesi ve kaybı gibi durumlarda, eserin teşhis 
edilmesi ve uluslararası iş birliğinin artırılması amacına yönelik olarak, 1993 yılında J. 
Paul Getty Vakfı tarafından başlatılan Object ID Projesi’ni desteklemiştir.203 Bu projede, 
ICOM’un belirlediği bir forma gerekli bilgilerin girilmesi suretiyle işlem yapılmaktadır. 
Çalıntı objeyi teşhis etmede en önemli unsur, eserin detaylı olarak fotoğraflanmasıdır. 
Ayrıca, formda kültür varlığının hangi kategoriye girdiği (heykel, resim, saat, vs.), hangi 
materyalden ve hangi teknikle yapıldığı (örn.: materyal-ağaç; teknik-oyma), eserin 
boyutları (genişlik, yükseklik, derinlik), ağırlığı, ölçüm yaparken hangi ağırlık biriminin 
kullanıldığı, eseri tanımaya yardımcı olacak başka detaylar varsa (işaret, imza, yazıt, tarih, 
tahribat, onarım, yapım hatası vs.) bu bilgilere yer verilmelidir. Söz konusu formda bunlara 
ek olarak, eserin bilinen bir adı (örn.: Çığlık), konusu (manzara, savaş, Romalı bir kadın 
vs.), eğer biliniyorsa eseri yapan kişi, eserin yapılış tarihi (örn.: Erken Bronz Çağı, 1893, 
erken 17. yüzyıl vs.) gibi bilgilere de yer verilmelidir. Formda, esere ilişkin ek bilgilerin 
yer aldığı (örn.: rengi, şekli, nerede yapıldığı vs.) kısa bir tanım yapılmalı ve form güvenli 
bir yerde saklanmalıdır.  

Kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede ICOM tarafından gerçekleştirilen 
projelerden biri de kültür varlıklarının yasa dışı trafiği hakkındaki uluslararası Gözlem Evi 
(International Observatory on Illicit Traffic in Cultural Goods) programıdır. Söz konusu 
Gözlem Evi, ICOM’un girişimi ve Avrupa Komisyonu İçişleri Genel Müdürlüğünün 
Suçun Önlenmesi Programı kapsamında sağlanan finansal destek ile 2013 yılında 
oluşturulmuştur.204 

Kültür varlığı kaçakçılığı hakkındaki istatistiki verilerin bir merkezde toplanması 
ve bu alandaki bilgi eksikliğinin giderilmesi amacıyla kurulan Gözlem Evi, uluslararası 
kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri, kolluk birimleri, akademisyenler ve özel 
kuruluşlar arasında kurulan uzun vadeli bir iş birliği ağı ve platformudur.205 

Ulusal ve uluslararası düzeyde kültür varlıklarının yasa dışı ticaretini önlemeye 
katkıda bulunmak için oluşturulan Gözlem Evi, kendi bünyesinde oluşturduğu internet 
sitesi ile paydaşların ve halkın kullanımına açık büyük bir bilgi bankası sunmayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca, yasa dışı kültür varlığı ticaretindeki eğilime ilişkin vaka 
örneklerini, istatistikleri, analizleri ve makaleleri içeren üçer yıllık izleme raporları 
hazırlamakta olup ilk raporunu 2015 yılında yayınlamıştır.206 

Bunlara ek olarak, ICOM tarafından belirli aralıklarla hazırlanan ICOM Acil 
Durum Kırmızı Listesi, dünyanın çeşitli noktalarında meydana gelen karışıklık ve silahlı 
çatışma durumlarında köken ülkelerin kültür varlıklarının korunması için yayınlanan bir 
broşürdür. Bu listede yayınlanan eserler, ülkelerden çalınan kültür varlıkları değildir. 
Ülkelerin kültürel miras kurumlarının envanterinde kayıtlı eserlerden örnekler 
içermektedir. Bu özelliğiyle tehlike altındaki kültür varlıklarının tanınmasını sağlayıcı bir 
rehber niteliğindedir. 

																																																													
203 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/object-id/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
204 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-observatory-on-illicit-traffic-
in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
205 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-observatory-on-illicit-traffic-
in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
206 http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/publications/Book_observatory_illicit_traffic_version_ 
issuu.pdf . İlk rapor için bkz. http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-
observatory-on-illicit-traffic-in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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arasında iş birliği ve görüş alışverişini artırmak amaçlanmaktadır. Yasa dışı olarak köken 
ülkeden çıkarılmış kültür varlığını tanımlayıcı bilgi ve o eserin ait olduğu devlet 
kanunlarına aykırı bir şekilde yurt dışına çıkarıldığına ilişkin yetkili makamlardan alınmış 
bir belge ile herhangi bir kültür varlığı kaçakçılığı durumunun o kültür varlığının 
bulunduğu ülke makamlarına iletilmesi; bunun akabinde ise diğer üye devletlerle IMI 
kullanılarak bilgi alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.230  

Yönerge, kültür varlığının köken ülkeye iadesi sürecinde o varlığı bulunduran 
ülkeye, tıpkı UNIDROIT 1995 Sözleşmesi’nde olduğu gibi, “gerekli titizliğin 
gösterilmesi” (due diligence) prensibine göre hareket etmesi durumunda makul bir 
tazminat verilmesini kabul etmektedir.231  

Yönerge’nin 8. maddesi zaman aşımı konusunu ele almaktadır. Buna göre, talip üye 
devletin kültür varlığının çalıntı tarihini ve zilyedini tespitini müteakip 3 yıl içinde yetkili 
makamlarınca başvuruda bulunması hususunun üye devletlerin kendi mevzuatında yer 
alması öngörülmektedir. Böyle durumlar kültür varlığının üye devlet toprağından 
çalınmasını takip eden 30 yıl içinde gündeme getirilebilmekte, ancak dinî yapı ve 
kurumlardan çalınan eserler için 75 yıllık bir zaman aşımı süresi belirlenmektedir. Bu süre, 
üye devletlerin ikili anlaşmaları gereği daha geniş tutulabilmektedir.232 

 

4.3.5. Çalınmış ve Yasa Dışı Yollarla İhraç Edilmiş Kültür Varlıkları 

Hakkında Sözleşme (UNINDROIT Sözleşmesi, 1995) 

1926 yılında kurulan UNIDROIT (International Institute for the Unification of 
Private Law-Özel Hukukun Birleştirilmesine İlişkin Uluslararası Enstitü), merkezi 
Roma’da bulunan bağımsız bir hükümetlerarası kurumdur. Söz konusu kurumun amacı; 
devletler arasında ticaret hukuku başta olmak üzere, özel hukuk konularının 
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arasında iş birliği ve görüş alışverişini artırmak amaçlanmaktadır. Yasa dışı olarak köken 
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iadesi usül ve yöntemini detaylandırmazken,235 UNIDROIT 1995 Sözleşmesi bu eksikliği 
gidermiş ve kaçak kazılar yoluyla yurt dışına çıkarılan ve dolayısıyla envanter bilgileri ve 
fotoğrafı bulunmayan eserlerin iadesi hakkında daha açık hükümler getirmiştir. Bu 
kapsamda Sözleşme, her türlü çalınmış kültür varlıklarını içermekte ve tüm kültür 
varlıklarının ülkelerine iade edilmelerini şart koşmaktadır. Bu iki Sözleşme’nin birbirini 
tamamlayıcılığı; birinin diplomatik temel, diğerinin ise mülkiyet hukuku üzerine 
oturmasıyla açıklanabilir. Kendini uygulayan bir Sözleşme olan ve uygulama kanuna gerek 
duymayan UNIDROIT 1995, hukuki uygulamalara bir standart getirmektedir. 

UNIDROIT 1995 Sözleşmesi’nin hedefi, yasa dışı yollarla ihraç edilmiş veya 
çalınmış kültür varlıklarının, kaynak ülkeye veya sahibi olan şahsa iadesi ile ilgili 
uygulanabilir yöntemler ve çözümler ortaya koymaktır. Sözleşme, yasa dışı yollarla ihraç 
edilmiş kültür varlıkları ile çalınmış kültür varlıklarının iadesi işlemleri için ayrı ayrı 
düzenlemeler getirmiştir. Sözleşme’de çalıntı kültür varlıkları; kanunsuz yapılan kazılarda 
çıkarılan veya kanuna uygun yapılan kazılarda kanunsuz olarak alıkonulan kültür varlıkları 
olarak tanımlanmıştır.236 Buna göre, çalınan kültür varlıkları ve yasa dışı ihraç edilmiş 
kültür varlıkları için iade işlemleri ayrı bölümlerde düzenlenmiştir. Çalıntı kültür varlığına 
ilişkin şahıslar tarafından da iade talebinde bulunulabilirken, yasa dışı yollarla ihraç 
edilmiş kültür varlıklarına ilişkin iade talebi sadece Sözleşme'ye üye ülkeler tarafından 
yapılabilecektir. 

UNIDROIT 1995 Sözleşmesi’nde yasa dışı yollarla ihraç edilmiş kültür 
varlıklarının iadesi zaman aşımı süresine bağlanmıştır. Ancak, bu zaman aşımı süresi 
çalıntı kültür varlıkları için geçerli olup; kamusal nitelikli bir koleksiyona, arkeolojik bir 
alana veya anıta ait kültür varlıklar için esnek bırakılmıştır. Şöyle ki; kaynak ülke, iade 
talebini kültür varlığının, malın ve objenin yerini veya kimde olduğunu tespit ettiği tarihten 
itibaren 3 yıl, hırsızlığın yapıldığı tarihten itibaren 50 yıl içinde yapabilecekken, bu husus, 
50 yıl içinde iade talebinde bulunulma zorunluluğu kamusal nitelikli bir koleksiyona, 
arkeolojik bir alana veya anıta ait kültür varlıkları için kaldırılmıştır. Bununla birlikte, taraf 
ülke, ulusal mevzuatında yer alması şartı ile 3. maddenin 5. fıkrasında da tarif edilen bir 
talebin, 75 yıl veya daha uzun süreye tabi olduğunu ilan edebilir.237  

Türkiye bu Anlaşma’ya taraf olmayı kabul etmesi hâlinde, taraf olma sürecinde 3. 
maddenin 5. fıkrası altında vereceği yazılı ifade ile zaman aşımına tabi olmayacağı 
hususunda bir şerh koymalıdır. Bunun yanı sıra, bir eserin nerede ve kimde olduğunu 
öğrendikten sonra davacının 3 yıl içinde harekete geçme zorunluluğu bulunmaktadır.238 
Prof. Dr. Sibel Özel, eserin nerede olduğunu öğrenme durumunu şu şekilde özetlemiştir: 
“Davacı için kesin olarak, tartışmaya imkân vermeyecek şekilde, kültür varlığının yeri ve 
zilyedin kimliğini bilme anı esas alınmalıdır. Davacının devlet olması hâlinde ise, devletin 
yetkili makamlarının kültür varlığının yerini ve zilyedin kimliğini bilip bilmemeleri 
önemlidir. Yoksa o devletin bir diplomatının bir müzede sergilenen eseri tesadüfen görmüş 
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Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi cilt: 19, sayı: 2 (2013): 237-258. 

83 
 

	

iadesi usül ve yöntemini detaylandırmazken,235 UNIDROIT 1995 Sözleşmesi bu eksikliği 
gidermiş ve kaçak kazılar yoluyla yurt dışına çıkarılan ve dolayısıyla envanter bilgileri ve 
fotoğrafı bulunmayan eserlerin iadesi hakkında daha açık hükümler getirmiştir. Bu 
kapsamda Sözleşme, her türlü çalınmış kültür varlıklarını içermekte ve tüm kültür 
varlıklarının ülkelerine iade edilmelerini şart koşmaktadır. Bu iki Sözleşme’nin birbirini 
tamamlayıcılığı; birinin diplomatik temel, diğerinin ise mülkiyet hukuku üzerine 
oturmasıyla açıklanabilir. Kendini uygulayan bir Sözleşme olan ve uygulama kanuna gerek 
duymayan UNIDROIT 1995, hukuki uygulamalara bir standart getirmektedir. 

UNIDROIT 1995 Sözleşmesi’nin hedefi, yasa dışı yollarla ihraç edilmiş veya 
çalınmış kültür varlıklarının, kaynak ülkeye veya sahibi olan şahsa iadesi ile ilgili 
uygulanabilir yöntemler ve çözümler ortaya koymaktır. Sözleşme, yasa dışı yollarla ihraç 
edilmiş kültür varlıkları ile çalınmış kültür varlıklarının iadesi işlemleri için ayrı ayrı 
düzenlemeler getirmiştir. Sözleşme’de çalıntı kültür varlıkları; kanunsuz yapılan kazılarda 
çıkarılan veya kanuna uygun yapılan kazılarda kanunsuz olarak alıkonulan kültür varlıkları 
olarak tanımlanmıştır.236 Buna göre, çalınan kültür varlıkları ve yasa dışı ihraç edilmiş 
kültür varlıkları için iade işlemleri ayrı bölümlerde düzenlenmiştir. Çalıntı kültür varlığına 
ilişkin şahıslar tarafından da iade talebinde bulunulabilirken, yasa dışı yollarla ihraç 
edilmiş kültür varlıklarına ilişkin iade talebi sadece Sözleşme'ye üye ülkeler tarafından 
yapılabilecektir. 

UNIDROIT 1995 Sözleşmesi’nde yasa dışı yollarla ihraç edilmiş kültür 
varlıklarının iadesi zaman aşımı süresine bağlanmıştır. Ancak, bu zaman aşımı süresi 
çalıntı kültür varlıkları için geçerli olup; kamusal nitelikli bir koleksiyona, arkeolojik bir 
alana veya anıta ait kültür varlıklar için esnek bırakılmıştır. Şöyle ki; kaynak ülke, iade 
talebini kültür varlığının, malın ve objenin yerini veya kimde olduğunu tespit ettiği tarihten 
itibaren 3 yıl, hırsızlığın yapıldığı tarihten itibaren 50 yıl içinde yapabilecekken, bu husus, 
50 yıl içinde iade talebinde bulunulma zorunluluğu kamusal nitelikli bir koleksiyona, 
arkeolojik bir alana veya anıta ait kültür varlıkları için kaldırılmıştır. Bununla birlikte, taraf 
ülke, ulusal mevzuatında yer alması şartı ile 3. maddenin 5. fıkrasında da tarif edilen bir 
talebin, 75 yıl veya daha uzun süreye tabi olduğunu ilan edebilir.237  

Türkiye bu Anlaşma’ya taraf olmayı kabul etmesi hâlinde, taraf olma sürecinde 3. 
maddenin 5. fıkrası altında vereceği yazılı ifade ile zaman aşımına tabi olmayacağı 
hususunda bir şerh koymalıdır. Bunun yanı sıra, bir eserin nerede ve kimde olduğunu 
öğrendikten sonra davacının 3 yıl içinde harekete geçme zorunluluğu bulunmaktadır.238 
Prof. Dr. Sibel Özel, eserin nerede olduğunu öğrenme durumunu şu şekilde özetlemiştir: 
“Davacı için kesin olarak, tartışmaya imkân vermeyecek şekilde, kültür varlığının yeri ve 
zilyedin kimliğini bilme anı esas alınmalıdır. Davacının devlet olması hâlinde ise, devletin 
yetkili makamlarının kültür varlığının yerini ve zilyedin kimliğini bilip bilmemeleri 
önemlidir. Yoksa o devletin bir diplomatının bir müzede sergilenen eseri tesadüfen görmüş 

																																																													
235 Akipek (1992), s. 316. 
236  http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
madde 3/1 ve 2. 
237  http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
madde 3/3-4-5. 
238 Sibel Özel, “Kültür Varlıklarının İadesinde Doğrudan Uygulanma Kabiliyeti Olan Uluslararası Sözleşme: 
Çalınan ya da Yasa Dışı Olarak İhraç Edilen Kültürel Objelerle İlgili 1995 UNIDROIT Konvansiyonu,” 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi cilt: 19, sayı: 2 (2013): 237-258. 

82 
 

	

arasında iş birliği ve görüş alışverişini artırmak amaçlanmaktadır. Yasa dışı olarak köken 
ülkeden çıkarılmış kültür varlığını tanımlayıcı bilgi ve o eserin ait olduğu devlet 
kanunlarına aykırı bir şekilde yurt dışına çıkarıldığına ilişkin yetkili makamlardan alınmış 
bir belge ile herhangi bir kültür varlığı kaçakçılığı durumunun o kültür varlığının 
bulunduğu ülke makamlarına iletilmesi; bunun akabinde ise diğer üye devletlerle IMI 
kullanılarak bilgi alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.230  

Yönerge, kültür varlığının köken ülkeye iadesi sürecinde o varlığı bulunduran 
ülkeye, tıpkı UNIDROIT 1995 Sözleşmesi’nde olduğu gibi, “gerekli titizliğin 
gösterilmesi” (due diligence) prensibine göre hareket etmesi durumunda makul bir 
tazminat verilmesini kabul etmektedir.231  

Yönerge’nin 8. maddesi zaman aşımı konusunu ele almaktadır. Buna göre, talip üye 
devletin kültür varlığının çalıntı tarihini ve zilyedini tespitini müteakip 3 yıl içinde yetkili 
makamlarınca başvuruda bulunması hususunun üye devletlerin kendi mevzuatında yer 
alması öngörülmektedir. Böyle durumlar kültür varlığının üye devlet toprağından 
çalınmasını takip eden 30 yıl içinde gündeme getirilebilmekte, ancak dinî yapı ve 
kurumlardan çalınan eserler için 75 yıllık bir zaman aşımı süresi belirlenmektedir. Bu süre, 
üye devletlerin ikili anlaşmaları gereği daha geniş tutulabilmektedir.232 

 

4.3.5. Çalınmış ve Yasa Dışı Yollarla İhraç Edilmiş Kültür Varlıkları 

Hakkında Sözleşme (UNINDROIT Sözleşmesi, 1995) 

1926 yılında kurulan UNIDROIT (International Institute for the Unification of 
Private Law-Özel Hukukun Birleştirilmesine İlişkin Uluslararası Enstitü), merkezi 
Roma’da bulunan bağımsız bir hükümetlerarası kurumdur. Söz konusu kurumun amacı; 
devletler arasında ticaret hukuku başta olmak üzere, özel hukuk konularının 
güncelleştirilmesi, uyumlu hâle getirilmesi ve koordinasyonuna ilişkin ihtiyaçların ve 
yöntemlerin araştırılmasıdır.233 

UNESCO tarafından UNIDROIT’ya yapılan talepte, UNESCO 1970 
Sözleşmesi’nin uygulanabilirliğini sağlayacak, tamamlayıcı nitelikte bir sözleşme taslağı 
hazırlanması istenmiştir. Bu kapsamda hazırlanan Çalınmış ve Yasa Dışı Yollarla İhraç 
Edilmiş Kültür Varlıkları Hakkında Sözleşme, 24 Haziran 1995 tarihinde Roma’da son 
şeklini almış ve 1 Temmuz 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme, Şubat 2018 tarihi 
itibariyle 42 ülke tarafından onaylanmıştır.234 Ülkemiz bu Sözleşme’yi henüz 
imzalamamıştır. 

Kültür varlıklarının yasa dışı trafiğini kontrol altına alabilmek ve bununla mücadele 
edebilmek amaçlı hazırlanmış olan UNESCO 1970 ve UNIDROIT 1995 Sözleşmeleri, 
birbirlerini tamamlayıcı düzenlemelerdir. UNESCO 1970 Sözleşmesi, çalıntı kaydı ve 
envanteri olmayan, yani kaçak kazılar yoluyla yurt dışına çıkarılmış kültür varlıklarının 

																																																													
230 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0060 (Erişim tarihi: 
25.02.2018), madde 5.  
231 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0060 (Erişim tarihi: 
25.02.2018). 
232 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0060 (Erişim tarihi: 
25.02.2018), madde 8. 
233 http://www.unesco.org.tr/?page=11:238:: (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
234 https://www.unidroit.org/status-cp : (Erişim tarihi: 25.02.2018).	
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arasında iş birliği ve görüş alışverişini artırmak amaçlanmaktadır. Yasa dışı olarak köken 
ülkeden çıkarılmış kültür varlığını tanımlayıcı bilgi ve o eserin ait olduğu devlet 
kanunlarına aykırı bir şekilde yurt dışına çıkarıldığına ilişkin yetkili makamlardan alınmış 
bir belge ile herhangi bir kültür varlığı kaçakçılığı durumunun o kültür varlığının 
bulunduğu ülke makamlarına iletilmesi; bunun akabinde ise diğer üye devletlerle IMI 
kullanılarak bilgi alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.230  

Yönerge, kültür varlığının köken ülkeye iadesi sürecinde o varlığı bulunduran 
ülkeye, tıpkı UNIDROIT 1995 Sözleşmesi’nde olduğu gibi, “gerekli titizliğin 
gösterilmesi” (due diligence) prensibine göre hareket etmesi durumunda makul bir 
tazminat verilmesini kabul etmektedir.231  

Yönerge’nin 8. maddesi zaman aşımı konusunu ele almaktadır. Buna göre, talip üye 
devletin kültür varlığının çalıntı tarihini ve zilyedini tespitini müteakip 3 yıl içinde yetkili 
makamlarınca başvuruda bulunması hususunun üye devletlerin kendi mevzuatında yer 
alması öngörülmektedir. Böyle durumlar kültür varlığının üye devlet toprağından 
çalınmasını takip eden 30 yıl içinde gündeme getirilebilmekte, ancak dinî yapı ve 
kurumlardan çalınan eserler için 75 yıllık bir zaman aşımı süresi belirlenmektedir. Bu süre, 
üye devletlerin ikili anlaşmaları gereği daha geniş tutulabilmektedir.232 

 

4.3.5. Çalınmış ve Yasa Dışı Yollarla İhraç Edilmiş Kültür Varlıkları 

Hakkında Sözleşme (UNINDROIT Sözleşmesi, 1995) 

1926 yılında kurulan UNIDROIT (International Institute for the Unification of 
Private Law-Özel Hukukun Birleştirilmesine İlişkin Uluslararası Enstitü), merkezi 
Roma’da bulunan bağımsız bir hükümetlerarası kurumdur. Söz konusu kurumun amacı; 
devletler arasında ticaret hukuku başta olmak üzere, özel hukuk konularının 
güncelleştirilmesi, uyumlu hâle getirilmesi ve koordinasyonuna ilişkin ihtiyaçların ve 
yöntemlerin araştırılmasıdır.233 

UNESCO tarafından UNIDROIT’ya yapılan talepte, UNESCO 1970 
Sözleşmesi’nin uygulanabilirliğini sağlayacak, tamamlayıcı nitelikte bir sözleşme taslağı 
hazırlanması istenmiştir. Bu kapsamda hazırlanan Çalınmış ve Yasa Dışı Yollarla İhraç 
Edilmiş Kültür Varlıkları Hakkında Sözleşme, 24 Haziran 1995 tarihinde Roma’da son 
şeklini almış ve 1 Temmuz 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme, Şubat 2018 tarihi 
itibariyle 42 ülke tarafından onaylanmıştır.234 Ülkemiz bu Sözleşme’yi henüz 
imzalamamıştır. 

Kültür varlıklarının yasa dışı trafiğini kontrol altına alabilmek ve bununla mücadele 
edebilmek amaçlı hazırlanmış olan UNESCO 1970 ve UNIDROIT 1995 Sözleşmeleri, 
birbirlerini tamamlayıcı düzenlemelerdir. UNESCO 1970 Sözleşmesi, çalıntı kaydı ve 
envanteri olmayan, yani kaçak kazılar yoluyla yurt dışına çıkarılmış kültür varlıklarının 

																																																													
230 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0060 (Erişim tarihi: 
25.02.2018), madde 5.  
231 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0060 (Erişim tarihi: 
25.02.2018). 
232 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0060 (Erişim tarihi: 
25.02.2018), madde 8. 
233 http://www.unesco.org.tr/?page=11:238:: (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
234 https://www.unidroit.org/status-cp : (Erişim tarihi: 25.02.2018).	
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olmasına bir sonuç bağlanmamalıdır. Bu durumda davacı için kültür varlığının yerini ve 
zilyedin kimliğini bilme anı, zilyede yönelteceği iade talebinde belirginleşmektedir.”239  

Sözleşme’ye üye kaynak ülkeler, yasa dışı yollarla ihraç edilmiş kültür varlıklarının 
iadesi talebinde bulunduğunda, söz konusu varlığın ülkesi için önemli bir kültürel değer 
olduğunu, bu değerin ülkesinde bulunan diğer varlıklarla bir bütünlük oluşturduğunu, 
bilimsel ve tarihsel bilginin korunmasının amaçlandığını, ülkesindeki ilkel bir topluluk 
ve/veya kabile tarafından geleneksel ya da ayinsel amaçlarla kullanıldığını, bu durumun 
ülke menfaatlerine büyük ölçüde zarar verdiğini belirtmelidir.240 

Sözleşme, iyi niyetli alıcı olarak kültür varlığının zilyedini elinde bulunduran kişiye 
hakça bir tazminat ödenmesini kabul etmiştir. Ancak bu tazminatı hak edebilmesi için, 
kültür varlığını alırken gereken özeni gösterdiğini ve bu varlığın çalıntı olduğunu 
bilmediğini ispatlaması gerekmektedir.241 

UNIDROIT 1995 Sözleşmesi’nde belgenin geriye yürümezlik niteliği açıkça 
belirtilmiştir. Sözleşme kapsamında, taraflarca onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
çalınan veya yasa dışı yollarla ihraç edilen kültür varlıkları için iade taleplerinde 
bulunulabilir.242 

İyi niyetli alıcıya tazminat ödenmesi mülkiyet hukukunun ayrılmaz bir parçası 
olduğu gibi Türk Medeni Kanunu’nda da yer almaktadır. Bununla birlikte, Türkiye, 1981 
yılında taraf olduğu UNESCO 1970 Sözleşmesi ile iyi niyetli alıcıya tazminat verilmesi 
hususunu bu alanda kabul etmiştir. UNIDROIT 1995 Sözleşmesi, iyi niyetli alıcıya 
tazminat verilmesini “gerekli titizliğin gösterilmesi” (due diligence) prensibine bağlamıştır. 
Buna göre, zilyedin makul dikkat gösterdiğini ispatlaması koşuluyla adil ve makul bir 
tazminata hak kazanacağı öngörülmektedir.243 Bu da, kültür varlığı ithal eden ülkelerdeki 
tacir çevrelerini UNIDROIT 1995 Sözleşmesi ile ilgili olarak en çok rahatsız eden 
noktadır. Diğer yandan, UNIDROIT 1995 Sözleşmesi ikili girişim ve diplomatik ilişki 
yoluyla bir eserin iadesini talep etme yolunu kapatmamaktadır. 

Bu Sözleşme’nin iyi niyetli alıcıya tazminat vermesi ve zaman aşımına sınırlama 
getirmesiyle kültür varlığı ithal eden ülkelerin yanında yer aldığı ifade edilmektedir.244 Bu 
çerçevede; Türkiye, uluslararası platformlarda eski eser kaçakçılığından zarar gören 
ülkelerle birlikte kültür varlığı ithal eden konumdaki ülkelere karşı yoğun bir mücadele 
vererek kültür varlıklarının yasa dışı ticaretini önlemeye ve çalınan eserlerin daha düzenli 
ve sorunsuz iadelerini sağlamaya yönelik bağlayıcı kuralları uluslararası sözleşmelere 
koydurmalıdır.245  

 

																																																													
239 Sibel Özel, Uluslararası Alanda Kültür Varlıklarının Korunması (İstanbul: Alkım Yayınevi, 1998), s. 
324. 
240  http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
madde 5/3.  
241   http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
madde 4 ve 4/1. 
242  http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
madde 10. 
243 Özel (2013), s. 250. 
244 Karaduman (2008), s. 127. 
245 Karaduman (2008), s. 191. 
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ICOM, genel olarak müzelerin iş ve işleyişlerini düzenlemekle beraber, kültür 
varlıklarının çalınması, yasa dışı ihraç edilmesi ve kaybı gibi durumlarda, eserin teşhis 
edilmesi ve uluslararası iş birliğinin artırılması amacına yönelik olarak, 1993 yılında J. 
Paul Getty Vakfı tarafından başlatılan Object ID Projesi’ni desteklemiştir.203 Bu projede, 
ICOM’un belirlediği bir forma gerekli bilgilerin girilmesi suretiyle işlem yapılmaktadır. 
Çalıntı objeyi teşhis etmede en önemli unsur, eserin detaylı olarak fotoğraflanmasıdır. 
Ayrıca, formda kültür varlığının hangi kategoriye girdiği (heykel, resim, saat, vs.), hangi 
materyalden ve hangi teknikle yapıldığı (örn.: materyal-ağaç; teknik-oyma), eserin 
boyutları (genişlik, yükseklik, derinlik), ağırlığı, ölçüm yaparken hangi ağırlık biriminin 
kullanıldığı, eseri tanımaya yardımcı olacak başka detaylar varsa (işaret, imza, yazıt, tarih, 
tahribat, onarım, yapım hatası vs.) bu bilgilere yer verilmelidir. Söz konusu formda bunlara 
ek olarak, eserin bilinen bir adı (örn.: Çığlık), konusu (manzara, savaş, Romalı bir kadın 
vs.), eğer biliniyorsa eseri yapan kişi, eserin yapılış tarihi (örn.: Erken Bronz Çağı, 1893, 
erken 17. yüzyıl vs.) gibi bilgilere de yer verilmelidir. Formda, esere ilişkin ek bilgilerin 
yer aldığı (örn.: rengi, şekli, nerede yapıldığı vs.) kısa bir tanım yapılmalı ve form güvenli 
bir yerde saklanmalıdır.  

Kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede ICOM tarafından gerçekleştirilen 
projelerden biri de kültür varlıklarının yasa dışı trafiği hakkındaki uluslararası Gözlem Evi 
(International Observatory on Illicit Traffic in Cultural Goods) programıdır. Söz konusu 
Gözlem Evi, ICOM’un girişimi ve Avrupa Komisyonu İçişleri Genel Müdürlüğünün 
Suçun Önlenmesi Programı kapsamında sağlanan finansal destek ile 2013 yılında 
oluşturulmuştur.204 

Kültür varlığı kaçakçılığı hakkındaki istatistiki verilerin bir merkezde toplanması 
ve bu alandaki bilgi eksikliğinin giderilmesi amacıyla kurulan Gözlem Evi, uluslararası 
kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri, kolluk birimleri, akademisyenler ve özel 
kuruluşlar arasında kurulan uzun vadeli bir iş birliği ağı ve platformudur.205 

Ulusal ve uluslararası düzeyde kültür varlıklarının yasa dışı ticaretini önlemeye 
katkıda bulunmak için oluşturulan Gözlem Evi, kendi bünyesinde oluşturduğu internet 
sitesi ile paydaşların ve halkın kullanımına açık büyük bir bilgi bankası sunmayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca, yasa dışı kültür varlığı ticaretindeki eğilime ilişkin vaka 
örneklerini, istatistikleri, analizleri ve makaleleri içeren üçer yıllık izleme raporları 
hazırlamakta olup ilk raporunu 2015 yılında yayınlamıştır.206 

Bunlara ek olarak, ICOM tarafından belirli aralıklarla hazırlanan ICOM Acil 
Durum Kırmızı Listesi, dünyanın çeşitli noktalarında meydana gelen karışıklık ve silahlı 
çatışma durumlarında köken ülkelerin kültür varlıklarının korunması için yayınlanan bir 
broşürdür. Bu listede yayınlanan eserler, ülkelerden çalınan kültür varlıkları değildir. 
Ülkelerin kültürel miras kurumlarının envanterinde kayıtlı eserlerden örnekler 
içermektedir. Bu özelliğiyle tehlike altındaki kültür varlıklarının tanınmasını sağlayıcı bir 
rehber niteliğindedir. 

																																																													
203 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/object-id/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
204 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-observatory-on-illicit-traffic-
in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
205 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-observatory-on-illicit-traffic-
in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
206 http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/publications/Book_observatory_illicit_traffic_version_ 
issuu.pdf . İlk rapor için bkz. http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-
observatory-on-illicit-traffic-in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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iadesi usül ve yöntemini detaylandırmazken,235 UNIDROIT 1995 Sözleşmesi bu eksikliği 
gidermiş ve kaçak kazılar yoluyla yurt dışına çıkarılan ve dolayısıyla envanter bilgileri ve 
fotoğrafı bulunmayan eserlerin iadesi hakkında daha açık hükümler getirmiştir. Bu 
kapsamda Sözleşme, her türlü çalınmış kültür varlıklarını içermekte ve tüm kültür 
varlıklarının ülkelerine iade edilmelerini şart koşmaktadır. Bu iki Sözleşme’nin birbirini 
tamamlayıcılığı; birinin diplomatik temel, diğerinin ise mülkiyet hukuku üzerine 
oturmasıyla açıklanabilir. Kendini uygulayan bir Sözleşme olan ve uygulama kanuna gerek 
duymayan UNIDROIT 1995, hukuki uygulamalara bir standart getirmektedir. 

UNIDROIT 1995 Sözleşmesi’nin hedefi, yasa dışı yollarla ihraç edilmiş veya 
çalınmış kültür varlıklarının, kaynak ülkeye veya sahibi olan şahsa iadesi ile ilgili 
uygulanabilir yöntemler ve çözümler ortaya koymaktır. Sözleşme, yasa dışı yollarla ihraç 
edilmiş kültür varlıkları ile çalınmış kültür varlıklarının iadesi işlemleri için ayrı ayrı 
düzenlemeler getirmiştir. Sözleşme’de çalıntı kültür varlıkları; kanunsuz yapılan kazılarda 
çıkarılan veya kanuna uygun yapılan kazılarda kanunsuz olarak alıkonulan kültür varlıkları 
olarak tanımlanmıştır.236 Buna göre, çalınan kültür varlıkları ve yasa dışı ihraç edilmiş 
kültür varlıkları için iade işlemleri ayrı bölümlerde düzenlenmiştir. Çalıntı kültür varlığına 
ilişkin şahıslar tarafından da iade talebinde bulunulabilirken, yasa dışı yollarla ihraç 
edilmiş kültür varlıklarına ilişkin iade talebi sadece Sözleşme'ye üye ülkeler tarafından 
yapılabilecektir. 

UNIDROIT 1995 Sözleşmesi’nde yasa dışı yollarla ihraç edilmiş kültür 
varlıklarının iadesi zaman aşımı süresine bağlanmıştır. Ancak, bu zaman aşımı süresi 
çalıntı kültür varlıkları için geçerli olup; kamusal nitelikli bir koleksiyona, arkeolojik bir 
alana veya anıta ait kültür varlıklar için esnek bırakılmıştır. Şöyle ki; kaynak ülke, iade 
talebini kültür varlığının, malın ve objenin yerini veya kimde olduğunu tespit ettiği tarihten 
itibaren 3 yıl, hırsızlığın yapıldığı tarihten itibaren 50 yıl içinde yapabilecekken, bu husus, 
50 yıl içinde iade talebinde bulunulma zorunluluğu kamusal nitelikli bir koleksiyona, 
arkeolojik bir alana veya anıta ait kültür varlıkları için kaldırılmıştır. Bununla birlikte, taraf 
ülke, ulusal mevzuatında yer alması şartı ile 3. maddenin 5. fıkrasında da tarif edilen bir 
talebin, 75 yıl veya daha uzun süreye tabi olduğunu ilan edebilir.237  

Türkiye bu Anlaşma’ya taraf olmayı kabul etmesi hâlinde, taraf olma sürecinde 3. 
maddenin 5. fıkrası altında vereceği yazılı ifade ile zaman aşımına tabi olmayacağı 
hususunda bir şerh koymalıdır. Bunun yanı sıra, bir eserin nerede ve kimde olduğunu 
öğrendikten sonra davacının 3 yıl içinde harekete geçme zorunluluğu bulunmaktadır.238 
Prof. Dr. Sibel Özel, eserin nerede olduğunu öğrenme durumunu şu şekilde özetlemiştir: 
“Davacı için kesin olarak, tartışmaya imkân vermeyecek şekilde, kültür varlığının yeri ve 
zilyedin kimliğini bilme anı esas alınmalıdır. Davacının devlet olması hâlinde ise, devletin 
yetkili makamlarının kültür varlığının yerini ve zilyedin kimliğini bilip bilmemeleri 
önemlidir. Yoksa o devletin bir diplomatının bir müzede sergilenen eseri tesadüfen görmüş 

																																																													
235 Akipek (1992), s. 316. 
236  http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
madde 3/1 ve 2. 
237  http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
madde 3/3-4-5. 
238 Sibel Özel, “Kültür Varlıklarının İadesinde Doğrudan Uygulanma Kabiliyeti Olan Uluslararası Sözleşme: 
Çalınan ya da Yasa Dışı Olarak İhraç Edilen Kültürel Objelerle İlgili 1995 UNIDROIT Konvansiyonu,” 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi cilt: 19, sayı: 2 (2013): 237-258. 
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ülke, ulusal mevzuatında yer alması şartı ile 3. maddenin 5. fıkrasında da tarif edilen bir 
talebin, 75 yıl veya daha uzun süreye tabi olduğunu ilan edebilir.237  

Türkiye bu Anlaşma’ya taraf olmayı kabul etmesi hâlinde, taraf olma sürecinde 3. 
maddenin 5. fıkrası altında vereceği yazılı ifade ile zaman aşımına tabi olmayacağı 
hususunda bir şerh koymalıdır. Bunun yanı sıra, bir eserin nerede ve kimde olduğunu 
öğrendikten sonra davacının 3 yıl içinde harekete geçme zorunluluğu bulunmaktadır.238 
Prof. Dr. Sibel Özel, eserin nerede olduğunu öğrenme durumunu şu şekilde özetlemiştir: 
“Davacı için kesin olarak, tartışmaya imkân vermeyecek şekilde, kültür varlığının yeri ve 
zilyedin kimliğini bilme anı esas alınmalıdır. Davacının devlet olması hâlinde ise, devletin 
yetkili makamlarının kültür varlığının yerini ve zilyedin kimliğini bilip bilmemeleri 
önemlidir. Yoksa o devletin bir diplomatının bir müzede sergilenen eseri tesadüfen görmüş 

																																																													
235 Akipek (1992), s. 316. 
236  http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
madde 3/1 ve 2. 
237  http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
madde 3/3-4-5. 
238 Sibel Özel, “Kültür Varlıklarının İadesinde Doğrudan Uygulanma Kabiliyeti Olan Uluslararası Sözleşme: 
Çalınan ya da Yasa Dışı Olarak İhraç Edilen Kültürel Objelerle İlgili 1995 UNIDROIT Konvansiyonu,” 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi cilt: 19, sayı: 2 (2013): 237-258. 
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iadesi usül ve yöntemini detaylandırmazken,235 UNIDROIT 1995 Sözleşmesi bu eksikliği 
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236  http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
madde 3/1 ve 2. 
237  http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
madde 3/3-4-5. 
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arasında iş birliği ve görüş alışverişini artırmak amaçlanmaktadır. Yasa dışı olarak köken 
ülkeden çıkarılmış kültür varlığını tanımlayıcı bilgi ve o eserin ait olduğu devlet 
kanunlarına aykırı bir şekilde yurt dışına çıkarıldığına ilişkin yetkili makamlardan alınmış 
bir belge ile herhangi bir kültür varlığı kaçakçılığı durumunun o kültür varlığının 
bulunduğu ülke makamlarına iletilmesi; bunun akabinde ise diğer üye devletlerle IMI 
kullanılarak bilgi alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.230  

Yönerge, kültür varlığının köken ülkeye iadesi sürecinde o varlığı bulunduran 
ülkeye, tıpkı UNIDROIT 1995 Sözleşmesi’nde olduğu gibi, “gerekli titizliğin 
gösterilmesi” (due diligence) prensibine göre hareket etmesi durumunda makul bir 
tazminat verilmesini kabul etmektedir.231  

Yönerge’nin 8. maddesi zaman aşımı konusunu ele almaktadır. Buna göre, talip üye 
devletin kültür varlığının çalıntı tarihini ve zilyedini tespitini müteakip 3 yıl içinde yetkili 
makamlarınca başvuruda bulunması hususunun üye devletlerin kendi mevzuatında yer 
alması öngörülmektedir. Böyle durumlar kültür varlığının üye devlet toprağından 
çalınmasını takip eden 30 yıl içinde gündeme getirilebilmekte, ancak dinî yapı ve 
kurumlardan çalınan eserler için 75 yıllık bir zaman aşımı süresi belirlenmektedir. Bu süre, 
üye devletlerin ikili anlaşmaları gereği daha geniş tutulabilmektedir.232 

 

4.3.5. Çalınmış ve Yasa Dışı Yollarla İhraç Edilmiş Kültür Varlıkları 

Hakkında Sözleşme (UNINDROIT Sözleşmesi, 1995) 

1926 yılında kurulan UNIDROIT (International Institute for the Unification of 
Private Law-Özel Hukukun Birleştirilmesine İlişkin Uluslararası Enstitü), merkezi 
Roma’da bulunan bağımsız bir hükümetlerarası kurumdur. Söz konusu kurumun amacı; 
devletler arasında ticaret hukuku başta olmak üzere, özel hukuk konularının 
güncelleştirilmesi, uyumlu hâle getirilmesi ve koordinasyonuna ilişkin ihtiyaçların ve 
yöntemlerin araştırılmasıdır.233 

UNESCO tarafından UNIDROIT’ya yapılan talepte, UNESCO 1970 
Sözleşmesi’nin uygulanabilirliğini sağlayacak, tamamlayıcı nitelikte bir sözleşme taslağı 
hazırlanması istenmiştir. Bu kapsamda hazırlanan Çalınmış ve Yasa Dışı Yollarla İhraç 
Edilmiş Kültür Varlıkları Hakkında Sözleşme, 24 Haziran 1995 tarihinde Roma’da son 
şeklini almış ve 1 Temmuz 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme, Şubat 2018 tarihi 
itibariyle 42 ülke tarafından onaylanmıştır.234 Ülkemiz bu Sözleşme’yi henüz 
imzalamamıştır. 

Kültür varlıklarının yasa dışı trafiğini kontrol altına alabilmek ve bununla mücadele 
edebilmek amaçlı hazırlanmış olan UNESCO 1970 ve UNIDROIT 1995 Sözleşmeleri, 
birbirlerini tamamlayıcı düzenlemelerdir. UNESCO 1970 Sözleşmesi, çalıntı kaydı ve 
envanteri olmayan, yani kaçak kazılar yoluyla yurt dışına çıkarılmış kültür varlıklarının 

																																																													
230 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0060 (Erişim tarihi: 
25.02.2018), madde 5.  
231 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0060 (Erişim tarihi: 
25.02.2018). 
232 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0060 (Erişim tarihi: 
25.02.2018), madde 8. 
233 http://www.unesco.org.tr/?page=11:238:: (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
234 https://www.unidroit.org/status-cp : (Erişim tarihi: 25.02.2018).	
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ICOM, genel olarak müzelerin iş ve işleyişlerini düzenlemekle beraber, kültür 
varlıklarının çalınması, yasa dışı ihraç edilmesi ve kaybı gibi durumlarda, eserin teşhis 
edilmesi ve uluslararası iş birliğinin artırılması amacına yönelik olarak, 1993 yılında J. 
Paul Getty Vakfı tarafından başlatılan Object ID Projesi’ni desteklemiştir.203 Bu projede, 
ICOM’un belirlediği bir forma gerekli bilgilerin girilmesi suretiyle işlem yapılmaktadır. 
Çalıntı objeyi teşhis etmede en önemli unsur, eserin detaylı olarak fotoğraflanmasıdır. 
Ayrıca, formda kültür varlığının hangi kategoriye girdiği (heykel, resim, saat, vs.), hangi 
materyalden ve hangi teknikle yapıldığı (örn.: materyal-ağaç; teknik-oyma), eserin 
boyutları (genişlik, yükseklik, derinlik), ağırlığı, ölçüm yaparken hangi ağırlık biriminin 
kullanıldığı, eseri tanımaya yardımcı olacak başka detaylar varsa (işaret, imza, yazıt, tarih, 
tahribat, onarım, yapım hatası vs.) bu bilgilere yer verilmelidir. Söz konusu formda bunlara 
ek olarak, eserin bilinen bir adı (örn.: Çığlık), konusu (manzara, savaş, Romalı bir kadın 
vs.), eğer biliniyorsa eseri yapan kişi, eserin yapılış tarihi (örn.: Erken Bronz Çağı, 1893, 
erken 17. yüzyıl vs.) gibi bilgilere de yer verilmelidir. Formda, esere ilişkin ek bilgilerin 
yer aldığı (örn.: rengi, şekli, nerede yapıldığı vs.) kısa bir tanım yapılmalı ve form güvenli 
bir yerde saklanmalıdır.  

Kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede ICOM tarafından gerçekleştirilen 
projelerden biri de kültür varlıklarının yasa dışı trafiği hakkındaki uluslararası Gözlem Evi 
(International Observatory on Illicit Traffic in Cultural Goods) programıdır. Söz konusu 
Gözlem Evi, ICOM’un girişimi ve Avrupa Komisyonu İçişleri Genel Müdürlüğünün 
Suçun Önlenmesi Programı kapsamında sağlanan finansal destek ile 2013 yılında 
oluşturulmuştur.204 

Kültür varlığı kaçakçılığı hakkındaki istatistiki verilerin bir merkezde toplanması 
ve bu alandaki bilgi eksikliğinin giderilmesi amacıyla kurulan Gözlem Evi, uluslararası 
kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri, kolluk birimleri, akademisyenler ve özel 
kuruluşlar arasında kurulan uzun vadeli bir iş birliği ağı ve platformudur.205 

Ulusal ve uluslararası düzeyde kültür varlıklarının yasa dışı ticaretini önlemeye 
katkıda bulunmak için oluşturulan Gözlem Evi, kendi bünyesinde oluşturduğu internet 
sitesi ile paydaşların ve halkın kullanımına açık büyük bir bilgi bankası sunmayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca, yasa dışı kültür varlığı ticaretindeki eğilime ilişkin vaka 
örneklerini, istatistikleri, analizleri ve makaleleri içeren üçer yıllık izleme raporları 
hazırlamakta olup ilk raporunu 2015 yılında yayınlamıştır.206 

Bunlara ek olarak, ICOM tarafından belirli aralıklarla hazırlanan ICOM Acil 
Durum Kırmızı Listesi, dünyanın çeşitli noktalarında meydana gelen karışıklık ve silahlı 
çatışma durumlarında köken ülkelerin kültür varlıklarının korunması için yayınlanan bir 
broşürdür. Bu listede yayınlanan eserler, ülkelerden çalınan kültür varlıkları değildir. 
Ülkelerin kültürel miras kurumlarının envanterinde kayıtlı eserlerden örnekler 
içermektedir. Bu özelliğiyle tehlike altındaki kültür varlıklarının tanınmasını sağlayıcı bir 
rehber niteliğindedir. 

																																																													
203 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/object-id/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
204 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-observatory-on-illicit-traffic-
in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
205 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-observatory-on-illicit-traffic-
in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
206 http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/publications/Book_observatory_illicit_traffic_version_ 
issuu.pdf . İlk rapor için bkz. http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-
observatory-on-illicit-traffic-in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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olmasına bir sonuç bağlanmamalıdır. Bu durumda davacı için kültür varlığının yerini ve 
zilyedin kimliğini bilme anı, zilyede yönelteceği iade talebinde belirginleşmektedir.”239  

Sözleşme’ye üye kaynak ülkeler, yasa dışı yollarla ihraç edilmiş kültür varlıklarının 
iadesi talebinde bulunduğunda, söz konusu varlığın ülkesi için önemli bir kültürel değer 
olduğunu, bu değerin ülkesinde bulunan diğer varlıklarla bir bütünlük oluşturduğunu, 
bilimsel ve tarihsel bilginin korunmasının amaçlandığını, ülkesindeki ilkel bir topluluk 
ve/veya kabile tarafından geleneksel ya da ayinsel amaçlarla kullanıldığını, bu durumun 
ülke menfaatlerine büyük ölçüde zarar verdiğini belirtmelidir.240 

Sözleşme, iyi niyetli alıcı olarak kültür varlığının zilyedini elinde bulunduran kişiye 
hakça bir tazminat ödenmesini kabul etmiştir. Ancak bu tazminatı hak edebilmesi için, 
kültür varlığını alırken gereken özeni gösterdiğini ve bu varlığın çalıntı olduğunu 
bilmediğini ispatlaması gerekmektedir.241 

UNIDROIT 1995 Sözleşmesi’nde belgenin geriye yürümezlik niteliği açıkça 
belirtilmiştir. Sözleşme kapsamında, taraflarca onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
çalınan veya yasa dışı yollarla ihraç edilen kültür varlıkları için iade taleplerinde 
bulunulabilir.242 

İyi niyetli alıcıya tazminat ödenmesi mülkiyet hukukunun ayrılmaz bir parçası 
olduğu gibi Türk Medeni Kanunu’nda da yer almaktadır. Bununla birlikte, Türkiye, 1981 
yılında taraf olduğu UNESCO 1970 Sözleşmesi ile iyi niyetli alıcıya tazminat verilmesi 
hususunu bu alanda kabul etmiştir. UNIDROIT 1995 Sözleşmesi, iyi niyetli alıcıya 
tazminat verilmesini “gerekli titizliğin gösterilmesi” (due diligence) prensibine bağlamıştır. 
Buna göre, zilyedin makul dikkat gösterdiğini ispatlaması koşuluyla adil ve makul bir 
tazminata hak kazanacağı öngörülmektedir.243 Bu da, kültür varlığı ithal eden ülkelerdeki 
tacir çevrelerini UNIDROIT 1995 Sözleşmesi ile ilgili olarak en çok rahatsız eden 
noktadır. Diğer yandan, UNIDROIT 1995 Sözleşmesi ikili girişim ve diplomatik ilişki 
yoluyla bir eserin iadesini talep etme yolunu kapatmamaktadır. 

Bu Sözleşme’nin iyi niyetli alıcıya tazminat vermesi ve zaman aşımına sınırlama 
getirmesiyle kültür varlığı ithal eden ülkelerin yanında yer aldığı ifade edilmektedir.244 Bu 
çerçevede; Türkiye, uluslararası platformlarda eski eser kaçakçılığından zarar gören 
ülkelerle birlikte kültür varlığı ithal eden konumdaki ülkelere karşı yoğun bir mücadele 
vererek kültür varlıklarının yasa dışı ticaretini önlemeye ve çalınan eserlerin daha düzenli 
ve sorunsuz iadelerini sağlamaya yönelik bağlayıcı kuralları uluslararası sözleşmelere 
koydurmalıdır.245  

 

																																																													
239 Sibel Özel, Uluslararası Alanda Kültür Varlıklarının Korunması (İstanbul: Alkım Yayınevi, 1998), s. 
324. 
240  http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
madde 5/3.  
241   http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
madde 4 ve 4/1. 
242  http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
madde 10. 
243 Özel (2013), s. 250. 
244 Karaduman (2008), s. 127. 
245 Karaduman (2008), s. 191. 
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çalınan veya yasa dışı yollarla ihraç edilen kültür varlıkları için iade taleplerinde 
bulunulabilir.242 

İyi niyetli alıcıya tazminat ödenmesi mülkiyet hukukunun ayrılmaz bir parçası 
olduğu gibi Türk Medeni Kanunu’nda da yer almaktadır. Bununla birlikte, Türkiye, 1981 
yılında taraf olduğu UNESCO 1970 Sözleşmesi ile iyi niyetli alıcıya tazminat verilmesi 
hususunu bu alanda kabul etmiştir. UNIDROIT 1995 Sözleşmesi, iyi niyetli alıcıya 
tazminat verilmesini “gerekli titizliğin gösterilmesi” (due diligence) prensibine bağlamıştır. 
Buna göre, zilyedin makul dikkat gösterdiğini ispatlaması koşuluyla adil ve makul bir 
tazminata hak kazanacağı öngörülmektedir.243 Bu da, kültür varlığı ithal eden ülkelerdeki 
tacir çevrelerini UNIDROIT 1995 Sözleşmesi ile ilgili olarak en çok rahatsız eden 
noktadır. Diğer yandan, UNIDROIT 1995 Sözleşmesi ikili girişim ve diplomatik ilişki 
yoluyla bir eserin iadesini talep etme yolunu kapatmamaktadır. 

Bu Sözleşme’nin iyi niyetli alıcıya tazminat vermesi ve zaman aşımına sınırlama 
getirmesiyle kültür varlığı ithal eden ülkelerin yanında yer aldığı ifade edilmektedir.244 Bu 
çerçevede; Türkiye, uluslararası platformlarda eski eser kaçakçılığından zarar gören 
ülkelerle birlikte kültür varlığı ithal eden konumdaki ülkelere karşı yoğun bir mücadele 
vererek kültür varlıklarının yasa dışı ticaretini önlemeye ve çalınan eserlerin daha düzenli 
ve sorunsuz iadelerini sağlamaya yönelik bağlayıcı kuralları uluslararası sözleşmelere 
koydurmalıdır.245  

 

																																																													
239 Sibel Özel, Uluslararası Alanda Kültür Varlıklarının Korunması (İstanbul: Alkım Yayınevi, 1998), s. 
324. 
240  http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
madde 5/3.  
241   http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
madde 4 ve 4/1. 
242  http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
madde 10. 
243 Özel (2013), s. 250. 
244 Karaduman (2008), s. 127. 
245 Karaduman (2008), s. 191. 
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4.3.6. Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) 

Dünya Gümrük Örgütü, 15 Aralık 1950 tarihinde imzalanarak 4 Kasım 1952 
tarihinde yürürlüğe girmiş olan Gümrük İşbirliği Konseyi Sözleşmesi ile kurulmuştur. 

Ulusal gümrük idarelerinin etkili ve verimli çalışmalarını sağlamak ve geliştirmek 
amacıyla kurulmuş, bağımsız, hükümetlerarası bir kuruluş olan DGÖ; ilk toplantısını 26 
Ocak 1953 tarihinde, aralarında ülkemizin de bulunduğu 17 ülkenin katılımıyla yapmış 
olup, günümüzde uluslararası ticaretin %98’ini gerçekleştiren 180 üyeye sahiptir.246 

DGÖ, gümrük ile ilgili politikaların oluşturulması, uygulamaya ilişkin 
düzenlemelerin yapılması ve gümrük suçlarıyla mücadele hususlarında çalışmalar 
yürütmektedir. Bu kapsamda, DGÖ, CEN Sistemi üzerindeki ARCHEO isimli bir 
uygulamasıyla ülkelerin gümrük birimlerine tarihî eser kaçakçılığı ile ilgili bilgi paylaşımı 
ve iş birliği imkânı sağlamaktadır. Paylaşılan bilgiler arasında yakalamalar ve muhtemel 
veya devam etmekte olan trafik hakkında güncel veriler gibi gerçek zamanlı bilgiler de 
bulunmaktadır. Sistem ayrıca, şüphe barındıran eşya tespiti durumunda DGÖ RILO 
aracılığıyla kısa sürede uzman yardımı alma imkânı sunmaktadır.247 DGÖ, kültür varlığı 
kaçakçılığıyla mücadele amacıyla ülkemizin katıldığı uluslararası düzeyde operasyonlarda 
da bulunmaktadır.248 

 

4.3.7. Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) 

1956 yılında Viyana’da kurulan INTERPOL (Uluslararası Kriminal Polis 
Teşkilatı), uluslararası seviyede suçların önlenmesi, bastırılması, sanıkların izlenmesi, 
yakalanması, tutuklanması ve iade edilinceye kadar devam eden işlemlerin yürütülmesi 
görevlerini yerine getiren bir polis teşkilatıdır. Günümüz itibariyle 190 üyesi olan 
INTERPOL’e ülkemiz 8 Ocak 1930 tarih ve 8761 sayılı, Atatürk’ün imzaladığı kararname 
ile üye olmuştur.249 

Başta organize suç grupları olmak üzere uluslararası suç ve suçlulara karşı 
mücadelede başarılı olabilmek amacıyla kurulmuş olan INTERPOL, diplomatik ilişkileri 
olmayan ülkeler arasında dahi polis iş birliğini kolaylaştırmayı ve en geniş düzeyde 
yardımlaşmayı sağlamayı amaçlamaktadır. Yürütülen polis iş birliği faaliyetleri, ülkelerin 
kendi yasal mevzuatı çerçevesinde ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ruhuna uygun 
olarak devam ettirilmektedir.  

Kültür varlıklarının yasa dışı dolaşımını engellemede INTERPOL aktif olarak 
görev almaktadır. INTERPOL veri tabanlarından biri olan Çalıntı Sanat Eseri Veri Tabanı 
ile tüm dünya üzerinde çalıntı olarak bildirilen sanatsal ve kültürel varlıklara ait bilgilerle 
eserler arattırılmakta ve bulunduğu takdirde iadeleri sağlanmaktadır.250 

																																																													
246 http://ab.gtb.gov.tr/uluslararasi-orgutler/dunya-gumruk-orgutu (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
247 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu’nun 
26 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
248 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu’nun 
26 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
249 Karaduman (2008), s. 128. 
250 Karaduman (2008), s. 128. 
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olmasına bir sonuç bağlanmamalıdır. Bu durumda davacı için kültür varlığının yerini ve 
zilyedin kimliğini bilme anı, zilyede yönelteceği iade talebinde belirginleşmektedir.”239  

Sözleşme’ye üye kaynak ülkeler, yasa dışı yollarla ihraç edilmiş kültür varlıklarının 
iadesi talebinde bulunduğunda, söz konusu varlığın ülkesi için önemli bir kültürel değer 
olduğunu, bu değerin ülkesinde bulunan diğer varlıklarla bir bütünlük oluşturduğunu, 
bilimsel ve tarihsel bilginin korunmasının amaçlandığını, ülkesindeki ilkel bir topluluk 
ve/veya kabile tarafından geleneksel ya da ayinsel amaçlarla kullanıldığını, bu durumun 
ülke menfaatlerine büyük ölçüde zarar verdiğini belirtmelidir.240 
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239 Sibel Özel, Uluslararası Alanda Kültür Varlıklarının Korunması (İstanbul: Alkım Yayınevi, 1998), s. 
324. 
240  http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
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241   http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
madde 4 ve 4/1. 
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ICOM, genel olarak müzelerin iş ve işleyişlerini düzenlemekle beraber, kültür 
varlıklarının çalınması, yasa dışı ihraç edilmesi ve kaybı gibi durumlarda, eserin teşhis 
edilmesi ve uluslararası iş birliğinin artırılması amacına yönelik olarak, 1993 yılında J. 
Paul Getty Vakfı tarafından başlatılan Object ID Projesi’ni desteklemiştir.203 Bu projede, 
ICOM’un belirlediği bir forma gerekli bilgilerin girilmesi suretiyle işlem yapılmaktadır. 
Çalıntı objeyi teşhis etmede en önemli unsur, eserin detaylı olarak fotoğraflanmasıdır. 
Ayrıca, formda kültür varlığının hangi kategoriye girdiği (heykel, resim, saat, vs.), hangi 
materyalden ve hangi teknikle yapıldığı (örn.: materyal-ağaç; teknik-oyma), eserin 
boyutları (genişlik, yükseklik, derinlik), ağırlığı, ölçüm yaparken hangi ağırlık biriminin 
kullanıldığı, eseri tanımaya yardımcı olacak başka detaylar varsa (işaret, imza, yazıt, tarih, 
tahribat, onarım, yapım hatası vs.) bu bilgilere yer verilmelidir. Söz konusu formda bunlara 
ek olarak, eserin bilinen bir adı (örn.: Çığlık), konusu (manzara, savaş, Romalı bir kadın 
vs.), eğer biliniyorsa eseri yapan kişi, eserin yapılış tarihi (örn.: Erken Bronz Çağı, 1893, 
erken 17. yüzyıl vs.) gibi bilgilere de yer verilmelidir. Formda, esere ilişkin ek bilgilerin 
yer aldığı (örn.: rengi, şekli, nerede yapıldığı vs.) kısa bir tanım yapılmalı ve form güvenli 
bir yerde saklanmalıdır.  

Kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede ICOM tarafından gerçekleştirilen 
projelerden biri de kültür varlıklarının yasa dışı trafiği hakkındaki uluslararası Gözlem Evi 
(International Observatory on Illicit Traffic in Cultural Goods) programıdır. Söz konusu 
Gözlem Evi, ICOM’un girişimi ve Avrupa Komisyonu İçişleri Genel Müdürlüğünün 
Suçun Önlenmesi Programı kapsamında sağlanan finansal destek ile 2013 yılında 
oluşturulmuştur.204 

Kültür varlığı kaçakçılığı hakkındaki istatistiki verilerin bir merkezde toplanması 
ve bu alandaki bilgi eksikliğinin giderilmesi amacıyla kurulan Gözlem Evi, uluslararası 
kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri, kolluk birimleri, akademisyenler ve özel 
kuruluşlar arasında kurulan uzun vadeli bir iş birliği ağı ve platformudur.205 

Ulusal ve uluslararası düzeyde kültür varlıklarının yasa dışı ticaretini önlemeye 
katkıda bulunmak için oluşturulan Gözlem Evi, kendi bünyesinde oluşturduğu internet 
sitesi ile paydaşların ve halkın kullanımına açık büyük bir bilgi bankası sunmayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca, yasa dışı kültür varlığı ticaretindeki eğilime ilişkin vaka 
örneklerini, istatistikleri, analizleri ve makaleleri içeren üçer yıllık izleme raporları 
hazırlamakta olup ilk raporunu 2015 yılında yayınlamıştır.206 

Bunlara ek olarak, ICOM tarafından belirli aralıklarla hazırlanan ICOM Acil 
Durum Kırmızı Listesi, dünyanın çeşitli noktalarında meydana gelen karışıklık ve silahlı 
çatışma durumlarında köken ülkelerin kültür varlıklarının korunması için yayınlanan bir 
broşürdür. Bu listede yayınlanan eserler, ülkelerden çalınan kültür varlıkları değildir. 
Ülkelerin kültürel miras kurumlarının envanterinde kayıtlı eserlerden örnekler 
içermektedir. Bu özelliğiyle tehlike altındaki kültür varlıklarının tanınmasını sağlayıcı bir 
rehber niteliğindedir. 

																																																													
203 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/object-id/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
204 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-observatory-on-illicit-traffic-
in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
205 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-observatory-on-illicit-traffic-
in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
206 http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/publications/Book_observatory_illicit_traffic_version_ 
issuu.pdf . İlk rapor için bkz. http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-
observatory-on-illicit-traffic-in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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olmasına bir sonuç bağlanmamalıdır. Bu durumda davacı için kültür varlığının yerini ve 
zilyedin kimliğini bilme anı, zilyede yönelteceği iade talebinde belirginleşmektedir.”239  
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olduğunu, bu değerin ülkesinde bulunan diğer varlıklarla bir bütünlük oluşturduğunu, 
bilimsel ve tarihsel bilginin korunmasının amaçlandığını, ülkesindeki ilkel bir topluluk 
ve/veya kabile tarafından geleneksel ya da ayinsel amaçlarla kullanıldığını, bu durumun 
ülke menfaatlerine büyük ölçüde zarar verdiğini belirtmelidir.240 

Sözleşme, iyi niyetli alıcı olarak kültür varlığının zilyedini elinde bulunduran kişiye 
hakça bir tazminat ödenmesini kabul etmiştir. Ancak bu tazminatı hak edebilmesi için, 
kültür varlığını alırken gereken özeni gösterdiğini ve bu varlığın çalıntı olduğunu 
bilmediğini ispatlaması gerekmektedir.241 

UNIDROIT 1995 Sözleşmesi’nde belgenin geriye yürümezlik niteliği açıkça 
belirtilmiştir. Sözleşme kapsamında, taraflarca onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
çalınan veya yasa dışı yollarla ihraç edilen kültür varlıkları için iade taleplerinde 
bulunulabilir.242 

İyi niyetli alıcıya tazminat ödenmesi mülkiyet hukukunun ayrılmaz bir parçası 
olduğu gibi Türk Medeni Kanunu’nda da yer almaktadır. Bununla birlikte, Türkiye, 1981 
yılında taraf olduğu UNESCO 1970 Sözleşmesi ile iyi niyetli alıcıya tazminat verilmesi 
hususunu bu alanda kabul etmiştir. UNIDROIT 1995 Sözleşmesi, iyi niyetli alıcıya 
tazminat verilmesini “gerekli titizliğin gösterilmesi” (due diligence) prensibine bağlamıştır. 
Buna göre, zilyedin makul dikkat gösterdiğini ispatlaması koşuluyla adil ve makul bir 
tazminata hak kazanacağı öngörülmektedir.243 Bu da, kültür varlığı ithal eden ülkelerdeki 
tacir çevrelerini UNIDROIT 1995 Sözleşmesi ile ilgili olarak en çok rahatsız eden 
noktadır. Diğer yandan, UNIDROIT 1995 Sözleşmesi ikili girişim ve diplomatik ilişki 
yoluyla bir eserin iadesini talep etme yolunu kapatmamaktadır. 

Bu Sözleşme’nin iyi niyetli alıcıya tazminat vermesi ve zaman aşımına sınırlama 
getirmesiyle kültür varlığı ithal eden ülkelerin yanında yer aldığı ifade edilmektedir.244 Bu 
çerçevede; Türkiye, uluslararası platformlarda eski eser kaçakçılığından zarar gören 
ülkelerle birlikte kültür varlığı ithal eden konumdaki ülkelere karşı yoğun bir mücadele 
vererek kültür varlıklarının yasa dışı ticaretini önlemeye ve çalınan eserlerin daha düzenli 
ve sorunsuz iadelerini sağlamaya yönelik bağlayıcı kuralları uluslararası sözleşmelere 
koydurmalıdır.245  

 

																																																													
239 Sibel Özel, Uluslararası Alanda Kültür Varlıklarının Korunması (İstanbul: Alkım Yayınevi, 1998), s. 
324. 
240  http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
madde 5/3.  
241   http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
madde 4 ve 4/1. 
242  http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
madde 10. 
243 Özel (2013), s. 250. 
244 Karaduman (2008), s. 127. 
245 Karaduman (2008), s. 191. 
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4.3.6. Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) 

Dünya Gümrük Örgütü, 15 Aralık 1950 tarihinde imzalanarak 4 Kasım 1952 
tarihinde yürürlüğe girmiş olan Gümrük İşbirliği Konseyi Sözleşmesi ile kurulmuştur. 

Ulusal gümrük idarelerinin etkili ve verimli çalışmalarını sağlamak ve geliştirmek 
amacıyla kurulmuş, bağımsız, hükümetlerarası bir kuruluş olan DGÖ; ilk toplantısını 26 
Ocak 1953 tarihinde, aralarında ülkemizin de bulunduğu 17 ülkenin katılımıyla yapmış 
olup, günümüzde uluslararası ticaretin %98’ini gerçekleştiren 180 üyeye sahiptir.246 

DGÖ, gümrük ile ilgili politikaların oluşturulması, uygulamaya ilişkin 
düzenlemelerin yapılması ve gümrük suçlarıyla mücadele hususlarında çalışmalar 
yürütmektedir. Bu kapsamda, DGÖ, CEN Sistemi üzerindeki ARCHEO isimli bir 
uygulamasıyla ülkelerin gümrük birimlerine tarihî eser kaçakçılığı ile ilgili bilgi paylaşımı 
ve iş birliği imkânı sağlamaktadır. Paylaşılan bilgiler arasında yakalamalar ve muhtemel 
veya devam etmekte olan trafik hakkında güncel veriler gibi gerçek zamanlı bilgiler de 
bulunmaktadır. Sistem ayrıca, şüphe barındıran eşya tespiti durumunda DGÖ RILO 
aracılığıyla kısa sürede uzman yardımı alma imkânı sunmaktadır.247 DGÖ, kültür varlığı 
kaçakçılığıyla mücadele amacıyla ülkemizin katıldığı uluslararası düzeyde operasyonlarda 
da bulunmaktadır.248 

 

4.3.7. Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) 

1956 yılında Viyana’da kurulan INTERPOL (Uluslararası Kriminal Polis 
Teşkilatı), uluslararası seviyede suçların önlenmesi, bastırılması, sanıkların izlenmesi, 
yakalanması, tutuklanması ve iade edilinceye kadar devam eden işlemlerin yürütülmesi 
görevlerini yerine getiren bir polis teşkilatıdır. Günümüz itibariyle 190 üyesi olan 
INTERPOL’e ülkemiz 8 Ocak 1930 tarih ve 8761 sayılı, Atatürk’ün imzaladığı kararname 
ile üye olmuştur.249 

Başta organize suç grupları olmak üzere uluslararası suç ve suçlulara karşı 
mücadelede başarılı olabilmek amacıyla kurulmuş olan INTERPOL, diplomatik ilişkileri 
olmayan ülkeler arasında dahi polis iş birliğini kolaylaştırmayı ve en geniş düzeyde 
yardımlaşmayı sağlamayı amaçlamaktadır. Yürütülen polis iş birliği faaliyetleri, ülkelerin 
kendi yasal mevzuatı çerçevesinde ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ruhuna uygun 
olarak devam ettirilmektedir.  

Kültür varlıklarının yasa dışı dolaşımını engellemede INTERPOL aktif olarak 
görev almaktadır. INTERPOL veri tabanlarından biri olan Çalıntı Sanat Eseri Veri Tabanı 
ile tüm dünya üzerinde çalıntı olarak bildirilen sanatsal ve kültürel varlıklara ait bilgilerle 
eserler arattırılmakta ve bulunduğu takdirde iadeleri sağlanmaktadır.250 

																																																													
246 http://ab.gtb.gov.tr/uluslararasi-orgutler/dunya-gumruk-orgutu (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
247 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu’nun 
26 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
248 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu’nun 
26 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
249 Karaduman (2008), s. 128. 
250 Karaduman (2008), s. 128. 
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mücadelede başarılı olabilmek amacıyla kurulmuş olan INTERPOL, diplomatik ilişkileri 
olmayan ülkeler arasında dahi polis iş birliğini kolaylaştırmayı ve en geniş düzeyde 
yardımlaşmayı sağlamayı amaçlamaktadır. Yürütülen polis iş birliği faaliyetleri, ülkelerin 
kendi yasal mevzuatı çerçevesinde ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ruhuna uygun 
olarak devam ettirilmektedir.  

Kültür varlıklarının yasa dışı dolaşımını engellemede INTERPOL aktif olarak 
görev almaktadır. INTERPOL veri tabanlarından biri olan Çalıntı Sanat Eseri Veri Tabanı 
ile tüm dünya üzerinde çalıntı olarak bildirilen sanatsal ve kültürel varlıklara ait bilgilerle 
eserler arattırılmakta ve bulunduğu takdirde iadeleri sağlanmaktadır.250 
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26 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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4.3.6. Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) 

Dünya Gümrük Örgütü, 15 Aralık 1950 tarihinde imzalanarak 4 Kasım 1952 
tarihinde yürürlüğe girmiş olan Gümrük İşbirliği Konseyi Sözleşmesi ile kurulmuştur. 
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ve iş birliği imkânı sağlamaktadır. Paylaşılan bilgiler arasında yakalamalar ve muhtemel 
veya devam etmekte olan trafik hakkında güncel veriler gibi gerçek zamanlı bilgiler de 
bulunmaktadır. Sistem ayrıca, şüphe barındıran eşya tespiti durumunda DGÖ RILO 
aracılığıyla kısa sürede uzman yardımı alma imkânı sunmaktadır.247 DGÖ, kültür varlığı 
kaçakçılığıyla mücadele amacıyla ülkemizin katıldığı uluslararası düzeyde operasyonlarda 
da bulunmaktadır.248 
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olmasına bir sonuç bağlanmamalıdır. Bu durumda davacı için kültür varlığının yerini ve 
zilyedin kimliğini bilme anı, zilyede yönelteceği iade talebinde belirginleşmektedir.”239  

Sözleşme’ye üye kaynak ülkeler, yasa dışı yollarla ihraç edilmiş kültür varlıklarının 
iadesi talebinde bulunduğunda, söz konusu varlığın ülkesi için önemli bir kültürel değer 
olduğunu, bu değerin ülkesinde bulunan diğer varlıklarla bir bütünlük oluşturduğunu, 
bilimsel ve tarihsel bilginin korunmasının amaçlandığını, ülkesindeki ilkel bir topluluk 
ve/veya kabile tarafından geleneksel ya da ayinsel amaçlarla kullanıldığını, bu durumun 
ülke menfaatlerine büyük ölçüde zarar verdiğini belirtmelidir.240 

Sözleşme, iyi niyetli alıcı olarak kültür varlığının zilyedini elinde bulunduran kişiye 
hakça bir tazminat ödenmesini kabul etmiştir. Ancak bu tazminatı hak edebilmesi için, 
kültür varlığını alırken gereken özeni gösterdiğini ve bu varlığın çalıntı olduğunu 
bilmediğini ispatlaması gerekmektedir.241 

UNIDROIT 1995 Sözleşmesi’nde belgenin geriye yürümezlik niteliği açıkça 
belirtilmiştir. Sözleşme kapsamında, taraflarca onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
çalınan veya yasa dışı yollarla ihraç edilen kültür varlıkları için iade taleplerinde 
bulunulabilir.242 

İyi niyetli alıcıya tazminat ödenmesi mülkiyet hukukunun ayrılmaz bir parçası 
olduğu gibi Türk Medeni Kanunu’nda da yer almaktadır. Bununla birlikte, Türkiye, 1981 
yılında taraf olduğu UNESCO 1970 Sözleşmesi ile iyi niyetli alıcıya tazminat verilmesi 
hususunu bu alanda kabul etmiştir. UNIDROIT 1995 Sözleşmesi, iyi niyetli alıcıya 
tazminat verilmesini “gerekli titizliğin gösterilmesi” (due diligence) prensibine bağlamıştır. 
Buna göre, zilyedin makul dikkat gösterdiğini ispatlaması koşuluyla adil ve makul bir 
tazminata hak kazanacağı öngörülmektedir.243 Bu da, kültür varlığı ithal eden ülkelerdeki 
tacir çevrelerini UNIDROIT 1995 Sözleşmesi ile ilgili olarak en çok rahatsız eden 
noktadır. Diğer yandan, UNIDROIT 1995 Sözleşmesi ikili girişim ve diplomatik ilişki 
yoluyla bir eserin iadesini talep etme yolunu kapatmamaktadır. 

Bu Sözleşme’nin iyi niyetli alıcıya tazminat vermesi ve zaman aşımına sınırlama 
getirmesiyle kültür varlığı ithal eden ülkelerin yanında yer aldığı ifade edilmektedir.244 Bu 
çerçevede; Türkiye, uluslararası platformlarda eski eser kaçakçılığından zarar gören 
ülkelerle birlikte kültür varlığı ithal eden konumdaki ülkelere karşı yoğun bir mücadele 
vererek kültür varlıklarının yasa dışı ticaretini önlemeye ve çalınan eserlerin daha düzenli 
ve sorunsuz iadelerini sağlamaya yönelik bağlayıcı kuralları uluslararası sözleşmelere 
koydurmalıdır.245  

 

																																																													
239 Sibel Özel, Uluslararası Alanda Kültür Varlıklarının Korunması (İstanbul: Alkım Yayınevi, 1998), s. 
324. 
240  http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
madde 5/3.  
241   http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
madde 4 ve 4/1. 
242  http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention (Erişim tarihi: 25.02.2018), 
madde 10. 
243 Özel (2013), s. 250. 
244 Karaduman (2008), s. 127. 
245 Karaduman (2008), s. 191. 
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ICOM, genel olarak müzelerin iş ve işleyişlerini düzenlemekle beraber, kültür 
varlıklarının çalınması, yasa dışı ihraç edilmesi ve kaybı gibi durumlarda, eserin teşhis 
edilmesi ve uluslararası iş birliğinin artırılması amacına yönelik olarak, 1993 yılında J. 
Paul Getty Vakfı tarafından başlatılan Object ID Projesi’ni desteklemiştir.203 Bu projede, 
ICOM’un belirlediği bir forma gerekli bilgilerin girilmesi suretiyle işlem yapılmaktadır. 
Çalıntı objeyi teşhis etmede en önemli unsur, eserin detaylı olarak fotoğraflanmasıdır. 
Ayrıca, formda kültür varlığının hangi kategoriye girdiği (heykel, resim, saat, vs.), hangi 
materyalden ve hangi teknikle yapıldığı (örn.: materyal-ağaç; teknik-oyma), eserin 
boyutları (genişlik, yükseklik, derinlik), ağırlığı, ölçüm yaparken hangi ağırlık biriminin 
kullanıldığı, eseri tanımaya yardımcı olacak başka detaylar varsa (işaret, imza, yazıt, tarih, 
tahribat, onarım, yapım hatası vs.) bu bilgilere yer verilmelidir. Söz konusu formda bunlara 
ek olarak, eserin bilinen bir adı (örn.: Çığlık), konusu (manzara, savaş, Romalı bir kadın 
vs.), eğer biliniyorsa eseri yapan kişi, eserin yapılış tarihi (örn.: Erken Bronz Çağı, 1893, 
erken 17. yüzyıl vs.) gibi bilgilere de yer verilmelidir. Formda, esere ilişkin ek bilgilerin 
yer aldığı (örn.: rengi, şekli, nerede yapıldığı vs.) kısa bir tanım yapılmalı ve form güvenli 
bir yerde saklanmalıdır.  

Kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede ICOM tarafından gerçekleştirilen 
projelerden biri de kültür varlıklarının yasa dışı trafiği hakkındaki uluslararası Gözlem Evi 
(International Observatory on Illicit Traffic in Cultural Goods) programıdır. Söz konusu 
Gözlem Evi, ICOM’un girişimi ve Avrupa Komisyonu İçişleri Genel Müdürlüğünün 
Suçun Önlenmesi Programı kapsamında sağlanan finansal destek ile 2013 yılında 
oluşturulmuştur.204 

Kültür varlığı kaçakçılığı hakkındaki istatistiki verilerin bir merkezde toplanması 
ve bu alandaki bilgi eksikliğinin giderilmesi amacıyla kurulan Gözlem Evi, uluslararası 
kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri, kolluk birimleri, akademisyenler ve özel 
kuruluşlar arasında kurulan uzun vadeli bir iş birliği ağı ve platformudur.205 

Ulusal ve uluslararası düzeyde kültür varlıklarının yasa dışı ticaretini önlemeye 
katkıda bulunmak için oluşturulan Gözlem Evi, kendi bünyesinde oluşturduğu internet 
sitesi ile paydaşların ve halkın kullanımına açık büyük bir bilgi bankası sunmayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca, yasa dışı kültür varlığı ticaretindeki eğilime ilişkin vaka 
örneklerini, istatistikleri, analizleri ve makaleleri içeren üçer yıllık izleme raporları 
hazırlamakta olup ilk raporunu 2015 yılında yayınlamıştır.206 

Bunlara ek olarak, ICOM tarafından belirli aralıklarla hazırlanan ICOM Acil 
Durum Kırmızı Listesi, dünyanın çeşitli noktalarında meydana gelen karışıklık ve silahlı 
çatışma durumlarında köken ülkelerin kültür varlıklarının korunması için yayınlanan bir 
broşürdür. Bu listede yayınlanan eserler, ülkelerden çalınan kültür varlıkları değildir. 
Ülkelerin kültürel miras kurumlarının envanterinde kayıtlı eserlerden örnekler 
içermektedir. Bu özelliğiyle tehlike altındaki kültür varlıklarının tanınmasını sağlayıcı bir 
rehber niteliğindedir. 

																																																													
203 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/object-id/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
204 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-observatory-on-illicit-traffic-
in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
205 http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-observatory-on-illicit-traffic-
in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
206 http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/publications/Book_observatory_illicit_traffic_version_ 
issuu.pdf . İlk rapor için bkz. http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-
observatory-on-illicit-traffic-in-cultural-goods/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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Söz konusu veri tabanında bir duyurunun yer alabilmesi için, hırsızlık olayına 
ilişkin bilgilere ve çalınan eserlerin envanteri ile fotoğraflarına ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi 
takdirde, yetersiz bilgi ile eseri arattırmak eserin bulunmasına yardımcı olamamaktadır. Bu 
kapsamda, eserlerin arattırılmasında ülkelerin tamamlanmış bir envanter sisteminin olması 
önem arz etmektedir.251 

 

4.4. DÜNYADAN ÖRNEKLER 

4.4.1. Kültürel Mirasın Korunması için İtalyan Jandarma Gücü (TPC) 

Üye devletlerin ulusal kültürel miraslarının korunmasına yönelik belirli hizmetleri 
sunması gerektiğinin ifade edildiği UNESCO 1970 Sözleşmesi’nden bir yıl önce, 3 Mayıs 
1969’da Kültürel Mirasın Korunması için İtalyan Jandarma Gücü kurulmuştur. 

TPC, nitelikli ve profesyonel 300 kişilik çalışan kadrosu ile üzerinde çalışılan 
konuları doğrudan Tarihî Miras, Kültürel Faaliyetler ve Turizm Bakanlığına 
raporlamaktadır. 

TPC, diğer yasa uygulayıcı kurumlara göre uluslararası ve merkezi bir yapıya 
sahiptir. Sahip olduğu 15 birim ve Arkeoloji, Antikalar, Çağdaş ve Sahte Eserler 
şubelerinden oluşan Operasyon Birimi ile ulusal sınırlar dâhilinde ve uluslararası polis 
koordinasyonu konularında görev icra etmektedir. 

TPC, İtalyan Jandarma Komutanlığının farklı birimleri, polis teşkilatı, Tarihi Miras, 
Kültürel Faaliyetler ve Turizm Bakanlığının merkezî ve taşra teşkilatı ile yakın iş birliği 
içerisinde koruma ve önlem almaya yönelik görevleri şunlardır: 

- Yabancı ülkelere ait olanlar dâhil olmak üzere, kültür mirasın korunmasına ve 
yasa dışı taşınan ya da çalınan kültür varlığının kurtarılmasına karşı eylemde bulunarak 
suça karışan bireyleri belirlemek amacıyla özel soruşturmaların yürütülmesi, 

- UNESCO’nun Dünya Miras Alanları ile birlikte karasal ve su altı arkeolojik 
alanlarının izlenmesi, 

- Sanatsal ticari aktivitelerin, kültür varlıkların satıldığı fuarların/pazarların, 
müzayede evi kataloglarının ve e-ticaret sitelerinin kontrol edilmesi, 

- Müzeler, halk kütüphaneleri ve arşivlerde suçun önlenmesine yönelik güvenlik 
önlemlerinin sağlanması, 

- Yasa dışı olarak taşınan kültür varlıkları hakkında veri tabanının oluşturulması ve 
güncellenmesi. 

TPC, aynı zamanda, özel eğitim programları düzenleyerek, yabancı ülkelerin yargı, 
emniyet teşkilatı, gümrük teşkilatı ve kültür bakanlığı görevlilerinin İtalya’nın kültür 
varlıklarını koruma yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını amaçlamaktadır. 

Sanat ürünleri ile ilgili vatandaşların, çalıntı kültür varlıklarından dolayı mağdur 
olmamalarını teminen “ITPC” isimli bir mobil uygulama geliştirilmiştir. Söz konusu 
uygulama yakın zamanda İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Arapça dillerinde 
hizmet verecek olup, aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır: 
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- Yüksek değeri olan 22.000 adet kültür varlığının taranması,  

- Veri tabanında kayıtlı çalıntı eserler ile benzerlik gösteren eserin anlık görsel 
karşılaştırılması, 

- Eser kimlik formuna kolay erişim (Bu form ile çalıntı kültür varlığının kayıt altına 
alınarak ihbar edilmesi sağlanmaktadır.).  

TPC’nin birimlerinden biri olan İtalyan Görev Gücü, insani ya da doğal afetler 
neticesinde kültür mirasının tehlikede olduğu durumlarda kültür varlığının saklanması ve 
korunmasına yönelik olarak sivil uzmanlardan ve İtalyan Jandarma Komutanlığı 
çalışanlarından oluşmaktadır. 2016 yılında İtalya’da meydana gelen deprem sonrasında, 
İtalyan Görev Gücü, ulusal ve bölgesel kriz koordinasyon merkezleri yönetiminde 
çalışmalarını yürütmüş ve 20.700 parça tarihî eseri güvenlik altına almıştır. 

Kosova ve Irak gibi yabancı ülkelerde yürütülen operasyonel saha faaliyetleri 
sayesinde İtalyan Jandarma Komutanlığı uluslararası bilinirliğe ulaşmış ve 
“Unite4Heritage” (Miras İçin Birlik) ya da bilinen adıyla “Kültür İçin Mavi Kasklar” 
olarak isimlendirilen İtalyan Görev Gücü oluşturulmuştur. Kültür İçin Mavi Kasklar, 
Irak’ın yetkili kurumları ile birlikte Bağdat ve Erbil’de polis memurları ve İçişleri 
Bakanlığı, Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı çalışanlarına yönelik 
çeşitli eğitimler ve çalıştaylar düzenlemiştir. 

19 Ekim 2017 tarihli toplantıda Komisyona bilgi veren Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürü Yalçın KURT, TPC örneğinde olduğu gibi, ülke genelinde 
merkezleri bulunan, tek görevi kültür varlıklarının korunması ile kaçak kazıların ve yasa 
dışı kültür varlığı trafiğinin önlenmesi olan, jandarma ve polis bölgelerinde görev yapan 
özel kolluk birimlerinin kurulmasını önermiştir.252 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Daire Başkanı Resul HOLOĞLU ise, üniversitelerin ilgili birimlerinden mezun 
kişilerin hâlihazırda söz konusu birimlerde zaten istihdam edildiğini, sadece tarihi eser 
kaçakçılarının değil bütün kaçakçıların benzer yöntemler kullandığını ve polis birimleri 
olarak yakalanan eserler üzerinde değil daha çok kaçakçılık metotları üzerinde 
yoğunlaştıklarını vurgulamıştır.253 

4.4.2. Kore Yurt Dışı Kültürel Miras Vakfı  

Kore Yurt Dışı Kültürel Miras Vakfı (Overseas Korean Cultural Heritage 
Foundation), Güney Kore’nin yurt dışında bulunan kültür varlıkları hakkında araştırmalar 
yürütmekte olup, araştırma sonuçlarını kültürel mirasın daha iyi korunmasına yönelik 
başka çalışmalar için çok çeşitli uzmanlarla paylaşmaktadır. 

Vakıf ayrıca, Güney Kore’nin yurt dışında bulunan kültür varlıklarının durumu ve 
önemi hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Vakıf, yerel ve uluslararası 
düzeydeki koruma ve araştırma projelerini desteklemekte ve çocuk ve yetişkin dâhil olmak 
üzere tüm kamuoyuna yönelik öğretici materyaller ile özellikle uzmanlar için eğitim 
materyalleri hazırlamaktadır. Bununla birlikte, yerli ve yabancı kurumlar arasındaki ortak 
çalışmalar Vakıf tarafından teşvik edilerek, tespitler paylaşılmakta ve tartışma platformu 
oluşturmak adına akademik sempozyumlar düzenlenmektedir.  

																																																													
252 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt’un 19 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, 
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
253 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu’nun 
26 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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ilişkin bilgilere ve çalınan eserlerin envanteri ile fotoğraflarına ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi 
takdirde, yetersiz bilgi ile eseri arattırmak eserin bulunmasına yardımcı olamamaktadır. Bu 
kapsamda, eserlerin arattırılmasında ülkelerin tamamlanmış bir envanter sisteminin olması 
önem arz etmektedir.251 

 

4.4. DÜNYADAN ÖRNEKLER 

4.4.1. Kültürel Mirasın Korunması için İtalyan Jandarma Gücü (TPC) 

Üye devletlerin ulusal kültürel miraslarının korunmasına yönelik belirli hizmetleri 
sunması gerektiğinin ifade edildiği UNESCO 1970 Sözleşmesi’nden bir yıl önce, 3 Mayıs 
1969’da Kültürel Mirasın Korunması için İtalyan Jandarma Gücü kurulmuştur. 

TPC, nitelikli ve profesyonel 300 kişilik çalışan kadrosu ile üzerinde çalışılan 
konuları doğrudan Tarihî Miras, Kültürel Faaliyetler ve Turizm Bakanlığına 
raporlamaktadır. 

TPC, diğer yasa uygulayıcı kurumlara göre uluslararası ve merkezi bir yapıya 
sahiptir. Sahip olduğu 15 birim ve Arkeoloji, Antikalar, Çağdaş ve Sahte Eserler 
şubelerinden oluşan Operasyon Birimi ile ulusal sınırlar dâhilinde ve uluslararası polis 
koordinasyonu konularında görev icra etmektedir. 

TPC, İtalyan Jandarma Komutanlığının farklı birimleri, polis teşkilatı, Tarihi Miras, 
Kültürel Faaliyetler ve Turizm Bakanlığının merkezî ve taşra teşkilatı ile yakın iş birliği 
içerisinde koruma ve önlem almaya yönelik görevleri şunlardır: 

- Yabancı ülkelere ait olanlar dâhil olmak üzere, kültür mirasın korunmasına ve 
yasa dışı taşınan ya da çalınan kültür varlığının kurtarılmasına karşı eylemde bulunarak 
suça karışan bireyleri belirlemek amacıyla özel soruşturmaların yürütülmesi, 

- UNESCO’nun Dünya Miras Alanları ile birlikte karasal ve su altı arkeolojik 
alanlarının izlenmesi, 

- Sanatsal ticari aktivitelerin, kültür varlıkların satıldığı fuarların/pazarların, 
müzayede evi kataloglarının ve e-ticaret sitelerinin kontrol edilmesi, 

- Müzeler, halk kütüphaneleri ve arşivlerde suçun önlenmesine yönelik güvenlik 
önlemlerinin sağlanması, 

- Yasa dışı olarak taşınan kültür varlıkları hakkında veri tabanının oluşturulması ve 
güncellenmesi. 

TPC, aynı zamanda, özel eğitim programları düzenleyerek, yabancı ülkelerin yargı, 
emniyet teşkilatı, gümrük teşkilatı ve kültür bakanlığı görevlilerinin İtalya’nın kültür 
varlıklarını koruma yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını amaçlamaktadır. 

Sanat ürünleri ile ilgili vatandaşların, çalıntı kültür varlıklarından dolayı mağdur 
olmamalarını teminen “ITPC” isimli bir mobil uygulama geliştirilmiştir. Söz konusu 
uygulama yakın zamanda İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Arapça dillerinde 
hizmet verecek olup, aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır: 
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Bu kapsamda düzenlenen Kültür Varlıklarının İadesi Uluslararası Uzmanlar 
Konferansı’nın 5 incisi, Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde 18-22 Ekim 2015 
tarihleri arasında Nevşehir’de gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin yanı sıra Mısır, Yunanistan, 
Peru, ABD, Nijerya, Güney Kore, İsviçre, İtalya, Almanya, Romanya, İskoçya, Meksika, 
Polonya ve uluslararası kuruluşlardan katılım sağlanmıştır. 

Vakıf, Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin Kanun kapsamında kurulan Kore 
Kültürel Miras Yönetimi Kurumu ile ilişki içerisindedir. Kore Yurt Dışı Kültürel Miras 
Vakfı, aralarında Kültürel Miras Yönetimi Kurumu, Kültürel Miras Ulusal Araştırma 
Enstitüsü ve Güney Kore’deki birçok müzenin de bulunduğu paydaşlarla yakın iş birliği 
içerisinde çalışmaktadır. 

Vakıf, Kore kültürel mirasını destekleyerek Kore tarihini ve kültürünü tüm dünyaya 
tanıtmakta olup, Kore’nin kültürel zenginliğini insanların beğenisine sunmaktadır. 
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- Yüksek değeri olan 22.000 adet kültür varlığının taranması,  

- Veri tabanında kayıtlı çalıntı eserler ile benzerlik gösteren eserin anlık görsel 
karşılaştırılması, 

- Eser kimlik formuna kolay erişim (Bu form ile çalıntı kültür varlığının kayıt altına 
alınarak ihbar edilmesi sağlanmaktadır.).  

TPC’nin birimlerinden biri olan İtalyan Görev Gücü, insani ya da doğal afetler 
neticesinde kültür mirasının tehlikede olduğu durumlarda kültür varlığının saklanması ve 
korunmasına yönelik olarak sivil uzmanlardan ve İtalyan Jandarma Komutanlığı 
çalışanlarından oluşmaktadır. 2016 yılında İtalya’da meydana gelen deprem sonrasında, 
İtalyan Görev Gücü, ulusal ve bölgesel kriz koordinasyon merkezleri yönetiminde 
çalışmalarını yürütmüş ve 20.700 parça tarihî eseri güvenlik altına almıştır. 

Kosova ve Irak gibi yabancı ülkelerde yürütülen operasyonel saha faaliyetleri 
sayesinde İtalyan Jandarma Komutanlığı uluslararası bilinirliğe ulaşmış ve 
“Unite4Heritage” (Miras İçin Birlik) ya da bilinen adıyla “Kültür İçin Mavi Kasklar” 
olarak isimlendirilen İtalyan Görev Gücü oluşturulmuştur. Kültür İçin Mavi Kasklar, 
Irak’ın yetkili kurumları ile birlikte Bağdat ve Erbil’de polis memurları ve İçişleri 
Bakanlığı, Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı çalışanlarına yönelik 
çeşitli eğitimler ve çalıştaylar düzenlemiştir. 

19 Ekim 2017 tarihli toplantıda Komisyona bilgi veren Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürü Yalçın KURT, TPC örneğinde olduğu gibi, ülke genelinde 
merkezleri bulunan, tek görevi kültür varlıklarının korunması ile kaçak kazıların ve yasa 
dışı kültür varlığı trafiğinin önlenmesi olan, jandarma ve polis bölgelerinde görev yapan 
özel kolluk birimlerinin kurulmasını önermiştir.252 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Daire Başkanı Resul HOLOĞLU ise, üniversitelerin ilgili birimlerinden mezun 
kişilerin hâlihazırda söz konusu birimlerde zaten istihdam edildiğini, sadece tarihi eser 
kaçakçılarının değil bütün kaçakçıların benzer yöntemler kullandığını ve polis birimleri 
olarak yakalanan eserler üzerinde değil daha çok kaçakçılık metotları üzerinde 
yoğunlaştıklarını vurgulamıştır.253 

4.4.2. Kore Yurt Dışı Kültürel Miras Vakfı  

Kore Yurt Dışı Kültürel Miras Vakfı (Overseas Korean Cultural Heritage 
Foundation), Güney Kore’nin yurt dışında bulunan kültür varlıkları hakkında araştırmalar 
yürütmekte olup, araştırma sonuçlarını kültürel mirasın daha iyi korunmasına yönelik 
başka çalışmalar için çok çeşitli uzmanlarla paylaşmaktadır. 

Vakıf ayrıca, Güney Kore’nin yurt dışında bulunan kültür varlıklarının durumu ve 
önemi hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Vakıf, yerel ve uluslararası 
düzeydeki koruma ve araştırma projelerini desteklemekte ve çocuk ve yetişkin dâhil olmak 
üzere tüm kamuoyuna yönelik öğretici materyaller ile özellikle uzmanlar için eğitim 
materyalleri hazırlamaktadır. Bununla birlikte, yerli ve yabancı kurumlar arasındaki ortak 
çalışmalar Vakıf tarafından teşvik edilerek, tespitler paylaşılmakta ve tartışma platformu 
oluşturmak adına akademik sempozyumlar düzenlenmektedir.  
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- Eser kimlik formuna kolay erişim (Bu form ile çalıntı kültür varlığının kayıt altına 
alınarak ihbar edilmesi sağlanmaktadır.).  

TPC’nin birimlerinden biri olan İtalyan Görev Gücü, insani ya da doğal afetler 
neticesinde kültür mirasının tehlikede olduğu durumlarda kültür varlığının saklanması ve 
korunmasına yönelik olarak sivil uzmanlardan ve İtalyan Jandarma Komutanlığı 
çalışanlarından oluşmaktadır. 2016 yılında İtalya’da meydana gelen deprem sonrasında, 
İtalyan Görev Gücü, ulusal ve bölgesel kriz koordinasyon merkezleri yönetiminde 
çalışmalarını yürütmüş ve 20.700 parça tarihî eseri güvenlik altına almıştır. 

Kosova ve Irak gibi yabancı ülkelerde yürütülen operasyonel saha faaliyetleri 
sayesinde İtalyan Jandarma Komutanlığı uluslararası bilinirliğe ulaşmış ve 
“Unite4Heritage” (Miras İçin Birlik) ya da bilinen adıyla “Kültür İçin Mavi Kasklar” 
olarak isimlendirilen İtalyan Görev Gücü oluşturulmuştur. Kültür İçin Mavi Kasklar, 
Irak’ın yetkili kurumları ile birlikte Bağdat ve Erbil’de polis memurları ve İçişleri 
Bakanlığı, Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı çalışanlarına yönelik 
çeşitli eğitimler ve çalıştaylar düzenlemiştir. 

19 Ekim 2017 tarihli toplantıda Komisyona bilgi veren Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürü Yalçın KURT, TPC örneğinde olduğu gibi, ülke genelinde 
merkezleri bulunan, tek görevi kültür varlıklarının korunması ile kaçak kazıların ve yasa 
dışı kültür varlığı trafiğinin önlenmesi olan, jandarma ve polis bölgelerinde görev yapan 
özel kolluk birimlerinin kurulmasını önermiştir.252 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Daire Başkanı Resul HOLOĞLU ise, üniversitelerin ilgili birimlerinden mezun 
kişilerin hâlihazırda söz konusu birimlerde zaten istihdam edildiğini, sadece tarihi eser 
kaçakçılarının değil bütün kaçakçıların benzer yöntemler kullandığını ve polis birimleri 
olarak yakalanan eserler üzerinde değil daha çok kaçakçılık metotları üzerinde 
yoğunlaştıklarını vurgulamıştır.253 

4.4.2. Kore Yurt Dışı Kültürel Miras Vakfı  

Kore Yurt Dışı Kültürel Miras Vakfı (Overseas Korean Cultural Heritage 
Foundation), Güney Kore’nin yurt dışında bulunan kültür varlıkları hakkında araştırmalar 
yürütmekte olup, araştırma sonuçlarını kültürel mirasın daha iyi korunmasına yönelik 
başka çalışmalar için çok çeşitli uzmanlarla paylaşmaktadır. 

Vakıf ayrıca, Güney Kore’nin yurt dışında bulunan kültür varlıklarının durumu ve 
önemi hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Vakıf, yerel ve uluslararası 
düzeydeki koruma ve araştırma projelerini desteklemekte ve çocuk ve yetişkin dâhil olmak 
üzere tüm kamuoyuna yönelik öğretici materyaller ile özellikle uzmanlar için eğitim 
materyalleri hazırlamaktadır. Bununla birlikte, yerli ve yabancı kurumlar arasındaki ortak 
çalışmalar Vakıf tarafından teşvik edilerek, tespitler paylaşılmakta ve tartışma platformu 
oluşturmak adına akademik sempozyumlar düzenlenmektedir.  
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korunmasına yönelik olarak sivil uzmanlardan ve İtalyan Jandarma Komutanlığı 
çalışanlarından oluşmaktadır. 2016 yılında İtalya’da meydana gelen deprem sonrasında, 
İtalyan Görev Gücü, ulusal ve bölgesel kriz koordinasyon merkezleri yönetiminde 
çalışmalarını yürütmüş ve 20.700 parça tarihî eseri güvenlik altına almıştır. 
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“Unite4Heritage” (Miras İçin Birlik) ya da bilinen adıyla “Kültür İçin Mavi Kasklar” 
olarak isimlendirilen İtalyan Görev Gücü oluşturulmuştur. Kültür İçin Mavi Kasklar, 
Irak’ın yetkili kurumları ile birlikte Bağdat ve Erbil’de polis memurları ve İçişleri 
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Söz konusu veri tabanında bir duyurunun yer alabilmesi için, hırsızlık olayına 
ilişkin bilgilere ve çalınan eserlerin envanteri ile fotoğraflarına ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi 
takdirde, yetersiz bilgi ile eseri arattırmak eserin bulunmasına yardımcı olamamaktadır. Bu 
kapsamda, eserlerin arattırılmasında ülkelerin tamamlanmış bir envanter sisteminin olması 
önem arz etmektedir.251 

 

4.4. DÜNYADAN ÖRNEKLER 

4.4.1. Kültürel Mirasın Korunması için İtalyan Jandarma Gücü (TPC) 

Üye devletlerin ulusal kültürel miraslarının korunmasına yönelik belirli hizmetleri 
sunması gerektiğinin ifade edildiği UNESCO 1970 Sözleşmesi’nden bir yıl önce, 3 Mayıs 
1969’da Kültürel Mirasın Korunması için İtalyan Jandarma Gücü kurulmuştur. 

TPC, nitelikli ve profesyonel 300 kişilik çalışan kadrosu ile üzerinde çalışılan 
konuları doğrudan Tarihî Miras, Kültürel Faaliyetler ve Turizm Bakanlığına 
raporlamaktadır. 

TPC, diğer yasa uygulayıcı kurumlara göre uluslararası ve merkezi bir yapıya 
sahiptir. Sahip olduğu 15 birim ve Arkeoloji, Antikalar, Çağdaş ve Sahte Eserler 
şubelerinden oluşan Operasyon Birimi ile ulusal sınırlar dâhilinde ve uluslararası polis 
koordinasyonu konularında görev icra etmektedir. 

TPC, İtalyan Jandarma Komutanlığının farklı birimleri, polis teşkilatı, Tarihi Miras, 
Kültürel Faaliyetler ve Turizm Bakanlığının merkezî ve taşra teşkilatı ile yakın iş birliği 
içerisinde koruma ve önlem almaya yönelik görevleri şunlardır: 

- Yabancı ülkelere ait olanlar dâhil olmak üzere, kültür mirasın korunmasına ve 
yasa dışı taşınan ya da çalınan kültür varlığının kurtarılmasına karşı eylemde bulunarak 
suça karışan bireyleri belirlemek amacıyla özel soruşturmaların yürütülmesi, 

- UNESCO’nun Dünya Miras Alanları ile birlikte karasal ve su altı arkeolojik 
alanlarının izlenmesi, 

- Sanatsal ticari aktivitelerin, kültür varlıkların satıldığı fuarların/pazarların, 
müzayede evi kataloglarının ve e-ticaret sitelerinin kontrol edilmesi, 

- Müzeler, halk kütüphaneleri ve arşivlerde suçun önlenmesine yönelik güvenlik 
önlemlerinin sağlanması, 

- Yasa dışı olarak taşınan kültür varlıkları hakkında veri tabanının oluşturulması ve 
güncellenmesi. 

TPC, aynı zamanda, özel eğitim programları düzenleyerek, yabancı ülkelerin yargı, 
emniyet teşkilatı, gümrük teşkilatı ve kültür bakanlığı görevlilerinin İtalya’nın kültür 
varlıklarını koruma yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını amaçlamaktadır. 

Sanat ürünleri ile ilgili vatandaşların, çalıntı kültür varlıklarından dolayı mağdur 
olmamalarını teminen “ITPC” isimli bir mobil uygulama geliştirilmiştir. Söz konusu 
uygulama yakın zamanda İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Arapça dillerinde 
hizmet verecek olup, aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır: 

																																																													
251 Karaduman (2008), s. 128. 
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Bu kapsamda düzenlenen Kültür Varlıklarının İadesi Uluslararası Uzmanlar 
Konferansı’nın 5 incisi, Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde 18-22 Ekim 2015 
tarihleri arasında Nevşehir’de gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin yanı sıra Mısır, Yunanistan, 
Peru, ABD, Nijerya, Güney Kore, İsviçre, İtalya, Almanya, Romanya, İskoçya, Meksika, 
Polonya ve uluslararası kuruluşlardan katılım sağlanmıştır. 

Vakıf, Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin Kanun kapsamında kurulan Kore 
Kültürel Miras Yönetimi Kurumu ile ilişki içerisindedir. Kore Yurt Dışı Kültürel Miras 
Vakfı, aralarında Kültürel Miras Yönetimi Kurumu, Kültürel Miras Ulusal Araştırma 
Enstitüsü ve Güney Kore’deki birçok müzenin de bulunduğu paydaşlarla yakın iş birliği 
içerisinde çalışmaktadır. 

Vakıf, Kore kültürel mirasını destekleyerek Kore tarihini ve kültürünü tüm dünyaya 
tanıtmakta olup, Kore’nin kültürel zenginliğini insanların beğenisine sunmaktadır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

KÜLTÜR VARLIKLARININ İADESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

5.1. YÖNTEM 

Türkiye’deki kültür mirası alanlarının tahribatı hiçbir zaman tamamen 
engellenebilmiş değildir. Hemen hemen her dönemde kültür varlığı ticareti ve toplayıcılığı 
yapanların yönlendirmesiyle gerçekleşen kaçak kazıların, II. Dünya Savaşı sonrasında 
dünyada meydana gelen ekonomik gelişmelerin de bir sonucu olarak çoğaldığını söylemek 
mümkündür.254 Türkiye’de özellikle 1960’lı yıllarda artış gösteren kaçak kazılar, 
1970’lerde müze ve kütüphanelerdeki soygunlarla birlikte kültür varlıklarımıza telafi 
edilemez zararlar vermiştir.  

Bugün dahi ülkemizde, arz-talep dinamiğinin bir sonucu olarak, kültür mirası 
alanları yasa dışı kazılarla tahrip edilebilmektedir. Yasa dışı kazılar neticesinde bulunarak 
yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarının ülkemize iadesi, yasa dışı kazıların ve yasa dışı 
ihracın belgelenememesi nedeniyle çok güçtür.255 

Kültür varlıkları ekseninde geçmişten günümüze ülkemizin yürüttüğü kültür 
politikalarının temel hedefi, “kültür varlıklarının ait oldukları toprakların bir parçası olarak 
tüm insanlığın ortak mirası olduğu” ve “onların kesinlikle birer ticari meta olarak kabul 
edilmemesi gerektiği” prensibine dayanmaktadır.  

Bu yaklaşımdan yola çıkarak, ülkemiz; ulusal mevzuatı, uluslararası sözleşmeler ve 
anlaşmalar çerçevesinde, diğer ülkelerle iş birliğine giderek, kültür varlıklarının kaçak 
kazılarla tahrip edilmesini, çalınmasını, insanlığın ilgisine ve yararına sunulmaktan 
alıkonmasını engellemeyi ve tüm bu olumsuzlukları teşvik eden yasa dışı ticaretin 
önlenmesini hedeflemektedir. 

Kültür varlıklarının yasa dışı ticaretine ve kaçak kazıların önlenmesine ve yasa dışı 
yollarla yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarının ülkemize iadesine yönelik çalışmalar; 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı), Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından koordineli olarak yürütülmektedir. 

İnsanlığın tarihî ve kültür mirasının bir parçası olan kültür varlıklarının 
korunabilmesinin en etkin yollarından birisi; bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkartılmış 
eserlerin ait oldukları bütünün bir parçası olarak, anlamlı bir biçimde topluma 
sunulabilmesidir.  

Bu kapsamda, kültür varlıklarına yönelik bilimsel, eğitsel ve kültürel amaçlı 
faaliyetlerin dışında kalan tutum ve yaklaşımların desteklenmesinin Türkiye’de kültür 
varlıklarına karşı işlenen suçların önünü daha çok açacağı, bu yolla tüm insanlığa ait olan 
“bilimsel bilginin” kaçak kazıcılar ve kaçakçılar tarafından yok edilebileceği düşüncesiyle 
özellikle yurt dışında mevcut olan talebin kırılması amaçlanarak kaçırılan eserlerin iadesi 
konusunda ısrarcı ve kararlı bir tutum takınılmaktadır. 

																																																													
254 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt’un 19 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, 
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
255 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt’un 19 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, 
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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254 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt’un 19 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, 
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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Kültür varlıklarına getirmiş olduğu “anayasal koruma” ve ilgili kanunda 
benimsediği “devlet malı” ilkesiyle kültür varlığı niteliğindeki bütün eserleri, tüm insanlık 
adına devlet koruması altına almayı hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti, iç piyasasındaki 
kültür varlığı hareketliliğini kontrol altında tutmaya ve kültür varlıklarının yasa dışı 
yollarla edinilerek yurt dışına kaçırılmasına engel olmaya çalışmaktadır. Bu amaç 
dâhilinde, yurt dışına kaçırılan eserlerimizin tespitine ve bunların ülkemize iade edilmesine 
yönelik yoğun çalışmalar yürütülmektedir. 

 

5.1.1. Tespit Çalışmaları 

Osmanlı İmparatorluğu Döneminden itibaren Türkiye’den ne kadar kültür 
varlığının yasa dışı olarak yurt dışına çıkarıldığını tespit etmek güçtür. Dünyanın eski ve 
büyük müzelerinde ülkemiz kökenli kültür varlıkları ve hatta anıtsal yapılar bulunmaktaysa 
da, bunların bir kısmı Osmanlı Hükümeti’nden sağlanan imtiyaz veya izinler 
doğrultusunda gerçekleştirilen kazılar neticesinde ülke dışına çıkarılmıştır. Bu konuda 
başta Osman Hamdi Bey olmak üzere dönemin idarecilerinin korumacılık konusunda 
hassasiyet taşıdıkları bilinmekle birlikte, zamanın ruhundan kaynaklanan sebeplerden ötürü 
birtakım imtiyazların önüne geçilemediği bilinmektedir. 

Diğer taraftan Osmanlı Döneminde yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarının iade 
süreçlerinde söz konusu varlıkların izinle çıkarıldığına dair muhataplarca öne sürülen 
iddialar da araştırma konusu olmalıdır.256 Zira bazı kültür varlıklarının yurt dışına çıkışı 
izinler çerçevesinde gerçekleşmiş olmakla birlikte, kültür varlıklarının bir yerden başka bir 
yere nakline dair hazırlanan belgelerin de sıklıkla izin veya hibe belgesi olarak 
gösterildiğine dair ifadeler söz konusudur. Söz konusu belgelerin içeriğinin 
bilinmemesinin, yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarımızın iadesinin sağlanmasında önemli 
bir engel oluşturduğu tespit edilmiştir. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün Komisyon ile 
paylaştığı bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde, Osmanlı Döneminde kültür varlıklarının 
yurt dışına çıkarılmasıyla veya yurt içi dolaşımlarıyla ilgili izin veya nakil konularındaki 
bilgi ve belgeler üzerinde ayrıca detaylı çalışmalar yapılması gerektiği görülmektedir.257  

Türkiye, mevzuat ve idari yapılanmasına paralel olarak, topraklarından yasa dışı 
olarak çıkarılan kültür varlıklarının iadesi konusunda öncül çalışmalar yapmış ülkelerden 
biridir. Bu kapsamda, yurt dışında bulunan ülkemiz kökenli kültür varlıklarının tespit 
edilmesi, yurt dışındaki müzeler ile sanat ticaretiyle uğraşan kurum ve kuruluşların internet 
sayfalarının, matbu ve dijital kataloglarının incelenmesi, bazı durumlarda yerinde inceleme 
yapılması, akademik yayınların taranması ve konuyla ilgili olarak akademisyen ve 
vatandaşlardan gelen bildirimlerin değerlendirilmesi suretiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 

Ancak, kaçak kazılarla bulunan eserlerin, ilgili birimlerce kayıt altına alınamadan 
yurt dışına kaçırılması ve yurt dışındaki bazı müze depolarının ve özel koleksiyonların 
erişilebilir olmaması, tespit çalışmalarını güçleştiren ve yurt dışındaki kültür varlıklarımıza 
ilişkin net bir sayı verilmesini imkânsız kılan unsurlardandır.  

Türkiye Cumhuriyeti, gerek Osmanlı İmparatorluğu Döneminde gerekse 
Cumhuriyet Döneminde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılan ve bugün dünyanın pek 

																																																													
256 Yaşar Yılmaz’ın 26 Ekim 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
257 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün Komisyona sunduğu 25 Aralık 2017 tarihli yazı. 
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çok farklı ülkesinde çeşitli müze ve koleksiyonlarda bulunan eserlerin, ait oldukları 
topraklara iade edilmesi konusunda açık bir tavır sergilemektedir. 

İadesi istenecek eserlerin, özellikle yurt dışına çıkarılma şekli, ilgili kurumlar 
nezdinde titizlikle araştırılmaktadır. Eserlerin yurt dışına çıkarılma zamanı, şekli ve bu 
eserlerin yurt dışına çıkarılmasıyla ilgili geçmişte verilmiş bir izin, ferman vb. bulunup 
bulunmadığı tespit edilmeye çalışılmaktadır. Hediye, bağış vb. yasal yollardan ülke dışına 
çıkarıldığı tespit edilen eserlerin iadesi istenememektedir.  

Türkiye’nin eser iadesi konusundaki çabalarının bir amacı da yurt dışındaki talebin 
kırılması ve yurt içinde bir farkındalık yaratılmasıdır. Eser iadeleri konusunda yürütülen 
çalışmaların en büyük kazanımı, kamuda yaratılan farkındalıktır. Daha önce toplumda son 
derece dar bir kesim tarafından takip edilen bu çalışmaların, günümüzde hemen her 
kesimden insanın bulunduğu geniş bir kamuoyu tarafından ilgiyle izlenmesi, yürütülen 
politikaların ve çalışmaların başarısının önemli göstergelerinden biridir. Kamuoyunun bu 
konuya gösterdiği hassasiyetin artması ve ilginin canlı tutulması, kültür varlığı kaçakçılığı 
yapan şahısların hareket alanlarının dolaylı olarak daraltılmasını da sağlamaktadır. 

Bu noktada belirtilmesinde fayda görülen bir husus; iadesi sağlanan kültür 
varlıklarının niteliği ve niceliğinden ziyade, ülkemizden kaçırılan bir eserin tekrar “ait 
olduğu topraklara dönmüş olması”dır. Her bir kültür varlığının değeri, onun sahip olduğu 
tarihî ve bilimsel bilgide yatmaktadır. Yazılı ve görsel basının, vatandaşların iade edilen 
eserlere bu açıdan yaklaşması ve eserleri bir önem-öncelik sırasına yerleştirmemesi arzu 
edilmektedir. 

 

5.1.2. İade Çalışmaları 

Uluslararası platformlarda kültür varlıklarının iadesi genel olarak “kültür varlığının 
elde ediliş biçimi” ve “objenin niteliği” şeklinde iki ana kriter üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
Gerekli deliller sağlandığı sürece, herhangi bir hırsızlık ya da zorlama sonucu edinilen 
kültür varlıklarının iadesinin talebi mümkündür. Aynı şekilde kültür varlığının niteliği de 
iade konularında göz önünde bulundurulur. 

Greenfield’e göre, iade edilebilir kültür varlığı sınıfına, bir milletin tarihî kayıtları, 
metinleri (el yazmaları), tarihinin hikâyesel bir anlatımla sanatsal bir şekilde temsil edildiği 
parçalara ayrılmış belgeler (resimler), taşınmaz bir kültür varlığından koparılmış objeler 
girmektedir.258  

İade girişiminde bulunulacak olan eser için nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiği 
konusu da önem arz etmektedir. Sürece ilişkin olarak dava açmak, ikili veya çok taraflı 
anlaşmalar imzalamak, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde girişimde bulunmak veya 
uluslararası kuruluşlara müracaat etmek kültür varlıklarının kaynak ülkeye iadesinde 
başvurulan başlıca yöntemlerdir.  

 

																																																													
258 Greenfield (1989), s. 255. 
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anlaşmalar imzalamak, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde girişimde bulunmak veya 
uluslararası kuruluşlara müracaat etmek kültür varlıklarının kaynak ülkeye iadesinde 
başvurulan başlıca yöntemlerdir.  
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5.1.2.1. Envanter Kaydı Bulunan Eserlerin İade Çalışmaları 

Ülkemizde, müzeler ve bunlara bağlı ören yerleri ile özel müze ve 
koleksiyoncularda bulunan kültür varlıklarının envanter kayıtları, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından; cami, mescit, kilise gibi dinî yapılar ile diğer vakıf binaları ve 
depolarında bulunan eski eser niteliğindeki teberrükat eşyalarının envanter kayıtları ise 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu kayıtlar, eserin fotoğraflı teknik 
bilgilerini içermektedir. Bir eserin envantere girmesi, kayıt altına alınması anlamına 
gelmektedir.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğünce kayıt altına alınan 
ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olan eserlerden 
birinin, devlet veya özel müze müdürlüklerinden, ören yerlerinden, koleksiyonculardan, 
dinî yapılardan ve vakıf binalarından çalındığı ya da kaybolduğu tespit edilmesi 
durumunda, söz konusu kültür varlıklarının bulunabilmesi amacıyla, gerekli duyurular 
yapılarak eserlerin yurt içi ve yurt dışında arattırılması sağlanmaktadır. 

Çalındığı ya da kaybolduğu tespit edilen kültür varlıklarının fotoğraflı envanter 
bilgileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğünce İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüklerine gönderilerek eserlerin arattırılması, müze müdürlüklerine herhangi 
bir şekilde gelmesi hâlinde bilgi verilmesi, müze müdürlükleri denetimindeki 
koleksiyoncuların, kültür varlığı ticareti yapanların ve özel müzelerin uyarılması 
istenmektedir. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 
yurt dışında gerekli araştırmaların yapılması, eserlerin yurt dışına çıkarılma ihtimaline 
karşı tüm gümrük kapılarımızın uyarılması ve bulunması hâlinde Kültür ve Turizm 
Bakanlığına veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne bilgi verilmesi sağlanmakta, İçişleri 
Bakanlığı aracılığıyla eserlerin fotoğraflı envanter bilgileri 190 ülkenin üye olduğu 
INTERPOL’ün Çalıntı Sanat Eserleri Veri Tabanı’na kaydettirilmektedir. Bunlara ek 
olarak, çalınan eser bilgileri eserin mahiyetine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı veya 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanmak suretiyle iç ve dış paydaşlar 
ile ilgililerin erişimine sunulmaktadır. 

Bu duyuruların amacı, eserin bir başka müze veya koleksiyoncu tarafından satın 
alınmasının önüne geçilmesi ve bulunması hâlinde ilgili kuruma bilgi verilmesinin 
sağlanmasıdır. Nitekim, bu eserlerden birinin yurt dışında bir koleksiyonda tespit edilmesi 
hâlinde, ülkemizin elinde bulunan envanter ve çalıntı kayıtları ilgili ülke makamlarına 
sunularak, eserin iadesi talep edilmektedir.  

Ayrıca, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ilgili 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak, açılan davaların seyri ve 
sonucundan Kültür ve Turizm Bakanlığına veya vakıf eseri ise Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne bilgi verilmektedir. 

Kültür varlıklarının kaynak ülkeye iadesinde envanter sistemi büyük önem 
taşımaktadır. Fotoğrafı olmayan, tanım ve ölçüleri doğru bir şekilde verilmeyen envanter 
bilgileriyle kültür varlığının yasa dışı trafiğini önlemede hem polis hem de gümrük 
memurları başarılı olamamakta ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan eserlerin iadesi de 
gerçekleştirilememektedir. Gümrüklerde veya polis birimlerince yapılan operasyonlarda 
ele geçirilen çok sayıda kültür varlığı, standart envanter bilgileri olmadığından gerçek 
sahiplerine iade edilememekte ve bunlar emaneten muhafaza edilmektedir. Kesin delilin 
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bulunduğu hâllerde dahi, ülkeler arası bürokratik işlemler ve yazışmalar sebebiyle eserin 
iadesi zaman alabilmektedir. 

5.1.2.2. Kaçak Kazılarla Yurt Dışına Çıkarılan Eserlerin İade Çalışmaları 

Ülkemizde envanter kaydı bulunan bir eserin yurt dışında tespit edilmesi 
durumunda, aidiyeti ispatlayan kesin verinin mevcut olması nedeniyle, iade çalışmalarında 
sistematik bir sürecin izlenmesi mümkün olmaktadır. Varlığından devletçe henüz haberdar 
olunmayan eserlerin, kaçak kazılarla elde edilerek yurt dışına kaçırılması durumunda iade 
süreci sıkıntılı olabilmekte, iadesi uzun yıllar sürebilmekte, bazı durumlarda da sonuçsuz 
kalabilmektedir.  

Türkiye, topraklarından yasa dışı olarak çıkarılan kültür varlıklarının iadesini 
sağlamak amacıyla, diplomatik müzakereler ya da ilgili ülkelerde başlatılan hukuki 
girişimler kapsamında çalışmalar yürütmektedir.  

Bununla birlikte, 1990’lı yılların başından itibaren, yasa dışı olarak kazılıp yurt 
dışına çıkarılmış kültür varlıkları için, bazı ülkelerde dava açılarak hukuki girişimlerde 
bulunulmuş, bunların büyük bir çoğunluğu lehimize sonuçlandıysa da, aleyhimize 
sonuçlanan davalar da olmuştur.  

Yurt dışındaki ülkemiz kökenli kültür varlıklarının diplomatik müzakereler 
vasıtasıyla iade edilmesine yönelik olarak, özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı, kendi aralarında ve diğer paydaş kurumlarla 
koordineli olarak çalışma yürütmektedir. Müzakere süreçlerinde daha çok ikili anlaşmalar, 
etik değerler ve uluslararası sözleşmeler araç olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, 24 Aralık 
2017 tarihli Komisyon toplantısında bilgi veren Dr. Nazan ÖLÇER, iade süreçlerinde, 
uluslararası sergiler düzenleyerek yasa dışı yollarla ülkemizden kaçırılan eselerimizin 
hangi müzede ya da koleksiyonda yer aldığını belirterek teşhirini yapmanın ve kamuoyu 
oluşturmanın öneminden bahsetmiştir.259 

Türkiye, kaçak kazıların önlenmesi, kültür varlıklarının yurt dışına kaçırılmasının 
engellenmesi ve yurt dışına kaçırılmış kültür varlıklarının iadesi konularında, dünyada 
hukuki ve diplomatik olarak önemli başarılar elde etmiş ülkelerden biridir.  

5.1.2.3. Yurt Dışında Müzayedelerde Bulunan Eserlerin İade Çalışmaları 

Türkiye dışına çıkarılarak galeriler veya müzayede evleri tarafından satışa sunulan 
kültür varlıklarının iadesi çalışmalarında büyük güçlükler yaşanmaktadır. Uluslararası 
sözleşmelerin yetersiz kalması ve kaçak kazılardan edinilen kültür varlıklarının kökeninin 
ispatında yaşanan güçlükler, yurt dışında satışa sunulan ülkemiz kökenli kültür 
varlıklarının iadesine ilişkin mesafe alınmasında zorluklar ortaya koymaktadır.  

Bu noktada kültür varlığı ticareti yapanlar ve müzayede evleri mevzuat boşluklarını 
kullanarak Türkiye ve benzeri köken ülkelerin kültür varlıklarının kökenine ilişkin 
yaptıkları inceleme ve araştırma taleplerine kayıtsız kalmaktadır.  

Dünyada birçok önemli müzede Türkiye kökenli kültür varlıkları olduğu gibi, bu tip 
eserler hemen her gün satışa sunulabilmektedir. Bu nedenle, hiç bilinmedik özel müzeler 

																																																													
259 Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer’in 24 Aralık 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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5.1.2.2. Kaçak Kazılarla Yurt Dışına Çıkarılan Eserlerin İade Çalışmaları 

Ülkemizde envanter kaydı bulunan bir eserin yurt dışında tespit edilmesi 
durumunda, aidiyeti ispatlayan kesin verinin mevcut olması nedeniyle, iade çalışmalarında 
sistematik bir sürecin izlenmesi mümkün olmaktadır. Varlığından devletçe henüz haberdar 
olunmayan eserlerin, kaçak kazılarla elde edilerek yurt dışına kaçırılması durumunda iade 
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Türkiye, topraklarından yasa dışı olarak çıkarılan kültür varlıklarının iadesini 
sağlamak amacıyla, diplomatik müzakereler ya da ilgili ülkelerde başlatılan hukuki 
girişimler kapsamında çalışmalar yürütmektedir.  

Bununla birlikte, 1990’lı yılların başından itibaren, yasa dışı olarak kazılıp yurt 
dışına çıkarılmış kültür varlıkları için, bazı ülkelerde dava açılarak hukuki girişimlerde 
bulunulmuş, bunların büyük bir çoğunluğu lehimize sonuçlandıysa da, aleyhimize 
sonuçlanan davalar da olmuştur.  

Yurt dışındaki ülkemiz kökenli kültür varlıklarının diplomatik müzakereler 
vasıtasıyla iade edilmesine yönelik olarak, özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı, kendi aralarında ve diğer paydaş kurumlarla 
koordineli olarak çalışma yürütmektedir. Müzakere süreçlerinde daha çok ikili anlaşmalar, 
etik değerler ve uluslararası sözleşmeler araç olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, 24 Aralık 
2017 tarihli Komisyon toplantısında bilgi veren Dr. Nazan ÖLÇER, iade süreçlerinde, 
uluslararası sergiler düzenleyerek yasa dışı yollarla ülkemizden kaçırılan eselerimizin 
hangi müzede ya da koleksiyonda yer aldığını belirterek teşhirini yapmanın ve kamuoyu 
oluşturmanın öneminden bahsetmiştir.259 

Türkiye, kaçak kazıların önlenmesi, kültür varlıklarının yurt dışına kaçırılmasının 
engellenmesi ve yurt dışına kaçırılmış kültür varlıklarının iadesi konularında, dünyada 
hukuki ve diplomatik olarak önemli başarılar elde etmiş ülkelerden biridir.  

5.1.2.3. Yurt Dışında Müzayedelerde Bulunan Eserlerin İade Çalışmaları 

Türkiye dışına çıkarılarak galeriler veya müzayede evleri tarafından satışa sunulan 
kültür varlıklarının iadesi çalışmalarında büyük güçlükler yaşanmaktadır. Uluslararası 
sözleşmelerin yetersiz kalması ve kaçak kazılardan edinilen kültür varlıklarının kökeninin 
ispatında yaşanan güçlükler, yurt dışında satışa sunulan ülkemiz kökenli kültür 
varlıklarının iadesine ilişkin mesafe alınmasında zorluklar ortaya koymaktadır.  

Bu noktada kültür varlığı ticareti yapanlar ve müzayede evleri mevzuat boşluklarını 
kullanarak Türkiye ve benzeri köken ülkelerin kültür varlıklarının kökenine ilişkin 
yaptıkları inceleme ve araştırma taleplerine kayıtsız kalmaktadır.  

Dünyada birçok önemli müzede Türkiye kökenli kültür varlıkları olduğu gibi, bu tip 
eserler hemen her gün satışa sunulabilmektedir. Bu nedenle, hiç bilinmedik özel müzeler 
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de dâhil olmak üzere, birçok koleksiyonun takibi Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı birimlerinin, İçişleri Bakanlığı, adli merciler ve 
akademisyenler ile yürüttüğü ortak çalışmalar ve araştırmalar sonucunda, geriye dönük 
elde edilen delil ve bulgular sayesinde, müzayedelerde üçüncü kişi veya kuruluşlara satılan 
ülkemiz kökenli kültür varlıklarının iadesi sağlanabilmektedir. 

 

5.1.3. İade Yolları 

5.1.3.1. İkili Görüşmeler Yoluyla Yapılan İade Çalışmaları 

Ülkemizde envanter kaydı bulunan bir eserin yurt dışında tespit edilmesi 
durumunda, iade çalışmalarında olumlu bir sonuç alınabilirken, toprak ve su altında 
bulunan ve varlığından henüz haberdar olunmayan eserlerin kaçak kazı yapan kişilerce 
bulunarak ülke dışına çıkarılması durumunda iade süreci sıkıntılı olabilmektedir. 

Ülkemiz kökenli olabileceği düşünülen eserlerin öncelikli olarak menşeinin teyit 
edilmesi için, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından akademisyenler ve müze 
uzmanlarından; eğer vakıf eseri ise, Vakıflar Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinden 
rapor talep edilir. Bu raporlarda, iadesi istenecek eserin müzelerimizde bulunan benzer 
örneklerine, eserle ilgili yapılmış akademik yayınlara ve iade sürecinde faydalı olabileceği 
değerlendirilen bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.  

İade sürecinde ikinci aşamada; bütün bu bilgi ve belgeler Dışişleri Bakanlığı 
aracılığıyla eseri elinde bulunduran kişi veya kurumlara iletilerek, eserin köken bilgisine, 
elde ediliş zamanı ve yöntemine ilişkin bilgi talep edilmektedir.  

Karşılaşılan çoğu durumda, eseri ellerinde bulunduran kurum ve kuruluşlardan da 
eserin ülkemiz kökenli olduğu yönünde teyit alınmaktadır. Karşı tarafın iyi niyetli hareket 
etmesi ve olumlu bir tavır takınması hâlinde ikili görüşmeler başlatılarak, ilgili kurum 
yetkilileri ile müzakereler yolu takip edilmekte; bu sürecin hem eserin Türkiye’ye iadesine 
hem de iki ülke/kurum arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesine bir vesile olması 
amaçlanmaktadır. 

İlgili ülkeler nezdinde gerçekleştirilen iade taleplerinde; karşı taraftan, eserin 
ülkemizden çalındığı tarih, çalıntı kaydı, ülkemizde adli bir soruşturma olup olmadığına 
dair belgeler sıklıkla istenmektedir. Bu belgelerin sunulamaması durumunda ise, 
akademisyenlerden alınan ve eserlerin ülkemiz kökenli olduğunu ifade eden bilimsel 
raporlar yeterli delil olarak kabul edilmemektedir. Bu durumlarda, suçu ispatlayıcı bilgi ve 
belgelerin elde edilebilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Vakıflar Genel 
Müdürlüğü koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile birlikte yoğun 
araştırmalar başlatılmaktadır. Kriminolojik kanıtların elde edilebilmesine yönelik bu süreç, 
iadenin uzun yıllar almasının en önemli nedenlerinden biri olmaktadır. 

Ayrıca, ülkelerin ulusal mevzuatı ve uluslararası sözleşmeler, bazen bu eserleri 
satın alan kişileri iyi niyetli alıcı olarak değerlendirebilmekte ve mülkiyet hakkı 
çerçevesinde iyi niyetli alıcıya tazminat ödenmesine karar verebilmektedir. Bu çalışmalar 
sırasında, özellikle Osmanlı İmparatorluğu zamanında yurt dışına çıkarılmış kültür 
varlıklarımızın iadesi için, geriye yürümezlik ilkesi nedeniyle uluslararası anlaşmalara 
başvurulamaması bir takım sıkıntıları beraberinde getirmektedir.  
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Kısaca, ikili görüşmeler yoluyla eser iadesi sürecinde; eserin ülkemiz kökenli 
olduğunun kanıtlanması, eseri elinde bulunduran kişi veya kişilerin bu kanıtları yeterli 
bulmaları ve çalıntı bir esere sahip olmayacak kadar da kültür bilinçlerinin gelişmiş olması 
da gerekmektedir.260  

 

5.1.3.2. Dava Yoluyla Yapılan İade Çalışmaları 

Diplomatik girişimlerin sonuçsuz kaldığı durumlarda, eserlerin ülkemize iadesi 
hususunda hukuki yola başvurulması çok tercih edilen bir yol olmamaktadır. Bununla 
beraber, karşı tarafın bilgi/belge paylaşımında bulunmaya yanaşmaması veya eserin 
iadesine yönelik olumlu tavır sergilememesi durumunda, iadeye konu edilecek eserle ilgili 
temin edilebilen bilgi ve belgeler de göz önünde bulundurularak dava yolu 
değerlendirmeye alınmaktadır.  

Davaların uzun yıllar sürmesi ve oldukça yüksek fiyatlara mal olması, güçlü deliller 
olmadığı zaman davayı kaybetme olasılığının bulunması nedeniyle, her eser için bu 
yönteme başvurulamamaktadır. Ayrıca, eseri talep eden ülkenin kanunları çerçevesinde 
davanın yürütülmesi ve talepte bulunulan ülkenin konuya ilişkinin mevzuatının çok iyi 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Yukarıda da ifade edildiği üzere, iade meselelerinde 
öncelikli tercih, karşılıklı güvene dayalı ikili görüşmelerle bu sürecin nihayete erdirilmesi 
yönündedir. 

Dava yolu süreci; iadesi istenecek eserin ait olduğu düşünülen bölgenin yetkili 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli istinabe talebinin hazırlanmasıyla başlamaktadır. 
Eserin kökeninin bilimsel olarak ispat edilmesini sağlayacak raporlar ve varsa elde 
edilebilen diğer bilgi ve belgeler adli istinabe dosyasına eklenmektedir. Yurt dışında bir 
avukatlık firmasıyla anlaşmaya varılması suretiyle süreç takip edilmektedir. 

Envanter kaydı bulunmayan eserler söz konusu olduğunda, karşı tarafın mülkiyet 
hakları işin içine girdiğinden, kesin delillerin bulunmaması hâlinde iade süreci oldukça 
uzun ve sıkıntılı bir hâl alabilmektedir. Bu nedenlerle, diplomatik girişimlerin sonuçsuz 
kaldığı bazı durumlarda, kanıtlar yeterliyse, eserlerin ülkemize kazandırılmasına yönelik 
olarak dava yolu tercih edilmektedir. 

Dava yolu denendiğinde önümüze zaman aşımı meselesi çıkmaktadır. Davacı, hem 
eserin kendisine ait olduğunu hem de eserin ülkesinden kaçırıldığını ispatlamalı, bunun 
yanında iade davasını zaman aşımı süresi geçmeden açtığını da göstermesi gerekmektedir. 
Zaman aşımı süresinin başlangıcı, iade talebinde bulunan devletin, kültür varlığını nerede 
ve kimin elinde bulunduğunu yetkili makamlara bildirmesi ile başlamaktadır. Bu süre, 
talepte bulunulan ülke hukukuna göre değişmektedir. Dava açılan ülkenin hukukuna uygun 
olacağından, zaman aşımı süresine dikkat edilmesi gerekmektedir. Yetkililer eserlerin 
yerini bildikleri hâlde dava açmamışlarsa, zaman aşımı süresi geçtiği için dava yoluyla 
iade talepleri başarıya ulaşmayacaktır.261 

 

																																																													
260 Karaduman (2008), s. 141. 
261 Prof. Dr. Sibel Özel’in Komisyona sunduğu 25 Ocak 2018 tarihli bilgi notu. 
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Kısaca, ikili görüşmeler yoluyla eser iadesi sürecinde; eserin ülkemiz kökenli 
olduğunun kanıtlanması, eseri elinde bulunduran kişi veya kişilerin bu kanıtları yeterli 
bulmaları ve çalıntı bir esere sahip olmayacak kadar da kültür bilinçlerinin gelişmiş olması 
da gerekmektedir.260  

 

5.1.3.2. Dava Yoluyla Yapılan İade Çalışmaları 

Diplomatik girişimlerin sonuçsuz kaldığı durumlarda, eserlerin ülkemize iadesi 
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yönteme başvurulamamaktadır. Ayrıca, eseri talep eden ülkenin kanunları çerçevesinde 
davanın yürütülmesi ve talepte bulunulan ülkenin konuya ilişkinin mevzuatının çok iyi 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Yukarıda da ifade edildiği üzere, iade meselelerinde 
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Dava yolu süreci; iadesi istenecek eserin ait olduğu düşünülen bölgenin yetkili 
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olarak dava yolu tercih edilmektedir. 

Dava yolu denendiğinde önümüze zaman aşımı meselesi çıkmaktadır. Davacı, hem 
eserin kendisine ait olduğunu hem de eserin ülkesinden kaçırıldığını ispatlamalı, bunun 
yanında iade davasını zaman aşımı süresi geçmeden açtığını da göstermesi gerekmektedir. 
Zaman aşımı süresinin başlangıcı, iade talebinde bulunan devletin, kültür varlığını nerede 
ve kimin elinde bulunduğunu yetkili makamlara bildirmesi ile başlamaktadır. Bu süre, 
talepte bulunulan ülke hukukuna göre değişmektedir. Dava açılan ülkenin hukukuna uygun 
olacağından, zaman aşımı süresine dikkat edilmesi gerekmektedir. Yetkililer eserlerin 
yerini bildikleri hâlde dava açmamışlarsa, zaman aşımı süresi geçtiği için dava yoluyla 
iade talepleri başarıya ulaşmayacaktır.261 
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5.1.3.3. Uluslararası Sözleşmeler veya Kuruluşlar Yoluyla Yapılan İade Çalışmaları 

Kültür varlıklarının bir bütün hâlinde korunmasını hedef alan ve uluslararası bir iş 
birliği sağlanması fikri ile kurulan uluslararası kuruluşlara müracat etmek veya uluslararası 
sözleşmeler çerçevesinde girişimlerde bulunmak da, kültür varlıklarının iadelerinde izlenen 
etkili yöntemlerden biri olmaktadır. 

Genel olarak, söz konusu sözleşmelerde ulusal yükümlülüklerin belirtilmiş, 
uluslararası iş birliğinde ülkelere düşen görevlerin vurgulanmış olması, kültür varlıklarının 
iadesine ilişkin talepte bulunulmasını kolaylaştırmaktadır.  

Ayrıca, iki ülke arasında eser iadeleri sürecinde karşılaşılan sorunlarda, söz konusu 
kurum ve kuruluşlar ara bulucuk yaparak veya tavsiyelerde bulunarak, sürecin kamuoyuna 
yansımasına ve hızlanmasına öncülük etmektedir. 

Bu kapsamda, daha önce de belirtildiği gibi, ülkemiz taraf olduğu UNESCO 1970 
Sözleşmesi’nin yürütülmesinden sorumlu Alt Komiteye oy birliğiyle seçilerek, Komitenin 
raportörlüğü görevini üstlenmiştir. Ayrıca, ülkemizin ICPRCP üyeliği devam etmektedir. 
Her iki Komite de kültür varlıklarının iadesi hususunda yararlı çalışmalar yapmaktadır. 

 

5.1.3.4. İkili Anlaşmalar Yoluyla Yapılan İade Çalışmaları 

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının ait oldukları ülkeye 
iadesinde izlenilen etkili yollardan bir diğeri ülkeler arasında imzalanan ikili anlaşmalardır. 
Kaynak ülkelerin sınır komşularıyla veya geçiş yolu üzerinde bulunan ülkeler ile çok 
taraflı bölgesel anlaşmalar yapmaları kültür varlıklarının yasa dışı ithalatını engellemede 
önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda, ülkemizin İran, Yunanistan, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, 
Peru, Özbekistan ve Türkmenistan ile imzalanmış anlaşmaları bulunmaktadır. Ayrıca, 
ABD ve İsviçre ile anlaşma imzalanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri 
Bakanlığı hâlihazırda bir çalışma yürütmektedir. 

 

5.1.3.5. Gönüllü Olarak Yapılan İadeler 

Ülkemiz kökenli eserlerin ait olduğu topraklarda korunması gerektiğini savunan 
kültür bilinci yüksek kişiler hiçbir talep olmadan sahip oldukları eserleri ülkemize 
bağışlayarak örnek bir davranışta bulunmuştur.262 

Diğer taraftan, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmış ülkemiz kökenli eserlerin 
iadesi kapsamında alınmış olan başarılı sonuçlar, son yıllarda artarak devam etmektedir. 
Ülkemizin bu çabası neticesinde yurt dışında bulunan kişi ve kurumlar ellerinde 
bulundurdukları Türkiye kökenli eserleri kendi rızaları ile iade etmektedir. Bu durum 
ülkemizin kültür varlıklarının iadesine yönelik tutumunun yurt dışında da desteklendiğini 
ve sempatiyle karşılandığını göstermektedir. 

																																																													
262 Karaduman (2008), s.161. 
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Bu kapsamda, Almanya, Avusturya, Avustralya, ABD ve İngiltere gibi ülkelerden 
başta sikke ve amforalar olmak üzere, çeşitli kültür varlıkları iade alınmıştır. Bu eserlerin 
ait olduğu bölgeleri belli ise o bölgedeki müzelere, değilse arkeolojik nitelikteki eserler 
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne, etnografik mahiyetteki eserler Ankara 
Etnografya Müzesi’ne teslim edilerek geçici olarak teşhir edilmektedir.  

5.2. İADESİ SAĞLANAN KÜLTÜR VARLIKLARI263  

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarımızdan, ilgili kurumlarla 
koordineli olarak yürütülen çalışmalar neticesinde, 2003-2017 yılları arasında Almanya, 
Avusturya, Avustralya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Hırvatistan, Fransa, 
İsviçre, İngiltere ve Sırbistan’dan olmak üzere toplam 4.314 adet kültür varlığının 
ülkemize iadesi sağlanmıştır. Söz konusu eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 
müze müdürlüklerinde koruma altına alınarak yerli ve yabancı bilim insanları ile 
meraklıları için ziyarete açılmıştır.  

Öte yandan; yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan ve hâlen Almanya, ABD, İtalya, 
Fransa, Danimarka, Bulgaristan, İsviçre, ve İngiltere’de bulunan kültür varlıklarımızın iade 
çalışmaları, gerek hukuki gerekse diplomatik yollarla sürdürülmektedir.  

Bu çerçevede, yürütülen çalışmalar sonucunda ülkemize iadesi sağlanan kültür 
varlıklarımızdan bir kısmının iade süreçleri, farklı iade yöntemlerini ortaya koymak 
açısından aşağıda ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. 

 

Boğazköy Tabletleri (Almanya 1924-1942, 1980, 1987) ve Boğazköy Sfenksi 
(Almanya 2011) 

Çorum ili, Boğazköy ilçesinde antik adı Hattuşa olan Boğazköy ören yerinde ilk 
kazı çalışmalarına 1905 yılında başlanmıştır. 1905, 1906-1907 ve 1911-1912 yıllarında 
Almanya ile Osmanlı İmparatorluğu tarafından ortak yürütülen kazılara Alman bilim 
kurumları adına Hugo Winckler ve Müze-i Hümayun adına Theodor Makridi katılmıştır.  

Yapılan kazılarda Hitit Kraliyet Arşivi’ne ait 10.400 civarında tablet ve iki sfenks 
bulunmuş ve Müze-i Hümayun’a gönderilmiştir. Almanlarla yapılan anlaşma gereğince; 
tablet ve sfenksler, 1915 ve 1917 yıllarında temizleme, onarım ve yayın çalışmaları 
yapılmak ve sonrasında iade edilmek üzere, Alman kazı ekibi üyeleri tarafından Berlin’e 
götürülmüştür. Onarımları tamamlanan 2.943 adet tablet ile sfenkslerden biri ve bu sfenkse 
ait kanat parçaları 1924-1942 yılları arasında Devletimizin girişimleri ile ülkemize iade 
edilmiştir.  

II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla kazılara ara verilmiş ve savaş sonunda 
Almanya’nın doğu ve batı olarak ikiye ayrılması sonucunda tabletler, Doğu Berlin’deki 
Kraliyet Müzesi’nde koruma altına alınmıştır. Bu dönemde ilişkiler kesintiye uğramıştır. 
Ülkemizin 1973 yılında Doğu Almanya’yı resmî olarak tanıması ile 1974 yılında tabletler 
ile sfenksin iadesine ilişkin görüşmelere yeniden başlanmıştır. Doğu Almanya ile 
geliştirilen iyi ilişkiler neticesinde, 1987 yılında geriye kalan yaklaşık 7.500 tabletin iadesi 
sağlanmış ve bu eserler Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde koruma altına 
alınmıştır.  

																																																													
263 Bu bölüm, Kültür ve Turizm Bakanlğı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arşivi ve internet 
sitesi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Komisyona sunduğu 16 Kasım 2017 tarihli bilgi notu ile Karaduman 
(2008) isimli eserin ilgili bölümlerinden yararlanılarak derlenmiştir. 
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Bu kapsamda, Almanya, Avusturya, Avustralya, ABD ve İngiltere gibi ülkelerden 
başta sikke ve amforalar olmak üzere, çeşitli kültür varlıkları iade alınmıştır. Bu eserlerin 
ait olduğu bölgeleri belli ise o bölgedeki müzelere, değilse arkeolojik nitelikteki eserler 
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne, etnografik mahiyetteki eserler Ankara 
Etnografya Müzesi’ne teslim edilerek geçici olarak teşhir edilmektedir.  

5.2. İADESİ SAĞLANAN KÜLTÜR VARLIKLARI263  

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarımızdan, ilgili kurumlarla 
koordineli olarak yürütülen çalışmalar neticesinde, 2003-2017 yılları arasında Almanya, 
Avusturya, Avustralya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Hırvatistan, Fransa, 
İsviçre, İngiltere ve Sırbistan’dan olmak üzere toplam 4.314 adet kültür varlığının 
ülkemize iadesi sağlanmıştır. Söz konusu eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 
müze müdürlüklerinde koruma altına alınarak yerli ve yabancı bilim insanları ile 
meraklıları için ziyarete açılmıştır.  

Öte yandan; yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan ve hâlen Almanya, ABD, İtalya, 
Fransa, Danimarka, Bulgaristan, İsviçre, ve İngiltere’de bulunan kültür varlıklarımızın iade 
çalışmaları, gerek hukuki gerekse diplomatik yollarla sürdürülmektedir.  

Bu çerçevede, yürütülen çalışmalar sonucunda ülkemize iadesi sağlanan kültür 
varlıklarımızdan bir kısmının iade süreçleri, farklı iade yöntemlerini ortaya koymak 
açısından aşağıda ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. 

 

Boğazköy Tabletleri (Almanya 1924-1942, 1980, 1987) ve Boğazköy Sfenksi 
(Almanya 2011) 

Çorum ili, Boğazköy ilçesinde antik adı Hattuşa olan Boğazköy ören yerinde ilk 
kazı çalışmalarına 1905 yılında başlanmıştır. 1905, 1906-1907 ve 1911-1912 yıllarında 
Almanya ile Osmanlı İmparatorluğu tarafından ortak yürütülen kazılara Alman bilim 
kurumları adına Hugo Winckler ve Müze-i Hümayun adına Theodor Makridi katılmıştır.  

Yapılan kazılarda Hitit Kraliyet Arşivi’ne ait 10.400 civarında tablet ve iki sfenks 
bulunmuş ve Müze-i Hümayun’a gönderilmiştir. Almanlarla yapılan anlaşma gereğince; 
tablet ve sfenksler, 1915 ve 1917 yıllarında temizleme, onarım ve yayın çalışmaları 
yapılmak ve sonrasında iade edilmek üzere, Alman kazı ekibi üyeleri tarafından Berlin’e 
götürülmüştür. Onarımları tamamlanan 2.943 adet tablet ile sfenkslerden biri ve bu sfenkse 
ait kanat parçaları 1924-1942 yılları arasında Devletimizin girişimleri ile ülkemize iade 
edilmiştir.  

II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla kazılara ara verilmiş ve savaş sonunda 
Almanya’nın doğu ve batı olarak ikiye ayrılması sonucunda tabletler, Doğu Berlin’deki 
Kraliyet Müzesi’nde koruma altına alınmıştır. Bu dönemde ilişkiler kesintiye uğramıştır. 
Ülkemizin 1973 yılında Doğu Almanya’yı resmî olarak tanıması ile 1974 yılında tabletler 
ile sfenksin iadesine ilişkin görüşmelere yeniden başlanmıştır. Doğu Almanya ile 
geliştirilen iyi ilişkiler neticesinde, 1987 yılında geriye kalan yaklaşık 7.500 tabletin iadesi 
sağlanmış ve bu eserler Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde koruma altına 
alınmıştır.  

																																																													
263 Bu bölüm, Kültür ve Turizm Bakanlğı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arşivi ve internet 
sitesi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Komisyona sunduğu 16 Kasım 2017 tarihli bilgi notu ile Karaduman 
(2008) isimli eserin ilgili bölümlerinden yararlanılarak derlenmiştir. 
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Hitit Devlet Arşivi’ne ait kayıtları içeren Boğazköy tabletlerinin dünya tarihi 
açısından önemi çok büyüktür. Bu yazılı kaynakların okunması, bir medeniyetin tarihi, 
yaşamı, dini ve kültürünün anlaşılmasına imkân sağlamıştır. Tabletler, devletlerarası 
anlaşmalardan kanun kodekslerine, kral yıllıklarından mektuplara, tıp ve astronomi ile 
ilgili belgelerden dua ve ayinlere kadar bir çok konu hakkında bilgi ihtiva etmektedir. 
Boğazköy’de yapılan kazılarda bugüne kadar otuz-otuzbeş bin civarında tablet ele 
geçirilmiştir. Bu koleksiyon, ayrıca tablet sayısı bakımından dünyanın en zengin 
koleksiyonudur. Bugün bu tabletlerin yirmi bin beş yüz adedi Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nde, on bin dört yüz yirmi adedi İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde, beş yüz doksan 
dokuz adedi ise Çorum Müzesi’nde korunmaktadır. 

 

Resim 2: Boğazköy tabletlerinden örnekler 

Berlin Müzeleri’nde korunan Boğazköy Sfenksi’nin iadesi için, 28-29 Mart 1990 
tarihlerinde ülkemize gelen Demokratik Alman Cumhuriyeti heyeti ile yapılan 
görüşmelerde; sfenksin mülkiyetinin Türkiye’ye ait olduğunun bir daha tartışılmayacağı ve 
üç ay içerisinde cevap verilmesinin gerekliliğinin karar altına alındığı bir memorandum 
imzalanmıştır. 

Ancak, Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesi ile görüşmeler askıya alınmış ve 
verilen süre aşılmıştır. Bunun üzerine sfenksin iadesi amacıyla UNESCO’ya başvuru 
yapılmıştır. 1996 yılında Paris’te yapılan IX. UNESCO toplantısı ile UNESCO Kültürel 
Malların İadesi Komitesi’nin 1999 ve 2001 yıllarında yapılan toplantılarında konu 
gündeme getirilmiş, sfenksin ülkemize iadesi için Almanya ile ikili görüşmeler yapılması 
hususunda tavsiye kararı çıkarılmıştır. Birincisi 18 Nisan 2011 tarihinde Ankara’da, 
ikincisi 13 Mayıs 2011 tarihinde Berlin’de gerçekleştirilen toplantılar sonucunda, bir 
anlaşma metni üzerinde mutabakata varılmış ve sfenks, 27 Temmuz 2011 tarihinde 
ülkemize iade edilmiştir. 

Boğazköy Sfenksi, M. Ö. 1300’lü yıllara, Hitit İmparatorluk Dönemine 
tarihlendirilmektedir. Kireç taşından yapılmış olan söz konusu eser, 258 cm. boyunda, 175 
cm. eninde ve yaklaşık olarak 1700 kg. ağırlığındadır. İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
Müdürlüğünde restorasyon çalışmaları tamamlanan sfenks, diğer eşiyle birlikte Çorum 
Boğazköy Müzesi’ne taşınmış ve 26 Kasm 2011 tarihinde yapılan bir törenle sergilenmeye 
başlamıştır.  
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Resim 3: Boğazköy sfenksi 

 

Elmalı Sikkeleri (İsviçre ve ABD, 1988-1991-1992-1999) 

18 Nisan 1984 tarihinde Antalya ili, Elmalı ilçesi, Bayındır köyünde yapılan kaçak 
kazı sonucunda yaklaşık bin dokuz yüz adet gümüş sikkeden oluşan bir define 
bulunmuştur. Bu kaçak kazının ihbar edilmesi ile kazıyı yapanlar yakalanmış ve 
cezalandırılmış; ancak, sikkelerin yurt dışına kaçırılmasına engel olunamamıştır. 

İlk olarak, Elmalı sikkelerinden 10 adedi ABD Los Angeles’ta bulunan Numismatic 
Fine Arts adlı müzayede firmasının 1988 yılında çıkardığı katalogda yayınlanmıştır. 
Katalogda bu sikkeler “Güney Anadolu’da 1984 yılında bulunmuştur.” cümlesiyle 
tanıtılmıştır. Aynı yıl, Elmalı sikkelerinin 3 adedinin de İsviçre’nin Zürih şehrinde bulunan 
Bank Leu adlı müzayede firması tarafından satışa çıkarıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu açık 
arttırmalara müdahale edilerek, 13 adet sikkenin satışı durdurulmuş, ülkemizden 
kaçırıldığının avukatlarımız aracılığıyla firma sahiplerine bildirilmesi üzerine, iadeleri 
sağlanmıştır. 1991 yılında Zürih’te bulunan bir başka müzayede firması olan Tkalec 
tarafından satışa çıkarılan 3 adet Elmalı sikkesinin de iadesinin gerçekleşmesi ve diğer 2 
adet Elmalı sikkesinin ülkemize bağışlanmasıyla birlikte, 18 adet sikke herhangi bir bedel 
ödemeksizin ve dava yoluna gidilmeksizin ülkemize iade edilmiştir. 

Elmalı sikkelerinin büyük bir kısmının ise, ABD’li koleksiyoncu William Koch’un 
da dâhil olduğu OKS Partners Şirketi tarafından satın alındığı öğrenilmiştir. Yapılan ikili 
görüşmelerden sonuç alınamayınca, ABD Massachusetts Eyalet Mahkemesinde 1989 
yılında dava açılmıştır. Verilen hukuki mücadelenin ardından, dava sonuçlanmadan karşı 
tarafın ikna olmasıyla, 1999 yılında 1661 adet sikkenin ülkemize iadesi sağlanmıştır. 
Böylece, “yüzyılın definesi” olarak adlandırılan 1679 adet sikke ait olduğu topraklara 
kavuşmuştur. Bununla birlikte, Elmalı sikkeleri grubundan 150–200 kadar sikkenin nerede 
olduğu hâlen bilinmemektedir. 

M. Ö. 5. yüzyıla tarihlenen söz konusu definedeki sikkelerin büyük bir kısmı, ticari 
amaçla yapılmamış olduğundan, sikke bilimi açısından büyük önem arz etmektedir. 
Değişik merkezlere ait farklı sikke örneklerinin de yer aldığı defineye “yüzyılın definesi” 
denmesinin en önemli sebebi define içinde anı paralarının da bulunmasıdır. Söz konusu 
sikkelerin tarihlendiği M. Ö. 5. yüzyılın ilk yarısına ait tarihî ve siyasi bilgiler oldukça 
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Resim 3: Boğazköy sfenksi 

 

Elmalı Sikkeleri (İsviçre ve ABD, 1988-1991-1992-1999) 
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azdır. Bu yüzden, Elmalı definesi, ihtiva ettiği sikkelerin kalıp baskılarının, ağırlık 
sistemlerinin, yeni kral ve sülale adları hakkında bilgi sunması açısından önemi büyüktür. 

 
Resim 4: Elmalı sikkelerinden örnekler 

Lidya Eserleri (ABD, 1993) 
Uşak ve çevresinde 1960-1965 ve 1968 yıllarında yapılan kaçak kazılar sonucu 

Lidya tümülüsleri soyulmuş, yapılan bu yağma ve kazılar hem mezar odalarının, hem de 
bazı buluntuların tahribine neden olmuş, “Karun Hazinesi” olarak adlandırılan ve Lidya 
uygarlığının mezar kültürünü yansıtan pek çok eser kaçakçılarının eline geçmiştir.  

Yurt dışında yayınlanan bazı önemli gazetelerde Uşak ve çevresindeki 
tümülüslerden çalınan eserlerin ABD’de bulunan Metropolitan Sanat Müzesi tarafından 
satın alındığına ilişkin haberlere yer verilmiş ve yapılan çalışmalar neticesinde Uşak ve 
çevresindeki tümülüslerden çalınan eserlerin İsviçre ve Almanya üzerinden ABD’ye 
nakledildiği ve iki yüz on dokuz parça eserin 1966-67 ve 68 yıllarında bir koleksiyoncu 
tarafından Metropolitan Sanat Müzesi’ne satıldığı öğrenilmiştir.  

Metropolitan Sanat Müzesi’nin sekiz parçalık bir koleksiyonu sergiye çıkarması 
üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzeden fotoğraf ve bilgi talebinde bulunmuş, ancak 
bir cevap alamamıştır. 1984 yılında Metropolitan Sanat Müzesi tarafından yayınlanan A 
Greek and Roman Treasury adlı yayında yer alan eserlerin Lidya kökenli olduğu; hatta 
İkiztepe’de bulunan eserlerle benzerlik gösterdikleri saptanmıştır. Bunun üzerine, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından Metropolitan Sanat Müzesi’ne yazılı başvuruda 
bulunulmuş ve eserlerin iadesi talep edilmiştir. Müzenin olumsuz tavrını sürdürmesi 
nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti adına resmen dava açılması yoluna gidilmiştir. 

1989 yılında taraflardan istenen görüş belgeleri, yerli ve yabancı bilirkişi raporları 
mahkemeye sunulmuştur. 1990 yılında New York Federal Mahkemesinin kararıyla 
Metropolitan Sanat Müzesi depoları Kültür ve Turizm Bakanlığınca seçilen bilim heyetine 
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açılmış, Lidya eserleri uzmanlarımız tarafından incelenmiş ve hazırlanan rapor mahkemeye 
sunulmuştur. Aynı yılın Temmuz ayında New York Federal Mahkemesince alınan ara 
kararda Metropolitan Sanat Müzesi’nin zaman aşımı iddiası reddedilmiş, dava konusu 
eserleri uzun yıllar depolarında saklı tutan müzenin “iyi niyetli alıcı” sıfatıyla 
nitelendirilemeyeceği açıklanmıştır. 

1993 yıllı başlarında müze yetkilileri dava konusu olan Lidya eserlerini ülkemize 
iade etmeyi önermiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda 363 parçadan oluşan Lidya 
Hazinesi, karşı tarafın davadan vazgeçmesi üzerine iade edilmiş ve Ekim 1993’te 
Ankara’ya getirilmiştir. Bu eserler Uşak Müzesi’ne nakledildikleri 14 Şubat 1996 
tarihlerine kadar Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmiştir.  

1964-65 yıllarında bölgede ilk soyulan tümülüs, Toptepe (Haylaztepe) olmuştur. 
Tümülüs’ün mezar odasında kulbu çıplak bir kouros şeklinde yapılmış gümüş bir oinochoe 
bulunmuştur. Ayrıca, 22,7 cm yüksekliğindeki sapının iki tarafında kanatlı hibrit ve 
sfenksler bulunan kyathas, omphalos ve lotus bezemeli iki adet gümüş phiale de hazinenin 
önemli buluntularındandır. Toptepe buluntuları süs eşyaları açısından çok zengindir. 
Bunlardan en çarpıcı olanları, bir çift aslan başlı mavi cam bilezik, meşe palamutu sarkaçlı 
altın gerdanlık, zincir sarkaçlı altın kolye, hüppokampos biçimli bir broş, kayık biçimli iki 
çift küpe, plaka şekilli elbise süsü ve saç süsüdür. 
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Resim 5: Lidya eserlerinden örnekler I 

Soyulan önemli tümülüslerden bir diğeri de İkiztepe tümülüsleridir. Birinci mezar 
odasında bir lahit ve antefiksli kapak vardır. İkinci mezarda ise, yan yana iki mermer kline 
bulunur. İkiztepe mezarlarından biri iki kere kullanılmıştır. İkinci kullanımda ilk 
armağanlara dokunulmadığı bilinmektedir. Bu nedenle, ilk gömünün Lidya döneminde 
olduğu; ikinci gömünün ise, Pers İmparatorluğu döneminde yapıldığını buluntulara 
dayanarak söylemek mümkündür. İkiztepe tümülüslerinde erken evreye ait buluntular daha 
çok süs eşyalarıdır. Özellikle altından yapılmış üç sarkaç önemli bir buluntudur. İkiztepe 
mezarının ikinci kullanım evresinde ise, Pers İmparatorluğu dönemi eserleri yer 
almaktadır. Burada en göze çarpan eser, bir Pers imparatorunun canlandırıldığı Akhemenid 
eserleri grubuna giren ve M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenen altın ve gümüş phialedir.  
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Resim 6: Lidya eserlerinden örnekler II 

 

Ayrıca, bölgede yer alan Dönertaş Tümülüsü’nden M. Ö. 5. yüzyıla tarihlenen iki 
mermer sfenks, Harta Tümülüsü’ne ait freskler, Aktepe Tümülüsü’nde bulunan mezar 
odasına ait kline başı, iki volütlü İyon başlığı Lidya Hazinesi’ne ait diğer önemli eserlerdir. 

 

Aphrodisias Friz Blokları ve Meleager Başı Kabartması (ABD, 1994; İngiltere, 
2006; ABD, 1995) 

Aydın ili Karacasu ilçesinde bulunan Aphrodisias ören yerinde 1984 yılında yapılan 
kazılardan çıkarılan friz bloklarından üç tanesinin 1989 yılında çalındığı, 1993 yılında da 
yine kazı evinin bahçesinden üzerinde av sahnesinin işlendiği bir kabartma panoya ait 
insan başı figürünün (Meleager başı kabartması) yerinden koparılarak götürüldüğü tespit 
edilmiştir. 

Tiberius portikosuna ait Aphrodisias friz bloğunun 11 Mart 1993 tarihinde New 
York Fortune Fine Arts Galerisi’nde satışa çıkarıldığı öğrenilmiştir. 

M.S. 1. yüzyıla tarihlenen eser, beyaz mermerden yapılmış, ince grenlidir. Üst 
yüzeyi silmelidir. Girlandların arasında genç bir erkek maskı yer almaktadır. Girlandları 
meyve, yaprak ve çiçeklerle bezenmiş olan blokların yüksekliği 49 cm, genişliği 40 cm ve 
derinliği 16 cm’dir.  

Eserin ülkemize iadesi amacıyla, ABD’de ülkemizi temsil eden avukatlık firması 
tarafından girişimler yapılmış ve konu FBI’a iletilmiştir. Konuyla ilgili olarak FBI 
tarafından soruşturma başlatılmış ve ülkemizin haklarının korunması amacıyla eser FBI 
tarafından koruma altına alınmıştır. Başlatılan soruşturma kapsamında, friz bloğunun 
ülkemize ait olduğunu gösteren tüm bilgi ve belgelerin ABD’ye iletilmesi sonucu eserin 
ülkemizden kaçırıldığı kanıtlanmıştır. Friz bloğu, 14 Ağustos 1994 tarihinde ülkemize 
getirilerek Aydın Aphrodisias Müzesi’ne teslim edilmiştir.   
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Resim 6: Lidya eserlerinden örnekler II 
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Resim 7: Aphrodisias friz bloğu 

Friz bloklarından ikincisi, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi denetimindeki bir 
koleksiyoncuda ortaya çıkmış ve bu koleksiyoncu tarafından 2003 yılında iade edilmiştir. 

Friz bloklarından üçüncüsü ise, Aphrodisias kazı başkanı tarafından Londra’da 
Barakat isimli bir galeride tespit edilerek 2004 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına ve 
Londra polisine bildirilmiştir. Söz konusu eserin ülkemize ait olduğunun ispatlanmasının 
ardından, INTERPOL devreye sokularak 2004 yılında İngiliz polisi tarafından friz bloğuna 
el koyulmuştur. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan istinabe talebi 
dosyasının İngiliz makamlarınca uygun görülmesinin ardından, Londra Büyükelçiliğimize 
teslim edilen eser, 27 Temmuz 2006 tarihinde ülkemize getirilmiş ve Aydın Aphrodisias 
Müzesi’nde koruma altına alınmıştır. 

1993 yılında meydana gelen soygunda, yerinden koparılarak çalındığı tespit edilen 
insan başı figürünün (Meleager başı kabartması) ise, INTERPOL bülteninde yayınlanarak 
yurt içi ve yurt dışında aratılması sağlanmıştır. Eser ile ilgili aramalar sürerken, 1994 
yılında Aphrodisias kazı başkanı tarafından, eserin New York’ta Fortuna Fine Arts 
Galerisi’nde sergilendiği bildirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleri ile FBI 
tarafından esere el koyulmuş ve 24 Ocak 1995 tarihinde ülkemize geri getirilmiştir. 

Mitolojik bir av sahnesinin canlandırıldığı kabartma pano üzerindeki Meleager başı 
kabartması Julius Cladius devri özelliklerini taşımakta ve M.S. 1. yüzyılın ilk yarısına 
tarihlenmektedir.  
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Resim 8: Meleager başı kabartması 

 
Bursa İli Yenişehir İlçesi Sinan Paşa Camii Şerefesine Ait Çini Karo (İngiltere, 

2003) 
Bursa ili Yenişehir ilçesi Sinan Paşa Camii’nden 17 Şubat 1998 tarihinde çalınan, 

ilgili yerlere duyurusu yapılan tarihî İznik çinilerden birinin, 13 Nisan 2000 tarihinde 
Londra’da Sotheby’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen “Arts of Islamic World” adlı 
müzayedede 110 lot numarada satışa sunulduğu tespit edilmiş ve çiniye İngiliz polisi 
tarafından el koydurulmuştur.  

İade çalışmaları sırasında, İngiltere’de, çiniyi ellerinde bulunduranlar tarafından, 
eserin 1992 yılında satın alındığı, dolayısıyla, 1998 tarihinde çalınan çinilerden olmadığı 
iddia edilmiş, ülkelerine yasal olmayan yollarla giren tarihî eserlerin, köken ülkelere iade 
edilmesi ile ilgili UNESCO 1970 Sözleşmesi’ni, İngiltere’nin imzalamadığı ve İngiliz 
polisinin esere el koyma yetkisinin bulunmadığı belirtilmiş; İngiltere makamlarınca 
bilirkişiliğine başvurulan İslam Eserleri Uzmanı Walter Denny tarafından da, Atina’daki 
Benaki Müzesi’nde de aynı çinilerden olduğu, bu çinilerin 20. yüzyıl başlarında Türkiye 
Cumhuriyeti kurulmadan önce edinildiği, söz konusu çininin de aynı zamanda edinilmiş 
olabileceği gibi yorumlar yapılmış ve Sotheby’s yetkililerinin ikna edilebilmesi için daha 
ayrıntılı bilgiler istenilmiştir. 

Yapılan girişimler olumlu sonuç vermiştir. Üç yıl süren yazışmalar, gönderilen 
ayrıntılı bilgiler ve ısrarlı tutum sonucunda çini, Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla 29 
Mayıs 2003 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne teslim edilmiş olup, hâlen Ankara 
Vakıf Eserleri Müzesi’nde muhafaza edilmektedir. 
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Resim 9: Bursa ili Yenişehir ilçesi Sinan Paşa Camii şerefesine ait çini karo 
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ya da M. S. 3. yüzyıl başına ait olabileceği düşünülmekte olup, boynundan kırıktır ve ince 
grenli mermerden yapılmıştır. Yazıtlar ise Anadolu özellikleri göstermektedir. Mezar 
stellerinin üzerinde Eski Yunanca yazıtlar bulunmaktadır. 

 

 
    Resim 10: Manş Denizi batığından ele geçen eserler 

 

Konya ili Beyşehir Eşrefoğlu Camii giriş kapısı panoları (Danimarka, 1999) 
Konya ili, Beyşehir ilçesi, İçerişehir Mahallesi’nde bulunan Eşrefoğlu Emir 

Seyfettin Süleyman tarafından 1297 yılında yaptırılan Eşrefoğlu Camii’nin çift kanatlı ana 
giriş kapısının üst bölümünde yer alan ve üzerinde Zümer Suresi’nin yazılı olduğu iki adet 
pano, 1996 yılının Ocak ayında çalınmış, Beyşehir Gölü civarında bulunarak cami 
yetkililerine teslim edilmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca alınan çalıntı ihbarı üzerine, konunun araştırılması 
Konya Müze Müdürlüğünden istenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, Beyşehir Eşrefoğlu 
Camii’nde aynı yılın Mayıs ayında meydana gelen hırsızlık olayı sırasında söz konusu kapı 
panolarının yine çalındığı anlaşılmış olup, yurt içinde ve yurt dışında aratılması 
sağlanmıştır.   

Söz konusu panoların Danimarka’da Davids Samling (David Koleksiyonu) isimli 
özel müzede olduğu Kopenhag Büyükelçiliğimizce tespit edilmiştir. Bu arada Vakıflar 
Genel Müdürlüğünden temin edilen belgelerden çalınan panoların dört adet olduğu 
saptanmıştır. Müze yetkilileri, dört panonun da kendilerinde olduğunu ifade ederek ve 
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çalınan eserlerin prensipte envanterlerine geçirilmediğini belirterek iade etmeyi kabul 
etmiştir. 

Kopenhag Büyükelçiliğimize teslim edilen panolar 8 Temmuz 1999 tarihinde 
ülkemize getirilmiştir. 

 

 
Resim 11: Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camii giriş kapısı panoları 

 

Zeugma Mozaiğine Ait Parçalar (ABD, 2000) 
1993 yılında Gaziantep ili, Nizip ilçesi, Belkıs köyünde yer alan Zeugma ören 

yerinin aşağı kısımlarında yapılan kurtarma kazısında, bir Roma Dönemi villasının mozaik 
döşemeli terasının ortasında yer alan panonun alt kısmında iki adet giyimli figürün dizden 
yukarısının ve soldaki figürün üst kısmında yer alan yazının yarısının sökülmek suretiyle 
çalınmış olduğu tespit edilmiştir. Metiokhos ve Parthenope’nin aşkını anlatan pano, bu 
hâliyle Gaziantep Müzesi’ne taşınmış ve teşhire konmuştur. 

Söz konusu parçaların bulunabilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
araştırmalar başlatılmıştır. Konuya ilişkin yapılan araştırmalar sonucunda; eksik olan iki 
parçanın, ABD’nin Houston kentinde Rice Üniversitesi Menil Koleksiyonu’nda bulunduğu 
anlaşılmıştır. ABD’de ülkemizi temsil eden avukatların da araştırmaları neticesinde; iki 
parça mozaiğin 30 yıl önce yapılan kaçak kazılarla açığa çıkarılarak ABD’ye kaçırıldığı 
tespit edilmiş ve adı geçen müzede bulunduğu anlaşılmıştır. 

Rice Üniversitesi ile yapılan görüşmeler sonucunda; anılan üniversite yetkililerinin, 
parçaların Zeugma mozaiğine ait olduğunun ispatlaması hâlinde iade edileceğini ifade 
etmeleri üzerine, aynı kanıyı taşıyan Türk ve yabancı uzmanların raporları ve konuya 
ilişkin yayınlar Houston Başkonsolosluğumuz aracılığıyla ilgili müzeye iletilmiştir. 
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Menil Müzesi Kuratörü Dr. Bertrand Davezac, incelemelerde bulunmak üzere 1997 
yılında ülkemize gelerek yetkililerle görüşmüş ve ülkemizden olumlu bir düşünce ile 
ayrılmıştır. Dr. Davezac, Menil Müzesi Müdürü Paul Winker ile 1998 yılında ülkemizi 
tekrar ziyaret etmiş ve yapılan görüşmelerde eserin iadesine ilişkin olumlu bir tavır 
sergilemiştir. Bu olumlu tavır sonucunda, söz konusu mozaikleri iade etmeye hazır 
olduklarını Houston Başkonsolosluğumuza bildirilmiştir. 19 Haziran 2000 tarihinde 
ülkemize iadesi sağlanan eser, Gaziantep Müzesi’nde koruma altına alınmıştır. 

Söz konusu eser, bir Roma villasının mozaik döşemeli terasına aittir. İri beyaz taşlı 
zemine tek sıra siyah taşlarla çizgi desenli, geometrik motifler işlenmiştir. Eser, iç içe 
bordürlerin çevrelediği alanda, orta kısmında daha küçük taşlarla saç örgüsü bordür ile 
sınırlanmıştır. Mozaik, kareye benzer figürlü bir panodan oluşmaktadır.  

Panoda elbiseleri ayaklarına kadar inen iki figür yer almaktadır. Elbiseler kalın 
kumaştan yapılmış olarak ve dalgalı kıvrımlarla gösterilmiştir. Mozaik üzerindeki 
figürlerin başlarının hizasında Metiokhos ve Parthenope sözcükleri yazmaktadır. Antik 
Roma mitolojisinde bir aşk hikâyesinin kahramanları Metiokhos ve Parthenope ile ilgili 
bilgilere M.S. 2. yüzyıla ait papirüslerde rastlamak mümkündür.  

 
Resim 12: Zeugma mozaiğine ait parçalar 

 
El Yazması Kur’an-ı Kerim (ABD, 2000) 

1991 yılında Sotheby’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen bir müzayedenin 
kataloğunda yayınlanan bir adet el yazması Kur’an-ı Kerim yaprağının, İstanbul 
Nuruosmaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nde bulunan 26 demirbaş numaralı Kur’an-ı 
Kerim’e ait olduğuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan ihbar üzerine, Londra 
Büyükelçiliğimiz kanalıyla eserin satışı durdurulmuş ve yapılan araştırma neticesinde; adı 
geçen kütüphanede bulunan ve 9. yüzyıla tarihlenen iki ciltten oluşan Kur’an-ı Kerim’in 
birinci cildinin 1923 yılından önce kaybolduğu; ikinci cildinin 62 yaprağının ise, 1976 
yılından sonra çalınarak yurt dışına götürüldüğü ve çeşitli koleksiyonculara satıldığı 
anlaşılmıştır. 

İstanbul Nuruosmaniye Yazma Eserler Kütüphanesi fihristine 1755-1756 yıllarında 
kaydedilen Kur’an-ı Kerim’in, kayıp olan birinci cildinin ABD Baltimore’da bulunan John 



‒ 107 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 555)

107 
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Panoda elbiseleri ayaklarına kadar inen iki figür yer almaktadır. Elbiseler kalın 
kumaştan yapılmış olarak ve dalgalı kıvrımlarla gösterilmiştir. Mozaik üzerindeki 
figürlerin başlarının hizasında Metiokhos ve Parthenope sözcükleri yazmaktadır. Antik 
Roma mitolojisinde bir aşk hikâyesinin kahramanları Metiokhos ve Parthenope ile ilgili 
bilgilere M.S. 2. yüzyıla ait papirüslerde rastlamak mümkündür.  
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1991 yılında Sotheby’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen bir müzayedenin 
kataloğunda yayınlanan bir adet el yazması Kur’an-ı Kerim yaprağının, İstanbul 
Nuruosmaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nde bulunan 26 demirbaş numaralı Kur’an-ı 
Kerim’e ait olduğuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan ihbar üzerine, Londra 
Büyükelçiliğimiz kanalıyla eserin satışı durdurulmuş ve yapılan araştırma neticesinde; adı 
geçen kütüphanede bulunan ve 9. yüzyıla tarihlenen iki ciltten oluşan Kur’an-ı Kerim’in 
birinci cildinin 1923 yılından önce kaybolduğu; ikinci cildinin 62 yaprağının ise, 1976 
yılından sonra çalınarak yurt dışına götürüldüğü ve çeşitli koleksiyonculara satıldığı 
anlaşılmıştır. 

İstanbul Nuruosmaniye Yazma Eserler Kütüphanesi fihristine 1755-1756 yıllarında 
kaydedilen Kur’an-ı Kerim’in, kayıp olan birinci cildinin ABD Baltimore’da bulunan John 

110 
 

	

Hopkins Üniversitesi’ne bağlı Milton S. Eisenhower Kütüphanesi’nde olduğu Vaşington 
Büyükelçiliğimiz tarafından tespit edilmiştir. Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından 
gerekli girişimler başlatılmıştır. 

Ceylan derisi üzerine Arapça kûfi hatla, altın yaldız kullanılarak yazılmış olan, her 
sayfası on beş satırdan oluşan, Bakara Suresi’nden Kehf Suresi’nin sonuna kadarki bölümü 
içeren ve 9. yüzyıla tarihlenen Kur’an-ı Kerim’in birinci cildinin kayıp olduğuna dair 22 
Aralık 1950 tarihinde düzenlenen bir tutanağın Nuruosmaniye Yazma Eserler 
Kütüphanesi’nde mevcut olduğu yapılan araştırmalar sonucu saptanmıştır.  

Nuruosmaniye Kütüphanesi’nin Devr-i Hamidî Kataloğu’nda 26 ve 27 numarayla 
kayıtlı Kur’an-ı Kerim ciltleri “Mushaf-ı Şerif” adıyla kaydedilmiş ve iki cilt olarak 
vasıflandırılmıştır. 

Vaşington Büyükelçiliğimiz Müsteşarı, Eisenhower Kütüphanesi yetkililerine 26 
demirbaş numaralı eserin, Türkiye’ye ait olduğunu ifade ederek, nasıl elde ettikleri 
hakkında bilgi talep etmiştir. Söz konusu el yazması Kur-an’ı Kerim, Princeton 
Üniversitesi mütevelli heyeti eski üyelerinden olan Baltimorelu zengin bir iş adamı 
tarafından 1930’lu yıllarda Princeton Üniversitesi’nde sergilendiği, daha sonra 1942 
yılında şahsın oğlu aracılığıyla John Hopkins Üniversitesi’ne bağışlandığı öğrenilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL Daire Başkanlığınca irtibata geçilen ABD 
INTERPOL’ünce yapılan tahkikat sonucunda, kitabın Eisenhower Kütüphanesi’nde 
bulunduğu teyit edilmiş ve iadesi için diplomatik girişimlerde bulunulması gerektiği 
Dışişleri Bakanlığımıza bildirilmiştir.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının çabaları ile John Hopkins 
Üniversitesi Rektörü’nün duyarlı yaklaşımları sonucu 28 Şubat 2000 tarihinde eserin 
ülkemize iadesi sağlanmıştır. Diğer yandan, Kur’an-ı Kerim’in ikinci cildinin kayıp 62 
yaprağına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.  
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Elazığ ilinin Harput ilçesinde bulunan Arap Baba Mescidi ve Türbesi, Kurşunlu 
Camii’nin doğusunda, Elazığ’a bakan yamaç üzerinde, Selçuklu Hükümdarı Gıyasettin 
Keyhüsrev zamanında, 1276 yılında “Yusuf bin Arap Şah bin Şaban” tarafından 
yaptırılmıştır.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 30 Mart 1998 
tarihinde yapılan bir ihbarda, mescidin mihrabının büyük oranda tahrip edilerek çinilerin 
çalındığı bildirilmiştir. Bunun üzerine çalınan kısımların gösterildiği, fotoğraf, restitüsyon 
çizimi ve esere ilişkin bilgi belgeler, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 20 Nisan1998 tarihinde 
yurt içi ve yurt dışına gönderilerek duyuruları yapılmıştır.  

04 Temmuz 2002 tarihinde, İsviçre’nin Cenevre şehrinde polis tarafından ele 
geçirilen ve İslami dönem özelliği gösterdiğinden ülkemizden kaçırılmış olabileceği 
düşünülen çinilerin fotoğrafları Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmiş ve hangi yapıdan 
çalınmış olabileceği sorulmuştur. Çinileri Cenevre’ye götüren kargo şirketi tarafından, 
şüphe üzerine polise ihbar yapıldığı anlaşılmıştır. Bu arada, Cenevre’de çiniler savcılığa 
teslim edilmiş ve adli süreç başlatılmıştır.  

Cezai İşlerde Karşılıklı Yardım Avrupa Sözleşmesi uyarınca, İsviçre makamlarınca 
istinabe evrakı talep edilmiş, 20 Aralık 2002 tarihinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğünce, çinileri İstanbul’dan kargo firmasına verenler ile Cenevre’deki alıcıların 
adresleri ve telefon numaralarının tespiti yapılmıştır. Bu kişilerin daha önce de çalıntı tarihî 
eser göndermekten haklarında işlem başlatıldığına dair bilgi ve belgeler, istinabe dosyasına 
konulmak üzere Adalet Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.  

İsviçre Federal Adalet ve Polis Bakanlığının 13 Mayıs 2004 tarihli notasına 
istinaden 123 kg ağırlığındaki söz konusu Selçuklu Dönemi mozaik mihrap çinileri 07 
Temmuz 2004 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerince teslim alınarak 
Ankara’ya getirilmiş, Vakıf Kayıtları Arşivi’ne alınmıştır. Bilahare Ankara Vakıf Eserleri 
Müzesi açılınca bu müzeye konulmuştur.  
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Resim 14: Harput Arap Baba Mescidi’ne ait çiniler 

 

 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Deposundan Çalınan 34 Halıdan Biri (ABD, 2004) 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Hizmet Binası’ndaki Teberrükat Deposu’ndan 1994 yılı 
Nisan ayında 34 adet tarihî eser niteliğindeki halı çalınmıştır. Halılardan biri, aynı yılın 
Eylül ayında, İstanbul’da düzenlenen bir halıcılık fuarında tespit edilmiştir. Halıyı elinde 
bulunduran firma, kendilerinde yedi adet daha halı bulunduğunu belirtince, toplam sekiz 
adet halı geri alınmış, firma sahibi ve ortakları, çalıntı mal bulundurmaktan yargılanmış ve 
beraat etmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Emniyet birimlerinin iş birliği sonucunda; 
2000 yılından sonra soyguncular başka bir hırsızlıkta (Amasya II. Beyazıt Camii) suç üstü 
yakalanmış ve böylelikle organize bir suç örgütü açığa çıkarılmıştır. 

Aynı hırsızlıkta çalınan halılardan bir diğeri, 1996 yılında İstanbul’da bir halı 
tanıtım konferansında tespit edilmiştir. Halıyı elinde bulunduran koleksiyoncunun, ünlü bir 
Alman iş adamı olduğu anlaşılmıştır. Halının iadesi konusunda uzun yıllar Adalet 
Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yazışmalar yapılmış, ancak henüz iade 
sağlanamamıştır. 

Son olarak 48.06.15 envanter numaralı olan bir başka halı, 2002 yılı Aralık ayında 
Vaşington’da Tekstil Müzesi’nde düzenlenen bir sergi kataloğunda tespit edilmiştir. 
Ülkemizin ve ABD’nin taraf olduğu UNESCO 1970 Sözleşmesi çerçevesinde Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce iade talebinde bulunulmuştur. Dışişleri Bakanlığı, Vaşington 
Büyükelçiliğimizce ABD Adalet Bakanlığı nezdinde halının iadesine ilişkin gerekli 
işlemlerin başlatılması talep edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün takibi sonucunda, Vaşington Büyükelçiliğimizce 5 
Ekim 2004 tarihinde teslim alınan halı, 12 Ekim 2004 tarihinde Ankara’ya getirilmiştir. 
Söz konusu halı, Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde muhafaza ve teşhir edilmektedir.  
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Resim 14: Harput Arap Baba Mescidi’ne ait çiniler 

 

 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Deposundan Çalınan 34 Halıdan Biri (ABD, 2004) 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Hizmet Binası’ndaki Teberrükat Deposu’ndan 1994 yılı 
Nisan ayında 34 adet tarihî eser niteliğindeki halı çalınmıştır. Halılardan biri, aynı yılın 
Eylül ayında, İstanbul’da düzenlenen bir halıcılık fuarında tespit edilmiştir. Halıyı elinde 
bulunduran firma, kendilerinde yedi adet daha halı bulunduğunu belirtince, toplam sekiz 
adet halı geri alınmış, firma sahibi ve ortakları, çalıntı mal bulundurmaktan yargılanmış ve 
beraat etmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Emniyet birimlerinin iş birliği sonucunda; 
2000 yılından sonra soyguncular başka bir hırsızlıkta (Amasya II. Beyazıt Camii) suç üstü 
yakalanmış ve böylelikle organize bir suç örgütü açığa çıkarılmıştır. 

Aynı hırsızlıkta çalınan halılardan bir diğeri, 1996 yılında İstanbul’da bir halı 
tanıtım konferansında tespit edilmiştir. Halıyı elinde bulunduran koleksiyoncunun, ünlü bir 
Alman iş adamı olduğu anlaşılmıştır. Halının iadesi konusunda uzun yıllar Adalet 
Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yazışmalar yapılmış, ancak henüz iade 
sağlanamamıştır. 

Son olarak 48.06.15 envanter numaralı olan bir başka halı, 2002 yılı Aralık ayında 
Vaşington’da Tekstil Müzesi’nde düzenlenen bir sergi kataloğunda tespit edilmiştir. 
Ülkemizin ve ABD’nin taraf olduğu UNESCO 1970 Sözleşmesi çerçevesinde Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce iade talebinde bulunulmuştur. Dışişleri Bakanlığı, Vaşington 
Büyükelçiliğimizce ABD Adalet Bakanlığı nezdinde halının iadesine ilişkin gerekli 
işlemlerin başlatılması talep edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün takibi sonucunda, Vaşington Büyükelçiliğimizce 5 
Ekim 2004 tarihinde teslim alınan halı, 12 Ekim 2004 tarihinde Ankara’ya getirilmiştir. 
Söz konusu halı, Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde muhafaza ve teşhir edilmektedir.  
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Amasya Mehmet Paşa Camii’nin Mermer Minber Kapı Kanatları (İngiltere, 2008) 

Amasya Mehmet Paşa Camii’nin minberine ait iki mermer kapı kanadı 01 Haziran 
2002 tarihinde çalınmış ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce duyuruları yapılmıştır. 

 Londra’da Sotheby’s Müzayede Evi’nin 27 Nisan 2005 tarihli müzayedesinin 
internet kataloğunun incelenmesi sonucunda, kapı kanatlarının 172 lot numara ile satışa 
çıktığı tespit edilmiş; ilgili resmî makamlara satışın durdurulması ve iade işlemlerinin 
başlatılması için 31 Mart 2005 tarihinde girişimde bulunulmuştur.  

Konuyla ilgili olarak İngiltere INTERPOL’ü tarafından yapılan incelemede; bu 
eserin Almanya’da satın alındığı, daha önceki sahibinden alınan yazılı bir belgeye sahip 
oldukları, 20. yüzyılın başlangıcından itibaren söz konusu eserlerin özel bir 
koleksiyoncuda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, ilgili makamlara durum anlatılarak eserin iadesi 
talep edilmiştir. Bu çerçevede, Londra’daki kapı kanatlarının fotoğrafları üzerinde 
işaretlenen ölçülerin Amasya’daki suç mahalli kalıntıları ile karşılaştırılması istenmiş; 
Amasya Valiliği nezdinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğünün 
yerel brimleri ile Amasya Müze Müdürlüğü uzmanlarının iş birliğiyle hazırlanan belgeler, 
Londra’daki kapı kanatlarının Amasya’dan çalındığını belirten rapor ve fotoğraflarla 
birlikte Londra’ya ve ilgili birimlere gönderilmiştir. Belgelerin Londra polisi tarafından 
ikna edici bulunması üzerine, 09 Nisan 2008 tarihinde mermer kapı kanatları Londra’daki 
Büyükelçiliğimize teslim edilmiş ve akabinde ülkemize getirelerek Ankara Vakıf Eserleri 
Müzesi’nde koruma altına alınmıştır. 
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Afyonkarahisar ili Akharim Ulu Camii’ne Ait Bir Çift Pirinç Şamdan (2007) 
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Amasya Mehmet Paşa Camii’nin Mermer Minber Kapı Kanatları (İngiltere, 2008) 

Amasya Mehmet Paşa Camii’nin minberine ait iki mermer kapı kanadı 01 Haziran 
2002 tarihinde çalınmış ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce duyuruları yapılmıştır. 
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internet kataloğunun incelenmesi sonucunda, kapı kanatlarının 172 lot numara ile satışa 
çıktığı tespit edilmiş; ilgili resmî makamlara satışın durdurulması ve iade işlemlerinin 
başlatılması için 31 Mart 2005 tarihinde girişimde bulunulmuştur.  
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yerel brimleri ile Amasya Müze Müdürlüğü uzmanlarının iş birliğiyle hazırlanan belgeler, 
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Afyonkarahisar ilinde bulunan Akharim Ulu Camii’ne ait bir çift pirinç şamdan, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Londra’da tespit edilmiş, çalındığına dair belge 
bulunamadığı için iadesi sağlanamamıştır. Sonrasında şamdanların Vuslat Doğan Sabancı 
tarafından satın alındığı duyumu alınmış, kendilerine şifahen, bu eserlerin Akharim Ulu 
Camii’ne ait olduğu söylenmiştir. Bunun üzerine Sayın Sabancı şamdanları, 03 Temmuz 
2007 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne teslim ederek örnek bir davranış sergilemiştir. 
1867-1868 tarihli şamdanların kaide çapı 27,7 cm ve yüksekliği 48,5 cm’dir. 
Afyonkarahisar Akharim Camii’nden çalındığına dair hiçbir bilgi ve kayıt bulunmamasına 
rağmen üzerindeki kitabeden anılan cami vakfına ait olduğu anlaşılmıştır.  

 

 
           Resim 17: Afyonkarahisar ili Akharim Ulu Camii’ne ait bir çift pirinç şamdan 

 

Tatarlı Tümülüsü'ne Ait Ahşaplar (Almanya, 2010) 
Afyonkarahisar ili Dinar ilçesi Tatarlı beldesinde bulunan Tatarlı Tümülüsü’nün 

mezar odasında 1969 yılında gerçekleşen kaçak kazılar sonucu, M. Ö. 450’li yıllara 
tarihlenen ahşap parçalar çalınarak yurt dışına çıkarılmıştır. Mezar, daha önceki çağlarda 
soyulmuş olduğundan 1969 yılında kaçak kazı yapanlar içeride beklediklerini 
bulamamışlar, mezar odasını oluşturan kalasların üzerindeki renkli resimler nedeniyle 
bazılarını kesip almışlardı.  

Münih Üniversitesi Arkeoloji Profesörü Latife Summerer’in 2000 yılında Bavyera 
Eyalet Arkeoloji Müzesi’nin deposundaki incelemelerinde boyalı dört kalas dikkatini 
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birlikte Londra’ya ve ilgili birimlere gönderilmiştir. Belgelerin Londra polisi tarafından 
ikna edici bulunması üzerine, 09 Nisan 2008 tarihinde mermer kapı kanatları Londra’daki 
Büyükelçiliğimize teslim edilmiş ve akabinde ülkemize getirelerek Ankara Vakıf Eserleri 
Müzesi’nde koruma altına alınmıştır. 

 

 
Resim 16: Amasya Mehmet Paşa Camii’nin mermer minber kapı kanatları 

 
Afyonkarahisar ili Akharim Ulu Camii’ne Ait Bir Çift Pirinç Şamdan (2007) 

114 
 

	

Afyonkarahisar ilinde bulunan Akharim Ulu Camii’ne ait bir çift pirinç şamdan, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Londra’da tespit edilmiş, çalındığına dair belge 
bulunamadığı için iadesi sağlanamamıştır. Sonrasında şamdanların Vuslat Doğan Sabancı 
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çekmiş, 2003 yılında da Afyonkarahisar Müzesi deposundaki incelemeleri sırasında 
Münih’teki kalaslara benzer başka resimli ahşap parçalar görmüştür. 

Münih’teki kayıtlardan; söz konusu kalasların kimliği bilinmeyen kişilerce bir 
taşıma şirketine bırakıldığı, sonraki yıllarda depoda temizlik yapılırken bu kalasların 
atılmasına karar verildiği; ancak, üzerinde bazı resimlerin varlığı saptanınca 1989’da 
müzeye teslim edildiği öğrenilmiştir.  

ABD Cornell Üniversitesi’nden Prof. Peter Ian Kuniholm’un Afyonkarahisar 
Müzesi’nde yaptığı çalışma sırasında aldığı bazı kesitler ile Münih’teki ağaçların aynı 
tarihte, aynı ağaçtan, M.Ö. 474-471 tarihlerinde kesildiğini saptaması ve durumu Kültür ve 
Turizm Bakanlığına iletmesi üzerine başlatılan girişimler sonucunda Bavyera Müzesi, 38 
küçük ahşap parçası ile 4 adet kalası gönüllü olarak Münih Başkonsolosluğumuza teslim 
etmiştir. 

Yazılı kaynaklardan antik dünyada ahşap üzerine boyalı resimlerin yaygınlığı 
bilinmekle birlikte; bunların yapıldığı organik kerestelerin zamanla çürümesi nedeniyle 
günümüze ulaşamamıştır. Bu ahşap parçaları, Tatarlı Tümülüsü’nün renkli resimleri ile 
günümüze ulaşan en değerli kalıntısı olarak dikkat çekmektedir. 

İadesi sağlanan ahşap parçalar, müze müdürlüğünde bulunan diğer ahşap parçalarla 
birleştirilmiş, Türk ve Alman restoratörlerin ortak çalışmasıyla mezar odası yeniden ayağa 
kaldırılmış ve Tatarlı Tümülüsü olarak İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri 
çerçevesinde İstanbul’da sergilenmiştir. Söz konusu eserler, sergi sonrasında 
Afyonkarahisar Müzesi’nde uygun şartlar altında korumaya alınmıştır. 
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çekmiş, 2003 yılında da Afyonkarahisar Müzesi deposundaki incelemeleri sırasında 
Münih’teki kalaslara benzer başka resimli ahşap parçalar görmüştür. 

Münih’teki kayıtlardan; söz konusu kalasların kimliği bilinmeyen kişilerce bir 
taşıma şirketine bırakıldığı, sonraki yıllarda depoda temizlik yapılırken bu kalasların 
atılmasına karar verildiği; ancak, üzerinde bazı resimlerin varlığı saptanınca 1989’da 
müzeye teslim edildiği öğrenilmiştir.  

ABD Cornell Üniversitesi’nden Prof. Peter Ian Kuniholm’un Afyonkarahisar 
Müzesi’nde yaptığı çalışma sırasında aldığı bazı kesitler ile Münih’teki ağaçların aynı 
tarihte, aynı ağaçtan, M.Ö. 474-471 tarihlerinde kesildiğini saptaması ve durumu Kültür ve 
Turizm Bakanlığına iletmesi üzerine başlatılan girişimler sonucunda Bavyera Müzesi, 38 
küçük ahşap parçası ile 4 adet kalası gönüllü olarak Münih Başkonsolosluğumuza teslim 
etmiştir. 

Yazılı kaynaklardan antik dünyada ahşap üzerine boyalı resimlerin yaygınlığı 
bilinmekle birlikte; bunların yapıldığı organik kerestelerin zamanla çürümesi nedeniyle 
günümüze ulaşamamıştır. Bu ahşap parçaları, Tatarlı Tümülüsü’nün renkli resimleri ile 
günümüze ulaşan en değerli kalıntısı olarak dikkat çekmektedir. 

İadesi sağlanan ahşap parçalar, müze müdürlüğünde bulunan diğer ahşap parçalarla 
birleştirilmiş, Türk ve Alman restoratörlerin ortak çalışmasıyla mezar odası yeniden ayağa 
kaldırılmış ve Tatarlı Tümülüsü olarak İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri 
çerçevesinde İstanbul’da sergilenmiştir. Söz konusu eserler, sergi sonrasında 
Afyonkarahisar Müzesi’nde uygun şartlar altında korumaya alınmıştır. 
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Resim 18: Tatarlı Tümülüsü'ne ait ahşap parçalar 

 
 

 
Yorgun Herakles Heykeli (ABD, 2011) 

Antalya’nın Perge ören yerinden 1980 yılında yapılan bilimsel kazılarla alt yarısı 
çıkarılan ve Antalya Müzesi’nde sergilenmekte olan Herakles heykelinin üst yarısının 
ABD’de Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nde (BGSM) bulunduğu, Shelby White ve Leon 
Levy adlı koleksiyoncuların mülkiyetinde olduğu, Glories of the Past adlı kataloğun 
yayınlanması üzerine öğrenilmiştir.  

Söz konusu eserin 1990 yılında tespit edilmesi üzerine girişimler başlatılmış ve 
Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak ikili görüşmeler uzun yıllar devam etmiştir. 
Ülkemizce iadesi talep edildiğinde, iki parçanın aynı heykele ait olmadığı iddia edilmiştir. 
Bunun üzerine, 1992 yılında heykelin alt kısmından alınan mulaj, New York 
Başkonsolosluğumuza gönderilmiştir. Aralarında Prof. Dr. Jale İnan’ın da bulunduğu 
bilirkişi heyetinin önünde parçalar üstüste konularak bir inceleme yapılmış, her iki 
parçanın birbirini tamamladığının tespiti üzerine iade talebi yinelenmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı heyetinin, 22-23 Eylül 2011 tarihleri arasında ABD’de 
karşılıklı iyi niyet çerçevesinde gerçekleştirdiği müzakereler sonucunda, 22 Eylül 2011 
tarihinde BGSM ile bir mutabakat zaptı imzalanarak, Herakles heykelinin üst yarısı teslim 
alınmış ve 25 Eylül 2011 tarihinde ülkemize getirilerek Antalya Müzesi Müdürlüğüne 
teslim edilmiştir. 

Antalya Müzesi’nde bulunan söz konusu heykelin alt bölümü ile yurt dışından 
getirilen üst bölümü, restoratörler tarafından titizlikle birleştirilerek 9 Ekim 2011 tarihinde 
Antalya Müzesi’nde sergilenmeye başlamıştır. 

Antalya Müzesi’nde 4.7.81 envanter numarası ile sergilenmekte olan Herakles 
Heykeli’nin alt yarısı Perge’de yapılan kazılar sırasında kentin Güney Hamamı’nda, VII 
no’lu mekânın kuzeyindeki duvarın nişi önünde on bir parça hâlinde bulunmuştur. M.Ö. 4. 
yüzyılın ünlü heykeltraşlarından Lysippos’un Herakles Farnese’sine dayanan bir kopya 
olduğu anlaşılmıştır. Kaidenin ön cephesinde Klaudios Peison tarafından ithaf edildiğini 
belirten yazıt bulunmaktadır.    
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Resim 19: Yorgun Herakles heykeli 

 

Troya Eserleri (ABD, 2012) 
Çanakkale ili, Tevfikiye köyü yakınlarındaki bugünkü adı Hisarlık olan antik Troya 

kenti, 1870 yılında Heinrich Schliemann tarafından kazılmaya başlanmış ve 1873 yılında 
“Troya Hazinesi” olarak adlandırılan eserler bulunarak yurt dışına kaçırılmıştır. Berlin 
Müzesi’nde sergilenen eserler hakkında II. Dünya Savaşı’ndan sonra herhangi bir bilgi 
alınamamıştır. 

New York’ta yayınlanan Art News adlı bir sanat dergisinin 1991 yılında çıkardığı 
sayısında eserlerin kaybolmadığı, II. Dünya Savaşı sırasında Berlin’den Moskova’ya 
götürüldüğü ifade edilmiştir.  

1991 yılında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünden alınan Troya kazısına ilişkin 
her türlü bilgi ve belge ile konuya ilişkin Türk ve yabancı basından temin edilen yayınların 
incelenmesinden; Troya eserlerinin bir kısmının Bergama Zeus Sunağı ile birlikte Doğu 
Berlin Müzesi’ne gönderildiği, bir kısmının ise savaş sonrasında Sovyetler Birliği ve 
ABD’deki özel koleksiyon ve bazı müzelere satıldığı öğrenilmiş; Dışişleri Bakanlığından 
Troya eserlerinin sadece Sovyetler Birliği’nde değil, Almanya ve ABD’den de 
araştırılması gerektiği belirtilerek bu konuda girişimlerin başlatılması istenmiştir. 

Nitekim, Troya antik kentinde yapılan kaçak kazılar yoluyla elde edilerek ABD’ye 
götürülen Troya eserleri, Pensilvanya Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi (Penn 
Müzesi) tarafından kaçak olduğu bilinmeden, ABD kanunlarına uygun olarak, 1966 yılında 
satın alınmıştır. Erken Tunç Çağına tarihlenen 24 parça altın takıdan oluşan eserler, 
girişimlerimiz sonucu, Penn Müzesi yetkililerinin de konu hakkında gösterdikleri iyi niyet 
ve iş birliği sayesinde, 1 Eylül 2012 tarihinde ülkemize iade edilmiştir. Söz konusu eserler, 
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Troya antik kentinde yapılması planlanan müzenin çalışmaları tamamlanıncaya kadar, 
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde teşhir edilecektir. 

 

      
Resim 20: Troya eserlerinden bazı parçalar 

 

Dallas Sanat Müzesi’nden İadesi Sağlanan Orpheus Mozaiği (ABD, 2012) 
Antik Yunan mitolojisinde müzik, şiir gibi kavramlarla özdeşleştirilen ozan 
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     Resim 21: Orpheus mozaiği 

 

Kanatlı Denizatı Broşu (Almanya, 2013) 
Uşak Müzesi Müdürlüğü'nde yer alan kanatlı denizatı broşunun ve bir adet elektron 

sikkenin sahtesi ile değiştirildiği, 2005 yılında gerçekleştirilen teftiş sonucu tespit 
edilmiştir. Söz konusu eserlere ait fotoğraflı envanter bilgileri tüm yurt dışı 
temsilciliklerimize, gümrüklere, tüm valiliklere, jandarma ve emniyet birimlerine iletilerek 
eserin yurt içinde ve yurt dışında arattırılması sağlanmıştır.  

Kanatlı denizatı broşu, ayrıca “INTERPOL Çalıntı Sanat Eserleri Veri Tabanı”'na 
kaydedilmiş ve INTERPOL tarafından “En Çok Aranan Sanat Eserleri” (Most Wanted 
Works of Art) grubuna dâhil edilmiştir.  

Söz konusu broş olabileceği düşünülen bir eserin, Almanya Hagen’de yürütülen bir 
soruşturma kapsamında Hagen Savcılığında bulunduğunun bildirilmesi üzerine, Ankara 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden bir uzman ve Selçuk Üniversitesi’nden bir 
akademisyen, Almanya’ya giderek eser üzerinde incelemelerde bulunup teknik analiz 
yapmıştır. Yapılan bu analiz ve incelemeler sonucu, Hagen’deki eserin Uşak Müzesi 
Müdürlüğünden sahtesi ile değiştirilen kanatlı denizatı broşu olduğu tespit edilmiş; 
ülkemize iadesine ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan adli istinabe talebi Alman 
yetkili makamlarına iletilmiştir. 

Berlin Büyükelçiliği adli müşaviri ve Berlin Büyükelçiliğimiz ile yapılan şifahi 
görüşmelerde; konunun Alman Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından 
değerlendirildiği, iade için eserin mülkiyet aidiyetinin Alman Dışişleri makamları nezdinde 
ispatlanarak Almanya Adalet Bakanlığının Hagen Savcılığına talimat vermesi gerektiği 
belirtilmiştir. 

Söz konusu esere ait fotoğraflı envanter bilgileri, inceleme raporu ve INTERPOL 
Çalıntı Sanat Eserleri Veri Tabanı’ndaki kaydı, Alman Dışişleri yetkililerine sunulmak 
üzere Berlin Büyükelçiliğimize iletilmiştir. Bunun akabinde yürütülen çalışmalar 
sayesinde, eseri elinde bulunduran şahısların hareket alanları daraltılmış ve 
izleyebilecekleri tüm yollar öngörülerek kapatılmıştır. Alman yetkili makamları nezdinde 
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yapılan girişimler sonucunda eser, 6 Mart 2013 tarihinde ülkemize iadesi sağlanmış ve 8 
Mart 2013 tarihinde Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde koruma altına alınmıştır. 

 

 
       Resim 22: Kanatlı deniz atı broşu 

 

Lidya Bölgesi'ne Ait 10 Adet Mezar ve Adak Steli (ABD, 2014) 
ABD’de Edgarlowen isimli bir internet sitesinde Anadolu kökenli 16 adet mezar ve 

adak stelinin satışa çıkarıldığının 2006 yılında tespit edilmesi üzerine, söz konusu stellerin 
iadesi için gerekli soruşturma ve araştırmalar başlatılmıştır.  

Bu stellerin, adı geçen internet sitesindeki satışının durdurulması mümkün 
olamamış ve kimlere satıldığı öğrenilememiştir. Ancak, devletimizin ısrarlı girişimleri 
sonucunda, Roma Dönemine tarihlenen ve Lidya uygarlığının yayılım gösterdiği Batı 
Anadolu Bölgesi’ne (Manisa, Salihli, Kula civarı) ait olan stellerin, INTERPOL Çalıntı 
Sanat Eserleri Veri Tabanı’nda yayınlanması sağlanmıştır.  

Bu kapsamda, 2014 yılı Mart ayında, adli istinabe yolu ile stellere ilişkin ABD 
yetkililerinden bilgi temin edilmiştir. FBI, adı geçen internet sitesi ile irtibata geçtiğini, 
stellerden 10 tanesinin internet sitesinin sahibi firmada bulunduğunu; ancak, diğer 6 
tanesinin kimlere satıldığının tespit edilemediğini bildirmişitr. Edgarlowen internet 
sitesinde bulunan 10 adet stelin ülkemize iadesi için FBI tarafından prosedürün ivedilikle 
başlatılacağı bildirimini müteakip 4 Ağustos 2014 tarihinde stellerden yeri tespit edilen 10 
adedinin Vaşington Büyükelçiliğimize iadesi sağlanmıştır. 

Diplomatik kargo ile Türkiye’ye gönderilen steller, 9 Eylül 2014 tarihinde Ankara 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde muhafaza altına alınmıştır. 
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Resim 23: Lidya Bölgesi'ne ait mezar ve adak stelleri 

 
Konya Yusufağa Kütüphanesi’ne Ait Üç Adet El Yazması Kitap (ABD, 2015; 

İngiltere, 2017) 
Konya Yusufağa Kütüphanesi’nde yapılan sayım sonucunda yerinde olmadığı tespit 

edilen 111 adet el yazması eserin bulunabilmesi amacıyla 2000 yılında gerekli duyurular 
yapılmış ve INTERPOL Çalıntı Eser Veri Tabanı’nda yayınlanması sağlanmıştır. 

Bu eserlerden Arapça dilinde kaleme alınan 5544 demirbaş numaralı ve H. 606 (M. 
1209-1210) tarihli felsefe ve kelam konusunda yazılmış Lubab el-İşarat ve’t-Tenbihat ile 
5545 demirbaş numaralı H. 671 (M. 1272-1273) tarihli gramer konusunda yazılmış 
Miftahu'l-Ulum adlı iki adet el yazmasının, Utrecht Üniversitesi Doktora Öğrencisi 
Hüseyin Şen tarafından ABD’deki Pensilvanya Üniversitesi, Schoenberg Koleksiyonu’nda 
olduğu tespit edilmiş ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilmesi ile ülkemize iadesi 
kapsamında gerekli girişimlere başlanmıştır. 

Söz konusu eserlerin Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü ve uzmanlardan oluşan 
bir heyet tarafından yerinde incelenmesi sonucu hazırlanan rapor, anılan üniversite 
yetkililerine iletilerek iade talebinde bulunulmuştur. 
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Gerek Devletimizin girişimleri, gerekse karşı tarafın uzlaşmacı tutumu sonucunda 
ülkemize iade edilen eserler, 17 Haziran 2015 tarihinde Ankara Etnografya Müzesi’nde 
muhafaza altına alınmıştır.  

 

					  
                                   

              Resim 24: Yusufağa Kütüphanesi’ne ait el yazması eserler  

 

Bu iki eserin dışında, Konya Yusufağa Yazma Eser Kütüphanesi’nde 2000 yılında 
gerçekleşen hırsızlık olayı neticesinde çalındığı tespit edilen el yazmalarından bir 
diğerinin, Sotheby’s Müzayede Evi tarafından 26 Nisan 2017 tarihinde Londra’da 
düzenlenen İslam Dünyası Sanatları (Arts of the Islamic World) adlı müzayedede satışa 
sunulacağı tespit edilmiştir. Fahrüddin er-Razi’ye ait olan ve H. 621/M. 1224 yılında 
tamamlanan Şerhü’l-Kanun fi’t-Tıb isimli eser, 24 lot numarası ile satışa sunulmuştur.  

Yusufağa Kütüphanesi envanterine 4980 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan bu 
eserin, 25 Nisan 2000 tarihinde gerçekleşen hırsızlık olayını müteakip çalınan diğer kitap 
ve ciltlerle birlikte INTERPOL Çalıntı Sanat Eserleri Veri Tabanı’nda yayınlatılması 
sağlanmıştır. İngiltere INTERPOL birimiyle iletişim sağlanarak satışa sunulan el yazması 
kitabın satışı durdurulmuş ve akabinde eser ülkemize iade edilmiştir.  

 

Herakles Lahdi (İsviçre, 2017) 
İsviçre’nin Cenevre gümrüğünde ele geçirilen Herakles lahdi ile ilgili süreç, 2011 

yılında İsviçre INTERPOL biriminin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünü 
bilgilendirmesi ile başlamıştır.  
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Bu tarihten itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından araştırma ve inceleme 
çalışmaları başlatılmış; Türk ve yabancı arkeologlardan rapor istenmiş; ayrıca, 1960’lı 
yıllardan itibaren Perge ve civarında meydana gelen kaçak kazı olaylarına ilişkin arşiv 
kayıtları taranmıştır. Söz konusu raporlar ve daha sonraki araştırmalar sonucunda eserin, 
Antalya Perge antik kentinden kaçak kazılar yoluyla elde edildiği ve yasa dışı yollarla 
ülkemiz dışına çıkarıldığı anlaşılmıştır. 

Söz konusu lahit hakkında Antalya Cumhuriyet Savcılığında bir soruşturma 
açılmış, konu hakkında hazırlanan istinabe talebi Adalet Bakanlığı tarafından 14 Mart 2012 
tarihinde İsviçre Adalet Bakanlığına iletilmiş ve İsviçre gümrük kanunlarına muhalefetten 
İsviçre’de başlatılan soruşturmaya ülkemiz de taraf olmuştur. 

Cenevre Başsavcılığının 2015 yılındaki lahdin ülkemize iade kararı, önce Cenevre 
Mahkemesinde, ardından İsviçre Federal Mahkemesinde temyiz edilmiştir. Davacıların, 
Federal Mahkeme kararını vermeden önce temyiz başvurularını geri çekmesi üzerine, 
Herakles lahdinin ülkemize iadesi kesinleşmiştir. 

Lahit yaklaşık 235 cm boyunda, 112 cm genişliğinde ve 3 ton ağırlığındadır. 
Arkeoloji literatüründe “Torre Nove” olarak adlandırılan tipte “Küçük Asya Lahit” 
grubuna giren Herakles lahdinin, Antalya ili, Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Perge 
antik kenti nekropolünde geçmiş yıllarda meydana gelen kaçak kazılarla bulunduğu ve yurt 
dışına kaçırıldığına ilişkin önemli delillere ulaşılmıştır. Lahit üzerinde Herakles’in 12 işi 
tasvir edilmiştir. 13 Eylül 2017 tarihinde Türkiye’ye getirilen Herakles lahdi, Antalya 
Müzesi’nde sergilenmeye başlamıştır. 

 

 
Resim 25: Herakles lahdi 

 

Altın Taç (İskoçya, 2018) 
İskoçya’nın Edinburgh şehrinde 2010 yılında Türk vatandaşı şahıslarda ele 

geçirilen bir altın taç ile ilgili olarak ülkemizde herhangi bir çalıntı kaydı olup olmadığının 
İçişleri Bakanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığına sorulması ile birlikte 
araştırmalar başlatılmıştır.  

Söz konusu eserin ülkemizdeki müzelerden çalınmış olduğuna ilişkin herhangi bir 
kayıt olmamakla birlikte, bu eserin ülkemiz topraklarında yakın zamanda gerçekleşen bir 
kaçak kazı olayı ile Muğla ili, Milas ilçesi Hekatomnos’un mezar odasından çalınmış 
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olabileceği yönünde hazırlanan bilimsel raporlar doğrultusunda, Milas Cumhuriyet 
Başsavcılığınca bir soruşturma açılarak adli istinabe talebi hazırlanması istenmiştir. Bu adli 
istinabe talebi ile gerekli bilimsel inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için, eserin 
ülkemize suç delili olarak gönderilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talebimiz olumlu 
olarak değerlendirilmiştir. 

Bu çerçevede, söz konusu eserin ait olabileceği alanlardan çıkarılmış eserler 
üzerinde referans oluşturması için örnekler alınarak, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanlarınca gerekli analiz ve incelemeler yapılmıştır. 
Yapılan analiz ve incelemenin sonucunda eserin M. Ö. 4. yüzyıla ait bir eser olduğu ve 
Milas Hekatomnos kral mezarından çalındığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Bilimsel açıdan eserin ülkemize ait olduğu tespit edildiği hâlde, yurt dışına 
çıkarılışına ilişkin kriminolojik bir veri bulunamadığından, şahıslar hakkında İskoç 
makamlarınca bir ceza davası açılması mümkün olamamıştır. Kültür ve Turizm 
Bakanlığına karşı, tacı elinde bulunduran şahıs tarafından, 2013 yılında İskoç hukuku 
bağlamında “multiplepoinding” diye adlandırılan mülkiyetin tespiti davası açılmıştır. Bu 
gelişme karşısında ülkemiz adına davaya taraf olunmuş ve eserin ülkemiz kökenli 
olduğuna yönelik gerekçelerimiz mahkemeye delil olarak sunulmuştur. 

Taç üzerinde hak talep eden şahıs, 05 Aralık 2017 tarihli duruşmada talebini geri 
çekmiş ve anılan eserin mülkiyeti İskoç hakim tarafından ülkemize verilmiştir. Altın taç 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde koruma altına alınmıştır. 

 

Yasa dışı yollarla Türkiye’den kaçırıldıktan sonra iadesi sağlanan diğer kültür 
varlıklarının da bulunduğu liste aşağıda sunulmaktadır: 

Tablo 3: Yasa dışı yollarla Türkiye’den kaçırıldıktan sonra iadesi sağlanan kültür varlıkları 

Eser Bulunduğu Yer İade Yılı 

Sard eserleri ABD 1924 

Boğazköy tabletleri ve sfenks  Almanya 
1924-
1942,         
1980,1987 

Aphrodisias eserleri  ABD 1980 

Herakles lahdine ait parçalar  
ABD 1980 

Almanya 1998 

Tunç vazo ABD 1982 

Elmalı sikkeleri  
İsviçre 1988, 1991 

ABD 1988, 1999 

Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler  - 1991 
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I.Antiokhos’a ait baş parçası Almanya 1991 

Bursa Osmanlı evinin tombak şamdanları  İngiltere 1991 

Lidya eserleri ABD 1993 

Girlandlı lahit ABD 1994 

Marsyas heykeli ABD 1994 

Aphrodisias friz blokları ve Meleager başı kabartması ABD 1994,1995 

Gemici feneri ABD 1994 

Birgi Aydınoğlu Mehmet Bey Camii'nin minber kapısı ABD 1995 

Erdek Açıkhava Müzesi'ne ait torso ABD 1995 

İzmir Müzesi'ne ait kadın heykel İsviçre 1995 

Efes Ören Yeri'ne ait kadın başı  Avusturalya 1997 

Kurşun mühür ABD 1998 

Mustafa Kemal Atatürk'ün gümüş sigara tabakası ABD 1998 

Herakles lahdine ait Henkel Koleksiyonu'nda bulunan 
eserler Almanya 1998 

Divriği Ulu Camii'ne ait ahşap pano İngiltere 1999 

Manş Denizi batığındaki eserler İngiltere 1999 

Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camii giriş kapısı panoları Danimarka 1999 

Heatrow Havaalanı'nda ele geçen eserler İngiltere 2000 

Menil Koleksiyonu'ndaki Zeugma mozaiğine ait parçalar ABD 2000 

Nuruosmaniye Kütüphanesi'ne ait Kur'an-ı Kerim ABD 2000 

Topkapı Sarayı Müzesi'ne ait Kur'an-ı Kerim Kıbrıs 2000 

Oklahoma eserleri I ABD 2000 
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Oklahoma eserleri II ABD 2001 

Kalsruhe'den iade edilen pişmiş toprak heykelcik Almanya 2001 

Tutlingen’de ele geçen eserler Almanya 2001 

Bremen'de ele geçen eserler Almanya 2001 

Mermer kabartma levha Almanya 2001 

Bronz Dionysos heykeli İngiltere 2002 

Bursa Sinan Paşa Camii şerefesine ait çini karo   İngiltere 2003 

Zürih’te ele geçen eserler İsviçre 2004 

Elazığ Harput Arap Baba Mescidi'ne ait çiniler İsviçre 2004 

Nevşehir Kurşunlu Camii'ne ait iki adet Kâbe örtüsü  İngiltere 2004 

Vakıflar Genel Müdürlüğü deposundan çalınan halı ABD 2004 

II. Abdülhamit’e ait eşyalar Fransa 2005 

İstanbul Fatih Katip Muslihiddin Camii'ne ait levha İngiltere 2005 

İstanbul Valide Atik Camii'ne ait 24 adet çiniden 
meydana gelen çini pano  Fransa 2005 

Aphrodisias friz bloğu İngiltere 2006 

Avusturya’da ele geçen eserler Avusturya 2007 

Yüzük İngiltere 2007 

22 adet taş ve 1 adet bronz eser BAE 2007 

Münih’ten iade edilen sikkeler Almanya 2007 

Nürnberg’de ele geçen stel parçaları Almanya 2007 

Laodikya Antik Kenti'ne ait bronz el İsviçre 2007 

Agora Ören Yeri'ne ait heykel başı Almanya 2007 
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Zırhlı imparator heykeli başı Almanya 2007 

Afyonkarahisar Akharim Ulu Camii’ne ait bir çift pirinç 
şamdan İngiltere 2007 

Kocaeli Müzesi'ne ait heykel başı Almanya 2008 

Bremen Bit Pazarı’nda ele geçen eserler Almanya 2008 

Amasya Mehmet Paşa Camii’nin mermer minber kapıları   İngiltere 2008 

İstanbul Eminönü Cezerî Kasım Paşa Camii’ne ait Kâbe 
tasvirli bir adet çini pano  İngiltere 2008 

İstanbul Yeni Cami Hünkar Kasrı’na ait 2 adet yazılı çini 
pano İngiltere 2008 

İstanbul Rüstem Paşa Camii’ne ait 11 adet çini Katar 2008 

Macelj sınır kapısında ele geçen eserler Hırvatistan 2009 

Avusturya’dan iade edilen 4 adet eser Avusturya 2009 

Sardis kökenli tıp aletleri ABD 2009 

Efes kökenli stel Almanya 2009 

Tatarlı Tümülüsü’ne ait ahşap parçalar Almanya 2010 

Londra Büyükelçiliği'mize teslim edilen eserler İngiltere 2010 

Batrovci sınır kapısında ele geçen eserler Sırbistan 2011 

17 adet eser İngiltere 2011 

Boğazköy sfenksi Almanya 2011 

Bronz balta Almanya 2011 

Herakles heykeli ABD 2011 

Heykel başı ve stel ABD 2012 

Mermer parçalar Almanya 2012 

Bursa Sinan Paşa Camii’ne ait çini pano İngiltere 2012 
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Bursa Sinan Paşa Camii'ne ait pencere üstü panosu 
çinileri  Katar 2012 

Troya kökenli eserler ABD 2012 

19 adet muhtelif eser ile 1 adet mermer heykel Bulgaristan 2012 

Orpheus mozaiği ABD 2012 

Taş eser ABD 2012 

Kanatlı denizatı broşu Almanya 2013 

Sikke grubu Avustralya 2013 

Osmanlı mezar taşları İngiltere 2013 

Aksaray Ulu Camii minber kapısı kanatları - 2013 

Amfora ABD 2014 

Adak ve mezar stelleri ABD 2014 

Koşum parçası (Gem) ABD 2014 

Yortan kabı Avustralya 2014 

New York Gümrüğü'nde yakalanan eserler ABD 2014 

Türk Bayrağı İngiltere 2014 

Boğa başı figürini Avusturya 2015 

Sardis stelleri ABD 2015 

Konya Yusufağa Kütüphanesi'ne ait el yazmaları ABD 2015 

Knidos kökenli amorf eserler İsviçre 2015 

İznik’ten çalınan lahit parçası Almanya 2015 

Çeşitli kültür varlıkları ABD 2015 

Osmanlı Arması ABD 2016 



‒ 128 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 555)

129 
 

	

Efes kökenli mermer mimari parça ABD 2016 

İnsan kemiği Avustralya 2017 

Yortan kabı İngiltere 2017 

Mermi kovanları Avustralya 2017 

Herakles lahdi İsviçre 2017 

Altın taç İskoçya 2018 

Dağ keçisi figürini Fransa 2018 

 

5.3. İADE SÜRECİ DEVAM EDEN KÜLTÜR VARLIKLARI 

Yasa dışı yollarla Türkiye’den çıkarılan kültür varlıklarının takibi Kültür ve Turizm 

Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Takibi yapılan bu 

eserlerin listesi aşağıda sunulmaktadır: 

Tablo 4: İade süreci devam eden kültür varlıkları 

Almanya 

1-Konya Beyhekim Camii mihrabı (Berlin, Pergamon Müzesi) 

2-Konya Beyhekim Camii pencere kanadı (Berlin, Pergamon Müzesi) 

3-Konya Akşehir Hacı İbrahim Veli sandukası (Berlin, Pergamon Müzesi) 

4-Aphrodisias ihtiyar balıkçı heykeli gövdesi (Berlin, Altes Müzesi) 

5-İstanbul Piyale Paşa Camii çini alınlığı (Berlin, Pergamon Müzesi) 

6-Dusseldorf Havalimanı’nda ele geçirilen eser 

7-Bir Türk vatandaşında ele geçirilen eserler  

8-Kocaeli Müzesi’ne ait renkli kabartma panolar  

9-Vakıflar Genel Müdürlüğü teberrükat deposundan çalınan halı  

10-Adana Ramazanzade Vakfı Ulu Camii ve Külliyesi’ne ait çiniler (Stuttgart Nagel 
Müzayede Evi) 

  

Amerika Birleşik Devletleri 

1-İstanbul Piyale Paşa Camii çini alınlığı (Boston, Güzel Sanatlar Müzesi)  
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2-Boubon ve Kremna heykelleri ve Manisa bronz klinesi (Los Angeles, J. Paul Getty Müzesi)  

3-Zeugma mozaikleri (Bowling Green, Bowling Green Üniversitesi) 

4-Kumluca eserleri (Vaşington, Dumbarton Oaks Müzesi) 

5-6 adet adak ve mezar steli (www.edgarlowen.com) 

6-Kelenderis kökenli vazo (New York, Brooklyn Müzesi) 

7-El yazması eserler (Baltimore, Walters Sanat Müzesi) 

8-Bir koleksiyoncuda bulunan Prometheus mozaiği  

9-El yazması eserler (Vaşington, FreerǀSackler) 

  

Avusturya 

1-Avusturya gümrüğünde yakalanan iki mermer heykel başı  

  

Belçika  

1-Gladyatör steli (Brüksel, Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi) 

2-İskender başı heykeli (Brüksel, Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi) 

  

Bulgaristan 

1-Malko Tırnovo sınır kapısında ele geçirilen eserler  

2-Kapitan Andreevo sınır kapısında ele geçirilen eserler  

3-Lesovo sınır kapısında ele geçirilen eserler-I 

4-Lesovo sınır kapısında ele geçirilen eserler-II 

5-Kalotina sınır kapısında ele geçirilen eserler  

6-Bir Türk vatandaşında ele geçirilen eserler 

  

Danimarka  

1-Diyarbakır sfenks figürini (Kopenhag, Davids Samling)  

2-Akşehir Seyyid Mahmut Hayrani Türbesi’ne ait sanduka (Kopenhag, Davids Samling)  

3-Cizre Ulu Camii’ne ait kapı tokmağı (Kopenhag, Davids Samling)  

4-Nuruosmaniye Kütüphanesi’ne ait Kur’an-ı Kerim yaprakları (Kopenhag, Davids Samling)  

5-Hacı Bayram Veli Türbesi şamdanı (Kopenhag, Davids Samling)  

6-Eşrefoğlu Camii halısı (Kopenhag, Davids Samling)  

7-Cami lambası (Kopenhag, Davids Samling) 
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Fransa 

1-Sultan II. Selim Türbesi çini panosu (Paris, Louvre Müzesi)  

2-Sultan I. Mahmut Kütüphanesi, Sultan III. Murat Türbesi ve II. Selim Türbesi çinileri 
(Paris, Louvre Müzesi, Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Sevr Müzesi)  

3-İstanbul Piyale Paşa Camii çini alınlığı (Paris, Louvre Müzesi) 

4-Eyüp Sultan Camii’ne ait bir çini karo (Paris, Peshteau Badin Müzayede Evi)  

  

İngiltere 

1-Eros başı heykeli (Londra, Victoria ve Albert Müzesi)  

2-Samsat steli (Londra, British Müzesi) 

3-Isparta’dan çalınan sütunlu lahit parçaları  

4-Adana Ramazanzade Vakfı Ulu Camii ve Külliyesi’ne ait çiniler (Londra, Christie’s 
Müzayede Evi) 

  

İrlanda Cumhuriyeti 

1-İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü koleksiyonundan çalınan 30 envanter 
numaralı Kur’an-ı Kerim yaprakları (Dublin, Chester Beatty Kütüphanesi)  

  

İsrail 

1-Urartu şamdanı (Kudüs, İsrail Müzesi) 

  

İtalya 

1-Lidya yazıtı (Floransa) 

2-Castel Viscardo köyündeki Osmanlı sancağı (Terni) 

3-Adana Ramazanzade Vakfı Ulu Camii ve Külliyesi’ne ait çiniler (Orientale Capitolium Art 
Müzayede Evi)  

  

Macaristan 

1-Bir Türk vatandaşından ele geçirilen eserler  

  

Moldova 

1-Sınırda ele geçirilen eserler  

  

Polonya   

1-Mezar stelleri (Varşova, Varşova Ulusal Müzesi)  
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Portekiz 

1-İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü koleksiyonundan çalınan 30 envanter 
numaralı Kur’an-ı Kerim yaprakları (Lizbon, Gülbenkyan Müzesi)  

2-İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü koleksiyonundan çalınan 448 envanter 
numaralı Kur’an-ı Kerim yaprakları (Lizbon, Gülbenkyan Müzesi) 

3-İstanbul Piyale Paşa Camii çini alınlığı (Lizbon, Gülbenkyan Müzesi) 

  

Rusya  

1-Trabzon’dan Rusya’ya götürülen el yazmaları  

5.4. DÜNYADAN ÖRNEKLER 

Kültür varlıklarının maruz kaldığı tahribat dünya çapında bir sorun teşkil 
etmektedir. Çok sayıda ülke, topraklarından kaçırılan ve kültür miraslarının sembolleri 
olan tarihî eserlerinin iadesi amacıyla çeşitli politika ve yöntemler benimsemektedir. Bu 
anlamda, dünyada kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen çalışmalara göz 
atmakta fayda görülmektedir.  

Danimarka’nın bir kolonisi olduğu dönemde Árni Magnússon’un özel 
koleksiyonunda iken, İzlanda’dan çıkarılarak 1720 yılında Danimarka’ya götürülen ve 
büyük çoğunluğu İzlanda’nın ulusal kimliğinin en önemli taşıyıcılarından olan eserleri 
ihtiva eden el yazmaları, bu konuda önemli bir örnek teşkil etmektedir. 1830’larda 
başlayan İzlanda’nın bu eserleri geri alma çabaları, 1945 yılında Danimarka’dan resmen 
ayrılmasıyla birlikte ivme kazanmıştır. El yazmaları, Danimarka Anayasası’nın 25. 
maddesinin el yazmalarının yurt dışına çıkarılmasına izin vermemesine rağmen, bilimsel 
yaklaşım ve iyi niyet esasına dayalı görüşmeler neticesinde, İzlanda tarafından ulusal veya 
uluslararası düzeyde herhangi bir hukuki süreç başlatılmaksızın geri alınmıştır.264 

Köken ülkeye gönüllü olarak iade edilen kültür varlıkları, özellikle son yıllarda 
dünyada artış göstermektedir. Bu bağlamda, bu raporun ilgili bölümlerinde belirtilen 
Türkiye kökenli bazı eserlerin iadesinde tecrübe edilen bu yöntem, 2014 yılında ABD’den 
Kamboçya’ya iade edilen üç heykelde de uygulanmıştır.265  

Bu alanda günümüze daha yakın örnekler de verilebilir. 2017 yılında 
Manhattan’daki bir galeride satışa sunulan Etrüsk dönemine ait kırmızı figürlü bir Attika 
amforası tespit edilmiştir. Bu amforanın, 2002 yılında bir antika tüccarından ele geçirilen 
ve İtalya kökenli birçok kültür varlığının fotoğraflarından oluşan arşivin taranması sonucu, 
İtalya kökenli olduğunun ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığının anlaşılması üzerine, 
savcılık kanalıyla el konularak İtalya’ya iadesi sağlanmıştır.266  

Ait oldukları topraklara iadesi için uzun yıllar çaba gösterilmesine rağmen, müspet 
bir sonucun alınmadığı durumlar da vardır. İsmini Britanya’nın Osmanlı 
İmparatorluğu’ndaki büyükelçisinden alan ve Atina’daki Parthenon’a ait tasvirli mermer 
bloklardan oluşan Elgin mermerleri; 1801-1805 yılları arasında Britanya’ya taşınmış ve 

																																																													
264 Greenfield (2007), s. 13-40. 
265 http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/other-cases-of-return-
or-restitution-of-cultural-objects/cambodia/ (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
266 Tom Mashberg, “Stolen Etruscan Vessel to be Returned to Italy,” The New York Times, 16 Mart 2017. 
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Britanya Hükümeti tarafından 1816’da satın alınarak British Müzesi’ne konulmuştur.267 
Yunanistan’ın bağımsızlığını elde ettiği 1832 yılından bu yana süregelen Elgin 
mermerlerinin ait olduğu topraklara iadesi talebi, British Müzesi tarafından Avrupa 
müzelerinde yer alan antik döneme ait tüm eserlerin köken ülkelere iade edilmesi 
taleplerini artıracağı ve İngiltere’de sergilenmesinin dünya kamuoyu yararına olduğu 
düşüncesiyle reddedilmiştir. Konuyla ilgili olarak İngiltere’nin aldığı olumsuz tavır hâlen 
devam etmektedir. Müzakere sürecinde UNESCO’nun aracı olarak yer alması teklifine, 
İngiliz Hükümeti’nden olumsuz yanıt verilmiştir.268 Son olarak Yunanistan Kültür Bakanı, 
Elgin mermerlerinin ülkelerine iadesi amacıyla konunun Birleşmiş Milletler nezdinde 
uluslararası yargıya taşınacağını dile getirmiştir.269 Yunanistan’ın uzun yıllar çaba 
gösterdiği Elgin mermerlerinin iadesi konusunda farklı yöntem ve yollara da 
başvurulmuştur. Uluslararası kamuoyunun bilinçlendirilmesi için tanıtım, kültürel 
diplomasi, UNESCO gibi uluslararası kurumların devreye sokulması hususunda 
girişimlerde bulunulmasına rağmen British Müzesi eserlerin iadesine yanaşmamaktadır.  

Yasa dışı yollarla köken ülkelerden çıkarılan kültür varlıklarının tanıtılması 
amacıyla bu eserlerin bilimsel yayınları yapılmaktadır. Bu yayınlarda, kültür varlıkları, 
kökenlerine ilişkin herhangi bir belgesel nitelikte kayıt veya sahiplik geçmişini belirten bir 
kanıt olmaksızın ve menşei ifade edilmeden yer almaktadır. Bu türde eserlerin akademik 
yayınlara konu edilmesinin bilimsel ahlaka aykırı olduğu değerlendirilmektedir.270 Menşei 
olmayan kültür varlıklarını elinde bulunduran koleksiyoncuların, yasa dışı yollarla 
koleksiyonlarına dâhil ettiği kültür varlıkları konusunda, bu eylemlerinden dolayı kendileri 
suçlu bulunana kadar masum oldukları anlayışıyla davrandıkları; bu şekilde elde ettikleri 
eserlerin kendi koleksiyonlarındaki mevcudiyetini, o eserlerin tahribi veya yok olmasını 
engelledikleri iddiasıyla meşrulaştırmaya çalıştıkları da bilinmektedir.271  

Burada yalnızca belirli sayıda sunulan örnekler, köken ülkelerden yasa dışı yollarla 
çıkarılmış kültür varlıklarının önceki yıllara oranla arttığını göstermektedir. Fakat, bu iade 
örneklerinin miktarı hâlâ ait oldukları topraklara iade edilmeyen kültür varlıklarına kıyasla 
oldukça düşüktür. 
  

																																																													
267 Lord Elgin’in Parthenon mermerleri dışında Yunanistan kökenli başka muhtelif antik eserleri de 
Britanya’ya naklettiği Kythera Adası yakınlarında bulunan Mentor isimli geminin batığında tespit edilmiştir. 
C. Agouridis, “Greece,” James P. Delgado (der.), British Museum Encyclopedia of Underwater and Maritime 
Archaeology (New Haven and London: Yale University Press, 1998), s. 182-183; William St. Clair, Lord 
Elgin and the Marbles. The Controversial History of the Parthenon Sculptures (London: Oxford University 
Press, 1998), s. 116.  
268 “Elgin Marbles: UK declines mediation over Parthenon sculptures,” BBC News, 8 Nisan 2015. 
269 “Greece looks to international justice to regain Parthenon marbles from UK,” The Guardian, 8 Mayıs 
2016. 
270 Neil Brodie, “Consensual Relations? Academic Involvement in the Illegal Trade in Ancient Manuscripts,” 
Penny Green ve Simon Mackenzie (der.), Criminology and Archaeology: Studies in Looted Antiquities 
(Oxford: Hart, 2009), s. 41-58. 
271 Neil Brodie, “Scholarly Engagement with Collections of Unprovenanced Ancient Texts,” K. Almqvist ve 
L. Belfrage (der.), Cultural Heritage at Risk (Stockholm: Ax:son Johnson Foundation, 2016), s. 127. 
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Yasa dışı yollarla köken ülkelerden çıkarılan kültür varlıklarının tanıtılması 
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engelledikleri iddiasıyla meşrulaştırmaya çalıştıkları da bilinmektedir.271  

Burada yalnızca belirli sayıda sunulan örnekler, köken ülkelerden yasa dışı yollarla 
çıkarılmış kültür varlıklarının önceki yıllara oranla arttığını göstermektedir. Fakat, bu iade 
örneklerinin miktarı hâlâ ait oldukları topraklara iade edilmeyen kültür varlıklarına kıyasla 
oldukça düşüktür. 
  

																																																													
267 Lord Elgin’in Parthenon mermerleri dışında Yunanistan kökenli başka muhtelif antik eserleri de 
Britanya’ya naklettiği Kythera Adası yakınlarında bulunan Mentor isimli geminin batığında tespit edilmiştir. 
C. Agouridis, “Greece,” James P. Delgado (der.), British Museum Encyclopedia of Underwater and Maritime 
Archaeology (New Haven and London: Yale University Press, 1998), s. 182-183; William St. Clair, Lord 
Elgin and the Marbles. The Controversial History of the Parthenon Sculptures (London: Oxford University 
Press, 1998), s. 116.  
268 “Elgin Marbles: UK declines mediation over Parthenon sculptures,” BBC News, 8 Nisan 2015. 
269 “Greece looks to international justice to regain Parthenon marbles from UK,” The Guardian, 8 Mayıs 
2016. 
270 Neil Brodie, “Consensual Relations? Academic Involvement in the Illegal Trade in Ancient Manuscripts,” 
Penny Green ve Simon Mackenzie (der.), Criminology and Archaeology: Studies in Looted Antiquities 
(Oxford: Hart, 2009), s. 41-58. 
271 Neil Brodie, “Scholarly Engagement with Collections of Unprovenanced Ancient Texts,” K. Almqvist ve 
L. Belfrage (der.), Cultural Heritage at Risk (Stockholm: Ax:son Johnson Foundation, 2016), s. 127. 
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ALTINCI BÖLÜM 

MEVCUT KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI 

 
Ülkemiz paha biçilemez değerde zengin bir kültür mirasına sahip olup, kültür 

varlıkları açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu kültür mirası, 
Anayasamızın 63. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Devlet, tarih, kültür ve tabiat 
varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici 
tedbirleri alır.” hükmü ile garanti altına alınmıştır. 

Osmanlı Döneminde 1906 yılında çıkarılan Asar-ı Atika Nizamnamesi, çok az bir 
değişiklikle 1973 yılına kadar kullanılmıştır. 1951 yılında 5805 sayılı Kanun yürürlüğe 
girmiştir. Bu Kanun’la, yurt içinde bulunan mimarî ve tarihî anıtların korunması, bakımı, 
onarımı ve restorasyon işlerinde uygulanacak ilkeleri belirlemek, bilimsel görüş vermek ve 
sorunlara çözüm üretmek amacıyla, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
kurulmuştur.272 

Eski eserlerle ilgili kanun ise, 1973 yılında yayınlanan 1710 sayılı Eski Eserler 
Kanunu'dur. "Sit" kavramının getirildiği bu Kanun’la koruma, parsel ölçeğinden alan 
ölçeğine taşınmış, buna paralel olarak Kurulun yetki, sorumluluk ve görev alanları 
genişletilmiştir. Sit alanlarının ve korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının sayısının 
artması nedeniyle yeni bir yapıya ve kurallara ihtiyaç duyulmuş ve 1983 yılında 2863 
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çıkartılmıştır.273 Daha sonraları 1987 
yılında yürürlüğe giren 3386 sayılı Kanun ve 2004 yılında yürürlüğe giren 5226 sayılı 
Kanun’la 2863 sayılı Kanun’da önemli değişiklikler yapılmıştır. Nitekim, 5226 sayılı 
Kanun kapsamında yapılan yasal düzenlemeler ile taşınmaz kültür varlıklarının 
korunmasında yerel yönetimlere yeni sorumluluklar ve yetkiler verilmiştir. 

2863 sayılı Kanun’un uygulanmasından ve denetlenmesinden sorumlu idari organ 
olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, her kimin mülkiyetinde veya idaresinde olursa olsun, 
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, 
aldırmak ve bunların her türlü denetimini yapmak veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
belediyeler ve valiliklere yaptırmakla mükelleftir. 

Kültür varlıklarını koruma ve değerlendirme alanında, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
dışında üç idari organ daha yetkili kılınmıştır. 

1. TBMM Genel Sekreterliği; millî sarayları korumak ve değerlendirmekle görevli 
olup, gerekli hâllerde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile teknik iş birliği yapar.  

2. Millî Savunma Bakanlığı; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Savunma 
Bakanlığı arasında imzalanan bir protokolle uyulması gereken prensipler belirlenmiştir. 
Görevleri, askerî alanlar, sınır boyu ve yasak bölgelerde yer alan kültür ve tabiat 
varlıklarının korunması ve değerlendirilmesidir. 

3. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü; bünyesindeki vakıflara ait kültür ve 
tabiat varlıklarının korunması ve değerlendirilmesinin yanı sıra, şahıslara ve kamuya ait 
olan cami, türbe, kervansaray, medrese, han, hamam, mescit, manastır, tekke ve çeşme gibi 
varlıkların koruma altına alınması ve değerlendirilmesinden sorumludur. 

																																																													
272 http://www.korumakurullari.gov.tr/TR,89114/tarihce.html (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
273 http://www.korumakurullari.gov.tr/TR,89114/tarihce.html (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü) da 
birtakım yetkilere sahiptir.274  

 

6.1. TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI 

Devlet malı niteliğini taşıyan korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının 
devlet elinde ve müzelerde bulundurulması ve bunların korunup değerlendirilmesi devlete 
aittir.275 

Müzelerce, kültür ve tabiat varlıklarının elde edilmesi ve korunması, bu amaçla 
yapılacak işlem ve faaliyetlerin düzenlenmesi, genel ilke ve uygulama kararlarının 
alınmasının sağlanması hususları, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu ve buna bağlı olarak düzenlenen alt mevzuatla belirlenmiştir. 

Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından bilimsel esaslara göre tasnif ve tescile tabi tutulmaktadır. Bunlardan Devlet 
müzelerinde bulunması gerekli görülenler, Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat 
Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik276 kapsamında 
müzelere alınmaktadır. Tasnif ve tescil dışı bırakılan ve müzelere alınması gerekli 
görülmeyenler, sahiplerine bir belge ile iade edilmektedir.277 

Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, bünyesinde bulundurduğu 201 adet 
müze denetiminde faaliyet gösteren 239 özel müze ve 1595 taşınır kültür ve tabiat varlığı 
koleksiyonculuğu faaliyetinde bulunan kişi; kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla koruma 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

6.1.1. Devlet Müzeleri 

Müzeler, eserlerin sadece depolandığı veya sergilendiği mekânlar değil, aynı 
zamanda araştırma, eğitim, koruma ve onarım gibi birçok alanda faaliyet göstermek üzere 
oluşturulmuş kurumsal yapılardır. Nitekim, ICOM’a göre, "Müze, insanoğlunun ve 
çevresinin kesin kanıtlarını, eğitim, çalışma ve insanlığın estetik hazzı için toplayan, 
koruyan, araştıran, ileten ve sergileyen, halka açık, toplumun ve toplumun gelişiminin 
hizmetinde olan kâr amacı gütmeyen kalıcı bir kuruluştur.”278 

Devlet müzelerinin öncelikli görevi, teşhir ve depolarında bulundurdukları kültür 
varlıklarının sağlıklı ve güvenli bir biçimde korunabilmesi için gerekli koşulları 
oluşturmak ve koleksiyonlarının sürekliliğini sağlamaktır. Bu itibarla, Kültür ve Turizm 

																																																													
274 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14230/kultur-ve-tabiat-varliklarini-koruma-kanunu.html (Erişim tarihi: 
25.02.2018), madde 10. 
275 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14230/kultur-ve-tabiat-varliklarini-koruma-kanunu.html (Erişim tarihi: 
25.02.2018), madde 24. 
276 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14606/korunmasi-gerekli-tasinir-kultur-ve-tabiat-varliklarini-.html 
(Erişim tarihi: 25.02.2018). 
277 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14230/kultur-ve-tabiat-varliklarini-koruma-kanunu.html (Erişim tarihi: 
25.02.2018), madde 25. 
278 http://icomturkey.org/tr/icoma-g%C3%B6re-m%C3%BCzenin-tan%C4%B1m%C4%B1 (Erişim tarihi: 
25.02.2018). 
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274 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14230/kultur-ve-tabiat-varliklarini-koruma-kanunu.html (Erişim tarihi: 
25.02.2018), madde 10. 
275 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14230/kultur-ve-tabiat-varliklarini-koruma-kanunu.html (Erişim tarihi: 
25.02.2018), madde 24. 
276 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14606/korunmasi-gerekli-tasinir-kultur-ve-tabiat-varliklarini-.html 
(Erişim tarihi: 25.02.2018). 
277 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14230/kultur-ve-tabiat-varliklarini-koruma-kanunu.html (Erişim tarihi: 
25.02.2018), madde 25. 
278 http://icomturkey.org/tr/icoma-g%C3%B6re-m%C3%BCzenin-tan%C4%B1m%C4%B1 (Erişim tarihi: 
25.02.2018). 
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Bakanlığına bağlı 201 müze ve bunlara bağlı 138 ören yeri ile 125 türbe bulunmakta olup, 
3.331.359 adet envantere kayıtlı eser mevcuttur.279  

Müze müdürlüklerinin görevlerinden biri de, 2863 sayılı Kanun gereği, taşınır 
kültür ve tabiat varlıklarının devlet adına toplanmasını, değerlendirilmesini ve korunmasını 
sağlamaktır. Müzeler, bünyelerinde bulundurdukları eserlerle eğitici, modern ve bilimsel 
kurallara göre sergileme yapmanın yanı sıra, teşhir ve depolarında bulunan eserlerin 
takibini yaparak gerekli olanların basit mekanik temizliği ve bakımını yapmakla 
yükümlüdür. Ancak, müzelerimizin çoğunda yeterli sayıda alanında uzmanlaşmış 
personelin bulunmaması, teşhir senaryolarına önem verilmemesi müzelerin birer depo 
görüntüsü almasına yol açmaktadır. Bu şekilde gelişigüzel dizilen eserlerin yer aldığı bir 
müzenin, ziyaretçilerinin beklentilerini karşılaması, gerekli heyecanı ve beğeniyi yaratması 
da mümkün olamamaktadır.280 

Kültür mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kültür ve 
tabiat varlıklarının envanter bilgilerini çıkarmak ve her türlü belgeleme işlemlerini 
yapmak, müze müdürlüklerinin görevlerindendir. Zengin bir kültür mirasına sahip olan 
Türkiye’nin kültür varlıkları envanteri henüz tamamlanamamış olmakla birlikte, “Müze 
Ulusal Envanter Sistemi” (MUES) ile ülkemiz koleksiyonlarında yer alan 3.331.359 taşınır 
kültür varlığının ayrıntılı envanter bilgileri ve fotoğraflarının dijital ortama aktarılmasıyla 
ulusal nitelikte bir veri bankasının oluşması amaçlanmaktadır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2013 yılından itibaren geliştirilmeye 
başlanılan MUES envanter modülü, tüm müzelerimizde yer alan eserlerin ayrıntılı 
bilgilerinin tutulacağı ulusal nitelikli bir veri bankasıdır. Müzelerde uzman personel 
tarafından envanterler üzerinde yürütülecek genel nitelikli çalışmalar ve bilimsel nitelikli 
araştırmalar, sergi organizasyonları ile eserlere ait görsellerin teminine yönelik iş ve 
işlemlerin önemli ölçüde MUES envanter modülü üzerinden gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. Bu sayede orijinal eserlerin sürekli hareket ettirilmesinin önüne 
geçilerek kırılma, aşınma, çalınma vb. risk faktörleri ortadan kaldırılmış olacaktır.281 

Müze müdürlüklerinin önemli görev ve yetkilerinden bir diğeri de, Kültür ve 
Turizm Bakanlığına bağlı müzelerde bulunan eserlerle ilgili olarak bilimsel ve teknik 
incelemede bulunmak, araştırma yapmak, kataloglamaya ve yayınlamaya yönelik 
çalışmalar gerçekleştirmek; bu çalışmalar hakkında basın, yayın, sergi ve konferanslarla 
halkı ve konunun muhataplarını bilgilendirmektir. Müzelerin, yalnızca eski eser sergi ve 
depo alanı olmaktan çıkıp araştırma yapan, eğitim veren bilim kurumlarına dönüştürülmesi 
çok önemlidir. Ancak, uzun zamandır, hemen hiçbir müzede heyecan oluşturan ve 
kamuoyunun ilgisi çeken bir sergi açılamamaktadır.282 

Türkiye Cumhuriyeti olarak, müzecilik hizmetlerine yönelik önemsenen bir husus 
da eğitim konusudur. Günümüzde müzelerde çağdaş teşhir ve tanzim uygulamalarının yanı 
sıra “eğitim ve iletişim” işlevi önem kazanmıŞ; özellikle okul çağındaki gençlerin 
müzelerde gerçekleştirdiği uygulamalı ve görsel içerikli etkinlikler ön plana çıkmıştır. 
Müzelerde çocuk şenlikleri, atölye çalışmaları, drama gösterileri, seminerler ve 
																																																													
279 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
280 03-05 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenen III. Millî Kültür Şûrası raporu, s.17. 
http://kultursurasi.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/50597,komisyonraporukulturvarliklaripdf.pdf?0 (Erişim tarihi: 
25.02.2018). 
281 http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,98489/muzeler-ulusal-envanter-sistemi-mues.html (Erişim tarihi: 
25.02.2018). 
282 03-05 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenen III. Millî Kültür Şûrası raporu, s.17. 
http://kultursurasi.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/50597,komisyonraporukulturvarliklaripdf.pdf?0 (Erişim tarihi: 
25.02.2018). 
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konferanslar yapılarak çocuklara kültürel değerlerimizin korunması bilincinin 
kazandırılması hedeflenmektedir. Zira, 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî 
Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında müzelerin öğretmenler ve 
öğrencilerin hizmetine sunulması hedeflenmiştir.283 Ancak, bu durumun yeterli olmaması 
nedeniyle bu konuda halkı ve çocukları bilgilendiren çalışmalara devam edilmesi 
gerekmektedir. 

Müze uzmanlarının, müze içi görev ve sorumlulukların yanı sıra, müze dışında 
yürütülen görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bakanlık tarafından uygun görülen 
alanlarda kurtarma kazısı yapmak; arkeolojik kazı, sondaj ve yüzey araştırması icra etmek 
üzere Bakanlıkça izin verilen yerli ve yabancı bilim adamı veya heyetlerce gerçekleştirilen 
bilimsel çalışmalarda Bakanlığı temsil etmek, yapılan çalışmalarla ilgili her tür araştırma 
ve incelemeyi gerçekleştirmek, güvenlik kuvvetleri ile iş birliği içerisinde kaçak kazılara 
karşı önlem almak ve define kazılarını yönetmekle yükümlüdür. 

Ayrıca, müze uzmanları Devlet Hazinesine ait taşınmaz malların satış, kira veya 
tahsisinde, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince yapılan arazi çalışmalarında inceleme 
yaparak taşınmazların kültür varlığı niteliğinde olup olmadığını değerlendirir; 
taşınmazların korunması konusunda çalışma yapmak başta olmak üzere, mevzii imar planı, 
ilave imar planı, kum–çakıl–malzeme ocağı, su kiralama, baz istasyonu, yeni yapılaşma, 
tespit–tescil, ağaçlandırma, bakım–basit onarım vb. faaliyetlere ilişkin arazi incelemesi 
gerektiren işlemleri yürütür. 

Ülkemiz müzelerinin bu iş yoğunluğu, müzelerin asli görevi olan bilimsel müze 
çalışmalarının yapılmasını olumsuz etkilemekte, kültür mirası konusunda oldukça zengin 
olan ülkemizin bu alanda önemli hizmetler sunmasını sekteye uğratmaktadır. 3–5 Mart 
2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen III. Millî Kültür Şûrası’nda, Kültür 
Varlıkları, Müzeler ve Arkeoloji Komisyonu Raporu’nda da belirtildiği üzere, kültür 
varlıkları konusunda hizmet verecek bir arazi teşkilatının kurulmasında yarar 
görülmektedir.284 Ayrıca, illerde görevlendirilecek bir devlet müzesinde Acil Müdahale 
Ekipleri kurulması ve başta kurtarma kazıları olmak üzere müze dışı iş ve işlemlerde görev 
yapmasının sağlanması da düşünülmelidir. 

 

6.1.2. Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı 

Müdürlükleri 

Ülkemizde kültür varlıklarının onarımını yapmak üzere 1936 yılında İstanbul 
Arkeoloji Müzeleri bünyesinde kurulan Kimyahane; kimya laboratuvarı, fotoğrafhanesi, 
modelhanesi, seramik fırını, heykel atölyesi ve fumigasyon odasıyla “Türkiye’nin İlk 
Koruma Laboratuvarı” niteliğindedir. 

Kimyahane’nin devamı niteliğinde olarak 1985 yılında İstanbul Restorasyon ve 
Konservasyon Merkez Laboratuvarı kurulmuştur. Bu laboratuvar kültür varlıklarının 
restorasyon ve konservasyonuna ilişkin belgeleme, önleyici ve aktif koruma 
uygulamalarının yapılması; eserlerin korunması için uygun iklim, depolama ve teşhir 
ortamlarının oluşturulması, arkeolojik kazı alanlarında eserlerin yerinde muhafazası, 
müzelere nakil işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve malzeme analizi işlemlerinin yerine 
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getirilmesi amacıyla yurt içinde ve yurt dışında başarılı çalışmalarda bulunmaktadır. 
Restorasyon ve konservasyon alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden bu 
laboratuvar, kültür varlıklarını koruma alanına giren konularda yeterli ve yetkili bir kurum 
hâline gelmiştir.  

Bakanlar Kurulunun 30.07.2012 tarih ve 3539 sayılı kararı ile İstanbul’da mevcut 
olan 1 adet laboratuvara ilave olarak 9 adet restorasyon ve konservasyon bölge laboratuvarı 
müdürlüğü (Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Nevşehir, 
Trabzon) daha kurulmuştur. Bünyesinde konservatör/restoratör bulunmayan müzelerde ise 
müze uzmanının hazırladığı rapor ile ilgili bölge laboratuvarına başvurulmaktadır. Eserler 
laboratuvarlarda tüm koruma ve onarım çalışmaları yapıldıktan sonra müzeye teslim 
edilmektedir.  

Restorasyon ve konservasyon merkez ve bölge laboratuvarı müdürlüklerince 2014 
yılından itibaren yürütülen çalışmalarda; 2014 yılında 8.349 adet; 2015 yılında 18.333 
adet, 2016 yılında 9.296 adet ve 2017 yılında 10.805 adet olmak üzere toplam 46.783 adet 
eserin restorasyon ve konservasyon çalışması tamamlanmıştır.285 

Restorasyon ve konservasyon merkez ve bölge laboratuvarı müdürlüklerince 
sorumluluk alanlarındaki müzelerin teşhir ve depolarında yıl içerisinde periyodik olarak 
incelemeler gerçekleştirilerek teşhir ve depo koşullarına yönelik mevcut durum analizi 
yapılmakta, elde edilen sonuçlar ışığında sergileme ve depolamada görülen eksikliklerin 
tamamlanması, hataların düzeltilmesi amacıyla kapsamlı değerlendirmelere gidilmektedir. 
Bu kapsamda, 2016 yılında müzelerimizde 234 periyodik kontroller yapılmıştır. 2017 yılı 
çalışmaları da aynı çerçevede sürdürülmüştür. 286  

Müze koleksiyonlarına yönelik olarak etkin ve önleyici korumayı da kapsayacak 
koruma planlamalarının, ilgili restorasyon ve konservasyon bölge laboratuvarı 
müdürlükleri iş birliğinde yapılması ve uygulanması önemlidir. Bu kapsamda, 
müzelerimizde konservasyon uzmanı eksikliği göz önünde bulundurularak donanımlı 
laboratuvar mevcudunun arttırılması gerektiği düşünülmektedir.287 

 

6.1.3. Özel Müzeler 

2863 sayılı Kanun kapsamına giren kültür ve tabiat varlıklarına ait müzelerin 
kurulması, geliştirilmesi Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkisindedir. Bu kapsamda, 
bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle vakıflar, 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 26. maddesi doğrultusunda, Kültür ve 
Turizm Bakanlığından izin almak şartıyla, kendi hizmet konularının veya amaçlarının 
gerçekleştirilmesi için her çeşit kültür varlığını içeren müzeler kurabilir. 

Taşınır kültür varlıklarının korunması açısından devlet müzeleri statüsünde bulunan 
özel müzelerin başvurusu, kuruluş, görev, yönetim, gözetim, denetim şekil ve şartları Özel 
Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik288 hükümleri ile belirlenmiştir. 
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İlgili mevzuat kapsamında yeterli nitelik ve nicelikte eserinin bulunması ve sürekli 
hizmet vermesi hususları dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda açılmaları 
uygun bulunan özel müzeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde faaliyetlerini 
sürdürür. Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimi altında bulunan 239 adet 
özel müze bulunmaktadır. 289 

Özel müzelerin envanterlerine kayıtlı eserler, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren 
taşınır arkeolojik ve etnografik eserler ile sikkelerin yanı sıra müzenin kuruluş amacı ve 
faaliyet konularına inhisar edecek şekilde 2863 sayılı Kanun kapsamına girmeyen 
(oyuncak, otomobil, pul, maket vb.) eşya ve objeleri de içeren bir çeşitliliğe sahip olup, 
2017 yılı itibarıyla özel müze koleksiyonlarına kayıtlı 375.437 adet eser bulunmaktadır.290 

Ülkemizde özel müzeciliğin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla ilgili 
mevzuatlar çerçevesinde; taşınmaz mal tahsisi, gelir vergisi stopajı indirimi, sigorta primi 
işveren paylarında indirim, su bedeli indirimi ve enerji desteği, yabancı uzman personel ve 
sanatçı çalıştırabilme ile hafta sonu ve resmî tatillerde faaliyette bulunabilme gibi 
teşviklerden yararlanabilmeleri sağlanmaktadır.291 

 

6.1.4. Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Koleksiyonculuğu 

Özel müzeler dışında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu'nun 26. maddesi doğrultusunda gerçek ve tüzel kişiler, Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca verilecek izin belgesiyle korunması gerekli taşınır kültür varlıklarından 
oluşan koleksiyonlar meydana getirebilir. 

Koleksiyoncuların başvuru koşulları ile uymaları zorunlu usul ve esaslar ile 
bunların gözetim, denetim ilkeleri Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik292 hükümleriyle belirlenmiştir. 
Faaliyetlerini Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirmek ve ilgili Yönetmelik gereğince 
taşınır kültür varlıklarını envanter defterine kaydetmek zorunda olan koleksiyoncular, ilgili 
müzeye tescil ettirmek ve 15 gün önce Kültür ve Turizm Bakanlığına haber vermek 
şartıyla koleksiyonlarındaki her türlü eseri kendi aralarında değiştirebilir veya satabilirler. 
Ancak, satın almada öncelik hakkı Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir.293 

Bu doğrultuda koleksiyoncular, yeni bir eser edindiklerinde, öncelikle denetim 
yönünden bağlı bulundukları devlet müzesine bildirimde bulunmakla yükümlüdür. 
Bildirimi alan müze müdürlüğü, öncelikli satın alma yetkisini de göz önünde bulundurarak, 
eser üzerinde gerekli incelemeyi gerçekleştirdikten sonra, koleksiyoncuya kayıt yapması 
için gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Ancak, taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve 
bunlara ait parçalar koleksiyona dâhil edilemez ve envanter defterine kaydedilemez.294 

																																																													
289 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
290 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
291 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu 
292 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14622/korunmasi-gerekli-tasinir-kultur-ve-tabiat-varliklari-k-.html 
(Erişim tarihi: 25.02.2018). 
293 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2863&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= 
(Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 26. 
294 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14622/korunmasi-gerekli-tasinir-kultur-ve-tabiat-varliklari-k-.html 
(Erişim tarihi: 25.02.2018), madde 7/3. 



‒ 139 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 555)

139 
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Eserin ilk değerlendirme ve kayıt aşamasında geliş şekli sorulmakta olup, verilen 
bilgi doğrultusunda envanter defterlerinde eserin alındığı tarih, yer veya bölgesi ile geliş 
şekli (satın alma, bağış, miras vb. hususlar) yazılmaktadır.295 

Bugün dünyadaki birçok önemli müzenin temel taşlarını koleksiyoncuların 
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295 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
296Turgut Tokuş’un 30 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
297 Müzayedeci Turgay Artam’ın 24 Aralık 2017 tarihli Dinleme Tutanağı ile Turgut Tokuş’un 30 Kasım 
2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı;  
298 Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer’in 24 Aralık 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.  
299 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
300 Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer’in 24 Aralık 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.  
301 İçişleri Bakanlığının Komisyona sunduğu 14 Mart 2018 tarihli bilgi notu. 
302 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
303 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
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6.2. TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI 

“Koruma” kavramı eski çağlardan beri süregelmiş bir olgudur. Binlerce yıllık 
uygarlık tarihi içinde insanın doğrudan veya doğa ile birlikte yarattığı ve bizim bugün 
“kültürel ve doğal” miras olarak adlandırdığımız değerlerin korunması gerekmektedir.304 

Bu doğrultuda, korumanın amacı, belli bir dönemin belli bir yaşam biçiminin, 
belirli bir kültürel birikimin ister korunduğu çağda olsun ister daha sonraki çağlar için 
olsun gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak olarak ifade etmek mümkündür.305 

Bir taşınmazın kültür varlığı olarak tanımlanabilmesi ve korumayla ilgili yasal 
düzenlemeler kapsamına alınabilmesi için belli değerler taşıması ve bu değerlerin ona belli 
nitelikler kazandırması gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye genelinde 1 Aralık 2017 
tarihi itibarıyla 105.864 adet taşınmaz, 17.367 adet sit alanı bulunmaktadır.306 

Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde veya denetiminde bulunan 
mazbut ve mülhak vakıflara ait taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, gerçek ve tüzel kişilerin 
mülkiyetinde bulunan cami, türbe, kervansaray, medrese, han, hamam, mescit, tekke, 
zaviye, sebil, mevlevihane, çeşme ve benzeri korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıklarının tespiti ve envarterlenmesi Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. 

Söz konusu taşınmaz kültür varlıklarının koruma altına alınarak, çalınmasını veya 
tahrip edilmesini önleyici tedbirlerin alınması, bu varlıkların değerlendirilmesi ve 
tanıtılması için yürütülen çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü ve yerel yönetimlerin iş birliği ile gerçekleşmektedir. 

Toplumların çeşitli zaman dilimlerinde sahip oldukları, toplumsal, ekonomik, 
kültürel ve doğal koşullara göre yarattığı değerlerin insanlığa aktarılması amacı ile ortaya 
çıkan “koruma olgusu”; günümüzde ulusal boyuttan uluslararası boyuta taşınmış ve 
koruma kavramının içeriği, tarih ve kültür varlıklarının korunmasından, kentsel gelişme 
sürecinde kentin içinde kalan tarih ve kültür varlıklarının topluca bulunduğu alanların 
korunmasına kadar kentin içinde var olan ve çevresini saran doğal değerlerin korunmasını 
da kapsayacak şekilde genişlemiştir. 307 

 

6.2.1. Yerel Yönetimlerin Koruma Konusunda Temel Görev ve Yetkileri 

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve il özel idareleri doğal ve kültürel değerlerin 
korunması ve onarımından sorumlu kurumlardır. Bu kapsamda, büyükşehir belediyeleri ile 
belediyeler, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem 
taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak; bu amaçla bakım ve onarımını 
yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmekle 
yükümlüdür.308 

İl özel idareleri ise, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen 
mahallî müşterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapar, gerekli kararları alır, uygular 

																																																													
304 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
305 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
306 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
307 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
308 Emre Madran ve Nimet Özgönül (der.), Son Yasal Düzenlemelerde Kültür ve Tabiat Varlıklarının 
Korunması ve Yerel Yönetimler El Kitabı (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2005), s. 23-27.	
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304 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
305 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
306 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
307 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
308 Emre Madran ve Nimet Özgönül (der.), Son Yasal Düzenlemelerde Kültür ve Tabiat Varlıklarının 
Korunması ve Yerel Yönetimler El Kitabı (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2005), s. 23-27.	
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ve denetler. Belediye sınırları dışında olmak koşuluyla, kültür varlıklarına ilişkin hususlar 
da bu kapsamda yer almaktadır. Ayrıca, il özel idareleri, il genel meclisi kararı almak 
koşuluyla il ölçeğindeki kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik olarak, diğer 
kurum ve kuruluşlarla ortak proje geliştirebilmektedir.309 

İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca izin 
verilen belediyeler korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili işlemleri ve 
uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak üzere 2863 sayılı Kanun kapsamında 
Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) kurabilmektedir.310 

 

KUDEB’in görev ve yetkileri şunlardır:311 
a. Taşınmaz kültür varlıkları ile bunların koruma alanları ve sit alanlarındaki tadilat 

ve tamiratların özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, 
uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek.  

b. Tadilat ve tamirat kapsamında başlatılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin 
saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleri ile koruma bölge kurulu 
müdürlüğüne iletmek. 

c. Taşınmaz kültür varlıkları ile bunların korunma alanlarında koruma yüksek 
kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan 
inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa 
edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı 
durdurarak konuyu belgeleri ile koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek. 

d. Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek 
durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri 
gerçekleştirmek, teknik eleman yardımında doğrudan görev almak ya da bu görevi 
üstlenenleri denetlemek. 

 

6.2.2. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları 

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile 
kültür varlıklarını koruma bölge kurulları, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile 
ilgili hizmetlerin bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere kurulmuştur. 

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun başlıca görev ve yetkileri; 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması ile ilgili işlerde uygulanacak 
ilkeleri belirlemek, koruma bölge kurulları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak, bu 
kurullarca alınan kararlar nedeniyle uygulamada doğan genel sorunların yanı sıra alınan 
kararlara karşı kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılan itirazları 
değerlendirerek karar vermek olarak sıralanabilir.312 

Ayrıca, mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, Koruma Yüksek 
Kurulunda görüşülmesini istedikleri hususları bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları 

																																																													
309 Madran ve Özgönül (2005), s. 23-27.	
310 Madran ve Özgönül (2005), s. 23-27.	
311 Madran ve Özgönül (2005), s. 23-27. 
312 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2863&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= 
(Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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bakanlıklara bildirir. Bakanlıklar tarafından Koruma Yüksek Kurulunda görüşülmesi 
talebiyle gönderilen konular gündeme alınarak karara bağlanır.313 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen gündeme müteakip Koruma Yüksek 
Kurulu toplantıya çağrılır.   

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu; Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, 
Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili Müsteşar 
Yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının ilgili Genel Müdürü, Orman Genel Müdürü veya Yardımcısı, Vakıflar Genel 
Müdürü veya Yardımcısı, Maden İşleri Genel Müdürü veya Yardımcısı, Doğa Koruma ve 
Millî Parklar Genel Müdürü veya Yardımcısı olmak üzere, on kurum temsilcisi üye ile 
koruma bölge kurulu başkanlarından Kültür ve Turizm Bakanlığınca seçilecek altı üye 
dâhil toplam on altı üyeden oluşur.314 

Koruma bölge kurulları ise, sorumluluk bölgeleri ve merkezleri Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca belirlenecek yerlerde anılan Bakanlıkça kurulur. Buna göre, yurt genelinde 
görev yapan 36 adet koruma bölge kurulu bulunmaktadır. 315 Koruma bölge kurulları, 2863 
sayılı Kanun kapsamında ve Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde olmak 
kaydıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit edilen veya ettirilen ya da Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce tespit edilen korunması gerekli kültür varlıklarının tescilini ve 
gruplandırılmasını yapmak, tescillenen kültür varlıklarının koruma alanlarını tespit etmek 
ya da korunması gerekli kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanların tescil 
kaydını kaldırmak, bu yapılar ve alanlarla ilgili her türlü uygulamaya yönelik kararları 
almakla yükümlüdür.316 

Tescil edilen sit alanlarının, tescilinden itibaren üç ay içinde geçiş dönemi yapı 
şartlarını belirlemek, koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini 
inceleyip bu planlarını en geç altı ay; uygulamaya yönelik projeleri ise, en geç üç ay içinde 
karara bağlamak koruma bölge kurullarının görevleri arasındadır.317 

2863 Sayılı Kanun’un 17. maddesi gereğince sit alanlarında yapılması zorunlu olan 
koruma amaçlı imar planları; 26.07.2005 tarih ve 25887 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren (05.01.2017 tarihinde değişiklik yapılmıştır.) Koruma 
Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, 
Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik318 
doğrultusunda ilgili idarelerce hazırlanmakta ya da hazırlatılmaktadır. Bu planlar ilgili 
idarelerce verilen yetki kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırım programına 
alınarak da yaptırılmaktadır. 

Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasında; anılan Yönetmelik’in 6. maddesi 
uyarınca, 21.10.2009 tarih ve 201458 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile uygun bulunan ve 

																																																													
313 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2863&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= 
(Erişim tarihi: 25.02.2018). 
314 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2863&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= 
(Erişim tarihi: 25.02.2018). 
315 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 5 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
316 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2863&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= 
(Erişim tarihi: 25.02.2018). 
317 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2863&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= 
(Erişim tarihi: 25.02.2018). 
318 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14430/koruma-amacli-imar-planlari-ve-cevre-duzenleme-projeler-
.html (Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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bakanlıklara bildirir. Bakanlıklar tarafından Koruma Yüksek Kurulunda görüşülmesi 
talebiyle gönderilen konular gündeme alınarak karara bağlanır.313 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen gündeme müteakip Koruma Yüksek 
Kurulu toplantıya çağrılır.   

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu; Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, 
Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili Müsteşar 
Yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının ilgili Genel Müdürü, Orman Genel Müdürü veya Yardımcısı, Vakıflar Genel 
Müdürü veya Yardımcısı, Maden İşleri Genel Müdürü veya Yardımcısı, Doğa Koruma ve 
Millî Parklar Genel Müdürü veya Yardımcısı olmak üzere, on kurum temsilcisi üye ile 
koruma bölge kurulu başkanlarından Kültür ve Turizm Bakanlığınca seçilecek altı üye 
dâhil toplam on altı üyeden oluşur.314 

Koruma bölge kurulları ise, sorumluluk bölgeleri ve merkezleri Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca belirlenecek yerlerde anılan Bakanlıkça kurulur. Buna göre, yurt genelinde 
görev yapan 36 adet koruma bölge kurulu bulunmaktadır. 315 Koruma bölge kurulları, 2863 
sayılı Kanun kapsamında ve Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde olmak 
kaydıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit edilen veya ettirilen ya da Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce tespit edilen korunması gerekli kültür varlıklarının tescilini ve 
gruplandırılmasını yapmak, tescillenen kültür varlıklarının koruma alanlarını tespit etmek 
ya da korunması gerekli kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanların tescil 
kaydını kaldırmak, bu yapılar ve alanlarla ilgili her türlü uygulamaya yönelik kararları 
almakla yükümlüdür.316 

Tescil edilen sit alanlarının, tescilinden itibaren üç ay içinde geçiş dönemi yapı 
şartlarını belirlemek, koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini 
inceleyip bu planlarını en geç altı ay; uygulamaya yönelik projeleri ise, en geç üç ay içinde 
karara bağlamak koruma bölge kurullarının görevleri arasındadır.317 

2863 Sayılı Kanun’un 17. maddesi gereğince sit alanlarında yapılması zorunlu olan 
koruma amaçlı imar planları; 26.07.2005 tarih ve 25887 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren (05.01.2017 tarihinde değişiklik yapılmıştır.) Koruma 
Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, 
Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik318 
doğrultusunda ilgili idarelerce hazırlanmakta ya da hazırlatılmaktadır. Bu planlar ilgili 
idarelerce verilen yetki kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırım programına 
alınarak da yaptırılmaktadır. 

Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasında; anılan Yönetmelik’in 6. maddesi 
uyarınca, 21.10.2009 tarih ve 201458 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile uygun bulunan ve 

																																																													
313 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2863&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= 
(Erişim tarihi: 25.02.2018). 
314 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2863&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= 
(Erişim tarihi: 25.02.2018). 
315 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 5 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
316 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2863&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= 
(Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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(Erişim tarihi: 25.02.2018). 
318 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14430/koruma-amacli-imar-planlari-ve-cevre-duzenleme-projeler-
.html (Erişim tarihi: 25.02.2018). 

144 
 

	

söz konusu Yönetmelik doğrultusunda hazırlanarak alt mevzuat olarak yürürlüğe giren 
Koruma Amaçlı İmar Planları Teknik Şartnamesi esas alınmaktadır. 

Bu doğrultuda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yatırım programları kapsamında 
1990-2016 yılları arasında sit alanlarına ilişkin 25 adet koruma amaçlı imar planı 
tamamlanmış olup, 17 adet koruma amaçlı imar planı yapımı işi devam etmektedir.319   

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, 
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21. maddesi kapsamına giren ruhsata tabi olmayan tadilat ve 
tamiratlar; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak, bünyesinde koruma, uygulama ve 
denetim büroları kurulmuş belediye ve il özel idarelerinin izin ve denetimi ile yapılır. 
Bunların dışındaki her türlü inşai ve fiziki müdahale koruma bölge kurulunun iznine 
tabidir. KUDEB kurulmamış yerlerde ise; taşınmaz kültür varlıkları ile bunların koruma 
alanları ve sit alanlarında, anılan Kanun kapsamına giren ruhsata tabi olmayan tadilat ve 
tamiratlar koruma bölge kurulu müdürlüğünün izin ve denetiminde yapılır. Ancak, koruma 
amaçlı imar planı onaylanmış sit alanlarında, taşınmaz kültür varlığının bulunduğu 
parseller dışındaki inşai ve fiziki müdahaleler, koruma amaçlı imar planı hükümleri 
doğrultusunda, bünyesinde KUDEB kurulmuş belediye ve il özel idarelerin izin ve 
denetimi ile yapılır.320 

Vakıflar Genel Müdürlüğü idare ve denetiminde olan mazbut veya mülhak 
vakıfların mülkiyetindeki kültür varlıklarının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21. maddesi 
kapsamına giren ruhsata tabi olmayan tadilat ve tamiratları ise, özgün biçim ve malzemeye 
uygun olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünce yaptırılır.  

Koruma bölge kurullarının teknik ve idari hizmetleri koruma bölge kurulu 
müdürlükleri tarafından yürütülür. İlgili koruma bölge kurulu müdürlüğüne korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlıkları ve sit alanlarına yönelik yapılan başvuru üzerine, 
konunun kapsamına göre en az iki uzman tarafından mahallinde inceleme yapılır. Yapılan 
bu inceleme sonucu hazırlanan rapor ve diğer belgeler, koruma bölge kuruluna Kanun’da 
belirtilen süreler içerisinde sunulur. Yapılan değerlendirme sonunda alınan kararlar, 
yazışma usulüne göre koruma bölge kurulu müdürlükleri tarafından dağıtılır.321 

Koruma bölge kurulu müdürlükleri her ne kadar koruma bölge kurullarının 
sekreteryasını yürüten idari birimler olarak tanımlanmışsa da zaman içerisinde teknik işleri 
yürüten çok önemli idari birimlere dönüşmüştür. Koruma bölge kurullarının aldığı tüm 
kararların oluşumunda kurul uzmanlarının etkileyici, hatta belirleyici rölü olmaktadır. 
Çünkü tüm boyutlarıyla araziyi inceleyen ya da koruma kurulu kararının her yönünü ve 
evresini inceleyebilen tek aktör koruma kurullarındaki uzmanlardır. Bu nedenle, koruma 
bölge kurulu müdürlüklerinde görevlendirilen uzmanlar, koruma sürecinin en azından 
kendi bölgelerindeki tüm evrelerini izlemekte, gözlemekte ve müdahale boyutlarını 
bilmektedir. Bu durum, her bir koruma bölge kurulu müdürlüğünde alanın özelliğine 
uygun hizmet içi eğitimlerden geçirilmiş uzmanların istihdam edilmesini gerekli 
kılmaktadır.322 

Koruma bölge kurulu müdürlüklerinde yerel ve bölgesel ölçekte çok önemli arşivler 
bulunmaktadır. Bu arşivlerin işlevsel hâle getirilmesi bilim dünyasına açılması ve yayın 
hayatında kullanılabilmesi için uzmanların yanı sıra arşiv memurlarına ihtiyaç 

																																																													
319 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 5 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
320 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2863&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= 
(Erişim tarihi: 25.02.2018). 
321 Madran ve Özgönül (2005), s. 30-33. 
322 Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer’in Komisyona sunduğu 12 Ocak 2018 tarihli rapor. 
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duyulmaktadır. Ayrıca, müdürlüklerde işlerin tanımlandığı ortak kullanıma sunulan 
herhangi bir yazılım programının olmaması, kurumlar arasında hem terminoloji hem de 
hizmet üretiminde farklılıklara yol açmaktadır.323 

Koruma bölge kurulu müdürlüklerinin idari yönden önemli bir eksikliği de 
müdürlüklere ait hizmet aracının bulunmamasıdır. Bu durum koruma bölge kurulu 
müdürlüklerince yürütülen iş ve işlemlerde hem zaman kayıplarına hem de işlerin 
uzamasına ve korumanın öznesinin yitirilmesine yol açmaktadır.324 

Koruma bölge kurulu müdürlüklerinin hizmet binalarının, tescile tabi korunması 
gereken taşınmaz kültür varlığı olmaları, yangına karşı duyarlı bulunmaları, fiziki 
tahriplerden etkilenmeleri ve en önemlisi de çok önemli arşivleri içermeleri nedeniyle hem 
elektronik güvenlik ağı hem de kadrolu güvenlik elemanlarıyla 24 saat esasına uygun 
şekilde güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.325 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 55. maddesinin 2. 
fıkrası gereği koruma bölge kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Aynı Kanun’un 58. 
maddesinde koruma bölge kurullarının oluşumu açıklanmış; arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, 
mimarlık ve şehir plancılığı konularında uzmanlaşmış kişiler arasından Bakanlıkça 
seçilecek yedi temsilciden meydana geleceği hükme bağlanmıştır.  

Kurum temsilcisi üyeler: 
a. Görüşülecek konu, belediye sınırları içinde ise büyükşehirlerde büyükşehir 

belediye başkanı veya teknik temsilcisi ile ilgili ilçe veya ilk kademe belediyesi başkanı 
veya teknik temsilcisi; belediye sınırları dışında ise, ilgili valilikçe seçilecek teknik 
temsilci, 

b. Görüşülecek konu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili ise Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüğündan bir teknik temsilci, 

c. Görüşülecek konu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili ise Vakıflar Bölge 
Müdürü veya teknik temsilcisi, 

d. Görüşülecek konu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile ilgili ise konuyla ilgili teknik 
temsilci, 

e. Görüşülecek konu, müze müdürlüğü ile ilgili ise ilgili müze müdüründen 
oluşur.326 

İlgili meslek kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcileri koruma bölge kurulu 
toplantılarına gözlemci olarak katılabilir. Rölöve ve anıtlar müdürlüklerini ilgilendiren 
konularda ilgili rölöve ve anıtlar müdürü oy hakkı olmamak kaydıyla toplantıya danışman 
olarak çağrılabilir. Gerek görülmesi hâlinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından oy hakkı 
olmaksızın görüş alınmak üzere uzman çağrılabilir. 

Kurullar, evrensel koruma kuramı bağlamında yerel sorunlara özgün kararlar 
üretmelidir. Bu çerçevede, kültür varlıklarını koruma bölge kurullarına atanan üyeler kendi 
disiplinlerinde yetkili olmalarının yanı sıra koruma eğitimi almış ve bu eğitimi uygulama 
alanlarında geliştirmiş olmalıdır.327 

																																																													
323 Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer’in Komisyona sunduğu 12 Ocak 2018 tarihli rapor. 
324 Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer’in Komisyona sunduğu 12 Ocak 2018 tarihli rapor. 
325 Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer’in Komisyona sunduğu 12 Ocak 2018 tarihli rapor. 
326 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2863&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= 
(Erişim tarihi: 25.02.2018). 
327 Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer’in Komisyona sunduğu 12 Ocak 2018 tarihli rapor. 
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duyulmaktadır. Ayrıca, müdürlüklerde işlerin tanımlandığı ortak kullanıma sunulan 
herhangi bir yazılım programının olmaması, kurumlar arasında hem terminoloji hem de 
hizmet üretiminde farklılıklara yol açmaktadır.323 

Koruma bölge kurulu müdürlüklerinin idari yönden önemli bir eksikliği de 
müdürlüklere ait hizmet aracının bulunmamasıdır. Bu durum koruma bölge kurulu 
müdürlüklerince yürütülen iş ve işlemlerde hem zaman kayıplarına hem de işlerin 
uzamasına ve korumanın öznesinin yitirilmesine yol açmaktadır.324 

Koruma bölge kurulu müdürlüklerinin hizmet binalarının, tescile tabi korunması 
gereken taşınmaz kültür varlığı olmaları, yangına karşı duyarlı bulunmaları, fiziki 
tahriplerden etkilenmeleri ve en önemlisi de çok önemli arşivleri içermeleri nedeniyle hem 
elektronik güvenlik ağı hem de kadrolu güvenlik elemanlarıyla 24 saat esasına uygun 
şekilde güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.325 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 55. maddesinin 2. 
fıkrası gereği koruma bölge kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Aynı Kanun’un 58. 
maddesinde koruma bölge kurullarının oluşumu açıklanmış; arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, 
mimarlık ve şehir plancılığı konularında uzmanlaşmış kişiler arasından Bakanlıkça 
seçilecek yedi temsilciden meydana geleceği hükme bağlanmıştır.  

Kurum temsilcisi üyeler: 
a. Görüşülecek konu, belediye sınırları içinde ise büyükşehirlerde büyükşehir 

belediye başkanı veya teknik temsilcisi ile ilgili ilçe veya ilk kademe belediyesi başkanı 
veya teknik temsilcisi; belediye sınırları dışında ise, ilgili valilikçe seçilecek teknik 
temsilci, 

b. Görüşülecek konu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili ise Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüğündan bir teknik temsilci, 

c. Görüşülecek konu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili ise Vakıflar Bölge 
Müdürü veya teknik temsilcisi, 

d. Görüşülecek konu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile ilgili ise konuyla ilgili teknik 
temsilci, 

e. Görüşülecek konu, müze müdürlüğü ile ilgili ise ilgili müze müdüründen 
oluşur.326 

İlgili meslek kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcileri koruma bölge kurulu 
toplantılarına gözlemci olarak katılabilir. Rölöve ve anıtlar müdürlüklerini ilgilendiren 
konularda ilgili rölöve ve anıtlar müdürü oy hakkı olmamak kaydıyla toplantıya danışman 
olarak çağrılabilir. Gerek görülmesi hâlinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından oy hakkı 
olmaksızın görüş alınmak üzere uzman çağrılabilir. 

Kurullar, evrensel koruma kuramı bağlamında yerel sorunlara özgün kararlar 
üretmelidir. Bu çerçevede, kültür varlıklarını koruma bölge kurullarına atanan üyeler kendi 
disiplinlerinde yetkili olmalarının yanı sıra koruma eğitimi almış ve bu eğitimi uygulama 
alanlarında geliştirmiş olmalıdır.327 

																																																													
323 Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer’in Komisyona sunduğu 12 Ocak 2018 tarihli rapor. 
324 Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer’in Komisyona sunduğu 12 Ocak 2018 tarihli rapor. 
325 Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer’in Komisyona sunduğu 12 Ocak 2018 tarihli rapor. 
326 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2863&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= 
(Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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146 
 

	

Koruma bölge kurul kararlarıyla koruma altına alınan alanlara ilişkin verilen 
kararların başka hukuksal süreçlerle kesişmesi durumunda koruma bölge kurulu kararları 
için idari yargıya başvurulabilmektedir. Ayrıca, koruma bölge kurullarınca alınan 
kararlara, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce koruma bölge kurulu 
kararının tebliğ veya ilanından itibaren altmış gün içinde Koruma Yüksek Kuruluna itiraz 
edilebilir. Bu itirazlar Bakanlıkça değerlendirilerek gerekli görüldüğü takdirde Koruma 
Yüksek Kurulu gündemine alınır. 

Koruma Yüksek Kuruluna yapılan itirazlar sonuçlanıncaya kadar itiraza konu 
koruma bölge kurulu kararının uygulanmasına devam edilir. İtiraz sonucu koruma bölge 
kurulu kararı Koruma Yüksek Kurulu tarafından kaldırılır ise, kararın ilgili yerlere dağıtımı 
yeniden yapılır. 

 

6.2.3. Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri 

Rölöve ve anıtlar müdürlükleri, 16.04.2003 tarih ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 9. maddesinin (b) bendi 
doğrultusunda kurulmuştur. Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet 
gösteren 22 adet rölöve ve anıtlar müdürlüğü bulunmaktadır. 

Rölöve ve anıtlar müdürlükleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
görev alanları çerçevesinde, müze yapıları ile tescilli taşınmaz kültür varlıklarına yönelik, 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen veya onaylanmış yatırım programında yer 
alan veya DÖSİMM vb. kaynaklar kullanılarak yapılacak işlerin; ilgili ihale yönetmelikleri 
kapsamında bakım, onarım, inşaat, rölöve, restitüsyon, restorasyon, çevre düzenleme, 
sokak sağlıklaştırma, nakil, muhafaza ve değerlendirme işlerine ait her türlü etüt, proje ve 
uygulama hizmetlerini (proje hazırlama, yaklaşık maliyet hazırlama, ihale işlemleri, yapı 
denetim hizmetleri, geçici ve kesin kabul işlemleri vb.) yapmak ve yaptırmakla 
yükümlüdür. 

Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının yalnız projelendirilmesi değil, bakım-onarım 
ve restorasyon uygulaması da yapılarak yapıların kullanılabilir duruma gelmesi 
sağlanmakta, bu varlıklar teşhir-tanzim, mühendislik proje ve uygulamaları ile gelecek 
nesillere aktarılmaktadır. 

Koruma konusunda ilk kaynak olan Venedik Tüzüğü’ne göre; “restorasyon” 
uzmanlık gerektiren bir iştir. Amacı, kültür varlığının estetik ve tarihî değerini korumak ve 
ortaya çıkarmaktır. Onarım, kendine temel olarak aldığı özgün malzeme ile güvenilir 
belgelere saygıyla bağlı olmalıdır. Uluslararası kabul gören söz konusu Tüzük, Türkiye 
tarafından da kabul edilmiş olup, Tüzük’teki hususlar başta olmak üzere 2863 sayılı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.328 

Restorasyon çalışmaları, tarihî yapının rölövesinin hazırlanarak, mevcut 
durumunun belgelenmesi ile başlamaktadır. Belgeleme ile birlikte yapının strüktürel ve 
malzeme analizleri ile tarihînin araştırılması yapılarak yapıda mevcut olan sorunlar ve 
değişimler ortaya konmakta ve yapının restitüsyonu hazırlanmaktadır. Tüm bu çalışmalar 
sonucunda, rölöve analizleri ve restitüsyon verileri ışığında yapıya en uygun müdahale 
yöntemleri tespit edilerek restorasyon projeleri oluşturulmaktadır. Hazırlanan projeler 
doğrultusunda da uygulamaları gerçekleştirilmektedir.   

																																																													
328 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
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2005 yılından itibaren emlak vergilerinin %10’u nispetindeki paylar, taşınmaz 
kültür varlıklarının korunması amacıyla planlama, projelendirme, uygulama ve 
kamulaştırma işlerinde kullanılmak üzere illerdeki katkı payı hesaplarında tutulmaktadır. 
Yasa, ayrıca, finansman temini konusunda, korumaya yapılacak katkıların teşviki için 
vergi indirimi uygulamasını getirmiştir. 

Bu olumlu gelişme ve çalışmalar sonucunda temin edilen bu kaynaklar, ne yazık ki 
restorasyon için yeterli olamamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığının da Genel 
Bütçe’deki payı ve bu payın da çok az bir kısmının restorasyon işlerine aktarılması, bu 
sahadaki işlerin yeterli verimlilikte olmasını engellemektedir. 

31.03.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun doğrultusunda 30 
ildeki özel idareler kapatılarak valilikler bünyesinde kurulan yatırım izleme koordinasyon 
başkanlıkları kurulmuş olup, bahsedilen Kanun hükmü uyarınca toplanan katkı payı 
tutarlarının %20’lik kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığının öncelik vereceği işlerde 
kullanılmak üzere tahsis edilmektedir. 

Kamusal binaların restorasyonları dışında özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin 
mülkiyetinde bulunan taşınmaz mirasla ilgili olarak Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım 
Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca hibeler 
verilmektedir.  

Restorasyon çalışmaları sadece yurt içinde değil, yurt dışında da 
gerçekleştirilmektedir. Yurt dışında bulunan kültür varlıklarımızın korunmasına yönelik 
yürütülen çalışmalar; Kültür ve Turizm Bakanlığının 4848 sayılı Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında; başta 
yurt dışındaki kültür varlıklarımızın korunmasına yönelik çalışmaların 
gerçekleştirilmesinde karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi, Bakanlıkça uygulanmasına 
karar verilen “yurt dışındaki kültür varlıklarımızın korunmasına yönelik proje, uygulama 
ve faaliyetlerin” Kültür ve Turizm Bakanlığının yurt dışı temsilcilikleri ve ilgili Genel 
Müdürlükleri aracılığı ile yürütülmesi ve Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği ile kültür 
varlıklarımızın korunmasına yönelik proje, uygulama ve faaliyetler yıllık yatırım programı 
çerçevesinde gerçekleşmektedir.  

Ayrıca, 2008 yılında Başbakanlık Genelgesiyle Yurt Dışındaki Kültür Varlıkları 
Eşgüdüm ve Yönlendirme Kurulu teşkil edilmiştir. Bu kapsamda, Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı (TİKA) yurt dışındaki kültür varlıklarımızın restorasyonu ve 
koordinasyonu görevini yürütmekte olup, 2008 yılından itibaren 315 eserin restorasyonunu 
gerçekleştirmiş ve gelecek nesillere aktarımını sağlamıştır.329 

2863 sayılı Kanun kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere diğer 
kurumlarca yapılan restorasyon çalışmaları sürecinde doğal olarak birçok sorunla 
karşılaşılmaktadır. Tescilli taşınmaz kültür varlığı yapının rölöve, restitüsyon, restorasyon 
proje hazırlama ilkeleri, 2863 sayılı Kanun kapsamında, 660 sayılı ilke kararında 
belirlenmiştir. Ancak, mimarlıkta lisansüstü programıyla verilen ve sonucunda restorasyon 
kuram, kriter ve etiğiyle donanımlı mimarlar tarafından çizilmesi gereken koruma 
projelerinin, restorasyon konusunda uzmanlaşmamış mimarlarca yapılması, projelerin 
niteliklerini etkilemektedir. Bu durum, proje kalitesini düşürmekte, dolayısıyla ilgili 
koruma bölge kurullarında değerlendirilme aşamasında zaman, verim ve emek kaybına 
neden olmaktadır.330 

																																																													
329 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının Komisyona sunduğu 15 Mart 2018 tarihli bilgi notu. 
330 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
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2005 yılından itibaren emlak vergilerinin %10’u nispetindeki paylar, taşınmaz 
kültür varlıklarının korunması amacıyla planlama, projelendirme, uygulama ve 
kamulaştırma işlerinde kullanılmak üzere illerdeki katkı payı hesaplarında tutulmaktadır. 
Yasa, ayrıca, finansman temini konusunda, korumaya yapılacak katkıların teşviki için 
vergi indirimi uygulamasını getirmiştir. 

Bu olumlu gelişme ve çalışmalar sonucunda temin edilen bu kaynaklar, ne yazık ki 
restorasyon için yeterli olamamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığının da Genel 
Bütçe’deki payı ve bu payın da çok az bir kısmının restorasyon işlerine aktarılması, bu 
sahadaki işlerin yeterli verimlilikte olmasını engellemektedir. 

31.03.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun doğrultusunda 30 
ildeki özel idareler kapatılarak valilikler bünyesinde kurulan yatırım izleme koordinasyon 
başkanlıkları kurulmuş olup, bahsedilen Kanun hükmü uyarınca toplanan katkı payı 
tutarlarının %20’lik kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığının öncelik vereceği işlerde 
kullanılmak üzere tahsis edilmektedir. 

Kamusal binaların restorasyonları dışında özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin 
mülkiyetinde bulunan taşınmaz mirasla ilgili olarak Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım 
Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca hibeler 
verilmektedir.  

Restorasyon çalışmaları sadece yurt içinde değil, yurt dışında da 
gerçekleştirilmektedir. Yurt dışında bulunan kültür varlıklarımızın korunmasına yönelik 
yürütülen çalışmalar; Kültür ve Turizm Bakanlığının 4848 sayılı Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında; başta 
yurt dışındaki kültür varlıklarımızın korunmasına yönelik çalışmaların 
gerçekleştirilmesinde karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi, Bakanlıkça uygulanmasına 
karar verilen “yurt dışındaki kültür varlıklarımızın korunmasına yönelik proje, uygulama 
ve faaliyetlerin” Kültür ve Turizm Bakanlığının yurt dışı temsilcilikleri ve ilgili Genel 
Müdürlükleri aracılığı ile yürütülmesi ve Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği ile kültür 
varlıklarımızın korunmasına yönelik proje, uygulama ve faaliyetler yıllık yatırım programı 
çerçevesinde gerçekleşmektedir.  

Ayrıca, 2008 yılında Başbakanlık Genelgesiyle Yurt Dışındaki Kültür Varlıkları 
Eşgüdüm ve Yönlendirme Kurulu teşkil edilmiştir. Bu kapsamda, Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı (TİKA) yurt dışındaki kültür varlıklarımızın restorasyonu ve 
koordinasyonu görevini yürütmekte olup, 2008 yılından itibaren 315 eserin restorasyonunu 
gerçekleştirmiş ve gelecek nesillere aktarımını sağlamıştır.329 

2863 sayılı Kanun kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere diğer 
kurumlarca yapılan restorasyon çalışmaları sürecinde doğal olarak birçok sorunla 
karşılaşılmaktadır. Tescilli taşınmaz kültür varlığı yapının rölöve, restitüsyon, restorasyon 
proje hazırlama ilkeleri, 2863 sayılı Kanun kapsamında, 660 sayılı ilke kararında 
belirlenmiştir. Ancak, mimarlıkta lisansüstü programıyla verilen ve sonucunda restorasyon 
kuram, kriter ve etiğiyle donanımlı mimarlar tarafından çizilmesi gereken koruma 
projelerinin, restorasyon konusunda uzmanlaşmamış mimarlarca yapılması, projelerin 
niteliklerini etkilemektedir. Bu durum, proje kalitesini düşürmekte, dolayısıyla ilgili 
koruma bölge kurullarında değerlendirilme aşamasında zaman, verim ve emek kaybına 
neden olmaktadır.330 

																																																													
329 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının Komisyona sunduğu 15 Mart 2018 tarihli bilgi notu. 
330 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
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Ayrıca, restorasyon uygulama sürecinde, restorasyon yapan firmaların bünyesinde 
nitelikli eleman eksikliği ve uygun olmayan malzeme kullanımı ile diğer idarelerce 
yürütülen restorasyon çalışmalarında, idarelerde bu konuda uzman personelin az olması 
nedeniyle işin restorasyon kuramları anlamında doğru yürütülememe ve kontrol edilememe 
riski; asırlardır ayakta duran bir organizma niteliğindeki eserin, kendisini meydana getiren 
unsurları yavaş yavaş kaybetmesine ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına sebep 
olmaktadır.331 

Restorasyon öncesinde kamulaştırma sürecinde yaşanan sorunlar da bulunmaktadır. 
Kamulaştırma işlemi, her ne kadar sağlam ve tutarlı yasal temellere sahip kılınsa da 
uygulama safhasında kamu yönetimlerine, taşınmaz malı kamulaştırılan kişilere, hatta tüm 
topluma yönelik zararlara sebebiyet verebilmektedir. Uygulamada kamulaştırma, söz 
konusu kesimler arasında çeşitli anlaşmazlıklara ve sıkıntılara yol açmaktadır. Özellikle, 
parçalı mülkiyete sahip tarihî yapılarda gerçekleştirilecek proje çalışmaları ve restorasyon 
uygulamaları, mülkiyet sorunları nedeniyle sekteye uğramaktadır. Şahıs mülkiyetinde 
bulunan tarihî yapılar, mülkiyet problemleri nedeniyle zamanında koruma önlemleri 
alınamadığı için yok olma tehlikesi altında kalmaktadır.332 

 

6.2.4. Araştırma, Sondaj, Kazı ve Define Araması 

Arkeoloji, insanlık tarihini aydınlatan bilgi ve belgeleri ortaya çıkaran bir bilim 
dalıdır. Bu amaca yönelik olarak arkeolojik araştırma, sondaj ve kazı çalışmaları 
yapılmaktadır. Bu çerçevede, bilim insanları tarafından eski yerleşim alanlarında kazılar 
yapılarak o coğrafyanın tarihini veren arkeolojik eserler, yazılı kaynaklar elde edilmekte ve 
böylece, o coğrafyanın tarihi aydınlatılmakta ve varsa insanlık tarihine olan katkıları ortaya 
çıkartılmaktadır. Bu bağlamda, kazı alanlarından elde edilen küçük bir parça önem arz 
etmektedir. Örneğin, ele geçirilen bir sikke kazı yapılan alanın tarihlenmesi konusunda çok 
önemli bir veri olabilmektedir.333 

İnsanlık tarihinin en fazla yerleşim gören alanlarından biri olan Anadolu, yerli ve 
yabancı bilim adamlarının ilgisini çekmekte olup çok sayıda bilimsel kazı ve araştırmalara 
ev sahipliği yapmaktadır. Bu kapsamda, bilimsel ve mali yeterliği Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca takdir ve kabul olunan Türk ve yabancı heyet ve kurumlara araştırma izni, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından; sondaj ve kazı yapma izni Kültür ve Turizm 
Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile verilir. Kazı ve sondaj 
ruhsatnameleri ile araştırma izni bir yıl için geçerlidir. Ruhsatname ve izin süresinin 
sonunda heyet başkanı kazıya, sondaj ve araştırmaya devam edildiğini yazılı olarak 
bildirdiği takdirde, bu hak her yıl müracaat şartı ile gelecek yıllarda da müracaatçı için 
saklı tutulur.334 

Kazılarda meydana çıkan bütün taşınır kültür ve tabiat varlıkları, kazı yapan heyet 
ve kurumlar tarafından her yıl yapılan kazı sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığının 
göstereceği devlet müzesine naklolunur. Kazı ve sondaj araştırmalarında elde edilen insan 
ve hayvan iskeletleri ile bütün fosiller, Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görüldüğü 
takdirde, tabiat tarihi müzeleri ile üniversitelere veya ilgili diğer Türk bilim kurumlarına 
																																																													
331 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
332 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
333 Dr. Gül Pulhan’ın 24 Aralık 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
334 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2863&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= 
(Erişim tarihi: 25.02.2018). 
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verilebilir. Ayrıca, kazı ve sondaj araştırmalarında elde edilen askerî tarihle ilgili her türlü 
taşınır kültür varlığı, Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca askerî müzelere devredilir. Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile yapılan 
kazılarda ortaya çıkan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakım, onarım ve çevre 
düzenlemeleri ile taşınır kültür ve tabiat varlıklarının bakım ve onarımları kazı 
başkanlığınca yapılır.335 

Diğer taraftan, çağdaş yaşamın gerekliliği olan barajlar, yollar, sanayi ve turistik 
tesisler, havaalanları gibi çok sayıda yatırım, kentsel alanların büyümesi gibi etkenler aynı 
zamanda kültür varlıklarının hızlı bir şekilde yok edilmesi anlamına gelmektedir. Bunu 
önlemek üzere bu alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurtarma kazıları 
yapılmaktadır. Ancak, bu kazılar, yeterli itina gösterilmeden ve bilimsel kurallara riayet 
edilmeden yapıldıkları ifade edilerek eleştirilmektedir.336 

Define aramak isteyenlere ise, 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde korunması 
gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit 
alanları ve mezarlıklar dışında, Kültür ve Turizm Bakanlığınca define arama ruhsatnamesi 
verilebilir. Arama ruhsatının verilmesi, define arayıcıdan istenecek belgeler, aramanın 
yapılması, çıkan defineden arayıcıya tanınacak haklar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Maliye Bakanlığının birlikte düzenlediği 27.01.1984 tarihli ve 18294 sayılı Resmî 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Define Arama Yönetmeliği ile belirlenir.  

Bu kapsamda, 2017 yılında 118 adet Bakanlar Kurulu kararlı Türk kazısı, 32 adet 
Bakanlar Kurulu kararlı yabancı kazı, 59 adet müze kazısı, 134 adet Türk ve yabancı yüzey 
araştırması, 6 adet sualtı yüzey araştırması, 180 adet kurtarma kazısı ve 3 adet sualtı kazısı 
ve diğer çalışmalar olmak üzere toplamda 575 çalışma gerçekleştirilmiştir.337 TİKA da 
Moğolistan’da Bilge Tonyukuk Anıt Alanı, Türkmenistan’da Sultan Alparslan’ın mezar 
yerinin araştırılması,  Macaristan’da Zigetvar Kanuni Sultan Süleyman Türbesi gibi 
alanlardaki kazı faaliyetleriyle tarihimize ışık tutmaya yönelik çalışmalarda 
bulunmaktadır.338 

Bilimsel kazı çalışmaları ile araştırmalar, kaçak kazıların önlenmesinde etkin bir 
role sahiptir. Bir sit alanında yapılan kazı çalışmaları ile alanın güvenliği artacağından 
alanda meydana gelecek kaçak kazılar da azalacaktır. Ancak, güvenliğin yanı sıra, önemli 
bir konu da kazı alanlarının halkla barıştırılmasıdır. Bu kapsamda, öncelikle sit 
alanlarındaki mülkiyetlerin kamulaştırılması gerekmektedir. Ayrıca, yerel halkın arkeolojik 
kazılarda, restorasyon faaliyetlerinde ya da diğer çalışmalarda görev almaları ile 
ekonomiye kazandırılmaları alanın halk tarafından da sahiplenmesini sağlayacaktır.339 

 

 

  

																																																													
335 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2863&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= 
(Erişim tarihi: 25.02.2018). 
336 Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer’in Komisyona sunduğu 12 Ocak 2018 tarihli rapor. 
337 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
338 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının Komisyona sunduğu 15 Mart 2018 tarihli bilgi notu. 
339 Prof. Dr Ertekin Mustafa Doksanaltı’nın 30 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak 
Hizmetleri Başkanlığı.	
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verilebilir. Ayrıca, kazı ve sondaj araştırmalarında elde edilen askerî tarihle ilgili her türlü 
taşınır kültür varlığı, Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca askerî müzelere devredilir. Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile yapılan 
kazılarda ortaya çıkan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakım, onarım ve çevre 
düzenlemeleri ile taşınır kültür ve tabiat varlıklarının bakım ve onarımları kazı 
başkanlığınca yapılır.335 

Diğer taraftan, çağdaş yaşamın gerekliliği olan barajlar, yollar, sanayi ve turistik 
tesisler, havaalanları gibi çok sayıda yatırım, kentsel alanların büyümesi gibi etkenler aynı 
zamanda kültür varlıklarının hızlı bir şekilde yok edilmesi anlamına gelmektedir. Bunu 
önlemek üzere bu alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurtarma kazıları 
yapılmaktadır. Ancak, bu kazılar, yeterli itina gösterilmeden ve bilimsel kurallara riayet 
edilmeden yapıldıkları ifade edilerek eleştirilmektedir.336 

Define aramak isteyenlere ise, 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde korunması 
gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit 
alanları ve mezarlıklar dışında, Kültür ve Turizm Bakanlığınca define arama ruhsatnamesi 
verilebilir. Arama ruhsatının verilmesi, define arayıcıdan istenecek belgeler, aramanın 
yapılması, çıkan defineden arayıcıya tanınacak haklar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Maliye Bakanlığının birlikte düzenlediği 27.01.1984 tarihli ve 18294 sayılı Resmî 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Define Arama Yönetmeliği ile belirlenir.  

Bu kapsamda, 2017 yılında 118 adet Bakanlar Kurulu kararlı Türk kazısı, 32 adet 
Bakanlar Kurulu kararlı yabancı kazı, 59 adet müze kazısı, 134 adet Türk ve yabancı yüzey 
araştırması, 6 adet sualtı yüzey araştırması, 180 adet kurtarma kazısı ve 3 adet sualtı kazısı 
ve diğer çalışmalar olmak üzere toplamda 575 çalışma gerçekleştirilmiştir.337 TİKA da 
Moğolistan’da Bilge Tonyukuk Anıt Alanı, Türkmenistan’da Sultan Alparslan’ın mezar 
yerinin araştırılması,  Macaristan’da Zigetvar Kanuni Sultan Süleyman Türbesi gibi 
alanlardaki kazı faaliyetleriyle tarihimize ışık tutmaya yönelik çalışmalarda 
bulunmaktadır.338 

Bilimsel kazı çalışmaları ile araştırmalar, kaçak kazıların önlenmesinde etkin bir 
role sahiptir. Bir sit alanında yapılan kazı çalışmaları ile alanın güvenliği artacağından 
alanda meydana gelecek kaçak kazılar da azalacaktır. Ancak, güvenliğin yanı sıra, önemli 
bir konu da kazı alanlarının halkla barıştırılmasıdır. Bu kapsamda, öncelikle sit 
alanlarındaki mülkiyetlerin kamulaştırılması gerekmektedir. Ayrıca, yerel halkın arkeolojik 
kazılarda, restorasyon faaliyetlerinde ya da diğer çalışmalarda görev almaları ile 
ekonomiye kazandırılmaları alanın halk tarafından da sahiplenmesini sağlayacaktır.339 

 

 

  

																																																													
335 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2863&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= 
(Erişim tarihi: 25.02.2018). 
336 Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer’in Komisyona sunduğu 12 Ocak 2018 tarihli rapor. 
337 Kültür ve Turizm Bakanlığının Komisyona sunduğu 26 Aralık 2017 tarihli bilgi notu. 
338 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının Komisyona sunduğu 15 Mart 2018 tarihli bilgi notu. 
339 Prof. Dr Ertekin Mustafa Doksanaltı’nın 30 Kasım 2017 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak 
Hizmetleri Başkanlığı.	
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YEDİNCİ BÖLÜM 

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
	

7.1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÖNERİLER 

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ndaki Para ve Hapis 
Cezaları:  

2008 yılında çıkarılan 5728 sayılı Kanun ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu’nda yer alan para ve hapis cezaları artırılmıştır. Ancak 
mahkemelerde hapis cezalarında alt limitin uygulanması dolayısıyla verilen 2 yıl hapis 
cezasının, değişik gerekçelerle indirilip para cezasına çevrilmesiyle birlikte, hapis 
cezalarının caydırıcılığı kalmamıştır. Bu çerçevede, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu’nda yer alan 65, 67 ve 74. maddelerindeki cezaların alt sınırı 
bir yıl yükseltilerek suçlulara verilen cezaların caydırıcılığı sağlanmalıdır.  

Ayrıca, höyük ve tümülüsler gibi taşınmaz kültür varlıkları, iş makineleri 
kullanılarak kısa zamanda yok edilebilmektedir. Söz konusu iş makinelerine el 
konulmasına yönelik bir düzenlemeyle kaçak kazılarda iş makinelerinin kullanımı büyük 
ölçüde engellenmiş olacaktır. Bu hususun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “eşya 
müsaderesi” başlıklı 54. maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olsa da, kaçak 
kazı olaylarındaki mevcut durum ve ortaya çıkan tahribat göz önünde bulundurularak 2863 
sayılı Kanun’un 74. maddesine “kaçak kazılarda kullanılan iş makinelerine el konulur” 
hükmünün eklenmesiyle daha caydırıcı bir düzenlemeye gidilmesinin uygun olacağı 
değerlendirilmektedir.  

 

İhbar Mekanizmasının Teşviki: 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 64/e maddesi 

gereğince, aynı Kanun’un 4. maddesinde yazılı süreler içinde bildirilmediğinden gizlenmiş 
sayılan kültür varlıklarını haber verenler ile bunları yakalayan kamu görevlilerine 1905 
sayılı “Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerinin 
Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiyelere Dair Kanun” çerçevesinde ikramiye 
verilmektedir. Günümüzde %7,5 olarak işlev gören bu Kanun eski eser kaçakçılığını 
önlemede yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, müze ve kütüphanelerden çalınan kültür 
varlıklarını haber veren kişiler ile yakalayan kamu görevlilerine, Kültür ve Turizm 
Bakanlığının ilgili Yönetmelik’inin 5. maddesindeki “Bakanlıkça daha önceden bilinen 
kültür ve tabiat varlıkları için ihbar ikramiyesi ödenmez” hükmü çerçevesinde ikramiye 
verilememektedir.  

Sorunun giderilmesi amacıyla; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu’nun 64/e maddesi 1905 sayılı Kanun’dan bağımsız olarak değerlendirilmeli, 
Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir çalışma yapılarak bu 
madde yeniden düzenlenmeli ve ikramiye oranları ihbar mekanizmasını etkin olarak 
çalıştıracak şekilde yükseltilmelidir. Bu düzenlemede, varlığı önceden bilinip müze, 
kütüphane, ören yeri ve benzeri yerlerde bulunan kültür varlıklarının çalınması durumunda 
ihbar eden kişilere ve yakalayan kamu görevlilerine ikramiye verilmesi hususu da yer 
almalıdır. 
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2863 Sayılı Kanun’un 67. Maddesindeki Suçlara İlişkin Teknik Takip:  

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun eski eserleri yurt 
dışına kaçırmak (mad. 68) ve kaçak kazı yapmak (mad. 74) suçlarına yönelik olarak 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca, Ceza Muhakemesi 
Kanunu kapsamında iletişimin denetlenmesi (mad. 135/6), gizli soruşturmacı 
görevlendirilmesi (mad. 139/c) ve teknik araçla izleme (mad. 140) gibi tedbirler 
uygulanmakta ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Aynı tedbirlerin, Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nda belirtilmediğinden 2863 sayılı Kanun’un 67. maddesinde yazılı suçlar (haber 
verme zorunluluğu ve kültür varlığı ticaretine aykırı hareket edenler) için uygulanmadığı 
görülmektedir. Hâlbuki, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının yasa dışı olarak 
yurt içinde el değiştirilmesinde; yani, kaçak kazıcıların elde ettikleri eserlerin toplayıcıya 
veya pazarlamacıya ulaştırılmasında işlenen suçlar, haber verme zorunluluğuna ve kültür 
varlığı ticaretine aykırı hareketler kapsamına girmektedir. Bu nedenlerle; Ceza 
Muhakemesi Kanunu’nun iletişimin denetlenmesi (mad. 135/6), gizli soruşturmacı 
görevlendirilmesi (mad. 139/c) ve teknik araçla izleme (mad. 140) tedbirlerinin, 2863 
sayılı Kanun’un 67. maddesindeki suçları da kapsaması için, Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nun ilgili maddelerinde değişiklik yapılması gerekmektedir. 

 
Dedektör Kullanımı: 

Ülkemizde korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından olan höyükler, antik 
kentler, nekropoller (eski mezarlık alanları) ve tümülüsler (anıt mezarlar) kaçak kazılara ve 
soygunlara maruz kalmaktadır. Kaçak kazılarda taşınmaz kültür varlıkları önce dedektör 
denilen ve yer altındaki bazı metallere duyarlı olan cihazlarla taranmaktadır. Dedektörlerin 
sinyal verdiği yerler eski eser veya hazine bulmak amacıyla tahrip edilmekte ve buralarda 
kaçak kazılar yapılmaktadır.  

Daha önce gerek Emniyet Genel Müdürlüğü, gerekse Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü dedektörlerin yasaklanması veya kullanımının kısıtlanması çerçevesinde 
çalışmalar yürütmüş, ancak herhangi bir sonuç alınamamıştır. Ülkemizin 16.1.1992 
tarihinde imzaladığı, 5.8.1999 tarih ve 4434 sayılı Kanun ile onayladığı Arkeolojik Mirasın 
Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin 3. maddesi; arkeolojik arama amaçlı metal 
dedektörlerin ve diğer arama gereçlerinin kullanımının devletin iç mevzuatında öngörülen 
hâllerde bilimsel nitelikli ön izne tabi tutulmasını hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, 
kaçak kazıları teşvik eden dedektörlerin yasaklanması veya kullanımının kısıtlanması 
zorunluluk hâline gelmiştir. Eğer dedektörlerin yasaklanması mümkün olamıyor ise, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
tarafından yalnızca maden aramalarında kullanılmak üzere ruhsata bağlanması, Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ruhsat sahiplerinin gözetim 
altında bulundurulması hususu araştırılmalı ve bu yönde hukuki bir düzenleme 
yapılmalıdır. 

 
Yeni Bir Birim Kurulması: 

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmış eserlerin ülkemize iadesi alanında yürütülen 
faaliyetlerin yoğunluğu, bu alanda müstakil bir oluşuma gidilmesini zorunlu hâle 
getirmektedir. Yurt dışında bulunan Türkiye kökenli kültür varlıklarının tespiti ve bu 
eserlerin yurt dışına çıkarılmasıyla ilgili bilgi ve belgelerin toplanarak sistemli bir şekilde 
tasnif edilmesi, yasa dışı yollarla kaçırılan kültür varlıklarının Türkiye’ye iadesi 
çalışmalarına esas teşkil edecek bir altyapı oluşturacaktır. Bu amaca yönelik olarak, Kültür 
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2863 Sayılı Kanun’un 67. Maddesindeki Suçlara İlişkin Teknik Takip:  

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun eski eserleri yurt 
dışına kaçırmak (mad. 68) ve kaçak kazı yapmak (mad. 74) suçlarına yönelik olarak 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca, Ceza Muhakemesi 
Kanunu kapsamında iletişimin denetlenmesi (mad. 135/6), gizli soruşturmacı 
görevlendirilmesi (mad. 139/c) ve teknik araçla izleme (mad. 140) gibi tedbirler 
uygulanmakta ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Aynı tedbirlerin, Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nda belirtilmediğinden 2863 sayılı Kanun’un 67. maddesinde yazılı suçlar (haber 
verme zorunluluğu ve kültür varlığı ticaretine aykırı hareket edenler) için uygulanmadığı 
görülmektedir. Hâlbuki, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının yasa dışı olarak 
yurt içinde el değiştirilmesinde; yani, kaçak kazıcıların elde ettikleri eserlerin toplayıcıya 
veya pazarlamacıya ulaştırılmasında işlenen suçlar, haber verme zorunluluğuna ve kültür 
varlığı ticaretine aykırı hareketler kapsamına girmektedir. Bu nedenlerle; Ceza 
Muhakemesi Kanunu’nun iletişimin denetlenmesi (mad. 135/6), gizli soruşturmacı 
görevlendirilmesi (mad. 139/c) ve teknik araçla izleme (mad. 140) tedbirlerinin, 2863 
sayılı Kanun’un 67. maddesindeki suçları da kapsaması için, Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nun ilgili maddelerinde değişiklik yapılması gerekmektedir. 

 
Dedektör Kullanımı: 

Ülkemizde korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından olan höyükler, antik 
kentler, nekropoller (eski mezarlık alanları) ve tümülüsler (anıt mezarlar) kaçak kazılara ve 
soygunlara maruz kalmaktadır. Kaçak kazılarda taşınmaz kültür varlıkları önce dedektör 
denilen ve yer altındaki bazı metallere duyarlı olan cihazlarla taranmaktadır. Dedektörlerin 
sinyal verdiği yerler eski eser veya hazine bulmak amacıyla tahrip edilmekte ve buralarda 
kaçak kazılar yapılmaktadır.  

Daha önce gerek Emniyet Genel Müdürlüğü, gerekse Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü dedektörlerin yasaklanması veya kullanımının kısıtlanması çerçevesinde 
çalışmalar yürütmüş, ancak herhangi bir sonuç alınamamıştır. Ülkemizin 16.1.1992 
tarihinde imzaladığı, 5.8.1999 tarih ve 4434 sayılı Kanun ile onayladığı Arkeolojik Mirasın 
Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin 3. maddesi; arkeolojik arama amaçlı metal 
dedektörlerin ve diğer arama gereçlerinin kullanımının devletin iç mevzuatında öngörülen 
hâllerde bilimsel nitelikli ön izne tabi tutulmasını hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, 
kaçak kazıları teşvik eden dedektörlerin yasaklanması veya kullanımının kısıtlanması 
zorunluluk hâline gelmiştir. Eğer dedektörlerin yasaklanması mümkün olamıyor ise, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
tarafından yalnızca maden aramalarında kullanılmak üzere ruhsata bağlanması, Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ruhsat sahiplerinin gözetim 
altında bulundurulması hususu araştırılmalı ve bu yönde hukuki bir düzenleme 
yapılmalıdır. 

 
Yeni Bir Birim Kurulması: 

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmış eserlerin ülkemize iadesi alanında yürütülen 
faaliyetlerin yoğunluğu, bu alanda müstakil bir oluşuma gidilmesini zorunlu hâle 
getirmektedir. Yurt dışında bulunan Türkiye kökenli kültür varlıklarının tespiti ve bu 
eserlerin yurt dışına çıkarılmasıyla ilgili bilgi ve belgelerin toplanarak sistemli bir şekilde 
tasnif edilmesi, yasa dışı yollarla kaçırılan kültür varlıklarının Türkiye’ye iadesi 
çalışmalarına esas teşkil edecek bir altyapı oluşturacaktır. Bu amaca yönelik olarak, Kültür 
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ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeni bir birim kurulmalıdır. Kurulacak yeni birim, bu 
konuda bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla tecrübeli uzman ve akademisyenlerden 
oluşturulmalı; ayrıca, ilgili her alanda uzmanlaşabilecek donanımlı personel ile takviye 
edilmelidir.  

Bu birim, aşağıdaki görevleri yerine getirmelidir: 

a) Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmış olan ülkemiz kökenli, korunması gerekli 
kültür ve tabiat varlıklarını tespit etmek, envanterlerini yapmak, Türkiye’ye iadeleri 
sürecinde gerekli olan bilgi, belge ve bilimsel yayınları toplamak ve değerlendirmek; 

b) Yurt dışına kaçırılmış eserler hakkında dosya oluşturmak amacıyla, Türkiye’deki 
müze ve kütüphanelerde bulunan kayıp/çalıntı eserlerle ilgili belgelerin kataloğu, tasnifi ve 
sayısallaştırılmasını sağlayarak, eski harfli ve başka lisanlarda düzenlenmiş olanların 
transkripsiyonunu, tercümesini ve ayrıntılı bir şekilde analizini yaparak yasa dışı yollarla 
Türkiye dışına çıkarılmış kültür varlıklarının ülkemize iadesi hususunda bir veri tabanı 
oluşturmak ve bu doğrultuda bir siyaset ve yol haritası geliştirmek; 

c) Türk müzeciliğinin gelişimine yönelik projeler hazırlamak, müzecilikteki 
eksiklikleri tespit etmek ve müzelerde görev yapan ihtisas elemanlarının ihtiyaç duyulan 
her müstakil alanda uzmanlaşmasını sağlamak; 

d) Kültür ve tabiat varlıklarını korumakla görevli yardımcı personele, halka ve 
öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları yaparak ve projeler geliştirerek, toplumda kültür 
bilincinin ve koruma kültürünün yaygınlaşması amacıyla faaliyetler yürütmek. 

Bu birimin kurulabilmesi için 2863 sayılı Kanun’un 10. maddesine yapılacak bir 
ekle yasal dayanağın hazırlanabileceği değerlendirilmektedir. 

 

Yetki Birleştirilmesi:  
2863 sayılı Kanun gereğince, millî sarayları korumak ve değerlendirmek TBMM 

Genel Sekreterliğinin; askerî ve yasak bölgelerde yer alan kültür ve tabiat varlıklarının 
korunması ve değerlendirilmesi Millî Savunma Bakanlığının; vakıflara ait kültür ve tabiat 
varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
yetkisi altındadır. Taşınmaz kültür varlıklarının muhtelif kurumların denetimi altında 
olması, bunların bakım-onarım ve restorasyon süreçlerinde çeşitli zorluklarla 
karşılaşılmasına ve yetki konusunda karmaşaya sebebiyet vermektedir. Bu durumun önüne 
geçilebilmesi için Türkiye’deki kültürle ilgili birimlerin tek çatı altında toplanması ve 
güçlü bir restorasyon ve tanıtım birimiyle desteklenmesi uygun olacaktır.  

 
Kültür Varlıklarını Koruma Gücü: 

İtalya örneğinde olduğu gibi, İçişleri Bakanlığı bünyesinde (polis, jandarma, sahil 
güvenlik) hâlihazırda görev yapan arkeolog ve sanat tarihçilerinin biraraya getirilmesi, 
sayılarının artırılması ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde bu konuda eğitilmesi suretiyle 
koruma gücü teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilat, Bakanlık bünyesinde yetişmiş ve deneyimli 
ekiplerin oluşmasına da zemin hazırlayacaktır. Türkiye çapında kültür ve tabiat varlığı 
kaçakçılığını önlemeye yönelik olarak istihbarat çalışmalarını organize etmek ve 
operasyonlar düzenleyerek, örgütsel yapıları çökertmek, bu teşkilatın ana görevi olmalıdır. 
Bu görevini icra ederken, uluslararası polis teşkilatlarıyla iş birliği içine girilmeli ve 
örgütsel yapıların iç ve dış bağlantıları tespit edilmelidir. Bu tespit çalışmalarına ilişkin 
dokümanlar, kaçırılan kültür ve tabiat varlıklarının iadesinde delil teşkil edecektir. Bu 
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teşkilat, müze ve ören yerlerinde güvenliği artırıcak sistemleri tespit etme ve alternatif 
projeler geliştirmede rol alabileceği gibi, iç piyasa denetimlerinde de önemli görevler 
üstlenebilecektir. Böyle bir teşkilat, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığında caydırıcı bir güç 
olacaktır. 

 

Yurt Dışından Kültür ve Tabiat Varlıklarının Getirilmesi: 
Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin gereği olarak ülkemize getirilmek 

istenen ve gümrüklerde tespit edilen kültür varlıkları için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, kültür varlığının getirildiği ülkenin resmî 
makamlarından alınmış ihraç sertifikası veya izin belgesi talep edilmektedir. Bu sertifika 
veya izin belgelerinin ortaya konamaması durumunda ilgili ülkeyle irtibata geçilerek 
durumdan haber verilmekte, eserlerin kökenine ilişkin bilgi, belge veya bilimsel raporlar 
talep edilmektedir.  

Her ne kadar uluslararası hukuki ve etik kriterlere göre hareket edildiği ilgili 
Bakanlıklarca yapılan işlemlerden anlaşılmaktaysa da, konunun 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 33. maddesine bağlı olarak çıkartılacak bir 
yönetmelikle düzenlenmesinde yarar görülmektedir. Bu düzenleme, ülkemizin kültür 
varlığı kaçakçılığının önlenmesine tek yönlü bakmadığının da göstergesi olacaktır. 
 

7.2. YÜRÜTME İLE İLGİLİ ÖNERİLER 

Kaçak Kazıların ve Soygunların Önlenmesi:  
Eski eser kaçakçılığının ilk aşamasını kaçak kazılar ve soygunlar oluşturmaktadır. 

Genellikle yerleşim yerlerinden uzakta bulunan höyükler, antik kentler, nekropoller ve 
tümülüsler gibi taşınmaz kültür varlıkları, ören yeri bekçileri ya da jandarma güçleri 
tarafından korunabilir veya mahalle, köy tüzel kişiliklerine sahiplendirilerek korunması 
temin edilebilir. Buradan elde edilecek gelirlerden sözü edilen ilgili birimlere pay 
verilebilir. Kaçak kazılarla tahrip edilen alan bir höyük ise, tüm yerleşim tabakaları ve 
bilimsel kazılarla ortaya çıkarılabilecek bilgi dağarcıkları yok edilmektedir. Eğer kaçak 
kazıcılar bir nekropol alanında bu faaliyetlerini yürütmüş ise, bu alandaki mezarlarda 
bulunan taşınır kültür varlıkları ya tahrip edilmekte ya da ele geçirildikten sonra ticari 
metaya dönüştürülmektedir. Bu durum, müzelerimizde sergilenecek değerdeki eserlerin ve 
o döneme ait gömü adetlerinin kaybolması anlamına gelmektedir. 

Günümüzde mücavir alanlarda bulunan taşınmaz kültür varlıklarında dozer, kepçe 
ve buna benzer ağır iş makineleri kullanılarak kaçak kazıların yapıldığı görülmektedir. Bu 
eylemler sonucu, tarihsel süreçte o bölgede yaşamış kültürler, yani kültürel mirasımız 
tamamen tahrip edilerek yok olmaktadır. 

Bu çerçevede; 
a) Mücavir alanlarda bulunan höyük, tümülüs ve nekropol alanlarında Jandarma 

Genel Komutanlığına bağlı karakollarca yapılan denetimler sıklaştırılmalıdır. 
b) Mücavir alanlarda bulunan taşınmaz kültür varlıklarının tel örgü ile çevrilmesi, 

bekçilerle veya gelişen teknolojiyle birlikte dron gibi insansız hava araçlarının kullanımı 
artırılarak kamera sistemleriyle korunması sağlanmalıdır. 
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c) Arkeolojik sit alanlarında ve korunması gerekli kültür varlıklarının bulunduğu 
yerler ile müze ve kütüphanelerde bulunan bekçi veya koruma güvenlik görevlisi 
kadrolarının yeterli hâle getirilmesi için çalışma yapılmalıdır. 

d) Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bölgesel birimleri, 
eski eser kaçakçılığını önlemeye yönelik istihbari çalışmalara ağırlık vermeli ve olaylar 
vuku bulmadan önlemenin yollarını aramalıdır.   

e) Eski eser kaçakçılarının, müze, kütüphane, cami, kilise ve sinagog gibi kültür 
varlıklarının korunduğu mekânları hedef aldıkları bilinmektedir. Buralardaki eski eserlerin 
fotoğraflı, ayrıntılı envanterleri ve periyodik denetimleri yapılmalıdır. Bu alanda kurumlar 
arası iş birliği ve koordinasyon artırılmalı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün taşınır kültür varlığı envanterleri için ortak bir veritabanı oluşturulmalıdır. 

f) Müze müdürlükleri tarafından arazide yürütülen müze-dışı faaliyetlerin 
yoğunluğu, hem bilimsel müze çalışmalarını hem de kaçak kazıların önlenmesine yönelik 
iş ve işlemleri aksatmaktadır. Sorunun çözümüne yönelik olarak, müze-dışı faaliyetlerde 
hizmet verecek bir arazi teşkilatının kurulması veya acil müdahale ekiplerinin 
oluşturulması gerekli görülmektedir.  

g) Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan ülkemiz kökenli kültür varlıklarının 
iadesinin sağlanması sürecinde, kaçak kazı veya hırsızlığın gerçekleştiği yere, zamana, 
olaya ve olay sonrasına ilişkin sürecin ayrıntılı kayıtlarının temini önem arz etmektedir. 
Tespit edilen tüm olaylarda bu hususların gözetilerek işlem yapılması ve kayıtların itinayla 
tutulması gereklidir. Bu çerçevede, hırsızlık ve kaçak kazı olaylarında tutanak ve diğer 
dokümanlar ile olay yerine ilişkin bilgilerin hazırlanmasında müze yetkilileri, kolluk 
kuvvetleri ve adli merciler bu hususlara özellikle dikkat etmelidir.  

h) Kaçak kazılar ve soygunlar neticesinde kaçırılan eserlerin yurt dışına çıkarılma 
aşamasında sıklıkla kullanılan yollardan birinin deniz yolu olduğu bilinmektedir. Bu 
bağlamda, özellikle Sahil Güvenlik birimleri kıyı şeridi ve karasularımızda güvenlik 
önlemlerini artırmalı ve denetimleri sıklaştırmalıdır.  

 
İç Piyasa Denetimi: 

İç piyasa denetim altına alınmalıdır. İç talep, özel müzeler ve koleksiyoncular 
tarafından oluşturulmaktadır. Kaçak kazılardan çıkarılan bir eserin ülkemizde bulunan özel 
müzelerin veya koleksiyoncuların koleksiyonlarına katılması engellenmediği sürece, eski 
eser kaçakçılığını önlemek mümkün olmayacaktır. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 4. maddesine göre, 
kültür varlıklarının bulunması hâlinde devlet müzelerine haber verilmesi zorunludur. Müze 
müdürlükleri bu Kanun’un 25. maddesi doğrultusunda bu eserlerden korunması gerekli 
olanları müzelere alır, korunması gerekli olmayanları ise bir belge ile bulana iade eder. 
Ayrıca, etnografik eser statüsünde bulunan ata yadigârı eserler için de aynı yöntem 
uygulanır. Ancak, bu nitelikteki eserler sahipli olduğundan, sahibi müzenin verdiği değeri 
kabul etmezse, eseri belgelendirerek elinde tutmaya devam edebilir ya da iç piyasada 
koleksiyonculara, özel müzelere, eski eser ticareti yapanlara veya müzayedeler yoluyla 
yurt içinde herhangi bir vatandaşa satabilir. Bu çerçevede, piyasada dolaşımına izin verilen 
eserlerin bir belgesi olmak zorundadır. Belgelendirilen eserler, yurt içinde takibi 
yapılabildiği için yurt dışına da çıkarılamaz. Eski eser ticareti yapanlar ve müzayede evleri, 
yalnızca belgelendirilmiş kültür varlıklarını satabilir. Ancak, belgelendirmenin iç piyasada 
yeteri kadar uygulanmadığı görülmektedir. 
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Belgelendirme sistemi işler hâle getirilerek, iç piyasada dolaşımına izin verilen tüm 
kültür varlıkları belgelendirilmeli ve belgelendirilen eserin el değiştirmesi sırasında ve 
sonrasında takibi de yapılmalıdır. Böylece iç piyasada denetim sağlanacak ve yurt içinde 
dolaşımına izin verilen kültür varlıklarının yurt dışına çıkarılması önlenecektir. Bu 
çerçevede, müzayedelerin iş ve işleyişi konusu da eklenerek “Taşınır Kültür Varlığı 
Ticareti ve Bu Ticarete Ait İşyerleri ile Depoların Denetimi Hakkında Yönetmelik” 
yeniden düzenlenmelidir.  

Ayrıca, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünde iç piyasada dolaşımına 
izin verilen eserleri takip edecek ve denetimlerini yaptıracak bir şube müdürlüğü 
oluşturulmalıdır.  

Bunun yanında, 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun’da belgelendirme sistemine atıfta bulunulmadığı, sahibine iade 
edilen tüm el yazmaları ve nadir matbu eserlerin belgelendirilmediği bilinmektedir. Bu 
çerçevede, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı sahibine iade ettiği eserlere belge 
düzenleyerek iç piyasa denetimini sağlamalı ve bu eserlerin takibini yapmalıdır.  

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı yazma eser kütüphaneleri 
dışında, Millî Kütüphane Başkanlığında da aynı sorunun mevcut olduğu bilinmektedir. Bu 
bağlamda, bu sorunun çözümüne yönelik olarak sahibine iade edilen el yazması ve nadir 
matbu eserlerin belgelendirilmesini sağlayacak gerekli mevzuat değişikliği yapılmalıdır.  

 
İç Talebin Yönetilmesi ve Yönlendirilmesi: 

Kültür varlıklarının kaçak kazılarla tahrip edilmesi kültür mirasına yönelik en ciddi 
tehlikeyi oluşturmaktadır. Ortaya çıkarılan kültür varlıklarının ticari bir meta gözüyle 
değerlendirildiği ve yasa dışı olarak alım-satımının yapıldığı gerçeğinden hareketle, arz-
talep dengesinde talebin kırılması gereklidir. Özellikle temin kaynakları kaçak kazı yapan 
şahıslar olan bazı özel müze ve koleksiyon sahiplerinin eserleri elde ediş yöntemlerinin, 
2863 sayılı Kanun’un 4, 5, 24, 25 ve 26. maddelerine aykırı olduğu görülmektedir. 2863 
sayılı Kanun’a aykırı bir tutum oluşturan arkeolojik eser koleksiyonculuğunda talebin 
kırılması, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve bilimsel kontekstin bozulmaması 
açısından gerekli görülmektedir. Bu çerçevede, özel müze ve koleksiyoncuların arkeolojik 
eserlere yönelik faaliyetlerinin durdurulması, koleksiyonlarda bulunan arkeolojik eserlerin 
müzelere yapılacak satışlar hariç alım-satımının dondurulması, özel müze ve 
koleksiyoncuların sahipli etnografik eser koleksiyonculuğuna yönlendirilmesi, hem bu tür 
eserlerin korunmasında bir ilerleme teşkil edecek hem de taşınmaz kültür varlıklarını tehdit 
eden kaçak kazıların önlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu sayede, koleksiyoncular ve özel 
müzeler Türk-İslam eserlerine yönlendirilmiş olacaktır.  

Bu tedbirlerin kültür varlığı kaçakçılığının yurt dışına yönelmesine neden 
olabileceği göz önünde bulundurularak, kolluk birimlerince etkin mücadelenin sağlanması 
ve gümrük kapılarında güvenlik önlemlerinin arttırılarak denetimlerin sıklaştırılması 
gerekmektedir. 

 

Dış Talebin Kırılması ve İade Süreci: 
Kültür varlığı kaçakçılığının en önemli nedenlerinden biri dış taleptir. Bu talebi 

kırmak için, yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarımızın tespit çalışmalarına ağırlık 
verilmeli ve iadesi için tüm imkânlar kullanılmalıdır. Kurulması önerilen yeni birim bu 
amaca ulaşmada önemli bir merhale teşkil edecektir. Birim, yapacağı çalışmalarla kısa, 
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orta ve uzun vadede iade süreçlerine ilişkin stratejiler geliştirebilecektir. İkili görüşmelerle 
sonuç alınamayan durumlarda kültür varlıklarının iadesine yönelik mahkeme yolu da 
denenmelidir. 

İade talebimiz olan her ülke için ayrı ayrı hazırlanacak dosyaların üst düzey dış 
temaslardan önce hazır hâle getirilerek ilgili makama sunulmasında iade süreçleri 
açısından fayda görülmektedir. 

 

Gümrük Kapılarında Aktif Denetimin Artırılması: 
2863 sayılı Kanun’un 24. maddesinde yurt dışına çıkarılacak eserlerin kontrolünün 

müze müdürlüklerinde veya bazı gümrük çıkış kapılarında bulundurulacak ihtisas 
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uluslararası görünürlüğü ve iade taleplerinin haklılığını uluslararası bilim camiasında 
güçlendirecektir.  

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığının 
Güçlendirilmesi: 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde kültür varlığı 
kaçakçılığıyla mücadelede ve yurt dışına kaçırılmış eserlerimizin iadesi alanında faaliyet 
gösteren daire başkanlığının altında bu işlerle uğraşan yalnızca bir şube müdürlüğünün 
olması, bu alanda etkin mücadeleyi engellemektedir.  

Bu sorunun çözümüne yönelik olarak; Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı 
altındaki şube müdürlüklerinin yurt içi, yurt dışı ve iç piyasa denetimi gibi alanlarda 
faaliyet gösterecek şekilde ayrı ayrı yapılandırılması, bu konularda çalışan personel 
sayısının artırılarak uzmanlaştırılmasının sağlanması için gereken imkânların yaratılması 
ve idari yapının güçlendirilmesi gerekli görülmektedir.  

 

İlgili Kurum Arşivlerinin Düzenlenmesi: 
İade süreçlerinde ihtiyaç duyulan bilgi-belge taleplerini karşılamada herhangi bir 

sorunla karşılaşılmaması için kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele eden kurum ve 
kuruluşların arşivlerinin ayrıntılı ve sistemli bir şekilde düzenlenmesi, bu arşivlerin 
sayısallaştırılması gerekli görülmektedir. Bu işin sürdürülebilirliğinin sağlanması için 
kütüphaneci veya bilgi-belge yönetimi uzmanları istihdam edilmelidir. 

 
Müzelerde Uzmanlaşmaya Yönelik Altyapı Oluşturulması: 

Tüm müzelerimizde yeterli sayıda olmasa da uzman personel bulunmaktadır. 
Ancak, heykel, sikke, vb. müstakil alanlarda uzmanlaşmış, nitelikli personel sıkıntısı had 
safhadadır. Uzmanlaşma, usta-çırak ilişkisi içinde gelişmektedir. Uzman personelle uzun 
yıllar çalışma şansına sahip olanlar mesleklerinde uzmanlaşabilmektedir. Yeni mezun olup, 
müzelerde göreve başlayan bir arkeolog herhangi bir sikke konusunda veya bir sanat 
tarihçisi herhangi bir halı konusunda ekspertiz raporu verebilecek düzeyde olamamaktadır. 
Ayrıca, tecrübesiz arkeolog veya sanat tarihçisinin müzeye getirilen bir eserin sahte olup 
olmadığı hususunda doğru karar verebilmesi için o eserin uzmanı ve belirli düzeyde 
tecrübe sahibi olması gereklidir. Bu noktada, üniversitelerin ilgili bölümlerinde verilen 
eğitimin sahada duyulan ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak geliştirilmesi konusunda 
adımlar atılmalıdır. 

4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da 
müzelerde uzmanlaşmayı sağlayacak yasal bir düzenleme yapılarak, kültür ve turizm 
uzmanlığı kadrolarında olduğu gibi uzman yardımcısı, uzman, başuzman kadrolarının 
oluşturulması, üst kadrolara geçişte uzmanlık tezi ve yeterlilik aranması, uzmanların 
yeterlilik düzeylerine deneyimli personel ve akademisyenlerden oluşan bir kurulun karar 
vermesi sayesinde sorun gelecek yıllarda tamamen çözülebilir.  

 

Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarlarının Çoğaltılması: 
Korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarını müzelerde toplayıp teşhir etmek, 

müzecilik değildir. Bu eserleri gelecek kuşaklara da bırakmak gerekir. Bu bağlamda, 
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eserlerin bakım ve onarımlarını yapacak, onları zararlı mikroorganizmalar, küf ve pas gibi 
etmenlerden koruyacak konservatör ve restoratörler ile bu personelin çalışacağı 
laboratuvarlara ihtiyaç vardır. Ne yazık ki bu yapılanma müzelerimizde yeterli değildir. Bir 
yandan eserlerimizin kaçırılmasını önlemeye yönelik çalışmalar yapılırken, diğer yandan 
mevcut eserlerin depolarda çürümeye terk edilmemesi gerekir. Bu çerçevede, 
konservasyon ve restorasyon laboratuvarlarının sayısı artırılarak Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere özel müzeler 
ve koleksiyoncuların da ihtiyaçları giderilmelidir. Ayrıca, yanlış yapılan bir konservasyon 
ve restorasyon çalışmasıyla eserin bilimsel ve niteliksel özelliğinin büyük ölçüde zarar 
uğrayacağından hareketle, bu alanda çalışma yapan özel atölye ve şahısların denetim ve 
çalışma şartları için yasal düzenlemeler yapılması gerekmektedir.  

 
Müzelerde Yeni Zihniyet ve Teşhir Senaryoları: 

Müzeler, ihtiva ettikleri eserlerin eğitici, modern ve bilimsel kurallara göre 
sergilendiği mekânlardır. Ancak, müzelerimizde teşhir senaryolarına önem verilmemesi, 
onların birer depo görüntüsü almasına yol açmaktadır. Bu şekilde eserlerin gelişigüzel 
teşhir edildiği bir müzenin, ziyaretçilerinin beklentilerini karşılaması, gerekli heyecanı, 
beğeniyi ve bilinçlendirmeyi yaratması mümkün olamamaktadır.  

Konusunda uzman personelden destek alınılarak, müze teşhirinde modern çağın 
araçları olan dijital, görsel ve işitsel uygulamalara da yer verilerek, müzenin temel amacını 
yansıtacak ve destekleyecek unsurlarla teşhir senaryolarının oluşturulması gerekmektedir. 
Ayrıca, oluşturulan teşhir senaryosunun topluma nüfuz etmesini sağlayacak önemli 
yazarlar, akademisyenler, araştırmacılar ile irtibata geçilerek etkinlikler düzenlenmelidir. 

 
Sergiler: 

Sergiler, kültür zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtmanın önemli araçlarından 
biridir. Bu amaçla, yurt içinde ve yurt dışında heyecan oluşturacak ve kamuoyunun ilgisini 
çekerek etkili ve ses getirecek eski eser sergileri düzenlenmeli, gerçekleştirilen uluslararası 
sergilere müzelerimizden ödünç eserler verilmeli ve yurt dışında bulunan müzelerle 
karşılıklı eser değişiminde bulunmak yoluyla ülkemizde geçici sergiler açılmalıdır. 
Özellikle yurt dışında düzenlenen sergilerde ülkemizden yasa dışı yollarla kaçırılan 
eserlerin teşhiri yapılarak bilinçli ve güçlü bir kamuoyu oluşturulması, bu eserlerin 
ülkemize iadesi konusunda katkı sağlayacaktır. 

Bunların dışında, Türkiye’nin bölgesel gücünü vurgulayıcı şekilde, özellikle komşu 
ülkeler ile Türk cumhuriyetlerinden getirilecek eserlerle uluslararası kültür camiasında ilgi 
uyandıracak sergiler düzenlenmeli ve Türkiye’nin bu ülkelerdeki imajı güçlendirilmelidir.  

 

Kamulaştırma: 
Arkeolojik kazılar ile restorasyon projelerinde karşılaşılan önemli sorunlardan biri 

de mülkiyet sorunudur. Özellikle, özel şahıs mülkiyetinde bulunan tarihi yapılarda 
gerçekleştirilecek proje çalışmaları ve restorasyon uygulamaları ile şahıs arazilerinde 
yapılacak arkeolojik kazılar mülkiyet sorunları nedeniyle sekteye uğramakta ve özellikle 
zamanında koruma önlemleri alınamadığı için tarihi yapılar yok olma tehlikesiyle karşı 
karşıya kalmaktadır.  
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Diğer taraftan, kamulaştırma sürecinde yaşanan sorunlar da genel olarak mali 
kaynakların yetersizliği, adli ve idari yargı mekanizmasındaki aksaklıklar, kamu 
kurumlarında kamulaştırma işleminin yürütülmesini sağlayacak yetişmiş personel ve 
teknik altyapı eksikliğine bağlanmaktadır.  

Bu kapsamda, her yapı ya da arazinin devlet tarafından kamulaştırılması mümkün 
olmadığından mülkiyet sorunu bulunan tarihi yapılar için yönetsel çözümler ile kaynaklara 
ilişkin düzenlemelere ihtiyaç vardır. 

 
Bütçe: 

Mali kaynakların yetersizliği nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığının yetki ve 
faaliyet alanlarında bulunan iş ve işlemlerde aksaklıklarla karşılaşılmaktadır. Bu 
çerçevede, Kültür ve Turizm Bakanlığının genel bütçedeki payı artırılması; ayrıca, kültür 
mirasının korunması çalışmaları için yerel yönetimlerin bütçelerinden ayrılan payın daha 
etkin kullanımının sağlanması amacıyla, mevcut mevzuatın güncellenerek yeni teşvikler 
konması yerinde olacaktır.  

Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarımızın ülkemize iadesi çalışmalarında, özellikle 
dava söz konusu olduğunda süreç oldukça masraflı bir hâl almaktadır. Bu bağlamda, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında yapılan “Kültürel Alandaki Destek 
(Sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Genelge”nin etkin olarak 
kullanılmasıyla, araştırma faaliyetleri de dâhil olmak üzere, tüm dava masraflarını 
karşılayacak sponsorların aranması, dava esnasında ve sonrasında bu tür sponsorlar 
gündemde tutularak, sponsorluğun teşvik edilmesi sağlanmalıdır.  

 

7.3. TOPLUMSAL BİLİNCİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÖNERİLER 

Toplumda Eski Eserleri Koruma Bilincinin Yaygınlaştırılması: 
Ülkemiz sınırları içinde bulunan ve hangi devire ait olursa olsun tüm kültür 

varlıklarının sahibinin Türk halkı olduğu düşüncesiyle hareket edilerek, toplumda koruma 
ve sahiplenme bilincinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanması için çocuk, genç 
ve yaşlı tüm vatandaşlarımıza yönelik eğitim çalışmaları yapılmalı, kültür varlıkları 
tanıtılmalı ve bunların Türk toplumunun kültür mirası olduğu anlatılmalıdır.  

Bu çerçevede; 
a) Millî Eğitim Bakanlığı, ilköğretimde çocuklarda eski eser sevgisini yaratacak 

etkinlikler düzenlenmesine, ortaöğretimde kültür varlıklarına yönelik merak uyandıracak 
derslerin konulmasına yönelik çalışmalar yaptırmalıdır. Gençlerimizin Anadolu’daki 
geçmiş tüm kültürleri bir zincir hâlinde öğrenmesi ve içselleştirmesi; sahip oldukları 
kültürleri tanırken aynı zamanda dünya kültürlerinden de haberdar olması sağlanmalıdır. 

Buna yönelik olarak kültür-sanat haftası olarak belirlenebilecek bir zaman 
aralığında okullarda sanatçıların daveti, ödüllü yarışmalar, kısa film yarışmaları, ücretsiz 
geziler, öğrencilerin eserlerinin sergilenmesi gibi etkinlikler düzenlenebilir ve okul 
kulüpleri teşvik edilebilir. Okullarda seçmeli sanat derslerine imkân sağlanması, güzel 
sanatlar liselerinde diğer liselerden öğrencilerin katılımına açık seçmeli dersler veya 
kurslar verilmesi, her ilde meslek liselerinin yerel sanatlara yönelik çalışma yapmasının 
özendirilmesi gibi faaliyetlerle öğrencilerin kültürel anlamda üretimine destek verilmesi ve 
kültür varlıklarımızın tarihi birikimini sahiplenmesi teşvik edilebilir. Ayrıca, her ilde 
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kullanılmasıyla, araştırma faaliyetleri de dâhil olmak üzere, tüm dava masraflarını 
karşılayacak sponsorların aranması, dava esnasında ve sonrasında bu tür sponsorlar 
gündemde tutularak, sponsorluğun teşvik edilmesi sağlanmalıdır.  

 

7.3. TOPLUMSAL BİLİNCİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÖNERİLER 

Toplumda Eski Eserleri Koruma Bilincinin Yaygınlaştırılması: 
Ülkemiz sınırları içinde bulunan ve hangi devire ait olursa olsun tüm kültür 

varlıklarının sahibinin Türk halkı olduğu düşüncesiyle hareket edilerek, toplumda koruma 
ve sahiplenme bilincinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanması için çocuk, genç 
ve yaşlı tüm vatandaşlarımıza yönelik eğitim çalışmaları yapılmalı, kültür varlıkları 
tanıtılmalı ve bunların Türk toplumunun kültür mirası olduğu anlatılmalıdır.  

Bu çerçevede; 
a) Millî Eğitim Bakanlığı, ilköğretimde çocuklarda eski eser sevgisini yaratacak 

etkinlikler düzenlenmesine, ortaöğretimde kültür varlıklarına yönelik merak uyandıracak 
derslerin konulmasına yönelik çalışmalar yaptırmalıdır. Gençlerimizin Anadolu’daki 
geçmiş tüm kültürleri bir zincir hâlinde öğrenmesi ve içselleştirmesi; sahip oldukları 
kültürleri tanırken aynı zamanda dünya kültürlerinden de haberdar olması sağlanmalıdır. 

Buna yönelik olarak kültür-sanat haftası olarak belirlenebilecek bir zaman 
aralığında okullarda sanatçıların daveti, ödüllü yarışmalar, kısa film yarışmaları, ücretsiz 
geziler, öğrencilerin eserlerinin sergilenmesi gibi etkinlikler düzenlenebilir ve okul 
kulüpleri teşvik edilebilir. Okullarda seçmeli sanat derslerine imkân sağlanması, güzel 
sanatlar liselerinde diğer liselerden öğrencilerin katılımına açık seçmeli dersler veya 
kurslar verilmesi, her ilde meslek liselerinin yerel sanatlara yönelik çalışma yapmasının 
özendirilmesi gibi faaliyetlerle öğrencilerin kültürel anlamda üretimine destek verilmesi ve 
kültür varlıklarımızın tarihi birikimini sahiplenmesi teşvik edilebilir. Ayrıca, her ilde 
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l) Yurdumuzdaki taşınmaz kültür varlıklarının bulunduğu yerlerde açıklayıcı bilgi 
eksiklikleri giderilmelidir. 
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okullardaki sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere tarihi ve kültürel 
değerlerimizi yansıtacak dekor, kostüm, enstrüman ve benzeri ekipman birimleri kurulması 
ve ödünç alma yöntemiyle okulların istifadesine sunulması da öğrencilerin kültürel 
farkındalığının artırılmasına katkı sağlayacaktır. 

b) Çocukların müze ile ilişkilerini küçük yaşlarda kuracak, onları eğlendirirken 
eğitecek çocuk müzeleri kurulmalı ve buralarda çocuklara hitap edebilecek pedagoglar 
çalıştırılmalıdır. Bu müzeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulabileceği gibi, 
belediyeler teşvik edilerek yerel yönetimlere de yaptırılabilir.  

c) Kültür ve Turizm Bakanlığınca çocuklara yönelik müzeleri ve kültür varlıklarını 
tanıtıcı yayınlar yapılmalı ve bu yayınlar ücretsiz olarak hem okullara gönderilerek 
öğretmen ve öğrencilerin istifadesine sunulmalı, hem de müze ve ören yeri girişlerinde 
dağıtılmalıdır.  

d) Toplumda eski eser sevgisinin artırılması, halkın müzelere yönlendirilmesi ve 
kültür varlığı kaçakçılığıyla ilgili toplumun bilinçlendirilmesine yönelik tüm medya 
platformlarında yayınlanacak reklamlar veya kamu spotları yaptırılmalıdır. Gümrük 
kapılarında da ülkemizde kültür varlıklarının yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğuna 
ilişkin yerli-yabancı halkı bilinçlendirici tanıtım levhası, broşür, afiş gibi görsel ve yazılı 
materyaller kullanılmalıdır.  

e) Arkeolojik sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının 
etrafında yaşayan vatandaşlara yönelik düzenli eğitim çalışmaları yapılarak, onlara 
bulundukları çevredeki kültür varlıkları tanıtılmalı, koruma ve kültür bilinci verilmelidir. 

f) Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde bazı kaçırılan/noksan eserlerin ziyaretçilere 
bilgi panolarıyla anlatılması örneğinde olduğu gibi, müze ve ören yerlerimizden kaçırılan 
kültür varlıklarına ilişkin farkındalığın artırılmasına yönelik olarak da ziyaretçilerin bu 
konuda bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 

g) Yurt dışına kaçırılmış eserlerin iadesine yönelik yapılan çalışmalarda halk 
desteği alınmalıdır. Geçmişte Troya eserleri ve Zeus Sunağı’nın iadesine yönelik yapılan 
imza kampanyaları gibi faaliyetler, hem vatandaşlarımızın bilgilenmesine ve 
bilinçlenmesine yol açacak hem de iade taleplerimizi güçlendirecektir. 

h) 1917 yılında kurulması planlanan, ancak günümüze kadar kurulamayan Millî 
Müze’nin Ankara’da kurulması sağlanmalıdır. Bu Millî Müze, sahip olduğumuz tüm kültür 
varlıklarını içinde barındırırken, aynı zamanda toplumda Anadolu’da yaşamış kültürlere 
karşı sahiplik duygularını ve anlayışını geliştirerek koruma bilincini bu bağlamda artıracak 
ve kültürel kimliğimizi pekiştirecektir.  

i) Müze ve kütüphanelerde eski Türk sanatlarını topluma tanıtacak ve yeniden 
üretimlerini teşvik edecek projelere yer verilmelidir. Hat ve tezhip sanatı gibi sanatlara 
yönelik uygulamalı müzeler açılmalı ve kültürel kimliği pekiştirecek projelere öncelik 
tanınmalıdır. 

j) Müzeler, açacakları sosyal medya hesaplarıyla özellikle gençlerin ilgisini 
çekmeyi hedeflemelidir. Sosyal medya kanalıyla müzelerde düzenlenecek etkinlikler ve 
eserler hakkında güncel bilgi paylaşımı yapılmalıdır. Bu paylaşımlarda kültür varlıklarının 
sahiplenilmesi ve kaçakçılığının önlenmesi konusu da işlenebilir. 

k) Müzekart, halkın müze ve ören yerlerini daha ucuz ziyaret etmesinde önemli bir 
proje olmuştur. Geliştirilerek sürdürülmesi uygun olacaktır.  
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Yurt Dışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin Sağlanması ve 
Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin 

Belirlenmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporuna Dair 
Halkların Demokratik Partisi’nin Muhalefet Şerhi 

	

Meclis çatısı altında bir komisyon kurarak yurt dışına kaçırılan tarihsel ve kültürel 
varlıkların belirlenip iadelerinin sağlanması ve kültürel varlıkların korunması için gerekli 
tedbirlerin alınmaya çalışılması elbette önemlidir. Fakat Mezopotamya ve Anadolu 
coğrafyasında insanlık tarihinin en değerli eserlerinin korunmasına ve yaşatılmasına dair 
hükümetin takındığı ikircikli ve ayırımcı tavır tarihe geçebilecek niteliktedir. Komisyonun 
asli görevi yurt dışına kaçırılan eserlerin tespiti ve iadesinin yanında bizzat bu iktidar 
döneminde neo-liberal politikalar yüzünden rant alanına dönüştürülüp yok edilen kültür ve 
tarih varlıklarını korumak için alınması gereken tedbirlere dair somut öneriler sunmak 
olmalıdır. Tarihi ve kültürel eserleri koruma noktasında siyasi iktidarın sınırlı, kesintili ve 
tepeden inmeci girişmeleri ne devletin bürokratik aygıtlarında ne de toplumda hiçbir 
zaman bu eserlere karşı bir koruma bilinci yaratamamıştır.  

Hükümet, dışarıya kaçırılan eserlerin peşine elbette düşmeli ve bu talana son 
vermelidir. Ancak bununla birlikte, Sur ve Hasankeyf’te yok edilen binlerce yıllık büyük 
tarihsel mirasa sırtını dönmemeli ve bu yıkımı acilen durdurmalıdır. Hasankeyf’te binlerce 
yıllık mağaralar dinamitlenmekte, geriye kalan derin tarihsel hafıza HES’lere kurban 
edilerek suyun altında bırakılmaktadır. Sur’daki tarihsel yapılar şimdiden yok edilmiştir.  

Hasankeyf için uluslararası birçok kampanya düzenlenmiş olmasına rağmen Dicle 
Nehri üzerine yapılacak HES nedeniyle binlerce yıllık bir yaşam alanı ve hafıza mekânı 
sular altında kalacaktır. Ocak 2016’da torba yasayla birlikte bir gece geç saatlerde kabul 
edilen düzenleme ile UNESCO'nun dünya mirası listesine girmek için gerekli olan 10 
kriterden 9'unu karşılayan tarihi kent Hasankeyf'in sular altında kalmasına vize 
çıkarılmıştır. Bunun yanında Hasankeyf’in yıkımını sağlayacak olan projenin birçok iş 
cinayetine karışmış olan ve AKP Hükümetleri döneminde çok hızlı yükselen Cengiz 
Holding ve Nurol ortaklığıyla yapılacak olması manidardır. Hasankeyf’te Zeynel Bey 
Türbesi’yle birlikte El Rızk Camii, Süleyman Han Camii'nin mimari unsurları, Koç 
Camii'nin bütün mimari unsurları, Kızlar Camii, Ortakapı, Artuklu Hamamı, İmam 
Abdullah Zaviyesi ve Zeynel Bey Türbesi ile birlikte 8 tarihi eserin büyük bir kısmı 
taşınırken Türk İslam kültürü öncesine dayanan eserlere karşı aynı titizlik yapılmamış ve 
bu konuda özel olarak bir ayırımcılık uygulanmıştır. 

Van Edremit Belediyesi’ne atanan kayyım tarafından açılışı yapılan Van Gölü 
kenarındaki Çayırbaşı Mahallesi’nde yer alan halk plajının tuvalet, soyunma kabini ve 
otoparkının Dilkaya Höyüğü ve Ermeni mezarlığı üzerine yapıldığı haberleri basına 
yansımıştır. Öncelikle belirtmek gerekir ki üç bin yıllık tarihe sahip olan ve Urartu 
medeniyetinin izlerini taşıyan Dilkaya Höyüğü birinci dereceden sit alanı olarak tarihi ve 
kültürel açıdan titizlikle korunması gereken bir alandır.  Aynı şekilde, 100 yıl öncesine 
kadar Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları bir bölge ve halk arasında da halen Khorkom 
denen mahalle, sınırları içinde bulundurduğu manastır ve mezarlığıyla tarihi ve manevi 
açıdan önemli bir mirasa sahiptir. Bu alanların sorumsuz şehir politikaları eliyle yok 
edilmesi, devletin azınlık politikaları düşünüldüğünde maalesef ki şaşırtıcı değildir. Yüz 
yıldan uzun bir süredir, azınlıklara ait kültürel yapılar devlet tarafından ya el konularak ya 
da başka bir işlevle kullanılarak yok edilmeye çalışılmıştır. Bu sebepten dolayı, 
Türkiye’nin her yerinde şu anda eski bir kilise veya gayrimüslim toplumlara ait eski bir 
okul; cami, spor salonu, kültür merkezi veya sinema salonu olarak kullanılabilmektedir.  
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Çıkarılan Büyükşehir Belediye Kanunu’na bağlı olarak idari sınırları değişen 
bölgelerde kalan Süryani Kiliselerinin tüzel kişilerden alıp büyükşehir belediyelerine, 
hazineye, diyanete, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ya da başka bir devlet kurumuna 
devredilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Sadece Mardin bölgesinde Süryanilere ait 50 
civarında taşınmaza el konulmuştur. Gelen yoğun tepkilere rağmen Mor Gabriel 
Kilisesinin el konulan 30 parselinden sadece 12’si iade edilmiştir. 

Mardin Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu köy tüzel kişilikleri 
adına kayıtlı olup kilise ve manastır niteliğinde bulunan taşınmaz malların hazine adına 
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2008 yılında World Monuments Fund İstanbul’un surlarını tehdit altındaki 100 eser 
listesine almıştır. 

Bir başka deyişle, hükümetin “kültür politikaları”nın temelini, iktidar partisinin 
yürekten benimsediği ve Türk siyaset sahnesinde koşulsuz kayıtsız temsilciliğine 
soyunduğu neo-liberal yönelimler oluşturmaktadır. Tam da bu sebepten olmalıdır ki 
“Kültür” ve “Turizm” bakanlıkları bu partinin iktidarı sırasında usta bir hamleyle 
birleştirilip, bilinçaltlarına kültürün “turistik” bir “şey”, bir girdi olduğu yolunda bir 
müdahalede bulunulmuştur. Bu nedenle AKM ve Muhsin Ertuğrul sahnesi Taksim-Harbiye 
arasına konuşlanacak bir “Kongre ve Kültür Vadisi”ne kurban edilmek istenmektedir. 
Paralı “sanat projeleri” ile ilgili yolsuzluk haberlerinin medyaya yansımadığı gün 
neredeyse yok gibidir. Yine, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Ayasofya Müzesi, 
Topkapı Sarayı Müzesi-Harem Dairesi, Efes Antik Kenti başta olmak üzere 48 müze ve 
ören yerini özelleştirme kararı almıştır.  

2015 yılında başlayan çatışmalı süreçten sonra Diyarbakır’ın kalbi, beyni ve 
hafızası olarak bilinen Sur bölgesi neredeyse tümden yok edilmiştir. Sur’da devreye 
sokulan talan ve yıkım planı, bugün sadece bu ülkeyi değil, bütün bir insanlık ailesini 
tarihin en nadide kültür ve hafıza mekanlarından birinden mahrum bırakmıştır. Binlerce yıl 
iç içe yaşamış halkların bıraktığı o muazzam tarihsel birikim ve eserler siyasi iktidarı 
rahatsız etmiştir.  

Suriye’de Afrin’e yönelik askeri harekat kapsamında düzenlenen hava 
bombardımanlarında insansız ve çatışmasız bir bölge olmasına rağmen iki bin yıllık Ain 
Dara Tapınağı yerle bir edilmiştir. Bu yıkım birçok uluslararası ajansın da haberlerine 
konu olmuştur.  

AKP iktidarı döneminde yapılan kültür kırımına dair sayısız örneklerden biri de 
Antalya Kemer'in 16 km batısındaki MÖ 6. yüzyılda Rodoslular tarafından kurulmuş 
Phalesis Antik Kenti’nin olduğu bölgede bir arazinin yeşil sermayeden Rixos oteller 
zincirine tahsis edilmesidir. Bütün yükselen itirazlara ve açılan davalara rağmen "ÇED 
gerekli değildir" kararı verilmiştir.  

Yaşadığımız coğrafyada bugüne kadar ayakta kalabilen tarihî ve kültürel 
varlıklarımızı ayırt etmeksizin ortak mirasımız olarak koruma altına alabilmek, aynı 
zamanda mevcut çoğulcu toplumsal yapımızı da barış içerisinde sürdürebilmemizin önemli 
bir teminatı olacaktır. Aksi durumda, tarihî, kültürel eserlerimizin ve değerlerimizin 
korunması konusunda milliyetçi, mezhepçi ve tekçi yaklaşımlar sadece bu toprakların değil 
insanlık mirasının çok değerli eserlerinin yok olmasına hizmet etmeye devam edecektir.  

Bu bağlamda genel olarak bir takım önerilerimiz şunlardır:   

1. AKP’nin iktidara geldiği ilk dönemlerde kültür ve tarihsel varlıkların 
korunmasına karşı tutumu göreli de olsa daha eşitlikçi iken son yıllarda sadece Osmanlı ve 
Türk mirasına karşı bir duyarlılık geliştirerek ciddi bir ayırımcılık politikasına öncülük 
etmeye başlamıştır. Diğer halkların ve kültürlerin kültürel ve tarihsel değerlerine karşı tam 
bir duyarsızlık örneği sergileyen hükümet, Hasankeyf ve Sur örneğinde olduğu gibi söz 
konusu kültürel değerlerin yıkımına bile ön ayak olmaya başlamıştır. Hükümet acilen bu 
tutumundan vazgeçmeli ve bu topraklara ait olan bütün kültürel varlıkları bu toprakların 
kültürel ve zihinsel bir zenginliği olduğu gerçeğini kabul etmelidir.  

2. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde içinde antropolog, arkeolog, tarih bilimci 
ve antik dil uzmanlarının bulunduğu bilimsel bir kurul oluşturularak risk altında olan tarihi 
ve kültürel eserlerin bir envanteri çıkarılıp söz konusu eserler kategorik olarak tasnif 
edilmelidir. Hiçbir ideolojik tutum barındırmayan, tamamıyla objektif ve özerk bir yapıda 



‒ 169 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 555)

170 
 

	

2008 yılında World Monuments Fund İstanbul’un surlarını tehdit altındaki 100 eser 
listesine almıştır. 

Bir başka deyişle, hükümetin “kültür politikaları”nın temelini, iktidar partisinin 
yürekten benimsediği ve Türk siyaset sahnesinde koşulsuz kayıtsız temsilciliğine 
soyunduğu neo-liberal yönelimler oluşturmaktadır. Tam da bu sebepten olmalıdır ki 
“Kültür” ve “Turizm” bakanlıkları bu partinin iktidarı sırasında usta bir hamleyle 
birleştirilip, bilinçaltlarına kültürün “turistik” bir “şey”, bir girdi olduğu yolunda bir 
müdahalede bulunulmuştur. Bu nedenle AKM ve Muhsin Ertuğrul sahnesi Taksim-Harbiye 
arasına konuşlanacak bir “Kongre ve Kültür Vadisi”ne kurban edilmek istenmektedir. 
Paralı “sanat projeleri” ile ilgili yolsuzluk haberlerinin medyaya yansımadığı gün 
neredeyse yok gibidir. Yine, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Ayasofya Müzesi, 
Topkapı Sarayı Müzesi-Harem Dairesi, Efes Antik Kenti başta olmak üzere 48 müze ve 
ören yerini özelleştirme kararı almıştır.  

2015 yılında başlayan çatışmalı süreçten sonra Diyarbakır’ın kalbi, beyni ve 
hafızası olarak bilinen Sur bölgesi neredeyse tümden yok edilmiştir. Sur’da devreye 
sokulan talan ve yıkım planı, bugün sadece bu ülkeyi değil, bütün bir insanlık ailesini 
tarihin en nadide kültür ve hafıza mekanlarından birinden mahrum bırakmıştır. Binlerce yıl 
iç içe yaşamış halkların bıraktığı o muazzam tarihsel birikim ve eserler siyasi iktidarı 
rahatsız etmiştir.  

Suriye’de Afrin’e yönelik askeri harekat kapsamında düzenlenen hava 
bombardımanlarında insansız ve çatışmasız bir bölge olmasına rağmen iki bin yıllık Ain 
Dara Tapınağı yerle bir edilmiştir. Bu yıkım birçok uluslararası ajansın da haberlerine 
konu olmuştur.  

AKP iktidarı döneminde yapılan kültür kırımına dair sayısız örneklerden biri de 
Antalya Kemer'in 16 km batısındaki MÖ 6. yüzyılda Rodoslular tarafından kurulmuş 
Phalesis Antik Kenti’nin olduğu bölgede bir arazinin yeşil sermayeden Rixos oteller 
zincirine tahsis edilmesidir. Bütün yükselen itirazlara ve açılan davalara rağmen "ÇED 
gerekli değildir" kararı verilmiştir.  

Yaşadığımız coğrafyada bugüne kadar ayakta kalabilen tarihî ve kültürel 
varlıklarımızı ayırt etmeksizin ortak mirasımız olarak koruma altına alabilmek, aynı 
zamanda mevcut çoğulcu toplumsal yapımızı da barış içerisinde sürdürebilmemizin önemli 
bir teminatı olacaktır. Aksi durumda, tarihî, kültürel eserlerimizin ve değerlerimizin 
korunması konusunda milliyetçi, mezhepçi ve tekçi yaklaşımlar sadece bu toprakların değil 
insanlık mirasının çok değerli eserlerinin yok olmasına hizmet etmeye devam edecektir.  

Bu bağlamda genel olarak bir takım önerilerimiz şunlardır:   

1. AKP’nin iktidara geldiği ilk dönemlerde kültür ve tarihsel varlıkların 
korunmasına karşı tutumu göreli de olsa daha eşitlikçi iken son yıllarda sadece Osmanlı ve 
Türk mirasına karşı bir duyarlılık geliştirerek ciddi bir ayırımcılık politikasına öncülük 
etmeye başlamıştır. Diğer halkların ve kültürlerin kültürel ve tarihsel değerlerine karşı tam 
bir duyarsızlık örneği sergileyen hükümet, Hasankeyf ve Sur örneğinde olduğu gibi söz 
konusu kültürel değerlerin yıkımına bile ön ayak olmaya başlamıştır. Hükümet acilen bu 
tutumundan vazgeçmeli ve bu topraklara ait olan bütün kültürel varlıkları bu toprakların 
kültürel ve zihinsel bir zenginliği olduğu gerçeğini kabul etmelidir.  

2. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde içinde antropolog, arkeolog, tarih bilimci 
ve antik dil uzmanlarının bulunduğu bilimsel bir kurul oluşturularak risk altında olan tarihi 
ve kültürel eserlerin bir envanteri çıkarılıp söz konusu eserler kategorik olarak tasnif 
edilmelidir. Hiçbir ideolojik tutum barındırmayan, tamamıyla objektif ve özerk bir yapıda 

171 
 

	

kurulması gereken söz konusu kurul ya da araştırma birimi, acilen yıkılmakla yüz yüze 
bulunan tarihi eserlerin restorasyon süreçlerine dahil edilerek koruma altına alınacak 
eserlerle ilgili nasıl bir koruma tekniği kullanılacağı konusunda perspektif sunmalıdır.  Van 
Kalesi ve Akdamar Kilisesi’nde yaşanan restorasyon facialarının önüne geçmek için 
böylesi bir araştırma biriminin kurulmasının ne kadar elzem olduğu ortaya çıkmaktadır.  

3. Hakkari’ye 10 km. uzaklıkta bulunan ve şimdiye kadar tespit edilebilen 1179 
adet kaya resminin bulunduğu Geverok Vadisi acilen korumaya alınmalı ve araştırma 
gruplarının incelemesine açılmalıdır. Yaklaşık 38 yıldır askeri üs bölgesi haline getirilen ve 
sivillerin girişine kapatılan Hakkari Kalesi halkın ziyaretine ve turizme açılmalıdır. Aynı 
şekilde Hakkari’de bulunan ve 1910 yılına kadar aktif olarak kullanılan Melik Muhammed 
Esat Medresesi, 700 yıllık Çukurca evleri, Seyid Abdullah Sarayı acilen onarılarak ziyarete 
açılmalıdır. 

4. 1998 yılında Hakkari Kalesinin altında bir tesadüf sonucu bulunan ve şu anda 
büyük bir kısmı Van Müzesinde sergilenen, MÖ II. binin ilk çeyreği-Son Tunç Çağı-Erken 
Demir Çağına ait olduğu düşünülen 13 stel (dikilitaş) ile ilgili bir araştırma biriminin 
kurulması elzemdir.  Stellerin kayıp bir uygarlığa ait olduğu tartışmaları sürerken söz 
konusu stallerle ilgili bu güne kadar ciddi bir bilimsel araştırma yapılmamıştır.  

5. AKP Hükümeti, Lozan Antlaşmasının 42, inci maddesinin 3’üncü fıkrasına ve 
Anayasanın 10. Maddesinde geçen eşitlik ilkesine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 
ayrımcılık yasağına uymalıdır.  

6. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi-
Harem Dairesi, Efes Antik Kenti başta olmak üzere 48 müze ve ören yerini özelleştirme 
kararı almıştır. Bu özelleştirme kararlarından derhal vazgeçilmelidir. 

	

Nihat AKDOĞAN 

Hakkari Milletvekili 
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belirlenmesine yol açar. Bu noktada, yürütülecek anket faaliyetlerinin bilimsel geçerliliğinin 
muhafazasına yönelik metodoloji ve örneklem tespitlerinin iyi bir planlamayla hayata 
geçirilmesi gerekmektedir. Aşağıda dünya geneli, Avrupa ülkeleri ve ülkemizdeki genel 
nüfusta (15-64 yaş) yaşam boyu uyuşturucu madde kullanım yaygınlığının tespitine yönelik 
gerçekleştirilen en güncel çalışmalara ilişkin tespitlere yer verilmiştir. 
Grafik  1. Genel Nüfusta (15-64 Yaş) Yaşam Boyu Uyuşturucu Madde Kullanımı 

 

Dünya’da Mevcut Durum 
UNODC’nin yayınlamış olduğu 2017 Dünya Uyuşturucu Raporuna göre; 2015’te 15-64 

yaş arası yetişkin nüfusun yaklaşık %5,3’ünün veya çeyrek milyar insanın, diğer bir deyişle 
yaklaşık 255 milyon kişinin (158 milyon-351 milyon arası) en az 1 defa uyuşturucu kullandığı 
tahmin edilmektedir. Buna göre son 5 yılda dünya nüfusu arasında uyuşturucu kullanımı sabit 
kalmıştır. Küresel ölçekte, uyuşturucu kullanan insanların %11’inden fazlasının yani yaklaşık 
29,5 milyon insanın (15,3 milyon-43,1 milyon arası) uyuşturucu kullanımından kaynaklanan 
problemlere maruz kaldığı tahmin edilmektedir.42 

 
 
 
 
 

42 UNODC, Word Drug Report (Booklet 2: Global overview of Drug Demand and Supply), Vienna, 2017, s.13 

Dünya genelinde yaklaşık 255 
milyon yetişkinin (15-64) 
yaşamlarının bir noktasında 
herhangi bir yasa dışı 
uyuşturucuyu denediği tahmin 
edilmektedir. 
Herhangi bir Madde Kullanımı: 
% 5,3 
Esrar: %3,8 
Kokain: % 0,4 
Ecstasy: 0,5 
Amfetamin Tipi Uyarıcılar: % 
0,7 
Opioid ve Türevleri: % 0,7 
 

Avrupa Birliği’nde 93 
milyonun üzerinde yetişkinin 
(15-64) yaşamlarının bir 
noktasında herhangi bir yasa 
dışı uyuşturucuyu denediği 
tahmin edilmektedir. 
Herhangi bir Madde Kullanımı: 
27,7 
Esrar: %26,3 
Kokain: % 5,2 
Ecstasy:4,2 
Amfetamin Tipi Uyarıcılar: 
%3,8 
Opioid ve Türevleri: %0,4 

Türkiye’de yaklaşık 1,3 milyon 
kişinin (15-64) yaşamlarının 
bir noktasında herhangi bir yasa 
dışı uyuşturucuyu denediği 
tahmin edilmektedir.  
Herhangi bir Madde Kullanımı: 
% 2,7 
Esrar: % 0,7 
Kokain: % 0,05 
Ecstasy: - 
Amfetamin Tipi Uyarıcılar: 
%0,1 
Opioid ve Türevleri: - 
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Grafik  2. Dünya Genelinde 2006-2015 Yılları Arasındaki Genel Nüfusta (15-64 yaş) 
Madde Kullanım Yaygınlığı (Milyon kişi) 

 
 
Opioidler sağlığa en fazla negatif etkiye sahip olan maddeler olmasına rağmen; esrar, 

yetişkin nüfus arasında yıllık %3,8 yaygınlıkla veya tahmini 183 milyon insanın (128 milyon-
238 milyon arası) kullanımıyla, dünyanın en yaygın olarak kullanılan uyuşturucusudur. Esrar 
kullanımı Avrupa’da zaman zaman azalmakta, zaman zaman sabit seyretmekte iken, Kuzey ve 
Güney Amerika’nın bazı bölümlerinde artış göstermiştir. Amfetamin, son bir yıllık tahmini 35 
milyon kullanıcıyla (13 milyon-58 milyon arasında), dünya genelinde en yaygın kullanılan 
ikinci uyuşturucu maddedir. Amfetamin kullanımının, özellikle metamfetaminin, Kuzey 
Amerika, Okyanusya ve Asya’nın çoğu bölümünü içeren birçok alt bölgede artmakta 
olduğunun farkına varılmıştır.43 

Avrupa’da Mevcut Durum 
Avrupa’da uyuşturucu kullanımı artık geçmişe oranla çok daha geniş madde türlerini 

kapsamaktadır. Uyuşturucu kullanıcıları arasında, çoklu uyuşturucu tüketimi yaygındır ve 
bireysel kullanım modelleri, deneme niteliğinde kullanım ile alışkanlığa bağlı ve bağımlı 
kullanım aralığındadır. Farklı tür uyuşturucuların kullanımı, erkekler arasında genellikle daha 
yüksektir ve bu fark genellikle daha yoğun ya da düzenli kullanım modellerini içermektedir. 
Esrar kullanımının yaygınlığı diğer maddelerden yaklaşık beş kat fazladır. Eroin ve diğer 
opioidlerin kullanımı nispeten nadir olmaya devam ederken, bunlar enjeksiyon yoluyla 
uyuşturucu kullanımı da dâhil olmak üzere, daha zararlı kullanım formları ile en sık 
ilişkilendirilen uyuşturucular olmaya devam etmektedir.44 

 
 
 

43 UNODC, Word Drug Report (Booklet 2: Global overview of Drug Demand and Supply), Vienna, 2017, s.13. 
44 EMCDDA, Avrupa Uyuşturucu Raporu 2017: Trendler ve Gelişmeler, Avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar 

Bürosu, Lüksemburg, 2017, s.41. 
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Grafik  3. Avrupa Ülkelerinde Genel Nüfusta (15-64 yaş) Madde Kullanım Yaygınlığı45 

 
Avrupa Birliği’nde 93 milyonun üzerinde yetişkinin veya 15-64 yaş aralığındaki kişilerin 

dörtte birinden fazlasının yaşamlarının bir noktasında yasa dışı uyuşturucuları denediği tahmin 
edilmektedir. Uyuşturucu kullanımı deneyimi kadınlara nazaran (36,8 milyon) erkeklerde (56,8 
milyon) daha yaygındır. En sık denenen uyuşturucu esrardır (53,8 milyon erkek ve 34,1 milyon 
kadın). Kokain (12,2 milyon erkek ve 5,3 milyon kadın), MDMA (9,3 milyon erkek ve 4,7 
milyon kadın) ve amfetaminler (8,4 milyon erkek ve 4,2 milyon kadın) için çok daha düşük 
yaşam boyu kullanım tahminleri rapor edilmiştir. Esrarın yaşam boyu kullanım seviyeleri 
ülkeler arasında ciddi değişkenlik göstermektedir. Fransa’da 20 yetişkinde 8 kişi, Malta ve 
Romanya’da 20 yetişkinde 1 kişiden azdır. 

 87,7 milyon Avrupalı yetişkinin (15-64 yaş arası) veya bu yaş grubunun %26,3’ünün 
yaşamlarının bir noktasında esrar denediği tahmin edilmektedir. Son bir yıl tahmini olarak 
bunların 17,1 milyonu olan genç ve orta yaş Avrupalı (15-34 yaş arası) veya bu yaş grubunun 
%13,9’u esrar kullanmıştır. Bunların 10 milyonu 15-24 yaş aralığındadır (bu yaş grubunun 
%17,7’si). Önceki yılda yaygınlık oranları 15-34 yaş grubunda Romanya’daki %3,3 ile 
Fransa’daki %22 oranları arasında değişmektedir. 

 17,5 milyon Avrupalı yetişkinin (15-64 yaş arası) veya bu yaş grubunun %5,2’sinin 
yaşamlarının bir noktasında kokaini denediği tahmin edilmektedir. Bunlar arasında, 

45 http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2017/gps_en (Erişim Tarihi: 05.04.2018) 
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1.2.2.2 Genç Nüfusta (15-16 Yaş) Madde Kullanım Yaygınlığı 
Grafik  4. Genç Nüfusta (15-16 Yaş) Yaşam Boyu Madde Kullanım Yaygınlığı (%) 

Avrupa’da Mevcut Durum 
Avrupa Alkol ve Diğer Bağımlılıklar Üzerine Okul Araştırma Projesi (ESPAD) 
Avrupa’da gençler arasındaki madde kullanım yaygınlığının tespitine yönelik 

araştırmalar her dört yılda bir tüm ülkelerde eş zamanlı olarak uygulanan Avrupa Alkol ve 
Diğer Bağımlılıklar Üzerine Okul Araştırma Projesi (ESPAD)’ne göre yapılmaktadır. En son 
2015 yılında 35 ülkede 15-16 yaş grubu 96.046 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

35 Ülkede yapılan ESPAD Araştırmasına göre; 15-
16 yaş grubundaki öğrencilerin %18’inin 
yaşamlarının bir noktasında herhangi bir yasa dışı 
uyuşturucuyu denediği tahmin edilmektedir. 
Herhangi bir Madde Kullanımı: % 18 
Esrar: %16 
Kokain: % 2 
Ecstasy:%2 
Amfetamin Tipi Uyarıcılar:  %2 
Uçucular: %7 
Yeni Nesil Uyuşturucular (NPS): %4 

Türkiye’de 15-16 yaş grubundaki öğrencilerin 
%1,5’inin yaşamlarının bir noktasında herhangi 
bir yasa dışı uyuşturucuyu denediği tahmin 
edilmektedir. 
Herhangi bir Madde Kullanımı: % 1,5 
Esrar: % 0,7 
Kokain: % 0,05 
Ecstasy: - 
Amfetamin Tipi Uyarıcılar: %0,1 
Opioid ve Türevleri: - 
Yeni Nesil Uyuşturucular (NPS): - 
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Grafik  5. Avrupa Ülkelerinde Genç Nüfusta (15-16 yaş) Madde Kullanım Yaygınlığı 48 

 
Yaşam boyu uyuşturucu madde kullanımının en yüksek olduğu ülke % 37 ile Çekya iken, 

%35-30 arasında kullanımın yüksek olduğu diğer ülkeler ise Birleşik Krallık, Fransa, Monako, 
Lihtenştayn ve Bulgaristan’dır.  

 

48 http://www.espad.org/sites/espad.org/files/TD0116475ENN.pdf (Erişim Tarihi: 05.04.2018) 
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Tablo 3. Avrupa Ülkelerinde Genç Nüfusta (15-16 yaş) Madde Kullanım Yaygınlığı 
Yaygınlığının Madde Türlerine Göre Dağılımı (%) 

 
Grafik  6. 1995-2015 Yılları Arasında Avrupa Ülkelerinde Genç Nüfusta (15-16 yaş) 

Uyuşturucu Madde Kullanım Yaygınlığı (%) 

 
Türkiye’de Mevcut Durum 
Türkiye’de Okullarda Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranış 

Araştırması (TUBİM SPS Araştırması) 
2011 yılında TUBİM tarafından okullarda da günümüze kadar yapılan en kapsamlı madde 

kullanım yaygınlığı çalışması yapılmıştır. Türkiye’de kesitsel türdeki okullarda alkol, tütün ve 
madde kullanımına yönelik tutum ve davranış araştırması 2011-2012 öğretim yılında lise 2. 
sınıflarda eğitim gören 877.730 kişiyi temsilen seçilen bir örneklem üzerinden yürütülmüştür. 
Çalışmanın TUBİM bünyesinde kurulan Okul Araştırması Çalışma Grubu tarafından 
belirlenen, %95 güven aralığında %1 hata payı ile 9.500 kişi ile yürütülmesi planlanmıştır. 
Araştırma, öğrencilerin anketi bizzat doldurması yolu ile yapılacağından öğrenci ailelerinin izin 
vermemesi, öğrencilerin yanıtlamaması gibi olumsuz durumlar düşünülerek, belirlenen 
örneklemin 3 katı büyüklüğünde (28.500 kişi) bir grup içerisinde çalışmanın sürdürülmesi 
planlanmıştır. Bu gruptan da 11.400 kişiye ulaşılması hedeflenmiş olup (her il için %40) 
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 Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, eğitime devam eden 16 yaş grubu 
öğrencilerde Uyuşturucu Kullanım Yaygınlık Araştırması’na ilişkin saha uygulaması, 2017-
2018 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk döneminde yapılmış olup, araştırma sonuçlarının analizi 
devam etmektedir. 

 Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavisi 
2017 yılı Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre; 2015 yılında dünya genelinde 29,5 milyon 

kişinin problemli uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu ve dünya genelindeki her 6 problemli 
uyuşturucu madde kullanıcısından sadece 1’inin tedavi imkanlarına erişebildiği 
değerlendirilmektedir. Dünya genelinde tedavi merkezlerine gidişlerde en yaygın uyuşturucu 
türlerini, esrar ve opioidler oluşturmaktadır.49 

2017 yılı Avrupa Uyuşturucu Raporu’na göre Avrupa’da 2015 yılında tedaviye gidenlerin 
sayısı esrarda 76.000, eroinde 63.000 ve amfetaminlerde 34.000’i bulmuştur.50  

2016 Türkiye Uyuşturucu Raporu’na göre, 2015 yılında yatarak tedavi gören ve 
haklarında form doldurulan hastaların tedavi gören kişilerin kullandıkları esas madde türlerine 
göre dağılımı incelendiğinde; %74’ünün opiyatlardan, %13’ünün sentetik kannabinoidden, 
%6’sının esrardan, %2’sinin kokainden, %2’sinin metamfetaminden, %2’sinin uçucudan ve 
%1’inin ecstasyden tedavi gördüğü tespit edilmiştir.51 

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 2017 yılı Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyet 
Raporu’na göre;  2014 yılında 272.266 (13.053 yatarak; 259.213 ayaktan) kişi madde 
bağımlılığı tedavisi görürken, 2015 yılında %16 düşüş yaşanmış ve tedavi gören kişi sayısı 
228.940 (19.438 yatarak; 209.502 ayaktan) olarak tespit edilmiştir. 2016 yılında tedavi 
görenlerin sayısı bir önceki yıla göre % 22 artarak 278.302 (16.756 yatarak; 261.546 ayaktan) 
kişi olmuştur. 
Grafik  7. Tedavi Gören Kişilerin Kullandıkları Esas Madde Türlerine Göre Dağılımı (%)  

 

 
 

49 UNODC, 2017 World Drug Report  (Booklet 2: Global Overview of Drug Demand and Supply), Vienna, 2017.  
50 EMCDDA, Avrupa Uyuşturucu Raporu 2017: Trendler ve Gelişmeler, Avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar 

Bürosu, Lüksemburg, 2017. 
51 Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu 

Bağımlığı İzleme Merkezi, EMCDDA 2016 Ulusal Raporu, Ankara, 2017, s.17. 
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Dünya’da Mevcut Durum 
Farklı türde uyuşturucu kullanan insanların tedavileri hakkında bilgi sahibi olmak, 

uyuşturucu bağımlılığının doğası ve problemin genişliği hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. 
Fakat bu, uyuşturucu kullanımı trendinin gizli bir göstergesidir. Çünkü insanların uyuşturucu 
kullanmaya başlamasıyla, uyuşturucunun zorluklarını fark etmesi ve bunun için tedavi arama 
sürecinin başlaması arasındaki zaman aralığı geniştir.52 

Uyuşturucu kullanımından kaynaklı rahatsızlık yaşayan insanlar için, bilime dayalı tedavi 
hizmetlerine ulaşım küresel ölçekte sınırlıdır. 2015 yılında toplam 255 milyon kişinin, diğer bir 
deyişle 15-64 yaşları arasındaki her 20 kişiden birinin (%5,3) hayatlarında en az bir defa yasa 
dışı uyuşturucu madde kullandığı tahmin edilmektedir. Bu sayının %12’lik bölümüne denk 
gelen 29,5 milyon kişinin problemli uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu ve dünya genelindeki 
her 6 problemli uyuşturucu madde kullanıcısından sadece 1’inin tedavi imkanlarına erişebildiği 
değerlendirilmektedir. Ortalama olarak tedaviler arasında opioid ve esrar tedavileri, diğer 
madde tedavilerine oranla daha yüksek miktardadır.53 

Opioidler, Güneybatı ve Orta Asya ile Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da ana endişe 
kaynağı olmaya devam etmektedir. Güneydoğu Avrupa’da uyuşturucu tedavisinde yaklaşık 
olarak her 5 kişiden 3’ü, opioid kullanımından kaynaklı rahatsızlıklardan tedavi görmektedir. 
Amfetaminler, Doğu ve Güneydoğu Asya ile bir dereceye kadar Kuzey Amerika’da öncelikli 
problem olurken; kokain kullanımı tedavisi, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Karayipler ve 
daha az ölçüde Batı ve Orta Avrupa’da ön plana çıkmaktadır. Tedavi olan insanların yarısı, hala 
opioid kullanımından kaynaklı tedavi almasına rağmen, amfetamin kullanımından kaynaklı 
rahatsızlıklardan tedavi olanların sayısı gitgide artmaktadır.54 

Afrika’da uyuşturucu kullanım tedavisinde esrar, ana uyuşturucudur. Fakat birçok ülke 
(en dikkat çekenleri Mozambik, Nijerya, Güney Afrika ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti’dir), 
opioid kullanımından kaynaklı rahatsızlıklardan tedaviye başlayanların sayısının giderek 
artmakta olduğunu raporlamaktadır.55 
Grafik  8. 2015 Yılında Bölgelere Göre Tedaviye Başvuruda Kullanılan Temel Madde56 

 

52 UNODC, 2017 World Drug Report  (Booklet 2: Global Overview of Drug Demand and Supply), Vienna, 2017. 
s.15. 

53 A.g.k., s.15. 
54 A.g.k., s.17. 
55 A.g.k., s.17. 
56 A.g.k., s.17. 
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Tablo 5. Alo 191 Uyuşturucu Danışma ve Destek Hattı Başvuru Nedenleri 
Alo 191 Uyuşturucu Danışma ve Destek Hattı Başvuru Nedenleri Arama Sayısı 

Tedavi talebi 73.329 
Destek talep etme (iletişim, motivasyonel görüşme ve aşerme, aile/bağımlı 
tarafından) 

12.748 

Zorunlu tedavi takkında bilgi talebi 3.926 
AMATEM/ÇEMATEM hakkında bilgi talebi 2.771 
18 yaş altı madde kullanımıyla ilgili şüphe duyulması, konuya ilişkin bilgi alma ve 
tedavi talebi 

2.723 

Sosyal güvence/SGK/Maddi durum yetersizliği hakkında bilgi talebi 2.144 
Sağlık ile ilgili acil durumun yönlendirilmesi 2.077 
Maddeler hakkında bilgi alma 1.564 
Alkol bağımlılığı hakkında bilgi alma 1.677 
İhbar madde kaçakçılığı satışı veya kullanımı hakkında bilgi alma ve yönlendirme 829 
Denetimli serbestlik hakkında bilgi talebi 412 
Şikayet 735 
Teşekkür 388 
Madde bağımlılığı tedavisi sonrası talep (iş, vs.) 371 
Şiddet durumu 232 
Eğitim talebi (Uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik okul, kurum eğitimleri, 
vb.) 

123 

Araç kullanımı (Uyuşturucu etkisinde araç kullanımına ilişkin yasal süreçler) 63 
Toplam 106.112 

2017 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan, ayakta ve yatarak hizmet sunan tedavi 
merkezleri ve yatak kapasiteleri aşağıda gösterilmektedir. Buna göre 2015 yılından sonra 
özellikle ayakta tedavi hizmeti sunan merkez sayısında büyük artış yaşandığı görülmektedir. 
2014 yılında üçü ayakta tedavi merkezi olmak üzere toplam 30 tedavi merkezi ile hizmet 
sunulurken, 2017 yılında bu sayı 51’i ayakta tedavi merkezi olmak üzere toplam 93’e 
yükselmiştir. Ayrıca 2014 yılında AMATEM ve ÇEMATEM’lerde 712 olan yatak 
kapasitesinin 2017 yılında 989’a yükseldiği görülmektedir.62 

Yine 2014 yılından günümüze geçen sürede AMATEM ve ÇEMATEM sayıları, 
33’lerden 101’ler seviyesine çıkarılmıştır. Ayrıca pilot olarak düşünülebilecek 4 sosyal uyum 
merkezi de açılmıştır.63 

 
Tablo 6. Yıllara Göre Yataklı ve Ayaktan Tedavi Merkezi Sayıları 

YIL 

Ayaktan Tedavi Merkezi 
Sayısı Yataklı Tedavi Merkezi Sayısı ve Yatak Kapasitesi 

AMATEM ÇEMATEM AMATEM 
Yatak 

Kapasitesi ÇEMATEM 
Yatak 

Kapasitesi 
2014 2 1 24 664 3 48 
2015 9 5 28 719 4 64 
2016 33 10 35 877 5 80 
2017 
(Mevcut 
Durum) 

40 11 36 897 6 92 

62 A.g.k., s.138. 
63 Başbakan Yardımcısı Recep AKDAĞ’ın 06 Nisan 2018 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri 

Başkanlığı. 
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direnci küresel olarak artmış, 2006’da 19.500 olan vaka sayısı 2015’te 132.500 olmuştur. İlaca 
dirençli tüberkülozun tedavisi daha pahalı ve daha uzun sürmektedir. Tedavisinde başarısızlık 
ihtimali ve ölüm oranı özellikle HIV enfeksiyonu bulunan durumlarda daha fazladır.72 

Avrupa’da Mevcut Durum 
2015’te, Avrupa Birliği’nde enjeksiyon yoluyla uyuşturucu kullanımı sonucu hastalık 

bulaşan 1.233 yeni kişiye HIV tanısı konulduğu bildirilmiştir. Bu rakam bulaşma yolu bilinen 
tanıların %5’ini temsil etmektedir. Bu oran son on yıl boyunca düşük kalmış ve sabit bir seyir 
izlemiştir. Uyuşturucu enjekte eden kişilerdeki yeni HIV enfeksiyonlarının sayısı çoğu Avrupa 
ülkesinde düşüş göstermiş olup 2007 ile 2015 arasındaki dönemde toplamda %41’lik bir düşüş 
gerçekleşmiştir. Ancak, enjekte edilen uyuşturucu kullanımı bazı ülkelerde hala önemli bir 
bulaşma yolu olma niteliğini korumaktadır. 2015’te, Litvanya (%34), Letonya (%32), 
Lüksemburg (%27) ve Estonya’da (%25) yeni tanı konulan HIV vakalarının dörtte biri veya 
daha fazlası enjekte edilen ilaç kullanımıyla ilişkilendirilmiştir.73 
Grafik  9. Avrupa’da Enjeksiyonla Uyuşturucu Kullanan Kişilerle İlgili Yeni Tanı 

Konmuş HIV Vakaları74 

Her ne kadar ülkelerin çoğu 2014 ile 2015 arasında uyuşturucu enjekte etmeyle ilişkili 
HIV vakalarının sayısında bir azalma meydana geldiğini bildirmiş olsa da, Almanya, İrlanda ve 
Birleşik Krallık bu rakamın 7 ila 8 yıldır görülmemiş düzeylere çıktığını bildirmiştir. İrlanda ve 
Birleşik Krallık’ta, bu durum kısmen uyuşturucu enjekte eden kişiler arasında yeni görülen 
yerel bir HIV enfeksiyonu salgınıyla ilişkili olmuştur. Lüksemburg da 2014’te bir salgın 
bildirmişti. Artan uyarıcı enjeksiyonunun yanı sıra kullanıcıların yüksek düzeyde 
marjinalleşmesinin bu salgınlara yol açan yaygın faktörler olduğu tespit edilmiştir. Buna ek 
olarak, erkeklerle cinsel ilişkiye giren küçük erkek grupları arasında cinsel bağlamda uyarıcı 
uyuşturucuların enjekte edilmesi (“slamming”) yüksek enfeksiyon bulaşması riskiyle 
ilişkilendirilmiştir.75 

2015’te, Avrupa Birliği’ndeki bulaşma yolu bilinen yeni AIDS vakalarının %14’ü enjekte 
edilen uyuşturucu kullanımıyla ilişkilendirilmiştir. Enjeksiyonla ilişkili 479 bildirim, on yıl 
önce bildirilen rakamın dörtte birinden biraz yüksektir. Bu vakalardan pek çoğu, HIV testinin 

72 A.g.k., s.21-22. 
73 EMCDDA, Avrupa Uyuşturucu Raporu 2017: Trendler ve Gelişmeler, Avrupa Toplulukları Resmi Yayınları 

Bürosu, Lüksemburg, s.72. 
74 A.g.k., s.73. 
75 A.g.k., s.73. 
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Türkiye Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, 1985’den 2013 yılı sonuna kadar 
Türkiye’de bildirimi yapılan toplam 7.528 vakanın 174’ü damar içi madde kullanımı ile ilişkili 
bulunmuştur. 

2013 yılında saptanan 1.313 yeni vakadan dördünün bulaşma yolunun damar içi 
uyuşturucu madde kullanımı olduğu bildirilmiştir. Yatarak tedavi gören damar içi uyuşturucu 
madde kullanıcılarında HIV (+) vaka sayısı 5 olarak bulunmuştur. 
Tablo 7. Bağımlılık Tedavi Merkezlerinde Yatarak Tedavi Gören Damar İçi Madde 

Kullanıcılarında HIV Tarama Testi Sonuçlarının Yıllara Göre Dağılımı80 
HIV 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Test edilen 
hasta (n) 

696 644 716 1.821 2.676 3.090 2.926 

Negatif 
sonuç (n) 

694 641 714 1.809 2.671 3.085 2.926 

Pozitif 
sonuç (n) 

2 3 2 12 5 5 0 

Pozitif 
sonuç (%) 

0,29 0,47 0,28 0,66 0,19 0,16 0 

2015 yılında bağımlılık tedavi merkezlerinde yatarak tedavi gören 10.884 hastadan damar 
yoluyla uyuşturucu madde kullanan 2.929 kişiden 2.926 kişiye HIV ve viral hepatitler için 
tarama testi uygulanmıştır. 

Yatarak tedavi gören damar içi uyuşturucu madde kullanıcılarında pozitiflik oranı %0 
düzeyindedir.81 

Sonuçlar incelendiğinde;  
 Hepatit C için test edilen 2.926 kişiden 1.164’ünde (%39,78),  
 Hepatit B için test edilen 2.926 kişiden 113’ünde (%3,86) pozitif sonuç tespit 

edilmiştir.82  
Tablo 8. Bağımlılık Tedavi Merkezlerinde Yatarak Tedavi Gören Damar İçi Madde 

Kullanıcılarında HBV Test Sonuçlarının Yıllara Göre Dağılımı83 
HBV 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Test edilen 
hasta (n) 

687 618 707 1.821 2.676 3.090 2.926 

Negatif 
sonuç (n) 

651 596 654 1665 2.555 2.960 2.813 

Pozitif 
sonuç (n) 

36 22 53 156 121 130 113 

Pozitif 
sonuç (%) 

5,24 3,56 7,50 8,57 4,52 4,21 3,86 

 
 
 

80 Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu 
Bağımlığı İzleme Merkezi, EMCDDA 2016 Ulusal Raporu, Ankara, s.18. 

81 A.g.k., s. 18. 
82 A.g.k., s. 18. 
83 A.g.k., s. 18. 
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2015 yılında bağımlılık tedavi merkezlerinde yatarak tedavi gören 10.884 hastadan damar 
yoluyla uyuşturucu madde kullanan 2.929 kişiden 2.926 kişiye HIV ve viral hepatitler için 
tarama testi uygulanmıştır. 

Yatarak tedavi gören damar içi uyuşturucu madde kullanıcılarında pozitiflik oranı %0 
düzeyindedir.81 

Sonuçlar incelendiğinde;  
 Hepatit C için test edilen 2.926 kişiden 1.164’ünde (%39,78),  
 Hepatit B için test edilen 2.926 kişiden 113’ünde (%3,86) pozitif sonuç tespit 

edilmiştir.82  
Tablo 8. Bağımlılık Tedavi Merkezlerinde Yatarak Tedavi Gören Damar İçi Madde 

Kullanıcılarında HBV Test Sonuçlarının Yıllara Göre Dağılımı83 
HBV 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Test edilen 
hasta (n) 

687 618 707 1.821 2.676 3.090 2.926 

Negatif 
sonuç (n) 

651 596 654 1665 2.555 2.960 2.813 

Pozitif 
sonuç (n) 

36 22 53 156 121 130 113 

Pozitif 
sonuç (%) 

5,24 3,56 7,50 8,57 4,52 4,21 3,86 

 
 
 

80 Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu 
Bağımlığı İzleme Merkezi, EMCDDA 2016 Ulusal Raporu, Ankara, s.18. 

81 A.g.k., s. 18. 
82 A.g.k., s. 18. 
83 A.g.k., s. 18. 
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Tablo 9. 2013 Yılı İçerisinde Bağımlılık Tedavi Merkezlerinde Yatarak Tedavi Gören Damar 
İçi Madde Kullanıcılarında HBV Test Sonuçlarının Cinsiyetlere Göre Dağılımı84 

HBV Erkek Kadın 
Test edilen hasta (n) 2.551 125 
Negatif sonuç (n) 2.440 115 
Pozitif sonuç (n) 111 10 
Pozitif sonuç (%) 4,35 8,00 

 
Bağımlılık tedavi merkezlerinde tedavi gören damar içi madde kullanıcılarında Hepatit B 

görülme sıklığı kadınlarda %8,00, erkeklerde %4,35 olarak bulunmuştur. Genel popülasyonda 
ise HBV pozitifliği erkeklerde daha yüksek görülmektedir. Uyuşturucu madde kullanıcılarında 
hepatit B oranlarının genel popülasyondakinden farklı olması, uyuşturucu madde kullanan 
kadınlarda komorbid hastalıkların daha yüksek oluşu, sosyoekonomik durum ve yaşam 
koşullarının daha düşük olmasıyla açıklanabilir.85 
Tablo 10. Bağımlılık Tedavi Merkezlerinde Yatarak Tedavi Gören Damar İçi Madde 

Kullanıcılarında HCV Test Sonuçlarının Yıllara Göre Dağılımı86 
HCV 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Test edilen hasta (n) 709 666 722 1.821 2.676 3.090 2.926 
Negatif sonuç (n) 504 447 371 909 1.470 1.767 1.762 
Pozitif sonuç (n) 205 219 351 912 1.206 1.323 1.164 
Pozitif sonuç (%) 28,91 32,88 48,61 50,1 45,07 42,82 39,78 

2013 yılı verilerine göre bağımlılık tedavi merkezlerinde yatarak tedavi gören damar içi 
madde kullanıcıları arasında HCV için pozitif sonuç saptanan 1.206 hastadan 1.162’sinin erkek, 
44’ünün kadın olduğu, test edilen erkeklerde pozitiflik oranının %45,55; kadınlarda ise %35,10 
olduğu anlaşılmaktadır. Tedavi merkezlerine başvuranlarda kadın hastaların erkeklerden daha 
az olduğu bilinmektedir. Bu durumun kadınlarda uyuşturucu madde kullanım sorununun daha 
az oluşundan mı yoksa başvurularının daha az oluşundan mı kaynaklandığı tartışmalı bir 
konudur. Bununla birlikte genel popülasyonda yapılmış epidemiyolojik araştırmalarda HCV 
pozitifliği açısından cinsiyetler arası fark bildirilmemiştir. Türkiye’de bağımlılarla yapılmış 
araştırmalar, damar içi madde kullanan kadınlarda enjektör paylaşımının daha yüksek oranda 
görüldüğünü ve komorbid hastalıkların daha fazla eşlik ettiğini bildirmektedir. Sağlık 
Bakanlığı’nın 2013 yılı verilerinde de yatarak tedavi gören kadın hastaların sayısı daha 
düşüktür.87 

 
 
 

84 A.g.k., s. 85. 
85 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu ve 

Uyuşturucu Bağımlığı İzleme Merkezi, EMCDDA 2014 Ulusal Raporu, Türkiye: Yeni Gelişmeler, Trendler, 
Seçilmiş Konular, Ankara, 2015, s.86. 

86 Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu 
Bağımlığı İzleme Merkezi, EMCDDA 2016 Ulusal Raporu, Ankara, s.18. 

87 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu ve 
Uyuşturucu Bağımlığı İzleme Merkezi, EMCDDA 2014 Ulusal Raporu, Türkiye: Yeni Gelişmeler, Trendler, 
Seçilmiş Konular, Ankara, s.88. 
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84 A.g.k., s. 85. 
85 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu ve 

Uyuşturucu Bağımlığı İzleme Merkezi, EMCDDA 2014 Ulusal Raporu, Türkiye: Yeni Gelişmeler, Trendler, 
Seçilmiş Konular, Ankara, 2015, s.86. 

86 Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu 
Bağımlığı İzleme Merkezi, EMCDDA 2016 Ulusal Raporu, Ankara, s.18. 

87 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu ve 
Uyuşturucu Bağımlığı İzleme Merkezi, EMCDDA 2014 Ulusal Raporu, Türkiye: Yeni Gelişmeler, Trendler, 
Seçilmiş Konular, Ankara, s.88. 
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Tablo 11. Bağımlılık Tedavi Merkezlerinde Yatarak Tedavi Gören Damar İçi Madde 
Kullanıcılarında HCV Test Sonuçlarının Cinsiyetlere Göre Dağılımı88 

HBV Erkek Kadın 
Test edilen hasta (n) 2.551 125 
Negatif sonuç (n) 1.389 81 
Pozitif sonuç (n) 1.162 44 
Pozitif sonuç (%) 45,55 35,20 

 
 Uyuşturucu Madde Bağlantılı Ölümler 

Grafik  10. Uyuşturucu Madde Bağlatılı Ölümler (Milyonda) 

15-64 yaş aralığında; Dünya genelinde uyuşturucu madde bağlantılı ölüm sayısı milyonda 
39,989 iken; bu oran Avrupa Birliği Ülkeleri için milyonda 21,3 (7.109)90 Türkiye için ise 
milyonda 1091 (590) (15-64 yaş için: 533) kişidir. 

Avrupa’da gerçekleşen ölümlerin %79’u opioid nedeniyle gerçekleşmiştir.92 Türkiye’de 
gerçekleşen 590 ölümün %54’ü (317)93 opioidir. 

Dünya’da Mevcut Durum  
Uyuşturucu bağlantılı ölümler, uyuşturucu kullanımından kaynaklanan en aşırı sonuçtur. 

Uyuşturucu bağlantılı ölümlerin tanımı ve raporlaması ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Fakat bu ölümler şu sayılan durumların tamamını veya bir kısmını içermektedir: Aşırı doz, 
enjeksiyonla uyuşturucu kullanımı yoluyla edinilen HIV/AIDS ve Hepatit C ölümleri, 
psikoaktif madde kullanımından kaynaklı davranış bozuklukları, kendine kasten zarar verme 

88 EMCDDA Standart Tablo 9/2, 2014. 
89 UNODC, Word Drug Report (Booklet 2: Global overview of Drug Demand and Supply), Vienna, 2017. s.26 
90 EMCDDA, Avrupa Uyuşturucu Raporu 2017: Trendler ve Gelişmeler, Avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar 

Bürosu, Lüksemburg, 2017. s.88. 
91 http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2017/drd   Overdose deaths > Trends > EMCDDA 'Selection D' 

(Erişim Tarihi: 10.04.2018). 
92 EMCDDA, Avrupa Uyuşturucu Raporu 2017: Trendler ve Gelişmeler, Avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar 

Bürosu, Lüksemburg, 2017, s.77. 
93 http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2017/drd   Overdose deaths > Current situation > Toxicology > With 

opiates (Erişim Tarihi: 10.04.2018). 
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Raporu’na göre; Dünya 
genelinde 2015 yılında 
190.900 (115.900-230.100 
aralığında) (milyonda 39,9) 
uyuşturucu kullanımından 
kaynaklı ölüm olduğu tahmin 
edilmektedir. 
 

Avrupa Birliği ülkelerinde 
2015 yılında 7.109 kişi 
(milyonda 21,3) uyuşturucu 
kullanımından kaynaklı 
hayatını kaybetmiştir. 

Türkiye’de 2015 yılında 590 
kişi uyuşturucu kullanımından 
kaynaklı hayatını kaybetmiştir. 
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kadar raporlanan en yüksek seviyeye ulaşmıştır. 2011’den bu yana opioid aşırı dozlarındaki 
artışlar, genellikle eroin ve metadon dışındaki sentetik opioidlerden kaynaklıdır.99 

Avrupa’da Mevcut Durum  
Uyuşturucu kullanımı, Avrupalı yetişkinler arasında önlenebilir ölümler arasında kabul 

edilen nedenlerden biridir. Yüksek riskli uyuşturucu kullanıcılarından oluşan gruplar hakkında 
yapılan çalışmalar, genel ölüm oranlarının her yıl %1-2 oranında olduğunu göstermektedir. 
Genel anlamda, Avrupa’daki opioid kullanıcılarının ölüm ihtimali aynı yaş ve cinsiyetteki 
akranlarından 5 ila 10 kat fazladır.100 
Tablo 12. AB Ülkelerinde 2015 Yılında Gerçekleşen Uyuşturucu Madde Bağlantılı Ölümler ve 

Ölümlerin Milyonda Nüfusa Oranı  
Ülke 15-64 Yaş Arası Ölüm Sayısı Milyonda Ülke Nüfusuna Oranı 

Estonya  88 103 
İsveç  618 100 
Norveç  257 76 
İrlanda  213 71 
Birleşik Krallık 2.528 60 
Litvanya  115 59 
Danimarka 210 58 
Finlandiya  150 43 
Lüksemburg 12 31 
Malta  8 28 
Avusturya 152 26 
Almanya 1.185 22 
Slovenya 30 22 
Hırvatistan 54 19 
Hollanda  182 16 
İspanya 455 15 
Güney Kıbrıs 9 15 
Letonya  18 14 
Belçika  67 9 
Polonya 249 9 
İtalya 304 8 
Fransa 294 7 
Slovakya 27 7 
Çekya 39 6 
Portekiz 39 6 
Bulgaristan 17 4 
Macaristan 25 4 
Romanya 21 2 

Önceki yıllarda olduğu gibi, Birleşik Krallık (%31) ve Almanya (%15) birlikte 
Avrupa’daki toplam rakamın yaklaşık yarısını oluşturmaktadır.101  

2017 Avrupa Uyuşturucu Raporuna göre; AB ülkelerinde meydana gelen ölümlerin 
%79’u afyon ve türevi içermektedir. Meydana gelen ölümlerde yaş ortalaması 38’dir. 

99 A.g.k., s.27. 
100 EMCDDA, Avrupa Uyuşturucu Raporu 2017: Trendler ve Gelişmeler, Avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar 

Bürosu, Lüksemburg, 2017, s.76. 
101 A.g.k., s.76. 
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Türkiye’de Mevcut Durum  
Türkiye’de meydana gelen uyuşturucu bağlantılı ölüm verileri Adalet Bakanlığı Adli Tıp 

Kurumu Başkanlığı tarafından toplanmaktadır.  
Grafik  11. Uyuşturucu Madde Bağlantılı Ölümlerin Yıllara Göre Dağılımı 102,103  

 
2015 yılında 590 olan uyuşturucu madde bağlantılı ölüm sayısı 2016 yılında %55,93 

artarak 920 olmuştur. Son yıldaki uyuşturucu bağlantılı ölümlerdeki artışın nedeni olarak 
Adlitıp birimlerinde sentetik kannabinoid analizi, daha çok sayıda laboratuvarda ve daha 
kapsamlı olarak yapılabildiği için uyuşturucu bağlantılı ölüm sayısında artışa neden olduğu 
söylenebilir. 

 Arz ile Mücadele  
Grafik  12. Dünya Genelinde Ele Geçirilen Uyuşturucu Miktarları 

102 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu 
ve Uyuşturucu Bağımlığı İzleme Merkezi, EMCDDA 2014 Ulusal Raporu, Türkiye: Yeni Gelişmeler, 
Trendler, Seçilmiş Konular, Ankara, s.88. 

103 2015 ve 2016 yılı verileri İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun 05 Ocak 2018 tarihli "Benim için uyuşturucu 
satıcı ne ise terörist de aynıdır" konuşmasından alınmıştır. https://www.icisleri.gov.tr/bakan-soylu-benim-icin-
uyusturucu-satici-ne-ise-terorist-de-aynidir (Erişim Tarihi: 05.04.2018). 
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ve Uyuşturucu Bağımlığı İzleme Merkezi, EMCDDA 2014 Ulusal Raporu, Türkiye: Yeni Gelişmeler, 
Trendler, Seçilmiş Konular, Ankara, s.88. 

103 2015 ve 2016 yılı verileri İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun 05 Ocak 2018 tarihli "Benim için uyuşturucu 
satıcı ne ise terörist de aynıdır" konuşmasından alınmıştır. https://www.icisleri.gov.tr/bakan-soylu-benim-icin-
uyusturucu-satici-ne-ise-terorist-de-aynidir (Erişim Tarihi: 05.04.2018). 
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Türkiye’den Balkan ülkelerine (Bulgaristan, Romanya veya Yunanistan) ve orta, güney ve batı 
Avrupa’ya gider.” denilmektedir.  

2017 INCB Raporu’na göre ise Balkan rotası Afganistan kaynaklı opiyatların 
kaçakçılığında Dünyada temel rota olmaya devam etmektedir. Rotanın, İran ve Türkiye 
üzerinden Avrupa’ya doğru işlediği söylenmekte ve küresel eroin yakalamalarının neredeyse 
%40’ının rota üzerindeki ülkeler tarafından yapıldığı belirtilmektedir. 
Grafik  13. Afganistan’da Potansiyel Afyon (Ton) ve Eroin Üretimi (Ton)136 

 
2010-2017 yılları arasında Afganistan’da potansiyel afyon ve eroin üretimine ilişkin 

grafik incelendiğinde 2017 yılında Afganistan’daki afyon üretimi ise bir önceki yıla göre 
(4.800) %87 artarak 9.000 tona yükseldiği görülmektedir. 

Komisyonun 04.04.2018 tarihli toplantısına katılarak Komisyona bilgi veren İçişleri 
Bakanı Süleyman SOYLU tarafından;  “…Afganistan’da afyon araştırmasına göre 2017 
yılında 9 bin ton afyondan yaklaşık 425 ton eroin üretileceği; bu miktarın 97 tonunun İran 
kaynaklı olarak bir Türkiye güzergâhından geçeceği… Yani bu sayıları nasıl biliyorsunuz, nasıl 
buluyorsunuz der iseniz bir, yakalamalar; iki, geçmişten beri rotalar üzerinden gerçekleşen 
sonuçlar ve özellikle ülkeler arası kurulan bir anlayış üzerinden bu değerlendirilmektedir. Bu 
97 tonun da yüzde 21’inin yani yaklaşık 20 tonunun -bu yüzde 20-21 de esas itibarıyla geçen 
yıllardan ortalama bir rakam olarak size arz edilmektedir- Türkiye’de kalması beklenmektedir. 
Yani geçen yıla yönelik ciddi bir artış söz konusu oldu Afganistan’da, afyon üretim artışı. Bu 
da bizim için yeni bir eroin pazarı, dünyaya nakledilecek bir eroin pazarı tehlikesi 
oluşturmaktadır…, …Bu alanda da ciddi tedbirler aldık. Bir taraftan polisimiz ve jandarmamız, 
bir taraftan Sahil Güvenlik Komutanlığımız açıkta da Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızla 
birlikte bu rotanın -esas itibarıyla çok kullanılan bir rotadır bu- Türkiye’yi etkilemeyecek, 
hedeflemeyecek şekilde kullanılmasına yönelik tedbirler aldığımızı ifade etmek isterim…” 
ifadelerine yer vermiştir. 137 

Komisyonun 28.02.2018 tarihli toplantısına katılarak Komisyona bilgi veren İçişleri 
Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı Ömer ULU 
tarafından; 2010 ve 2016 yılları arasında, yedi yıllık zaman diliminde ülkemizde gerçekleşen 
kaçakçılık olaylarında-yıllar itibarıyla toplam kaçakçılık olayları içerisinde-uyuşturucunun 

136 UNODC ve MCN, Afghan Opium Survey (2010-…-2017). 
137 İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun 04 Nisan 2018 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri 
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uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların, imalathane faaliyetlerini sonlandırarak dağıttıkları, 
imalathanede kullanılan mekanik aletleri, ara kimyasal maddeleri ve imalathanelerde bulunan 
yüklü miktarda captagon tabletleri Afrin’den Azez bölgesine getirdikleri ve burada muhafaza 
ettikleri değerlendirilmektedir. 

Kargo Yakalamaları 
2009 yılından günümüze kadar kargo yoluyla taşınan narkotik madde ticaretine yönelik 

gerçekleştirilen 592 operasyonda; 4 ton 23 kilo esrar, 1 ton 591 kilo eroin, 673 kilo afyon sakızı, 
310 kilo kokain, 1943 adet ecstasy, 1 milyon 625 bin 441 adet captagon, 113 kilo sentetik 
kannabinoid, 134 kilo metamfetamin ve 15 bin 464 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir.  

Arz ile Mücadele İstatistikleri 
2009 ve 2017 yılları arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında Emniyet Genel 

Müdürlüğü birimleri tarafından yapılan operasyonlara ait istatistikler aşağıdaki tabloda 
belirtilmiştir. 
Tablo 16. Emniyet Genel Müdürlüğü Ülke Geneli Olay ve Şüpheli Sayıları 2009-2017 

 

2009 ve 2017 yılları arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında ülke geneli istatistikler 
aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. 
Tablo 17. Ülke Geneli Olay ve Şüpheli Sayıları (2009-2017) 
Yıllar Olay Sayısı Şüpheli Sayısı 
2009 46.816 77.654 
2010 81.960 126.099 
2011 67.099 105.665 
2012 83.133 130.049 
2013 98.933 148.121 
2014 77.664 117.686 
2015 73.017 108.003 
2016 81.222 117.686 
2017 118.482 170.175 

Kaynak: Emniyet GM, Jandarma GK, Sahil GK, Gümrükler Muhafaza Genel Müd. 
 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Operasyon Sayısı 14.675 17.124 62.959 77.489 92.827 71.392 67.260 79.050 108.423 
Şüpheli Sayısı 31.524 36.010 99.980 122.334 139.292 108.769 99.967 111.419 154.261 
Esrar/KG 25.778 31.197 47.573 80.148 171.704 87.917 35.699 50.831 67.435 
Eroin/KG 12.234 9.053 6.447 10.992 9.959 10.106 6.628 5.312 13.174 
Kokain/KG 85 277 591 439 433 365 361 632 949 
Sentetik Kannabinoid/KG 0 0 10 340 657 501 491 363 788 
Metamfetamin/KG 76 122 151 419 101 94 199 155 519 
Afyon/KG 189 94 107 629 167 160 443 261 370 
Bazmorfin/KG 16 0 0 0 0 0 16 0 2 
Amfetamin/KG 479 0 1 109 2 18 0 0 28 
Kaptagon/Adet 2.798.090 1.050.366 1.073.920 161.433 4.506.247 238.422 13.742.036 7.901.621 23.257.506 
Ekstazi/Adet 391.770 826.164 1.362.037 1.663.733 3.351.104 1.995.237 4.108.975 2.351.662 5.284.272 
Sentetik Ecza/Adet 42.112 80.545 8.321 41.829 323.963 19.341 156.963 263.770 489.576 
Asetik Anhidrit/Litre 13.000 11.104 3.706 0 13.033 443 1.919 655 5.251 
Not: 2009-2010 yılları arası KOM birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu yakalamalar verilmişken, 2011 ve sonrası yıllarda TUBİM Şube 
Müdürlüğü tarafından il birimlerinden toplanan Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu operasyonlara 
ait veriler kullanılmıştır. 
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Tablo 18. Ülke Geneli Yakalama Sayıları 2009-2017 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Eroin (kg) 16.059 12.690 7.294 13.301 13.480 12.756 8.294 5.585 17.752 

Esrar (kg) 51.451 73.309 76.392 152.086 274.380 123.116 53.682 146.954 175.808 

Kokain (kg) 88 302 592 476 450 393 556 845 1485 

Ekstazi (Adet) 432.513 924.861 1.364.253 4.389.309 4.441.217 3.600.831 5.673.901 3.783.737 8.606.765 

Kaptagon (Adet) 2.845.157 1.069.250 1.094.770 183.537 4.529.846 652.027 15.089.579 12.918.309 26.271.790 

Metamfetamin (kg) 103 126 350 502 105 128 260 251 659 

Sentetik Kannabinoid  
(Bonzai vb.) (kg) 

  43 434 780 734 544 626 958 

Asetik Anhidrit (lt) 13.025 11.120 3.434 179 14.672 854 4.402 1.588 23.318 

Afyon Sakızı (kg) 707 436 182 876 211 160 586 337 934 

Bazmorfin (kg) 16 20 33 0,002 3 48 18 0,120 9,000 

Amfetamin (kg) 479 1 14 117 4 14 22 150 30 

Kaynak: Emniyet GM, Jandarma GK, Sahil GK, Gümrükler Muhafaza Genel Müd.  

TUBİM Şube Müdürlüğü (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme 
Merkezi) 
Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM), bağımlılık 

yapıcı madde ve madde bağımlılığı konusunda veri toplama ve analizler neticesinde yıllık 
olarak “Türkiye Uyuşturucu Raporu”nu hazırlayan kamu kuruluşudur. Merkez, 2002 yılında 
Başbakanlık Makamı tarafından, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına (KOM)  bağlı olarak kurulmuştur. Halen 
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı bir Şube Müdürlüğü olarak çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

16.05.2002 tarihinde Başbakanlık Makamının yetkilendirmesi ile TUBİM, aynı zamanda 
bir Avrupa Birliği kuruluşu olan; Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme 
Merkezi’nin (EMCDDA) Ulusal İrtibat Noktası olarak belirlenmiştir. TUBİM; 1 Haziran 2014 
tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan Uluslararası Anlaşma doğrultusunda, EMCDDA’ya 
tam üye sıfatıyla katılım sağlamaktadır. TUBİM’in katkılarıyla ülkemizde uyuşturucunun farklı 
boyutlarında çalışma grupları kurulmuştur. Bu çalışmalar neticesinde ülkemize ait verilerin 
Avrupa’daki görünürlüğü artmıştır. Tüm ilgili kurum verilerini kapsayan Türkiye Uyuşturucu 
Raporu 2006 yılından itibaren düzenli olarak yayınlanmaya başlamıştır. Ulusal bir Merkez olan 
TUBİM koordinesinde, ülkemizin ilk Uyuşturucu Strateji Belgesi ve Eylem Planları 
hazırlanmıştır. Ayrıca Türkiye Uyuşturucu Raporu; EMCDDA, AB, UNODC gibi ulusal ve 
uluslararası kuruluşlara TUBİM tarafından gönderilmekte ve anılan kuruluşlarca talep edilen 
tüm veriler kurum tarafından sağlanmaktadır. 

TUBİM, narkotik maddelerin arz ve talep boyutundaki gelişmeleri takip etmektedir. İlgili 
tüm ulusal kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği içerisinde, uyuşturucuyla mücadelede 
ülkemizin risk profilini ortaya koyacak verileri toplamaktadır. 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, bilinen ve yasa kapsamında kontrol altına 
alınmış olan psikoaktif (uyuşturucu, uyarıcı, hayal gösterici) maddelerin dışında, bu maddelere 
benzer etkiler gösteren ancak herhangi bir yasal kısıtlılığı olmayan yeni maddelerin görülme 
sıklığı giderek artmaktadır. Bu maddelerle mücadele etmek için, 2008 yılında TUBİM 
bünyesinde kurulan Erken Uyarı Sistemi (EWS; Early Warning System) Ulusal Çalışma Grubu; 
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Türkiye yüzölçümünün %91’i, nüfusunun %21’i, emniyet ve asayiş hizmetlerinin 

sağlanması açısından, J.Gn.K.lığının sorumluluğunda bulunmaktadır. 
Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı 

 
 
Başlangıçta Asayiş Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyette bulunan Sınır ve Kaçakçılık 

Şubesi, kaçakçılık ve uyuşturucu ile daha etkin mücadele etmek, kontrollü teslimat ve yurt 
çapında operasyonlar yapmak, gerektiğinde İl Jandarma Komutanlıklarını takviye etmek 
maksatlarıyla; 14 Mart 1997 tarihinde Harekât Başkanlığına bağlı Kaçakçılık Daire Başkanlığı 
olarak teşkil edilmiştir. 

Daire Başkanlığına 27 Ekim 1998 tarihinde, yine Asayiş Daire Başkanlığına bağlı olarak 
faaliyet gösteren “Organize Suçlar Şubesi” de dâhil edilerek, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı” adını almıştır.   
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Jandarma Genel Komutanlığında uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri merkezde KOM 
D.Bşklığı, illerde KOM Ş.Md.lükleri ve olayların yoğun olduğu ilçelerde KOM Timleri 
aracılığıyla yürütülmektedir. 

Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadelede daha etkin hale gelmek ve yeni yönetmelikle 
verilen görevleri tam olarak yerine getirebilmek maksadıyla KOM D.Bşk.lığı 3 Şubat 2017 
tarihinde alınan Bakan Onayı ile yeniden yapılandırılmış, şubeler güçlendirilmiş, Destek Şube 
ile Analiz ve Takip Timleri kuruluşa dahil edilerek operasyonel hale getirilmiştir. Bu kapsamda; 
(8) ATAK ve (3) Siber Suçla Mücadele olmak üzere (11) tim teşkil edilmiş, KOM Daire 
Başkanlığının kadrosu da 80’den 187’ye çıkartılmıştır. 

KOM Daire Başkanlığı Kuruluşu 

 
KOM Daire Başkanlığı; İdarî Kısım, Tanışır Mal Saymanlığı, Plân ve Koordinasyon 

Şube, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube, Uyuşturucu ile Mücadele Şube, Organize Suçlarla 
Mücadele Şube, Mali Suçlar ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şube, Siber Suçlarla Mücadele Şube,  
İkramiye Şube ve Destek Şube’den oluşmaktadır.  

KOM Daire Bşk.lığında uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri, bünyesinde iki kısım ve 
iki Analiz ve Takip Timi (ATAK) bulunan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü 
tarafından yürütülmektedir. (ATAK timleri uluslararası, organize ve birden fazla ili ilgilendiren 
olayları araştırma, müdahale ve koordinasyon için kurulmuştur.) 

KOM Daire Başkanlığı kuruluşu dikkate alınarak, İl J. K.lıkları KOM Şube Md.lükleri 
kadroları artırılmış ve yeniden yapılandırılmış, Şube Md.lükleri altında İdari, Mali Suçlar ve 
Suç Gelirleriyle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve Destek Kısımları teşkil edilmiş, 17 İl 
J.K.lığındaki  KOM Kısmı Şube seviyesine yükseltilmiştir. KOM Şube Md.lüklerinde toplam 
(106) Analiz ve Takip Timi mevcuttur. Her İl J.K.lığı kuruluşunda uyuşturucu ile mücadele 
kapsamında Uyuşturucu ile Mücadele Kısımları bulunmakta olup bu kısımlara bağlı ATAK 
Timleri mevcuttur.   

Nüfus ve olay yoğunluğu fazla olan 40 ilçede KOM Timi kadrosu bulunmakta olup, 
uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri İl J.K.lıkları KOM Şube Müdürlükleri ile koordineli 
şekilde yürütülmektedir. (2018 yılında 31 ilçe Jandarma Komutanlığına KOM Timi 
kurulmasına yönelik Bakan Onayı 02 Mayıs 2017 tarihinde alınmıştır.)   

Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadelede hukuki zemini sağlamlaştırmak, 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve il birimlerinin görev, 
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sorumluluk, çalışma esasları ve yapısını belirlemek maksatlarıyla hazırlanan “Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Merkez ve İl Teşkilatı Kuruluş, Görev ve 
Çalışma Yönetmeliği” İçişleri Bakanı tarafından 13 Mart 2017 tarihinde onaylanmış olup, 
birliklere ve ilgili Başkanlıklara yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelikle birlikte KOM 
birimlerinin yetki ve sorumlulukları artırılmıştır.  

Uyuşturucu Olayları İkramiye Dosyası Durumu (2009-2017) 
İkramiye ödemeleri, 30/10/2007 tarihli ve 26685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye 
Ödenmesi Hakkında Yönetmelik ile JGY:85-1 (A) İkramiye İşlemleri Yönergesine göre 
gerçekleştirilmektedir. 

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 23’üncü maddesi gereği; kaçak eşya,  silah 
ve mühimmat ile uyuşturucu ve uyarıcı madde, kaçak akaryakıt,  uyuşturucu ve uyarıcı madde 
elde etmek amacıyla ekilen bitki  (kenevir), bandrolsüz veya sahte tütün/alkol ürünleri 
yakalama olaylarında da muhbir ve el koyanlara ikramiye ödemesi yapılmaktadır. Bu kapsamda 
ikramiye dosya sayısı ve ödenek durumu aşağıda yer almaktadır:  

 
Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı  
Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca uyuşturucu maddeler ile mücadele kapsamında 

laboratuvarlarda icra edilen inceleme ve analiz faaliyetleri ile ilgili bilgi ve istatistiki veriler 
aşağıda yer almaktadır. 

Narkotik Madde Analiz Şube Müdürlüğü 
a. Yasal Dayanakları ve Mevzuatı; 
(1) Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 TEK Sözleşmesi 
(2) 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun 
(3) 2313 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 
(4) Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı ve Jandarma Bölge Kriminal Amirlikleri 

Kuruluş, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği 
(5) JGY 202-23 (B) Kriminal Laboratuvarlar Yönergesi 
b. Uyuşturucu Maddelerle İlgili Yapılan Analizler;  
Menşe tayin çalışmaları; narkotik ve psikotrop maddenin içerisinde bulunan temel etken 

maddelerin belirlenmesi, üretim aşamasından gelen seçilmiş kimyasal bileşenler ile katkı 
maddelerinin tespit edilmesi, bu bileşen ve katkı maddelerinin tespiti sayesinde örnekler 
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İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU 4 Nisan 2018 tarihinde Komisyona yaptığı sunumda; 
uyuşturucunun, dünya toplumlarının karşı karşıya kaldığı en önemli problemlerden birisi 
olduğunu her geçen gün insanlık için taşıdığı risk ve tehdit boyutu artan uyuşturucu sorununun, 
günümüz gençliği ve gelecek nesiller için büyüyen bir problem olmayı sürdürdüğünü ayrıca 
ülkemiz %16,5’lik genç ve dinamik nüfus yapısı sebebiyle hedef ülke durumunda olduğunu 
belirtmiştir166. 
Grafik  14. Jandarma Sorumluluk Bölgesinde Uyuşturucu Olay ve Şüpheli Sayılarının 

Yıllara Dağılımı 
 

Tablo 20. 2009-2017 Yıllarında Meydana Gelen Olay, Şüpheli ve Ele Geçirilen Uyuşturucu 
Madde Dağılımı 

Malzemeler Olay Şüpheli Miktarı 
Esrar 31.687 46.832 505.824 kg 
Afyon 85 126 320 kg 
Morfin 28 37 30 kg 
Eroin 2.240 3.663 12.268 kg 
Kokain 322 644 29 kg 
Asit Anhidrit 20 27 4.233 lt 
Amfetamin 32 40 15 kg 
Metamfetamin 484 801 285 kg 
Sentetik Kannabinoid 1.944 3.087 119 kg 
Captagon 184 265 3.326.620 adet 
Extacy 933 1.559 1.108.266 adet 
Diğer Sentetikler 1.109 1.557 603.866 adet 
Kenevir 15.780 15.440 2.282.499.655 kök 
Haşhaş 1.676 1.778 132.388.922 kök 
Toplam 56.524 75.856  

166 İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun 04 Nisan 2018 tarihli sunumu. 

5.738
4.925 4.373

5.617 6.168 6.109 5.647

7.751

9.5897.884
6.521

5.889

7.648
8.838 8.683

7.871
9.269

13.033

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OLAY SAYISI ŞÜPHELİ SAYISI

237 
 

İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU 4 Nisan 2018 tarihinde Komisyona yaptığı sunumda; 
uyuşturucunun, dünya toplumlarının karşı karşıya kaldığı en önemli problemlerden birisi 
olduğunu her geçen gün insanlık için taşıdığı risk ve tehdit boyutu artan uyuşturucu sorununun, 
günümüz gençliği ve gelecek nesiller için büyüyen bir problem olmayı sürdürdüğünü ayrıca 
ülkemiz %16,5’lik genç ve dinamik nüfus yapısı sebebiyle hedef ülke durumunda olduğunu 
belirtmiştir166. 
Grafik  14. Jandarma Sorumluluk Bölgesinde Uyuşturucu Olay ve Şüpheli Sayılarının 

Yıllara Dağılımı 
 

Tablo 20. 2009-2017 Yıllarında Meydana Gelen Olay, Şüpheli ve Ele Geçirilen Uyuşturucu 
Madde Dağılımı 

Malzemeler Olay Şüpheli Miktarı 
Esrar 31.687 46.832 505.824 kg 
Afyon 85 126 320 kg 
Morfin 28 37 30 kg 
Eroin 2.240 3.663 12.268 kg 
Kokain 322 644 29 kg 
Asit Anhidrit 20 27 4.233 lt 
Amfetamin 32 40 15 kg 
Metamfetamin 484 801 285 kg 
Sentetik Kannabinoid 1.944 3.087 119 kg 
Captagon 184 265 3.326.620 adet 
Extacy 933 1.559 1.108.266 adet 
Diğer Sentetikler 1.109 1.557 603.866 adet 
Kenevir 15.780 15.440 2.282.499.655 kök 
Haşhaş 1.676 1.778 132.388.922 kök 
Toplam 56.524 75.856  

166 İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun 04 Nisan 2018 tarihli sunumu. 

5.738
4.925 4.373

5.617 6.168 6.109 5.647

7.751

9.5897.884
6.521

5.889

7.648
8.838 8.683

7.871
9.269

13.033

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OLAY SAYISI ŞÜPHELİ SAYISI



‒ 237 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 558)
238 

 

2011 yılı öncesine ait kayıtlarımızda kubar, toz esrar olay ve şüpheli ayrımı olmadığından 
genel esrar olay ve şüpheli sayısı çizelgede belirtilmiştir. Yakalanan 505.824 kg esrarın 294.135 
kg’ı kubar esrar, 211.689 kg’ı ise toz esrardır. 

 
Grafik  15. 2009-2017 Yıllarında Ele Geçirilen Kubar Esrar Miktarı 

 
Grafik  16. 2009-2017 Yıllarında Ele Geçirilen Toz Esrar Miktarı 
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Grafik  17. 2009-2017 Yıllarında Ele Geçirilen Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Miktarı 

 
 

Grafik  18. 2009-2017 Yıllarında Ele Geçirilen Captagon Miktarı 
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Grafik  20. 2009-2017 Yıllarında Ele Geçirilen Kenevir Miktarı 

 
Grafik  21. 2009-2017 Yıllarında Ele Geçirilen Haşhaş Miktarı 
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 Uyuşturucu İle Mücadelenin Finansal Boyutuna İlişkin Faaliyetler 
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından terörün finansmanının engellenmesi için başarılı 

ve kararlı bir şekilde 2016 yılından itibaren başta Diyarbakır ilimiz olmak üzere narkoterör 
operasyonları icra edilmektedir. 

Bu kapsamda; BTÖ’nün, en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucunun 
pazarlanmasında aldığı rolü/bağlantıyı hukuki olarak ortaya çıkarmak, uyuşturucu maddeleri 
ele geçirmek ve yasa dışı kenevir ekim alanlarını tespit ederek imha etmek maksadıyla, 
Diyarbakır ilinde 2016 (20 Operasyon) ve 2017 (48 Operasyon) yılında aralıksız operasyonlar 
icra edilmiştir. 

İcra edilen bu operasyonlarda; 47 terörist etkisiz hale getirilmiş, çok sayıda sığınak ve 
barınak kullanılamaz hale getirilmiş, (28) M16 Piyade Tüfeği, (258) kalaşnikov piyade tüfeği, 
(14) makineli tüfek, (24) RPG 7 Roketatar, (72) tabanca, (250) el bombası, (172) telsiz, (351) 
EYP, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ve bombalı araç eylemlerinde kullanılabileceği 
değerlendirilen araç, 

87.850 kg toz esrar, 60.342 kg kubar esrar ele geçirilmiş, 79.147.997 kök kenevir bitkisi 
imha edilmiştir. 

2017 yılında icra edilen operasyonlarda ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 
1.065.812.000 TL olup, BTÖ’nün bu paradan finans sağlamasının engellendiği 
değerlendirilmektedir. 

TBMM Araştırma Komisyonu Heyeti 29 Mart 2018 tarihinde Londra Polis Teşkilatına 
yaptığı çalışma ziyaretinde; Komiser Ian BROUGHTON’ın verdiği bilgiye göre; 2012 yılında 
eroinin kg’ının 16.000 pound iken bugün 22.000 pounda çıkmasının sebebinin Türkiye’nin 
başarılı operasyonlar yapması olduğunu ve bu sebeple alternatif rotalar arandığını, özellikle 
Kuzey Londra’da çalıştığı sıralarda eroin kaçakçılığı başta olmak üzere PKK mensuplarının 
uyuşturucu satan çetelerle bağlantısının tespit edildiğini ve terör örgütlerinin uyuşturucu 
satımıyla ilgisinin kesin olduğunu, Boko Haram’ın da uyuşturucu satışında rol aldığını ifade 
etmiştir.167 

b) Uyuşturucu İle Mücadelenin İletişim Boyutuna Yönelik Faaliyetler 

167  Komisyonun 27-31 Mart 2018 tarihlerinde İngiltere’ye yaptığı çalışma ziyareti tutanakları. 

Rayiç (TL) Rayiç (TL)

Toplam Rayiç Değer
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c) Teşkilatlanma 
1. Birimler 

Sahil Güvenlik Komutanlığı tevdi edilen görevleri 7 ana ast bağlısı ile icra etmektedir. 
Bünyesinde; Hopa’dan Çevlik’e kadar uzanan tüm Türkiye sahillerinde 69 

üs/liman/yerleşim yerinde konuşlanmış muhtelif büyüklükte 106 adet Sahil Güvenlik gemisi, 
76 adet küçük tip bot, 8 adet mobil radar, 14 adet Sahil Güvenlik helikopteri ve 3 adet Sahil 
Güvenlik uçağı bulunmaktadır. 

Uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri, merkez karargâhta İstihbarat Başkanlığı altında 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube 
Müdürlüğü bünyesinde Narkotik Kaçakçılığı ile Mücadele Kısmı koordinesinde, Sahil 
Güvenlik Bölge ve Grup Komutanlıklarında ise İstihbarat Şube Müdürlükleri koordinesinde 
Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı tüm unsurlar tarafından yerine getirilmektedir. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı karargahında İstihbarat Başkanlığı Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik 
Kaçakçılıkla Mücadele Kısım Amirliğinde 2 personel görev yapmakta olup, S.G. Bölge ve 
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Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2017 yılı içerisinde yürütülen başlıca çalışmalar 
şunlardır: 

 2016-2018 Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı kapsamında yer alan 
faaliyetlerin kurumsal düzeyde de takibinin sağlanması amacıyla, Genel Müdürlükçe 2016-
2018 Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı hazırlanmış ve 27 Nisan 2017 tarihinde Bakanlık 
Makamı Onayı ile yürürlüğe girmiştir. 

 II. Uyuşturucuyla Mücadele Şurası kapsamında “Sınır Güvenliği Çalıştayı” Genel 
Müdürlük koordinesinde 27 Nisan 2017 tarihinde düzenlenmiştir. 

 Beşeri kapasitenin geliştirilmesi amacıyla yerinde ve uygulamalı olarak verilen “İleri 
Düzey Uyuşturucu Kaçakçılığı ile Mücadelede” eğitimleri bu yıl da devam etmiş, son iki 
senelik dönem içerisinde İstanbul, Edirne, Mersin ve Hatay illerinde eğitim alan personel sayısı 
140’a yükselmiştir.  

 Diğer mücadeleci birimlerimizde verilen eğitimler kapsamında  Jandarma Genel 
Komutanlığı  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında görevli yaklaşık 
120 personele Uyuşturucu ile Mücadelede Sınır Kapılarında ve Gümrüklerdeki Durum konulu 
eğitim verilmiştir. 

 Uyuşturucu maddelerin tanı ve teşhisi amacıyla 2.500 adet uyuşturucu test kiti ve 400 
adet kokain tespit mendili temin edilmiştir. 

Genel Müdürlük tarafından ele geçirilen uyuşturucu madde miktarlarına ilişkin tablo 
aşağıdadır: 
Tablo 22. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tarafından 

Ele Geçirilen Uyuşturucu Madde Miktarları 
CİNS (KG) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Eroin 2.285,6 1.080,8 459,6 1.389,7 1.962,9 1.189,2 995,4 159,9 3.622,63 
Afyon Sakızı 485,4 213,3 61,5 197,9 34,7 10,9 145,3 61,8 542,54 
Esrar 103,9 6,5 6,3 23,9 23,9 111,3 538,3 926,4 2.395,03 
Kokain 0,9 15,8 82,4 171,8 48,5 133 203,7 417,5 757,96 
Sentetik Esrar   34 90,4 117,1 201,9 49,9 108,7 33,96 
Amfetamin   12,6 7,2 0,3 0,02  17,3 0,086 
Metamfetamin 10,7 7,3 147,9 30,7 7,1 21,4 52,8 11,4 15,55 
Khat  17  35,2 20,7 34 37   
Ecstasy (Adet) 4300 25.028 41.672 1.314.759 707.084 682.000 1.198.141 1.048.294 5.007.090 
Captagon (Adet)  945  1880   1.685.000 3.243.475 5.588.396 
Gbl        17,8 36,66 
Asetik Anhidrit     13.910   810 16.810 

Yakalamalar müşterek toplam verileri kapsamaktadır. 
Uyuşturucu Madde Yakalama ve Değerlendirmeleri 
2016 yılında Bakanlığın merkez ve taşra gümrük muhafaza birimlerince 156 olayda 3,4 

Ton uyuşturucu madde yakalanmışken, 2017 yılı sonu itibariyle 242 olayda 16,8 tonu ara 
kimyasal olmak üzere 26,3 ton uyuşturucu ve prokürsör madde yakalaması gerçekleştirilmiştir.  

2017 yılında yakalamalarda görülen artışın sebepleri arasında yeni nesil sentetik 
uyuşturucuların ortaya çıkması ve eroin yapımında kullanılan ara kimyasalların Batı Avrupa 
ülkelerinde eroinin ise Afganistan’daki üretiminde yaşanan artışlar yer almaktadır. 

Bunun yanında, son yıllarda Ülkemizde ulusal birimlerce gerçekleştirilen esrar 
yakalamaları sonrası talebin karşılanması amacıyla ülke dışından esrar maddesinin Ülkemize 
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Tablo 23. Ülke Geneli Olay ve Şüpheli Sayıları 2009-2017 (Kaynak: EGM, JGK, SGK, GMGM) 
Yıllar Olay Sayısı Şüpheli Sayısı 
2009 46.816 77.654 
2010 81.960 126.099 
2011 67.099 105.665 
2012 83.133 130.049 
2013 98.933 148.121 
2014 77.664 117.686 
2015 73.017 108.003 
2016 81.222 117.686 
2017 118.482 170.175 

 
Tablo 24. Ülke Geneli Yakalama Sayıları 2009-2017 (Kaynak: EGM, JGK, SGK, GMGM) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Eroin (kg) 16.059 12.690 7.294 13.301 13.480 12.756 8.294 5.585 17.752 
Esrar (kg) 51.451 73.309 76.392 152.086 274.380 123.116 53.682 146.954 175.808 
Kokain (kg) 88 302 592 476 450 393 556 845 1485 
Ekstazi (Adet) 432.513 924.861 1.364.253 4.389.309 4.441.217 3.600.831 5.673.901 3.783.737 8.606.765 
Kaptagon (Adet) 2.845.157 1.069.250 1.094.770 183.537 4.529.846 652.027 15.089.579 12.918.309 26.271.790 
Metamfetamin (kg) 103 126 350 502 105 128 260 251 659 
Sentetik Kannabinoid  
(Bonzai vb.) (kg) 

  43 434 780 734 544 626 958 

Asetik Anhidrit (Lt) 13.025 11.120 3.434 179 14.672 854 4.402 1.588 23.318 
Afyon Sakızı (kg) 707 436 182 876 211 160 586 337 934 
Bazmorfin (kg) 16 20 33 0,002 3 48 18 0,120 9,000 
Amfetamin (kg) 479 1 14 117 4 14 22 150 30 
Kenevir Bitkisi (Kök)       22.881.890 72.800.737 23.044.126 21.097.193 81.973.167 18.915.215 

 
Söz konusu tablolardaki verilere Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 

Komutanlığı ve Gümrükler Genel Müdürlüğü verileri de dahil edilmiştir.  
Komisyonumuz tarafından yapılan toplantılarda ve dinlemelerde ortaya çıkan önemli 

hususlardan biri kişilerin uyuşturucuya özendirilmesinin önlenmesidir. Bu kapsamda 
Komisyonumuzca şifahen de olsa alınan ortak kararlardan biri, uyuşturucu ile ilgili parasal 
değerlere yer verilmemesidir. Bu kapsamda işbu Rapor içeriğinde de uyuşturucu tutarlarından 
bahsedilirken parasal değerlerinden ziyade diğer ölçü birimleriyle ele alınmasının uygun 
olacağı değerlendirilmiştir. 

2.3.2.3 Uyuşturucu Ticareti ve Kaçakçılığının Finansal Kaynak Olarak 
Kullanılmasının Engellenmesi 

Gerek uyuşturucu kaynaklı suçlarda gerekse de diğer suçlarda, suçun işlenmesindeki 
amaç bundan kazanç elde etmektir. Özellikle organize suç örgütlerine yönelik bir 
değerlendirme yapıldığında, bunların ortak gayelerinin “yasadışı kazanç” elde etmek olduğu 
görülmektedir. Suç geliri yasaların suç saydığı fiillerden elde edilen her türlü ekonomik menfaat 
ve değer olarak ifade edilebilmektedir.177 

Uyuşturucu kaynaklı suçların finans kaynağı olarak kullanılmasının engellenmesi ancak 
doğrudan kaynağın kurutulmasına yönelik faaliyetlerle mümkün olmaktadır. Söz konusu 
faaliyetlerin yer aldığı mevzuat düzenlemeleri ülkeler bazında farklılıklar gösterse de, 
bunlardan en önemlisi, suçluların suç gelirlerinden mahrum edilmesine yönelik yürütülecek 

177 http://www.masak.gov.tr/tr/content/aklama-sucu/57, (Erişim Tarihi: 27.03.2018) 
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Komisyonumuzca şifahen de olsa alınan ortak kararlardan biri, uyuşturucu ile ilgili parasal 
değerlere yer verilmemesidir. Bu kapsamda işbu Rapor içeriğinde de uyuşturucu tutarlarından 
bahsedilirken parasal değerlerinden ziyade diğer ölçü birimleriyle ele alınmasının uygun 
olacağı değerlendirilmiştir. 

2.3.2.3 Uyuşturucu Ticareti ve Kaçakçılığının Finansal Kaynak Olarak 
Kullanılmasının Engellenmesi 

Gerek uyuşturucu kaynaklı suçlarda gerekse de diğer suçlarda, suçun işlenmesindeki 
amaç bundan kazanç elde etmektir. Özellikle organize suç örgütlerine yönelik bir 
değerlendirme yapıldığında, bunların ortak gayelerinin “yasadışı kazanç” elde etmek olduğu 
görülmektedir. Suç geliri yasaların suç saydığı fiillerden elde edilen her türlü ekonomik menfaat 
ve değer olarak ifade edilebilmektedir.177 

Uyuşturucu kaynaklı suçların finans kaynağı olarak kullanılmasının engellenmesi ancak 
doğrudan kaynağın kurutulmasına yönelik faaliyetlerle mümkün olmaktadır. Söz konusu 
faaliyetlerin yer aldığı mevzuat düzenlemeleri ülkeler bazında farklılıklar gösterse de, 
bunlardan en önemlisi, suçluların suç gelirlerinden mahrum edilmesine yönelik yürütülecek 

177 http://www.masak.gov.tr/tr/content/aklama-sucu/57, (Erişim Tarihi: 27.03.2018) 
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teşvik veya failin suçu işlemesinden dolayı ödüllendirilmesi amacıyla verilen eşya anlamına da 
gelmektedir.179 

Yukarıda bahsedildiği üzere,  genel olarak aklama suçunun oluşabilmesi için; 
 Bir suç işlenmiş (Öncül suç/ön suç), 
 Bu suç sonucunda herhangi bir ekonomik değer elde edilmiş (Suç kazancı- karapara - 

suç geliri), 
 Bu ekonomik değerleri yasadışı nitelikten çıkarıp bunlara yasal görünüm kazandırmaya 

yönelik fiillerin işlenmiş, 
olması gerekmektedir (Şekil-1). 

Grafik  22. Hukuken Aklama Suçu Oluşumu 

 
Uyuşturucu kaynaklı suçların aklamanın öncül suçu olmasıyla başlayan süreç bugün 

itibariyle birçok ülke uygulamasında, niteliği itibariyle gelir elde edilebilecek tüm ciddi suçların 
kapsam dâhiline alınmasıyla devam etmiştir.  

Üzerinde durulması gereken önemli bir husus da; aklamaya neden ihtiyaç duyulduğu 
konusudur. Bu soruya verilecek en basit cevap suçtan elde edilen değerlerin, kamu otoritesine 
yakalanmadan, sorunsuz bir şekilde kullanılabilme isteğidir. Zira birçok ülke mevzuatından 
suçtan elde edilen değerler müsadere edilmektedir. İşledikleri suçlar kapsamında kamu 
otoritesine yakalanan suçlular hapis cezası almaya razı olsalar bile suçtan elde ettikleri 
değerlerin müsadere edilmesini istememektedirler. Bu sebeple de suçtan elde edilen değerleri 
suç orjininden uzaklaştırıp, farklı bir görüntü altında yeniden yasal ekonomiye sokmaya 
çalışmakta diğer bir ifadeyle aklamaya çalışmaktadırlar.   

Aslında aklama fiillerinin gerçekleştirilmesindeki temel hedef, suç gelirlerine meşru bir 
görüntü kazandırmaktır. Suçtan elde edilen gelirin müsaderesi ancak meşru bir görüntü 
kazanması ile önlenir, adli soruşturmalardan korunulur ve ancak o zaman suçtan elde edilen 
gelirler tekrar kullanılabilir. 

Ülkemizde aklama suçuyla mücadele 1996 yılında yürürlüğe giren 4208 sayılı 
Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanunla başlamış,  anılan Kanunla 17.02.1997 
tarihinde Maliye Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi statüsünde, doğrudan Maliye 
Bakanına bağlı olarak görev yapmaya başlayan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 
Başkanlığı kurulmuştur. Aklama suçuyla mücadelede ulusal ve uluslararası standartlar ve 
ihtiyaçların değişmesi mevzuatın ve uygulamanın revize edilmesini gerektirmiş, bu kapsamda 
18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi 
Hakkında Kanun aklama suçuyla mücadele sistematiği içerisine terörizmin finansmanı suçuyla 

179 Olgun DEĞİRMENCİ, Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini 
Aklama Suçu, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2007, s.9. 
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Uyuşturucu Haberlerinin Geleneksel Medyada Sunuluşunun Hukuksal Boyutu260 
Yazılı ve görsel medyada çıkan uyuşturucu ile ilgili haberlerde özendirici bir dil 

kullanılması halinde uygulanacak hukuki yaptırımlar şu şekildedir;  
a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzun “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını 

kolaylaştırma” kenar başlıklı 190’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında, “Uyuşturucu veya uyarıcı 
madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, beş yıldan on yıla 
kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmü yer 
almaktadır.  

5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzun “suç ve suçluyu övme” kenar başlıklı 215 inci 
maddesinde, işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven 
kimse iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır. 

b) 5187 sayılı Basın Kanunu 
5187 sayılı Basın Kanunu da; basılmış eserler yoluyla kişilik haklarının ihlal edilmesi 

halinde düzeltme ve cevap hakkı ile düzeltme ve cevabın yayınlanmaması usulü düzenlenmiş, 
ayrıca; genel olarak basılmış eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan cezai ve hukuki 
sorumluluğun kimlere ait olduğu, belirtilmiş, 20 nci maddesinde özel olarak cinsel saldırı, 
cinayet ve intihar olayları hakkında haber verme sınırlarını aşan ve okuyucuyu bu tür fiillere 

260 Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Ahmet Eker’in 28 Şubat 2018 tarihli Dinleme 
Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı. 
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itibarıyla yataklı tedavi merkezi sayısının 47’ye yatak kapasitesinin ise 1054’de yükseltilmiştir.  
29 ilde yataklı tedavi merkezi bulunmaktadır. 

Tedavi ve Denetimli Serbestlik Hizmetleri 
Tedavi ve denetimli serbestlik hizmetleri ülkemizde 2006 yılında faaliyete geçmiştir. 

Madde ile ilgili suçlardan adli işlem gören ve madde bağımlılığı bulunan hastaların tedavi 
sürecine yasal motivasyonla dahil olmaları hedeflenmiştir. Madde bağımlılığında tedavi 
gönüllü olabileceği gibi bazı zorlamalar sonucunda da tedaviye başvuru olabilmektedir. Tedavi 
başvurusu ister gönüllü olun, ister zorlamalar sonucu olsun tedavinin aşamaları aynıdır. 
Denetimli serbestlik tedavi tedbiri kapsamında tedavi kurumlarına yönlendirilen hastalar 2015 
yılında Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlık tesislerinde 
tedavi hizmetlerinin standart bir şekilde sunulması amacıyla yayınlanan 2015/11 sayılı 
Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri Genelgesi çerçevesinde tedavi programına alınır. 
Tedavi süreci boyunca hastalar değerlendirilir. İlaç tedavisine başlanabilir. İdrarda madde 
metaboliti testleri yapılır. Yatışının gerekli olduğu düşünülen hastalar yatırılabilir ya da yataklı 
tedavi kurumlarına sevk edilebilir. Hastaların tedavi süreçlerindeki uyumları değerlendirilerek, 
Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine kanaat içeren rapor gönderilir. 

Ülkemizde 79 ilde 115 sağlık kurumunda denetimli serbestlik tedavi hizmeti 
verilmektedir.  
Tablo 30. Son 4 yılda Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinde Ayaktan ve Yatarak Tedavi 

Gören Hasta Sayılarının Dağılımı 
Yıl Ayaktan Tedavi Görenler Yatarak Tedavi Görenler Toplam 
2013 246.586 11.855 258.441 
2014 259.213 13.053 272.266 
2015 209.502 19.438 228.940 
2016 240.369 13.913 254.282 

Laboratuvar Hizmetleri 
Yasadışı ve kötüye kullanılan ilaç ve madde analizleri madde bağımlılığında tanı ve 

tedavi aşamalarında kullanılabilmektedir. Klinik uygulamada bu analizler genellikle idrar 
numunelerinden yapılmaktadır. Ancak diğer vücut sıvılarından, kıl ve tırnaklardan da analiz 
yapmak mümkündür. Numunelerin uygun ortamda alınması, numune bütünlüğü önemlidir. Bu 
nedenle numune alma süreci, analiz ve analiz sonrası süreç Sağlık Bakanlığı tarafından 
7.07.2014 tarihli ve 2014/22 sayılı “Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi 
Yapan Tıbbi Laboratuvarlar ile Madde Bağımlılığı Teşhis ve Tedavi Merkezlerindeki Tıbbi 
Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge” ile belirlenmiştir. 

Klinik kullanımda tarama testleri kullanıldığından bazı durumlarda test sonuçlarının daha 
güvenilir yöntemlerle doğrulanması gerekmektedir. Doğrulama analizleri, kütle spektrometresi 
ile kombine edilmiş gaz veya likit kromatografisi (tandem) kütle spektrometresi gibi ileri, 
hassas ve geçerliliği kanıtlanmış yöntemler kullanılarak yapılır. Doğrulama testi klinik 
değerlendirmeyi yapan hekim tarafından veya kişinin itirazı ile adli makamlar tarafından talep 
edilmesi halinde yapılmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı tarafından 27.03.2015 tarihinde 2015/4 sayılı “İdrar Numunelerinde 
Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Doğrulama Laboratuvarlarının 
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Grafik  23. İllere Göre Tedavi ve Denetimli Serbestlik Kararları 

 

        
  
Tablo 31. Yıllara Göre Denetimli Serbestlik Kararları  

 
Yıllar Toplam Karar Sayısı Tedavi Denetimli  

Serbestlik Karar Sayısı 
2006 7.185 3.849 
2007 21.072 10.805 
2008 57.886 26.553 
2009 77.928 38.484 
2010 106.018 59.921 
2011 130.405 86.542 
2012 223.967 117.950 
2013 359.903 140.938 
2014 473.266 167.308 
2015 542.355 146.278 
2016 594.948 98.447 
2017 614.951 84.398 

31 Mart 2018 tarihi itibarıyla denetimli serbestlik kapsamında toplam 565.997 denetimli 
serbestlik kararının infazına devam edilmektedir. Bu kararların 3.200’ü çocuk olmak üzere 
toplam 58.824’ü tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri kararlarını oluşturmaktadır. 
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4.2.3.3 İnternet Bağımlılığının Zararları 
Günümüzde milyonlarca çocuk internette saatlerce kalmakta ve bu sürede pornografi 

dâhil olmak üzere her türlü zararlı siteyle karşı karşıya kalmaktadır. 
İnternetin aşırı kullanımının bireye verdiği zararlar arasında; 
 Uyku düzeninde bozulma, 
 Sağlıksız beslenme, 
 Gözlerde kuruluk, 
 Bel ve sırt çevresinde ağrı, 
 Kişisel temizliği aksatma,  
 Yalnız ve mutsuz hissetme, 
 Asosyal davranma, 
 Özgüvende düşüş, 
 Çevreyle arasındaki ilişkinin zayıflaması ya da kopması, 
 Sosyal kaygı düzeyinde ve saldırganlık davranışlarında yükselme, 
 İçe dönüklük (çekinme-kaçınma hâli), 
 Giderek yalnızlaşma ve yüz yüze ilişki kurmakta güçlük yaşama gibi zararlar 

gösterilmektedir.391 
4.2.3.4 Dünyada ve Türkiye’de İnternet Bağımlılığı Verileri 
2017 yılında yapılan araştırmaya göre Avrupa nüfusunun %80,2’si, Kuzey Amerika 

nüfusunun %88,1’i, dünya nüfusunun ise %51,7’si aktif bir şekilde internet 
kullanmaktadır.392 
Grafik  24. 2017 Yılındaki Aktif İnternet Kullanıcı Yüzdesi 

 
Kaynak: Internet World Stats 

 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafında Temmuz 2017 yılında yayınlanan 

rapora göre 15-24 yaş arasındaki gençlerin %70’i internet kullanmaktadır. İnternet kullanan 
830 milyon gencin 320 milyonu (%39) Çin ve Hindistan’da yaşamaktadır. İnterneti 
kullanmayan gençlerin %90’ının Afrika, Pasifik ve Asya kıtasında yaşadığı belirtilmiştir.393 

391 Yeşilay Teknoloji Bağımlılığı Modülü, 2016, İstanbul 
392 “World Internet Users and 2017 Population Stats”,  http://www.internetworldstats.com/stats.htm (Erişim 

Tarihi: 26.10.2017) 
393 International Telecommunications Union, ICT Facts and Figures, Temmuz, 2017 
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Aşağıda yer alan grafik bölgeler itibariyle gençlerin internet kullanım yüzdelerini 
göstermektedir. 

 
Kaynak: ICT Facts and Figures, International Telecommunications Union 

 
Rapor, internet kullanımının toplam dünya nüfusunda %48 olduğunun belirtirken 

gençlerde bu oranın %70,6 oranında olduğu ifade etmektedir. Toplam nüfusla genç nüfusun 
internet kullanım oranlarının birbirlerine en yakın olduğu kıta Avrupa olurken, internet 
kullanımı açısından toplam nüfusla genç nüfus arasında en çok farkın bulunduğu kıta Asya 
ve Pasifiktir. 

İnternetin zararlarından biri olan cinsel içerikle karşılaşma “Avrupa Çevrimiçi 
Çocuklar Projesi” anketlerine göre “9-12 yaş arasındaki çocukların %14’ü geçen 12 ay 
içinde açıkça cinsel içerikli – örneğin insanları çıplak veya cinsel ilişki halinde gösteren” 
çevrimiçi görüntüler görmüştür. Tüm medya türlerine bakıldığında, geçtiğimiz 12 ay 
içerisinde, günümüzde TV, film ve video kadar yaygın pornografi kaynağı olan internet 
aracılığıyla çocukların %23’ü cinsel veya pornografik içerik görmüştür. Çevrimiçi cinsel 
fotoğraf gördüklerinde rahatsız olanların %53’ü en son böyle bir durum ile karşılaştığında 
başka birine bunu anlatmıştır – %33’ü arkadaşına, %25’i ebeveynine. Öte yandan, %25’i bir 
süreliğine internet kullanmayı bırakmış ve çok azı bazı filtre veya bağlantı ayarlarını 
değiştirmiştir.394 

Türkiye’de izlenme oranı ise dünya geneline göre artış göstermiş ve 2011 yılından 
itibaren ivme kazanmıştır. Türk kullanıcıların ulaştığı cinsel içerikli site sayısı 1.200.000 
iken Dünya’daki toplam cinsel içerikli site sayısının 26 milyon olduğu ifade edilmiştir.395 

TÜİK’in 2017 yılında yapmış olduğu araştırmaya göre 2016 yılından %76,3 olan 
hanelerdeki internet erişimi oranı 2017’de %78,3’e yükselmiştir. 16-74 yaş arasındaki 

394 Euro Kids Online, Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Projesi Özet Bulguları, http://eukidsonline.metu.edu.tr 
(Erişim Tarihi: 02.01.2018) 

395T24 Bağımsız İnternet Gazetesi, “Dünyada 26 milyon pornografik site var”, 
http://t24.com.tr/haber/dunyada-26-milyon-pornografik-site-var,200371 Erişim Tarihi: 26.12.2017 
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bireylerin internet kullanımı 2016 yılında %61,2 iken 2017 yılında bu oran %66,8’e 
ulaşmıştır.  

 
Kaynak: TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017. 

 
Hanehalkı bilişim teknoloji kullanım araştırmasına göre 2016 yılında %76,3 olan 

hanelerdeki internet erişimi 2017’de %80,7’ye yükselmiştir.396 
Türkiye’de 2015 yılında yapılan araştırmaya göre 06-15 yaş grubundaki çocukların 

bilgisayar, internet ve cep telefonu kullanım oranları sırasıyla %60,5, %50,8 ve %24,3’tür. 
Bu oranlar 06-10 yaş grubundaki çocuklarda sırasıyla %48,2, %36,9 ve %11’dir. 11-15 yaş 
grubundaki çocuklarda ise sırasıyla %73,1, %65,1 ve %37,9 şeklindedir.  

2017 yılında Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Prof. Dr. Osman Toga Arıcak tarafından 
“Problemli İnternet Kullanımına Etki Eden Çevresel Etkenler Araştırma Projesi” 
yürütülmüştür. Araştırmanın saha çalışmaları 21 Nisan-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün izni ile İstanbul il sınırları içinde gerçekleştirilmiştir. 
Bu araştırmanın evreni İstanbul il sınırları içinde Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, 
Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, 
Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, 
Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Tuzla, Ümraniye, 
Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerindeki 12-19 yaş arası ortaokul ve lise öğrencileridir. 
Araştırmanın örneklemini ise bu ilçelerdeki okullarda öğrenim gören 6116 öğrenci arasından 
amaçlı ve uygun örnekleme tekniği ile seçilen 520 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin 
209’u kız, 311’i erkek öğrencidir. Öğrencilerin yaş ortalaması ise 14.89’dur (± 1,79). 

Katılımcıların yaklaşık dörtte üçünün kendilerine ait bilgisayarı ve akıllı telefonu 
bulunmaktadır. Yarıdan fazlası da cep telefonundan oyun oynadığını belirtmiştir. 

Katılımcıların %55’i her gün oyun amaçlı olarak interneti kullanmakta ve tüm 
katılımcıların yaklaşık yarısı da internete her girişte iki saat ve üzeri oyun oynamaktadır. 
Tüm öğrencilerin yaklaşık dörtte biri internete her girişinde dört saat ve üzeri oyun 
oynadığını ifade etmiştir. 

396TÜİK, “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”, 2017, 
http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24862, (Erişim Tarihi: 03.01.2018). 
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 Sık sık arama veya mesaj olup olmadığını kontrol etmek amacıyla akıllı telefonun 
ekranına bakma,  

 Akıllı telefonu 24 saat hiç kapatmama, yatakta akıllı telefon ile uyuma, 
 Endişe ve stres yarattığından ötürü yüz yüze sosyal etkileşimi çok sınırlı tutma ve 

yeni teknolojiler ile iletişim kurmayı tercih etme,  
 Akıllı telefon kullanma nedeniyle büyük masraflara ve borçlara maruz kalma olarak 

sıralanmıştır.”402 
4.2.4.2 Dünya’da ve Türkiye’de Akıllı Telefon Bağımlılığı Verileri 
Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun 2017 yılında yayınladığı Pazar Verileri Raporu’na 

göre Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant nüfuz oranı %14,4 iken OECD ülkeleri nüfuz 
ortalaması %30,1’dir. Mobil genişbant nüfuz oranı Türkiye’de %70,7 iken OECD ortalaması 
%99,3’dür. 
Grafik  25. OECD Ülkelerinde Sabit-Mobil Genişbant İnternet Yaygınlığı (%) 

 
Kaynak: Pazar Verileri Raporu 2017 Yılı, 3. Çeyrek, BTK, 2017 

ABD’de üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada, 404 öğrencinin beşte 
biri kendisini akıllı telefona tam bağımlı, yarısına yakını ise fazlasıyla bağımlı olarak 
tanımlamaktadır.  

Üniversite öğrencilerinin cep telefonu satın alma ve kullanımını etkileyen faktörlerin 
belirlenmesine yönelik yapılan bir başka araştırmada, öğrencilerin yaklaşık % 90’ının cep 
telefonu kullandığı görülmüş buna karşılık sadece % 10’luk bir kesimin cep telefonu 
kullanmadığı belirlenmiştir.403 (Akt: Karaaslan İ., Budak L. 2012, Gülmez, 2005) 

Pakistan’da 200 tıp öğrencisi ile yapılan çalışmada nomofobi % 39,5 oranında 
çıkmıştır.404 Mobil telefon bağımlılığının başlangıç yaşı 13’lere kadar düşmekte ve 

402 ERDEM, Haluk, KALKIN, Gökdeniz, TUREN, Ufuk, “Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) 
Yayılımı: Türkiye'den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi”, Bilişim Teknolojileri 
Dergisi, Ocak 2017, C.10, S.1. 

403 KARAASLAN İlknur, BUDAK Leyla, “Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Özelliklerini 
Kullanımlarının ve Gündelik İletişimlerine Etkisinin Araştırılması”, Journal of Yasar University, 2012. 

404 Pavithra MB, Suwarna Madhukumar, Mahadeva Murthy TS. [Article Online]A Study on Nomophobia - 
Mobile Phone Dependence, Among Students of a Medical College in Bangalore. National Journal of 
Community Medicine. 2015;  6(3): 340-344.  
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Komisyon Üyeleri ve Seçim Çevreleri 
Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak Tedbirlerin 

Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan (10/2101, 135, 2103, 298, 1150, 2002, 2104, 2112, 2113) Esas 

Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 
BAŞKAN BAŞKANVEKİLİ SÖZCÜ KÂTİP 

    
İsmail BİLEN 

Manisa 
Necip KALKAN 

İzmir 
İbrahim Halil FIRAT 

Adıyaman 
Ali AYDINLIOĞLU 

Balıkesir 
 

KOMİSYON ÜYELERİ 
 

    
Orhan SARIBAL 

Bursa 

Şahin TİN 
Denizli 

 

Okan GAYTANCIOĞLU 
Edirne 

Canan Candemir ÇELİK 
Gaziantep 

 
Ahmet Kenan 
TANRIKULU 

İzmir 

 
Kamil Okyay SINDIR 

İzmir 

 
Müslüm DOĞAN 

İzmir 
 

 
Ahmet TAN 

Kütahya 

 
Mazlum NURLU 

Manisa 

 
Erdoğan ÖZEGEN 

Niğde 

 
Celil GÖÇER 

Tokat 
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D. KOMİSYON ÇALIŞMALARI SÜRECİ 

Çalışma süresi içerisinde 8 toplantı yapan Komisyonun çalışmaları sırasında tam 

tutanak tutulmuş, komisyonda görevli uzmanların rapor yazımında yararlanması amacıyla 

ilgili kurum ve kuruluşlarından belge ve bilgiler temin edilmiştir.  

Komisyon aşağıda belirtildiği üzere 24-27 Mart 2018 tarihlerinde Denizli, Manisa ve 

İzmir illerine,  5-9 Nisan 2018 tarihlerinde Elazığ, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve 

Mardin illerine, 13-15 Nisan 2018 tarihlerinde de Tokat iline çalışma ziyaretinde 

bulunmuştur.  

Taslak Komisyon Raporu, Komisyon üyelerine 27.04.2018 tarihinde dağıtılmıştır. 

Komisyon üyeleri bu Taslak Rapor üzerindeki değerlendirme ve görüşlerini ise; 02.05.2018 

tarihine kadar Komisyon Başkanlığına iletmişlerdir.  

Üyelerden gelen öneri ve görüşler çerçevesinde nihai şekli verilen söz konusu 

Komisyon Raporu, 09.05.2018  tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. 

D.1. Komisyonda Yapılan Toplantıların Konusu, Bilgi Alınanlar ve Tutanaklar 

D.1.1. 10.01.2018 Tarihli Başkanlık Divanı Seçimi 

Başkanlık Divanı Seçimi yapılarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye 

belirlenmiştir. 

D.1.2. 18.01.2018 Tarihli (1.) Toplantı 

Komisyonun çalışma programının belirlenmesi, Komisyon’da görevlendirilecek 

uzman ve danışmanların değerlendirilmesi, Komisyonda dinlenecek kamu kurumları, 

sendikalar, meslek örgütleri, üniversiteler ile diğer ilgili kişilerin tespit edilmesi konuları 

görüşülmüştür. 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2043  

D.1.3. 31.01.2018 Tarihli (2.) Toplantı 

Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alınan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Gökhan KIZILCI Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM Bahçe Bitkileri 
Araştırmaları Daire Başkanı 

Sinem GÜLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM Bahçe Bitkileri 
Araştırmaları Ziraat Mühendisi  

Ali Rıza TÜRKER 
Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı 

Yurtcan BİRYOL Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü 
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Dr.Mübeccel 
TOPUZOĞLU 

Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ar-Ge Müdürü 

Akay ÜNAL Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü 

Mahmut FIRAT Adıyaman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Sadık ÖZKASAP Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2045  

D.1.4. 01.02.2018 Tarihli (3.) Toplantı 

Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alınan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Prof. Dr. Rüstem CANGİ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

İlhan ZİNCİRCİOĞLU İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi 

İbrahim TEFENLİLİ Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2052  

D.1.5. 08.02.2018 Tarihli (4.) Toplantı 

Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alınan 

Kişi Kurumu/Görevi 

İsmail KEMALOĞLU 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu 
Başkanı 

Selahattin KÜLCÜ 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu 
Başkanı 

Ali N. BAŞMAN Şarap Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2061  

D.1.6. 15.02.2018 Tarihli (5.) Toplantı 

Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alınan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Adem BAŞAR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yrd. 

Hakan KALENDER 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 
Başkanı 
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Prof. Dr. İbrahim 
SARAÇOĞLU 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2077  

D.1.7. 22.02.2018 Tarihli (6.) Toplantı 

Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alınan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Adnan ÜNSAL Ahmetli Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Hüseyin SOYGÜR Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Nejdet TÜRK  Alaşehir Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Erdal ZİYAN Gölmarmara Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Hüseyin ALTINDAĞ Manisa Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Yetiş AKSOY Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Ali İhsan ÜLGEN Sarıgöl Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Yılmaz ORCAN Turgutlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Abdullah ŞENOL Turgutlu Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Ozan DİREN Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Yönetim 
Kurulu Üyesi 

Mustafa Serhat ORHAN ORKA Tarım Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa ÖZGÜR Özgür Tarım Yönetim Kurulu Başkanı 

Abdullah TUĞRUL Tuğrul Tarım Yönetim Kurulu Başkanı 

Ali UÇAK Uçak Kardeşler Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Üyesi 

Cengiz BALIK CENA Group Yönetim Kurulu Başkanı 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2084  

D.1.8. 01.03.2018 Tarihli (7.) Toplantı 

Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alınan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Birol CELEP 
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı  

Faruk FIRATOĞLU   Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı 

Haluk ÇAĞLAR Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve 
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Kredilendirme Daire Başkanı 
Mehmet Lokman 
RAMAZANOĞLU 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teşkilatlanma Daire 
Başkanı 

Bekir ENGÜRÜLÜ 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları Daire 
Başkanı 

Ahmet TACİROĞLU 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Toplulaştırma Şube 
Müdürü 

Cengiz ÖZER 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2093  

D.1.9. 08.03.2018 Tarihli (8.) Toplantı 

Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir. 

Bilgi Alınan 

Kişi Kurumu/Görevi 

Muharrem SELÇUK Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol 
Genel Müdürü 

İsmail KAYA Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 

Tarık MEMİŞ Manisa Alaşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 

Gültekin AYDOĞUŞ Manisa Salihli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-
Ziraat Mühendisi 

İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır. 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2104  

D.2. Çalışma Ziyaretleri, Yerinde İncelemeler ve Diğer Faaliyetler 

D.2.1. 24-27.03.2018 Tarihli Denizli, Manisa ve İzmir Çalışma Ziyareti 

Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak 

Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu; 

Komisyonun araştırma alanına dair uygulamaların yerinde incelenmesi ve sorunların tespit 

edilmesi amacıyla 24-27.03.2018 tarihlerinde Denizli, Manisa ve İzmir illerine çalışma 

ziyareti gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyaretine Komisyon Başkanı Manisa Milletvekili 

İsmail BİLEN, İzmir Milletvekili Necip KALKAN, Balıkesir Milletvekili Ali 

AYDINLIOĞLU, Kütahya Milletvekili Ahmet TAN, Denizli Milletvekili Şahin TİN, Bursa 

Milletvekili Orhan SARIBAL, Edirne Milletvekili Okan GAYTANCIOĞLU, İzmir 

Milletvekili Kamil Okyay SINDIR ve Manisa Milletvekili Mazlum NURLU olmak üzere 9 

kişilik milletvekili heyeti, Komisyon uzmanları ve diğer TBMM personeli katılmıştır. 
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E. KOMİSYONDA GÖREVLENDİRİLENLERİN LİSTESİ 

Komisyonda görevlendirileceklerin Komisyonun görev sahasına giren alanlarda 

ihtisas sahibi olmaları gözetilmiştir. Komisyon çalışmalarında ve rapor yazımında katkıda 

bulunmak üzere toplam 9 uzman Komisyonda görevlendirilmiştir. 

İSİM UNVANI KURUMU 

Fatih TOPSAK Yasama Uzmanı TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı 

Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ Öğretim Üyesi Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi  

Prof. Dr. Rüstem CANGİ Öğretim Üyesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Adem YAĞCI Öğretim Üyesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi 

Mübeccel TOPUZOĞLU Ziraat Y. Mühendisi TARİŞ 

Ferya TAŞÇI Ziraat Y. Mühendisi 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü 

Doğanay Nafiz İLHAN İstihdam Uzmanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Abdullah ÇİFTÇİ Uzman Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Ömer ÇELİK Uzman 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 
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1 BİRİNCİ BÖLÜM 

BAĞCILIK SEKTÖRÜ VE ÜZÜM ÜRETİCİLİĞİ 
1.1 BAĞCILIĞIN TARİHÇESİ VE BAĞCILIĞIN GENEL DURUMU 

Bağcılığın tarihi Anadolu uygarlıkları ile iç içedir. M.Ö. 2000 yıllarında Anadolu’ya 

gelerek 600 yıllık büyük bir uygarlık kuran Hititlerden bağcılığın önemini anlatan çok sayıda 

arkeolojik buluntu günümüze kadar ulaşmıştır.1 Ayrıca, bu döneme ait kaya resimleri ve 

heykellerde üzüme ait figürlerin yer alması, Hitit kanunlarında bağların ve ürünün 

korunmasına yönelik özel hükümlere yer verilmesi, Boğazköy metinlerinde kuru üzümden 

söz edilmesi, sosyal ve ekonomik açıdan Anadolu bağcılığının önemini günümüze taşıyan 

diğer belgelerdir. Asma (Vitis vinifera L.) ılıman kuşak bitkisi olup dünya üzerinde 30o - 50o 

kuzey ve güney enlemleri arasında yetişir (Şekil 1).  

Yabani olan bitkinin, M.Ö. 6000’den sonra kültüre alındığı, meyvelerinin taze veya 

kuru olarak tüketildiği tahmin edilmektedir. Radyo karbon tekniği ile yaşları belirlenen toplu 

haldeki çekirdekler; günümüzden 10.000 yıl önce de bağcılığın bilindiğini göstermektedir.2 

Eski Mısırlılar, Hipokrat, Teofrast, Dioskorides, Plinus ve Galen bitkinin tıbbi özelliklerini 

anlatmışlardır.3 

Hititlerden günümüze kalan eserlerin çoğunda asma, üzüm ve şarap resmedilmiştir.4 

Ön Hititler tarafından kurulan ve merkezi Konya Ereğli’nin 4 km güneyindeki Aydınkent 

(İvriz) Köyünde bulunan Tuvana Krallığı’ndan (M.Ö. 1200-742) günümüze kalan en önemli 

eser Kral Warpalavas’a ait İvriz Kaya Kabartması’dır (Resim 1). 

Şekil 1: Asma (Vitis Vinifera L.) Yetiştiriciliğinin Dünya Üzerindeki Dağılımı5 

 

1 Oraman, M.N., (1965), Arkeolojik Buluntuların Işığı Altında Türkiye Bağcılığının Tarihçesi Üzerine 
Araştırmalar I., Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı, C.2, S.15, Ankara, s.96-108.  

2 Ağaoğlu, Y.S., (1999), Bilimsel ve Uygulamalı Bağcılık (Cilt I, Asma Biyolojisi), Rekmay Ltd., Ankara. 
3 Bombardelli, E., Morazzoni, P. (1995), Vitis vinifera L. Fitoterapia, S.66 (4),  s.291-317. 
4 Akurgal, E., (1995), Anadolu Uygarlıkları, Net Yayınevi, İstanbul, s.142-153. 
5 Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nün Komisyona Sunduğu 31 Ocak 2018 tarihli Bilgi Notu. 
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F. KOMİSYONA SUNULAN RAPORLAR VE BELGELER  
Sıra 
No 

Kurum/Kuruluş Tarih Sayı Konusu 

1 
Tariş Üzüm Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği 31.01.2018 228153 Bilgi ve Belge Talebi 

2 Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü 

31.01.2018 228142 Bilgi ve Belge Talebi 

3 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
/ Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

09.02.2018 232858 Bilgi ve Belge Talebi 

4 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı / İç 
Ticaret Genel Müdürlüğü 09.03.2018 248192 Bilgi ve Belge Talebi 

5 Denizli Ticaret Borsası 13.03.2018 249380 Bilgi ve Belge Talebi 

6 İzmir Ticaret Borsası 13.03.2018 249383 Bilgi ve Belge Talebi 

7 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
/ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

13.03.2018 249705 Bilgi ve Belge Talebi 

8 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
/ Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü 

14.03.2018 250421 Bilgi ve Belge Talebi 

9 Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 14.03.2018 250403 Bilgi ve Belge Talebi 

10 
Manisa Şehzadeler Ziraat Odası 
Başkanlığı 14.03.2018 250407 Bilgi ve Belge Talebi 

11 Ege İhracatçı Birlikleri 15.03.2018 250898 Bilgi ve Belge Talebi 

12 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı / İŞKUR 16.03.2018 251190 Bilgi ve Belge Talebi 

13 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı / Çalışma Genel 
Müdürlüğü 

27.03.2018 258881 Bilgi ve Belge Talebi 

14 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 28.03.2018 260039 Bilgi ve Belge Talebi 

15 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı / SGK 02.04.2018 261883 Bilgi ve Belge Talebi 

16 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
/ Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

03.04.2018 262703 Bilgi ve Belge Talebi 

17 Ekonomi Bakanlığı 09.04.2018 265595 Bilgi ve Belge Talebi 

18 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
/ Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi 
Başkanlığı 

17.04.2018 270615 Bilgi ve Belge Talebi 

19 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
/ Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü 

20.04.2018 272575 Bilgi ve Belge Talebi 
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1 BİRİNCİ BÖLÜM 
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1 Oraman, M.N., (1965), Arkeolojik Buluntuların Işığı Altında Türkiye Bağcılığının Tarihçesi Üzerine 
Araştırmalar I., Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı, C.2, S.15, Ankara, s.96-108.  

2 Ağaoğlu, Y.S., (1999), Bilimsel ve Uygulamalı Bağcılık (Cilt I, Asma Biyolojisi), Rekmay Ltd., Ankara. 
3 Bombardelli, E., Morazzoni, P. (1995), Vitis vinifera L. Fitoterapia, S.66 (4),  s.291-317. 
4 Akurgal, E., (1995), Anadolu Uygarlıkları, Net Yayınevi, İstanbul, s.142-153. 
5 Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nün Komisyona Sunduğu 31 Ocak 2018 tarihli Bilgi Notu. 
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M.Ö. 800 yıllarında Orta Anadolu’da 

kurulan Frig Devleti Kralı Midas’ın 

Ankara’nın kurucusu olduğu, Anküra denen 

gemi çapasını ilk bulan kişi olarak kente de 

bu adı verdiği ya da Farsça’da üzüm 

anlamına gelen Engürü adının kullanıldığı 

ve değişerek Ankara adına ulaşıldığı tarihi 

kaynaklarda belirtilmektedir. M.Ö. 7. 

yüzyılda Batı Anadolu’da Gediz ve 

Menderes Irmakları arasındaki bölgede devlet kuran Frigler ve Lidyalılar’da en önemli 

tanrılar doğa tanrıları Kybele, Artemis ve Dionysos’du. Dionysos ormanlarda vahşi 

hayvanlarla yaşadığına inanılan şarap, bitki ve tarım tanrısıydı.6 

Bu ve benzeri tarihi buluntular; Türkiye’de önemli bir kültür bitkisi olan asmanın 

Anadolu’da köklü bir geçmişe sahip olduğu, kültürü yapılarak yetiştirildiği ve Anadolu 

kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. 

1.2 DÜNYADA BAĞCILIK SEKTÖRÜNÜN DURUMU  

2016 yılı BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünyada yaklaşık 7,1 

milyon ha alan üzerinde 77 milyon ton üzüm üretimi gerçekleşmiştir. 2002 yılına göre dünya 

üzüm üretim alanı %4,48 oranında azalmıştır (7,4 milyon ha). Türkiye 435 bin hektar 

bağ  alanı varlığı  ile  İspanya, Çin, Fransa ve İtalya’dan sonra 5. sırada; 4 milyon ton üretim 

ile Çin, İtalya, ABD, Fransa, İspanya’dan sonra %5,2’lik oran ile 6. sırada yer almaktadır 

(Tablo 1,2,3).  

Tablo 1: Dünya Üzüm Üretim Alanı (ha) 

Ülkeler 2002 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
İspanya 1.186.107 963.095 943.000 946.970 931.065 941.056 920.108 
Çin 392.400 596.900 665.600 714.600 767.200 802.144 843.407 
Fransa 861.575 764.124 760.805 760.546 757.948 752.101 757.234 
İtalya 836.330 725.353 696.756 725.564 702.904 672.858 668.087 
Türkiye 530.000 472.545 462.296 468.792 467.093 461.956 435.227 
ABD 384.431 388.539 389.349 421.651 418.607 413.873 409.947 
Arjantin

nnnnnn

nn 

205.919 218.000 220.000 223.580 226.388 224.707 223.944 
İran 272.000 212.400 215.000 224.661 213.111 202.000 207.329 
Şili 170.726 202.000 204.000 192.082 198.028 199.027 203.127 
Diğer 

Ülkeler 

2.589.816 2.508.142 2.478.167 2.430.275 2.442.168 2.456.814 2.428.332 
Toplam 7.429.304 7.051.098 6.969.373 7.108.721 7.124.512 7.126.536 7.096.742 

Kaynak: FAO, 2016                 

6 Akurgal, 1995. 

Resim 1: İvriz Kaya Kabartması 

48 
 

M.Ö. 800 yıllarında Orta Anadolu’da 

kurulan Frig Devleti Kralı Midas’ın 

Ankara’nın kurucusu olduğu, Anküra denen 

gemi çapasını ilk bulan kişi olarak kente de 

bu adı verdiği ya da Farsça’da üzüm 

anlamına gelen Engürü adının kullanıldığı 

ve değişerek Ankara adına ulaşıldığı tarihi 

kaynaklarda belirtilmektedir. M.Ö. 7. 

yüzyılda Batı Anadolu’da Gediz ve 

Menderes Irmakları arasındaki bölgede devlet kuran Frigler ve Lidyalılar’da en önemli 

tanrılar doğa tanrıları Kybele, Artemis ve Dionysos’du. Dionysos ormanlarda vahşi 

hayvanlarla yaşadığına inanılan şarap, bitki ve tarım tanrısıydı.6 

Bu ve benzeri tarihi buluntular; Türkiye’de önemli bir kültür bitkisi olan asmanın 

Anadolu’da köklü bir geçmişe sahip olduğu, kültürü yapılarak yetiştirildiği ve Anadolu 

kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. 

1.2 DÜNYADA BAĞCILIK SEKTÖRÜNÜN DURUMU  

2016 yılı BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünyada yaklaşık 7,1 

milyon ha alan üzerinde 77 milyon ton üzüm üretimi gerçekleşmiştir. 2002 yılına göre dünya 

üzüm üretim alanı %4,48 oranında azalmıştır (7,4 milyon ha). Türkiye 435 bin hektar 

bağ  alanı varlığı  ile  İspanya, Çin, Fransa ve İtalya’dan sonra 5. sırada; 4 milyon ton üretim 

ile Çin, İtalya, ABD, Fransa, İspanya’dan sonra %5,2’lik oran ile 6. sırada yer almaktadır 

(Tablo 1,2,3).  

Tablo 1: Dünya Üzüm Üretim Alanı (ha) 

Ülkeler 2002 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
İspanya 1.186.107 963.095 943.000 946.970 931.065 941.056 920.108 
Çin 392.400 596.900 665.600 714.600 767.200 802.144 843.407 
Fransa 861.575 764.124 760.805 760.546 757.948 752.101 757.234 
İtalya 836.330 725.353 696.756 725.564 702.904 672.858 668.087 
Türkiye 530.000 472.545 462.296 468.792 467.093 461.956 435.227 
ABD 384.431 388.539 389.349 421.651 418.607 413.873 409.947 
Arjantin

nnnnnn

nn 

205.919 218.000 220.000 223.580 226.388 224.707 223.944 
İran 272.000 212.400 215.000 224.661 213.111 202.000 207.329 
Şili 170.726 202.000 204.000 192.082 198.028 199.027 203.127 
Diğer 

Ülkeler 

2.589.816 2.508.142 2.478.167 2.430.275 2.442.168 2.456.814 2.428.332 
Toplam 7.429.304 7.051.098 6.969.373 7.108.721 7.124.512 7.126.536 7.096.742 

Kaynak: FAO, 2016                 

6 Akurgal, 1995. 
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Tablo 2: Dünya Üzüm Üretim Miktarı (Bin Ton) 

Ülkeler 2002 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Çin 4.480 9.067 10.543 11.647 12.628 13.755 14.843 
İtalya 7.394 7.445 5.819 8.010 6.931 7.915 8.202 
ABD 6.658 6.757 6.662 7.831 7.152 6.965 7.098 
Fransa 6.854 6.589 5.238 5.541 6.173 6.258 6.247 
İspanya 5.935 5.809 5.339 7.483 6.223 5.799 5.934 
Türkiye 3.500 4.296 4.234 4.012 4.176 3.650 4.000 
Şili 1.750 3.149 2.800 2.376 2.457 2.415 2.474 
İran 2.704 2.113 2.150 2.184 2.057 2.400 2.450 
Arjantin 2.281 2.890 3.200 2.872 2.635 2.416 1.758 
Diğer Ülkeler 20.476 21.877 23.142 24.490 24.068 25.263 24.433 
Toplam 62.032 69.992 69.127 76.446 74.500 76.836 77.439 

Kaynak: FAO, 2016  

FAO 2016 yılı verileri incelendiğinde, İspanya üretim alanı olarak dünyada ilk sırada 

yer almasına rağmen, birim alandaki verim (645 kg/da) düşüklüğü nedeniyle dünya üretim 

miktarı bakımından 5. sırada yer almaktadır. Yine ABD, üretim alanı olarak dünyada 6. 

sırada yer almasına rağmen dekarda 1.731 kg’lık verim ile dünya üzüm üretiminde 3. sırada 

yer almaktadır (Tablo 3). Üzüm hasat edilen alan bakımından önemli bir paya sahip olan 

İspanya ve Fransa gerek sofralık üzüm, gerekse kuru üzüm üretiminde verim düşüklüğü 

nedeniyle üzüm üreticisi ülkeler arasında önemli bir yer edinememiştir. 
Tablo 3: Önemli Üzüm Üretici Ülkelerde Üzüm Verim Miktarı (kg/da) 

Ülkeler 2002 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Çin 1.142 1.519 1.600 1.623 1.640 1.710 1.756 
ABD 1.732 1.739 1.711 1.857 1.709 1.683 1.731 
İtalya 884 1.026 835 1.104 986 1.176 1.228 
Şili 1.025 1.559 1.569 1.237 1.240 1.213 1.218 
İran 994 995 1.000 972 965 1.188 1.182 
Türkiye 660 909 916 976 1.200 790 919 
Arjantin 1.108 1.326 1.273 1.284 1.164 1.075 785 
Fransa 795 862 702 729 814 832 825 
İspanya 500 603 555 790 668 616 645 
Dünya 

Ort.  

835 993 962 1.076 1.046 939 912 
 Kaynak: FAO, 2016               

Güney Yarım Küre ülkelerinden G. Afrika, Peru ve Arjantin’de sofralık üzüm 

üretimi artmaktadır.  İklim değişikliği, çiçeklenme döneminde yağan dolu ve yaşanan 

kuraklıktan dolayı alan olarak azalma görülse de teknolojide meydana gelen gelişmeler 

verimliliği arttırmıştır. 

Üzümler sofralık, kurutmalık, şaraplık ve şıralık olarak değerlendirilmektedir. 

Ülkelere göre üzüm değerlendirme biçimleri Şekil 2’de verilmişir.  
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Tablo 2: Dünya Üzüm Üretim Miktarı (Bin Ton) 

Ülkeler 2002 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Çin 4.480 9.067 10.543 11.647 12.628 13.755 14.843 
İtalya 7.394 7.445 5.819 8.010 6.931 7.915 8.202 
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İspanya 5.935 5.809 5.339 7.483 6.223 5.799 5.934 
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Diğer Ülkeler 20.476 21.877 23.142 24.490 24.068 25.263 24.433 
Toplam 62.032 69.992 69.127 76.446 74.500 76.836 77.439 

Kaynak: FAO, 2016  

FAO 2016 yılı verileri incelendiğinde, İspanya üretim alanı olarak dünyada ilk sırada 

yer almasına rağmen, birim alandaki verim (645 kg/da) düşüklüğü nedeniyle dünya üretim 
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sırada yer almasına rağmen dekarda 1.731 kg’lık verim ile dünya üzüm üretiminde 3. sırada 

yer almaktadır (Tablo 3). Üzüm hasat edilen alan bakımından önemli bir paya sahip olan 

İspanya ve Fransa gerek sofralık üzüm, gerekse kuru üzüm üretiminde verim düşüklüğü 

nedeniyle üzüm üreticisi ülkeler arasında önemli bir yer edinememiştir. 
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Şekil 2: Ülkelere Göre Üzüm Değerlendirme Şekilleri 

 
Kaynak: OIV, 2017 

2015 yılı değerlerine göre dünya üzüm değerlendirme payları; %47,3’ü şaraplık, 

%8’i kurutmalık, %35,8’i sofralık yaş olarak değerlendirilmektedir. Son 15 yıl içerisinde 

şaraplık üzüm üretimi %10 azalırken, sofralık üretim payı %11 artmıştır.7                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ülkelere göre üzüm değerlendirme verileri ise Tablo 4’te gösterilmiştir. Sofralık 

üzüm üretiminde Çin, kuru üzüm üretiminde Türkiye, şaraplık üzüm üretiminde ise Fransa 

ilk sırada yer almaktadır.  
  

7 TARİŞ’in Komisyona Sunduğu 31 Ocak 2018 tarihli Bilgi Notu. 

Şekil 3: Dünya Üzüm Değerlendirme Şekli 
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Tablo 4: Dünya Üzüm Değerlendirme Şekli 

 
1.2.1 Dünyada Sofralık Üzüm  

1.2.1.1 Sofralık Üzümün Özellikleri 

Sofralık üzümlerde genellikle salkımlar büyük ve gösterişlidir. Salkımlarda bulunan 

taneler seyrek, iri, çekirdeksiz/çekirdekli, üniform renkte ve sap bağlantı kuvveti yüksektir. 

Sofralık üzümlerde tane büyüklüğü ve et yapısının sertliği önemlidir. Bu özellikler sofralık 

üzümün taşıma esnasında daha az hasar almasında fayda sağlar. Sofralık üzümlerde aromatik 

bileşikler de tercih sebebidir.  Türkiye’de ve dünyada en önemli sofralık üzüm çeşidi Sultani 

Çekirdeksiz’dir. 

Resim 2: Türkiye’de Yetişen Bazı Sofralık Üzüm Çeşitleri 

   

 

Kaynak: Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Arşivi 

1.2.1.2 Dünya Sofralık Üzüm Üretimi 

Dünya sofralık üzüm üretiminde 2012/2013 üretim sezonunda 19 milyon 164 bin ton 

olan üretim, 2016/2017 üretim sezonunda yaklaşık %17,57 artarak 22 milyon 533 bin tona 
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ulaşmıştır (Tablo 5).8 Dünya sofralık üzüm üretimindeki bu artışın nedenleri arasında; 

uygulanan yeni tekniklerin yanında yeni çeşitlerin üretimde kullanılması da etkili olmuştur.  
Tablo 5: Dünya Sofralık Üzüm Üretimi (1000 Metrik Ton)  

Ülkeler 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 
2017/18 
Aralık 

Çin 7.400 8.085        8.800 10.000 10.800     11.200    
Hindistan 2.483        2.585    2.823        2.590           2.784           3.000    
Türkiye 2.200        2.200    2.350        2.005           2.350           2.120    
AB 1.724        1.816    1.638        1.753           1.666           1.450    
Brezilya 1.440        1.437    1.492           959              970              970    
ABD 874        1.013    955           947              943              935    
Şili 1.195        1.055    939           868              916              920    
Peru 398           500    500           540              605              638    
Meksika 280           260    247           282              256              290    
G.Afrika 262           252    291           285              334              287    
Diğer 909           864    977           908              909              933    
Toplam  19.164     20.067    21.013     21.138        22.533        22.742    

Kaynak: FAO, 2016 

2010-2016 döneminde dünyada bağcılığın daha bilinçli yapılır hale gelmesi ile 

verimde ortalama %24,6 artış gözlenmiştir. Bu artış oranları Hindistan’da %102,4, Peru’da 

%71,7, Çin’de %54,8 olarak gerçekleşmiştir. Genel olarak dünya üzüm üretim değişimi %9 

olarak gerçekleşirken, sofralık üzüm üretimindeki değişim %24,6 olmuştur (Tablo 6). 
Tablo 6: Dünya Sofralık Üzüm Üretim Değişimi (1000 Metrik Ton) 

Ülkeler  2010/2016 Ortalama         Değişim (%) 

Çin 7.780 +54,8 
Hindistan 2.254 +102,4 
Türkiye 2.184 -6,7 
AB 1.807 -19,5 
Brezilya 1.466 -2,3 
Şili 1.082 -23,9 
ABD 925 +13,8 
Peru 428 +71,7 
G.Afrika 272 +20,0 
G.Kore 265 -3,3 
Diğer 873 -0,5 
Toplam 19.336 +24,6 

Kaynak: FAO, 2016 

8 United Kingdom Department of Health – Nutrient analysis of fruit and vegetables; USDA-National Nutrient 
Database; US FDA (Food and Drug Administration) – Fruits nutrition facts; EU directive 2008/100. 
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1.2.1.3 Dünya Sofralık Üzüm Tüketimi 

Dünyada sofralık üzüm tüketiminin yüksek olduğu ülkeler, üretimin de yüksek 

olduğu ülkelerdir. Dünyanın en değerli meyveleri içinde üzüm birinci sırada yer almaktadır 

(Tablo 7).  

Tablo 7: Dünyada Tüketim Açısından Değer Sıralaması (2014) 

 
Üzüm Elma Muz Karpuz Portakal Mango 

Üretim (Milyon Ton) 75 (1) 72 (2) 69 (3) 58 (4) 52 (5)  

Değer  (Milyar $) 70 (1) 50 (2) 33 (4) 38 (3) 25 (6) 32 (5) 

Kaynak: FAO, 2014 

Dünyada sofralık üzüm tüketimi 2016/2017 üretim sezonunda 22.211 bin tondur.9 

Sofralık üzüm tüketiminde Çin ilk sıradadır, onu Hindistan ve AB ülkeleri izlemektedir. AB 

içerisinde tüketim açısından lider ülke İtalya’dır. Bu ülkeyi sırasıyla; Almanya, İngiltere, 

Fransa ve İspanya izlemektedir. Türkiye 2 milyon 178 bin ton iç tüketim ile AB’yi takip 

etmektedir (Tablo 8).  

Tablo 8: Dünya Sofralık Üzüm İç Tüketimi (Bin Ton) 

Ülkeler 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 
Aralık 

Çin 7.436 8.212 8.899 10.022 10.780 11.225 
Hindistan 2.335 2.448 2.752 2.220 2.358 2.483 
AB 2.134 2.241 2.131 2.280 2.222 2.011 
Türkiye 1.992 1.997 2.094 1.831 2.178 1.901 
ABD 1.084 1.117 1.113 1.150 1.189 1.225 
Brezilya 1.429 1.443 1.490 956 960 960 
Rusya 444 407 389 346 304 424 
Güney Kore 315 329 334 316 317 328 
Ukrayna 364 352 342 273 291 295 
Peru 249 273 222 231 289 250 
Diğer 1.319 1.249 1.186 1.287 1.323 1.289 
Toplam 19.101 20.066 20.912 20.912 22.211 22.391 

Kaynak: USDA, 2017 

1.2.1.4 Sofralık Üzüm Market Talepleri  

Uluslararası seviyede, OIV ve CODEX standartları sofralık üzüm için ürünlerin taze 

olarak müşterilere iletilmesini belirleyen kriterleri oluşturmuştur.  

9 USDA, 2017. 
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Kaynak: FAO, 2014 

Dünyada sofralık üzüm tüketimi 2016/2017 üretim sezonunda 22.211 bin tondur.9 

Sofralık üzüm tüketiminde Çin ilk sıradadır, onu Hindistan ve AB ülkeleri izlemektedir. AB 

içerisinde tüketim açısından lider ülke İtalya’dır. Bu ülkeyi sırasıyla; Almanya, İngiltere, 

Fransa ve İspanya izlemektedir. Türkiye 2 milyon 178 bin ton iç tüketim ile AB’yi takip 

etmektedir (Tablo 8).  

Tablo 8: Dünya Sofralık Üzüm İç Tüketimi (Bin Ton) 

Ülkeler 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 
Aralık 

Çin 7.436 8.212 8.899 10.022 10.780 11.225 
Hindistan 2.335 2.448 2.752 2.220 2.358 2.483 
AB 2.134 2.241 2.131 2.280 2.222 2.011 
Türkiye 1.992 1.997 2.094 1.831 2.178 1.901 
ABD 1.084 1.117 1.113 1.150 1.189 1.225 
Brezilya 1.429 1.443 1.490 956 960 960 
Rusya 444 407 389 346 304 424 
Güney Kore 315 329 334 316 317 328 
Ukrayna 364 352 342 273 291 295 
Peru 249 273 222 231 289 250 
Diğer 1.319 1.249 1.186 1.287 1.323 1.289 
Toplam 19.101 20.066 20.912 20.912 22.211 22.391 

Kaynak: USDA, 2017 

1.2.1.4 Sofralık Üzüm Market Talepleri  

Uluslararası seviyede, OIV ve CODEX standartları sofralık üzüm için ürünlerin taze 

olarak müşterilere iletilmesini belirleyen kriterleri oluşturmuştur.  

9 USDA, 2017. 
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Resim 3: Hasat Zamanını Geciktirmek İçin Omcaların Örtü Altına Alınması 

 
Kaynak: Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Arşivi 

1.2.1.5 Sofralık Üzümlerde Tercih Edilen Çeşitler  

Sofralık üzüm tüketiminde uluslararası pazarda en fazla yer alan üzüm çeşidi, Sultani 

Çekirdeksizdir. Sofralık üzümde görülen talep artışı dünya pazarında yer alan ülkeleri yeni 

çeşitler geliştirmeye yönlendirmiştir. Sultani Çekirdeksiz çeşidinin yanısıra Flame Seedless, 

Crimson Seedless ve Red Globe de talep gören diğer çeşitler arasındadır.  
Tablo 9: Tüketimde Talebi Olan Çeşitler (*) 

Çeşit Üretimi Yapılan Ülkeler 

 

Alphonse Lavallèe: İri taneli, siyah renkli, gevrek 

yapılı 

Arjantin, Şili, Türkiye 

Peru 

 

Crimson Seedless: Küçük ve orta irilikte, eliptik, 

çekirdeksiz 

Mısır, İtalya, Peru, Güney Afrika, 

ABD 

 

Flame Seedless: Orta boylu, çekirdeksiz 
Arjantin, Şili, Mısır, Peru, Güney 

Afrika, ABD 

 

Hamburg Misketi: Orta irilikte, siyah taneli, 

çekirdekli, misket kokulu 

Çin, Fransa, İtalya, Arjantin, Şili, 

Türkiye, Peru 

 

Italia: Çekirdekli, iri taneli, beyaz renkli, büyük 

salkımlı 
Arjantin, Çin, İtalya 

 

Muscat of Alexandria: İri taneli, beyaz, eliptik, 

çekirdekli, büyük salkımlı, yoğun misket aromalı 

Cezayir, Arjantin, Yunanistan, Fas, 

Güney Afrika, İspanya 

 

Red Globe: Koyu pembe renkli, iri taneli, yuvarlak 
Arjantin, Avustralya, Şili, Mısır, 

İtalya, Peru, Güney Afrika, ABD 
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Sugraon: Taneler beyaz, orta irilikte, çekirdeksiz ve 

iri salkımlı 

Arjantin, Avustralya, Mısır, İtalya, 

Peru, Güney Afrika, ABD 

 

Sultanina/Sultani Çekirdeksiz: Orta/küçük taneli, 

beyaz renkli, çekirdeksiz, iri salkımlı, taneler gevrek 

yapılı 

Arjantin, Avustralya, Şili, Çin, 

Yunanistan, Hindistan, İran, Güney 

Afrika, Mısır, Türkiye, ABD 

 

Victoria: İri taneli, beyaz renkli, salkımlar sıkı Arjantin, İtalya 

Kaynak: OIV, 2016 
* Çeşitler alfabetik sıradadır. 

Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi; tüketiciler tarafından en fazla tercih edilen çeşittir. 

Bu nedenle hemen hemen tüm bağcılık yapılan ülkelerde üretimi yapılmaktadır (Tablo 9). 

Ülkelere göre tercih edilen üzüm çeşitleri farklılık gösterebilmektedir. Thompson Seedless 

çeşidinin fiyatı diğer çekirdekli çeşitlerin fiyatından daha düşüktür. Kuzey Avrupa 

ülkelerinde ve ABD’de de çekirdeksiz çeşitlere eğilim daha yüksektir. Fransa’da koyu renkli 

ve iri taneli çekirdekli çeşitlerin oldukça önemli bir pazarı bulunmaktadır. Renkli üzümlerin 

sağlık üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle Almanya, Hollanda, Avusturya, Rusya ve Doğu 

Avrupa ülkelerinde de bu yöndeki eğilim her geçen gün artmaktadır. 
Tablo 10: Tüketimde Talebi Olan Çeşitlerin Ülkelere Göre Dağılımı 

Çeşitler Şili İtalya İsp. Hin. Çin Avus. Tür. G.Af. Peru Mek. 

Sultani Çekirdeksiz 

(Thomson Seedless) 
+ +  + + + + + +  

Flame Seedless +   +  +  + + + 

Sugraone  

(Superior Seedless) 
+ + +   + + + + + 

Crımson Seedless + +   + +     

Red Globe + + +  + +  + + + 

Italia  + +        

Victoria  + +        

Diğer Çekirdekli Ribier (Şili), M. Palieri (İtalya), Razakı (Türkiye), Ohanes (İspanya), Dan Ben 

Hannah (G.Af.), Calmeria (Avustralya) 
 Kaynak: OIV, 2016 
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Şekil 4: Kuzey ve Güney Yarımkürede Mevsimlere Göre Çeşitlerin Üretim Ayları 

 
Kaynak: OIV, 2016 

1.2.1.6 Sofralık Üzüm Pazarlama Standartları 

Avrupa Birliği, sofralık üzümün pazarlama standardını (The European Commıssıon, 

EU-543/2011) belirlemiştir. Söz konusu standart kaliteye ilişkin hükümleri tanımlayarak, 

boyut, tolerans, sunum ve işaretleme standartlarını belirlemiştir. Standart Vitis vinifera L. 

çeşitleri için market minimum özelliklerini, şeker seviyelerini, salkım ağırlığını, kalite 

tolerans limitlerini sınıflar bazında belirlemiştir (Tablo 11). Pazarlama standardına göre yaş 

üzümler pazarda talep görerek, Avrupa’da önemli marketlerde raflarda yer almaktadır.  
Tablo 11: AB Sofralık Üzüm Pazarlama Standardı (543/2011) 

Üretim Tanımı Vitis Vinifera L. çeşitlerini kapsar 

 

Kaliteye İlişkin 

Hükümler 

Minimum 

Özellikler 

Salkımlarda ve tanelerde bulunması gereken özellikler 

 

Olgunluk 

Özellikleri 

12 Brix > A. Lavallêe, Cardinal, Victoria 

13 brix > Diğer çekirdekli çeşitleri 

14 Brix > Tüm çekirdeksiz çeşitler 

 

Sınıflandırma 

Extra Class: Üst düzey kalite 

Class I : İyi kalite 

Class II: Minimum istekler karşılanmış 

Boyutlara İlişkin 

Hükümler 

Minimum Salkım Ağırlığı: 75g 

Toleransa İlişkin 

Hükümler 

 

Kalite 

Toleransları 

Extra Class: En fazla %15 class I ve %0.5 Class II 

Class I: Toplam toerans %10, standart dışı tolerans %1 

Class II: Toplam toerans %10, standart dışı tolerans %2 
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Sugraon: Taneler beyaz, orta irilikte, çekirdeksiz ve 

iri salkımlı 

Arjantin, Avustralya, Mısır, İtalya, 

Peru, Güney Afrika, ABD 

 

Sultanina/Sultani Çekirdeksiz: Orta/küçük taneli, 

beyaz renkli, çekirdeksiz, iri salkımlı, taneler gevrek 

yapılı 

Arjantin, Avustralya, Şili, Çin, 

Yunanistan, Hindistan, İran, Güney 

Afrika, Mısır, Türkiye, ABD 

 

Victoria: İri taneli, beyaz renkli, salkımlar sıkı Arjantin, İtalya 

Kaynak: OIV, 2016 
* Çeşitler alfabetik sıradadır. 

Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi; tüketiciler tarafından en fazla tercih edilen çeşittir. 

Bu nedenle hemen hemen tüm bağcılık yapılan ülkelerde üretimi yapılmaktadır (Tablo 9). 

Ülkelere göre tercih edilen üzüm çeşitleri farklılık gösterebilmektedir. Thompson Seedless 

çeşidinin fiyatı diğer çekirdekli çeşitlerin fiyatından daha düşüktür. Kuzey Avrupa 

ülkelerinde ve ABD’de de çekirdeksiz çeşitlere eğilim daha yüksektir. Fransa’da koyu renkli 

ve iri taneli çekirdekli çeşitlerin oldukça önemli bir pazarı bulunmaktadır. Renkli üzümlerin 

sağlık üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle Almanya, Hollanda, Avusturya, Rusya ve Doğu 

Avrupa ülkelerinde de bu yöndeki eğilim her geçen gün artmaktadır. 
Tablo 10: Tüketimde Talebi Olan Çeşitlerin Ülkelere Göre Dağılımı 

Çeşitler Şili İtalya İsp. Hin. Çin Avus. Tür. G.Af. Peru Mek. 

Sultani Çekirdeksiz 

(Thomson Seedless) 
+ +  + + + + + +  

Flame Seedless +   +  +  + + + 

Sugraone  

(Superior Seedless) 
+ + +   + + + + + 

Crımson Seedless + +   + +     

Red Globe + + +  + +  + + + 

Italia  + +        

Victoria  + +        

Diğer Çekirdekli Ribier (Şili), M. Palieri (İtalya), Razakı (Türkiye), Ohanes (İspanya), Dan Ben 

Hannah (G.Af.), Calmeria (Avustralya) 
 Kaynak: OIV, 2016 
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Şekil 4: Kuzey ve Güney Yarımkürede Mevsimlere Göre Çeşitlerin Üretim Ayları 

 
Kaynak: OIV, 2016 

1.2.1.6 Sofralık Üzüm Pazarlama Standartları 

Avrupa Birliği, sofralık üzümün pazarlama standardını (The European Commıssıon, 

EU-543/2011) belirlemiştir. Söz konusu standart kaliteye ilişkin hükümleri tanımlayarak, 

boyut, tolerans, sunum ve işaretleme standartlarını belirlemiştir. Standart Vitis vinifera L. 

çeşitleri için market minimum özelliklerini, şeker seviyelerini, salkım ağırlığını, kalite 

tolerans limitlerini sınıflar bazında belirlemiştir (Tablo 11). Pazarlama standardına göre yaş 

üzümler pazarda talep görerek, Avrupa’da önemli marketlerde raflarda yer almaktadır.  
Tablo 11: AB Sofralık Üzüm Pazarlama Standardı (543/2011) 

Üretim Tanımı Vitis Vinifera L. çeşitlerini kapsar 

 

Kaliteye İlişkin 

Hükümler 

Minimum 

Özellikler 

Salkımlarda ve tanelerde bulunması gereken özellikler 

 

Olgunluk 

Özellikleri 

12 Brix > A. Lavallêe, Cardinal, Victoria 

13 brix > Diğer çekirdekli çeşitleri 

14 Brix > Tüm çekirdeksiz çeşitler 

 

Sınıflandırma 

Extra Class: Üst düzey kalite 

Class I : İyi kalite 

Class II: Minimum istekler karşılanmış 

Boyutlara İlişkin 

Hükümler 

Minimum Salkım Ağırlığı: 75g 

Toleransa İlişkin 

Hükümler 

 

Kalite 

Toleransları 

Extra Class: En fazla %15 class I ve %0.5 Class II 

Class I: Toplam toerans %10, standart dışı tolerans %1 

Class II: Toplam toerans %10, standart dışı tolerans %2 
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Sunuma İlişkin 

Hükümler 

Homojenlik 

Paketleme 

Kaynak: The European Commıssıon, EU-543/2011 

1.2.1.7 Dünya Sofralık Üzüm İhracatı 

Sofralık üzüm tüketimi günümüze kadar genellikle yerel olarak gerçekleştirilirken, 

son zamanlarda türler/çeşitler üzerinde yapılan ıslah çalışmaları ve yeni depolama teknikleri 

ile raf ömrü uzatılarak ürünlerin taşınabilirliği artırılmıştır.  

Dünya yaş üzüm ihracat pazarı (tüm ülkelerin toplam ihracatı), son 6 yıl içinde 

yaklaşık %10,6 artarak 2015/2016 yılında 2,71 milyon tona ulaşmıştır. Şili,  ABD, G. Afrika 

sırasıyla 740.000, 390.000 ve 266.000 ton ile sofralık üzüm ihracatında dünyanın en büyük 

üç ülkesidir. Bu üç ülke birlikte ele alındığında dünya sofralık üzüm pazarının %51’ini 

oluşturmaktadır (Tablo 12).  

Tablo 12: Dünya Sofralık Üzüm İhracatı (Bin Ton) 

Ülkeler 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Değişim 
(%) 

Şili 854 812 856 732 750 740 -13,3 
ABD 327 346 357 416 389 390 -19,3 
G. Afrika 203 246 235 226 264 266 +31,0 
Peru 121 149 177 267 280 295 +143,8 
Türkiye 236 241 209 204 260 179 -24,2 
Hong Kong 109 124 105 164 172 175 +60,6 
Meksika 171 138 168 150 152 163 -4,8 
Çin 88 106 123 104 130 165 +87,5 
AB 128 134 150 152 102 105 -17,9 
Hindistan 72 114 151 142 74 100 +38,9 
Diğer 149 139 142 130 138 141 -5,4 
Toplam 2.458 2.548 2.673 2.687 2.711 2.719 +10,6 

Kaynak: FAO, 2016 

2000 yılından 2014 yılına kadar İtalya ihracatını %28 oranında, Özbekistan %52 

oranında kaybetmiştir (Tablo 13).13 Sofralık üzüm Peru’nun en büyük ihracat ürünlerinden 

biridir. Ülke son 15 yıl içerisinde etkin bir büyüme kaydetmiştir. Bu süre boyunca ihracatları 

2000 yılında 3.000 tondan 2014 yılında 266.000 tona yükselmiştir. 

Güney Afrika dünyanın en büyük 6. ihracatçısı konumundadır. Şili gibi Güney 

Afrika da odaklı olarak üretim yapmaktadır.  

13 Bu tabloda Rusya’nın İtalya’ya uyguladığı ambargonun önemli bir etkisi de olmuştur. 
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Kaynak: The European Commıssıon, EU-543/2011 
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Ana üreticilerin yanında gelişmekte olan bir ihracatçı ülke de Türkiye’dir ve ihracatı 

2000 yılından 2014 yılına kadar %298 artış göstermiştir. Dünya pazarındaki yeri 2000 

yılında %2 iken 2014 de %6’ya yükselmiş ve 258.000 tona ulaşmıştır.  

Tüketimin artması ile ihracat pazarı da bir miktar büyümüştür. ABD dünyadaki en 

büyük ithalatçıdır ve dünyadaki ithalatın %14’ünü gerçekleştirir. Dünyadaki en büyük 

ithalatçı ve en büyük 3. ihracatçı olarak ABD bu pazarda dominant oyuncu rolünü 

üstlenmektedir. 

Tablo 13: Dünya Sofralık Üzüm Üretim-İhracat Karşılaştırması (14 yıl) (Bin Ton) 

Ülkeler 

2000 yılı 2014 yılı 
İhracat 

Değişimi 
(%) Üretim İhracat 

İhracat
/Üretim 

(%) 
Üretim İhracat 

İhracat
/Üretim 

(%) 
Çin 133 1 0 9.187 126 1 12.500 
Hindistan 903 21 2 2.059 137 7 552 
Türkiye 2.149 65 3 2.056 258 13 298 
Mısır 964 5 0 1.442 114 8 2.180 
ABD 946 346 37 1.166 445 38 29 
İran 1.485 0 0 1.144 16 1  
Özbekistan 353 48 14 1.051 23 2 -52 
İtalya 1.411 625 44 1.038 448 43 -28 
Şili 715 676 95 776 732 94 8 
Brezilya 429 14 3 763 28 4 100 
G. Afrika 190 186 98 280 263 94 41 
Yunanistan 244 85 35 248 88 36 4 
Peru 58 3 5 330 266 81 8.767 

Kaynak: FAO, 2016 

2012-2016 yılları incelendiğinde sofralık üzüm ihracatında Avustralya (%204) Çin 

(%153), Peru (%76) ve Hindistan (%67) yükselen ülkeler; Türkiye (%36), ABD (%6) ve 

Mısır ile Şili (%5) gerileyen ülkeler olarak görülmektedir (Tablo 14).  

Tablo 14: Sofralık Üzüm İhracatı Yükselen ve Gerileyen Ülkeler 

Yükselen Ülkeler Oran 
(%) 

Gerileyen Ülkeler Oran 
(%) 

Avustralya + 204 Türkiye -36 

Çin + 153 A.B.D. -6 

Peru + 76 Mısır -5 

Hindistan + 67 Şili -5 

Kaynak: USDA, 2016; FAO, 2016 
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12. Mısır 213 2,7 
13. Meksika 162 2,0 
14. Yunanistan 123 1,5 
15. Türkiye 105 1,3 

Kaynak: FAO, 2016 

1.2.1.9 Dünya Sofralık Üzüm İthalatı  

Dünyada sofralık üzüm ithalatı açısından ülkeler sıralamasında AB ülkeleri ilk sırada 

yer almaktadır. Dünya sofralık üzüm ithalatında AB, ABD, Rusya toplam talebin 

%53,27’sini oluşturmaktadır. Bununla beraber Kazakistan (%265), Tayland (%157,1), Çin 

(%111,9-artan nüfusuna bağlı olarak) gelişen pazarlar arasındadır. Buna karşın, Rusya 

talepte ilk 3’de yer almasına rağmen,  pazarda %38,7 talep düşüşü yaşamıştır (Tablo 17). 

Tablo 17: Dünya Sofralık Üzüm İthalatı (Bin Ton) 

Ülkeler 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Değişim 
(%) 

AB 552 581 560 577 603 600 + 8,7 
ABD 580 533 567 519 547 540 -6,9 
Rusya 408 393 389 349 301 250 -38,7 
Çin 118 150 159 231 226 250 +111,9 
Hong Kong 143 163 144 210 215 220 + 53,8 
Kanada 189 173 176 182 177 178 -5,8 
Tayland 35 63 85 87 89 90 + 157,1 
G. Kore 45 53 55 60 66 63 + 40,0 
Meksika 61 75 59 77 69 68 + 11,5 
Kazakistan 20 55 80 28 67 73 + 265,0 
Diğer 246 276 275 286 284 278 + 13,0 
Toplam 2.396 2.514 2.549 2.607 2.644 2.609 + 8,9 

Kaynak: USDA, 2017 

1.2.2 Dünyada Kurutmalık Üzüm   

1.2.2.1 Kurutmalık Üzümün Özellikleri 

Kurutmalık üzüm; genel olarak yumuşak dokulu, tadı hoş ve depolamada 

nemlenmeye az meyilli çeşitler arasından seçilir. Üzümler eriyiğe bandırılmış olarak veya 

doğal olarak kurutulur. Kurutulacak üzümler çekirdekli veya çekirdeksiz olabilir. Üzümler 

%23-25 kuru maddede hasat edilmekte ve nem oranı %11-13 oluncaya kadar çeşitli kurutma 

yöntemleri ile kurutulmaktadır. Üzüm doğal olarak (naturel) veya içinde %5 potasyum 

karbonat ve %1 zeytinyağı içeren potasa bulamacı ile muamele edilerek kurutulur. Kurutulan 

üzümler 7-11 sınıflamasına tabi tutulur. 

Çekirdeksiz kuru üzüm hasadı, Kuzey yarım kürede Ağustos-Eylül aylarında, Güney 

yarım kürede ise Mart-Nisan aylarında yapılmaktadır. 
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1.2.1.8 Dünya Sofralık Üzüm Fiyatı ve Pazardan Elde Edilen Gelir 

Dünya sofralık üzüm ihracat fiyatları incelendiğinde fiyatların 1.800 $ ile 2.540 $ 

arasında seyrettiği görülmektedir. Dünya sofralık üzüm ihracat fiyatları son beş yıl içinde 

%17,6 azalma göstermiştir. Oysa ihracat miktarı ise son 6 yıl içinde yaklaşık %10,6 artmıştır 

(Tablo 15). 

Tablo 15: Dünya Sofralık Üzüm İhracat Fiyatları ($/Ton) 

Yıl Dünya Türkiye Oran (%) 

2011/12 2.184 732 33,5 
2012/13 2.380 776 32,6 
2013/14 2.540 923 36,3 
2014/15 1.833 782 42,7 
2015/16 1.800 792 44,0 
Ortalama 2.147 (- %17,6) 801 (+ %8,2) 37,3 

Kaynak: FAO, 2016 

Dünyada sofralık üzüm ihraç eden ülkelerin sofralık üzüm ihracat gelirleri 

incelendiğinde en yüksek geliri 1.4 milyar $ ile Şili, en düşük geliri ise 105 milyon  $ ile 

Türkiye elde etmiştir. Şili Güney yarımküre ülkesi olması avantajı ile 740.000 ton 

ihracatından 1.4 milyar dolar gelir elde etmektedir. Dünya ihraç gelirleri içerisinde, 

Türkiye’nin aldığı gelir payı %1,3’tür  (Tablo 16). Türkiye, mevcut potansiyeline göre dünya 

sofralık üzüm pazarında daha iyi düzeye gelebilmesi için farklı pazar koşullarındaki 

tüketicilerin talep ettikleri çeşitleri kaliteli şekilde üretebilmelidir. Bunun için de, 

uluslararası mevzuat kritelerini dikkate alarak sürdürülebilir tarım ve çevre dostu üretim 

tekniklerini başarıyla uygulamalıdır.14 

Tablo 16: Ülkelerin Sofralık Üzüm İhraç Gelirleri (2016) 

Ülkeler 
Gelir 

(Milyon $) 
Pay 
(%) 

1. Şili 1.400 17,6 
2. ABD 917 11,6 
3. İtalya 743 9,4 
4. Hollanda 701 8,8 
5. Çin 664 8,4 
6. Peru 646 8,2 
7. G. Afrika 436 5,5 
8. Hong Kong 355 4,5 
9. Avustralya 325 4,1 
10. İspanya 323 4,1 
11. Hindistan 220 2,8 

14 Sivritepe, N., (2014), Sofralık Üzüm Endüstrisine Küresel Bakış, Bahçe Haber Bülteni, C.1, S.2, İzmir, s.4-
12. 
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%17,6 azalma göstermiştir. Oysa ihracat miktarı ise son 6 yıl içinde yaklaşık %10,6 artmıştır 

(Tablo 15). 

Tablo 15: Dünya Sofralık Üzüm İhracat Fiyatları ($/Ton) 

Yıl Dünya Türkiye Oran (%) 

2011/12 2.184 732 33,5 
2012/13 2.380 776 32,6 
2013/14 2.540 923 36,3 
2014/15 1.833 782 42,7 
2015/16 1.800 792 44,0 
Ortalama 2.147 (- %17,6) 801 (+ %8,2) 37,3 

Kaynak: FAO, 2016 

Dünyada sofralık üzüm ihraç eden ülkelerin sofralık üzüm ihracat gelirleri 

incelendiğinde en yüksek geliri 1.4 milyar $ ile Şili, en düşük geliri ise 105 milyon  $ ile 

Türkiye elde etmiştir. Şili Güney yarımküre ülkesi olması avantajı ile 740.000 ton 

ihracatından 1.4 milyar dolar gelir elde etmektedir. Dünya ihraç gelirleri içerisinde, 

Türkiye’nin aldığı gelir payı %1,3’tür  (Tablo 16). Türkiye, mevcut potansiyeline göre dünya 

sofralık üzüm pazarında daha iyi düzeye gelebilmesi için farklı pazar koşullarındaki 

tüketicilerin talep ettikleri çeşitleri kaliteli şekilde üretebilmelidir. Bunun için de, 

uluslararası mevzuat kritelerini dikkate alarak sürdürülebilir tarım ve çevre dostu üretim 

tekniklerini başarıyla uygulamalıdır.14 

Tablo 16: Ülkelerin Sofralık Üzüm İhraç Gelirleri (2016) 

Ülkeler 
Gelir 

(Milyon $) 
Pay 
(%) 

1. Şili 1.400 17,6 
2. ABD 917 11,6 
3. İtalya 743 9,4 
4. Hollanda 701 8,8 
5. Çin 664 8,4 
6. Peru 646 8,2 
7. G. Afrika 436 5,5 
8. Hong Kong 355 4,5 
9. Avustralya 325 4,1 
10. İspanya 323 4,1 
11. Hindistan 220 2,8 

14 Sivritepe, N., (2014), Sofralık Üzüm Endüstrisine Küresel Bakış, Bahçe Haber Bülteni, C.1, S.2, İzmir, s.4-
12. 
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12. Mısır 213 2,7 
13. Meksika 162 2,0 
14. Yunanistan 123 1,5 
15. Türkiye 105 1,3 

Kaynak: FAO, 2016 

1.2.1.9 Dünya Sofralık Üzüm İthalatı  

Dünyada sofralık üzüm ithalatı açısından ülkeler sıralamasında AB ülkeleri ilk sırada 

yer almaktadır. Dünya sofralık üzüm ithalatında AB, ABD, Rusya toplam talebin 

%53,27’sini oluşturmaktadır. Bununla beraber Kazakistan (%265), Tayland (%157,1), Çin 

(%111,9-artan nüfusuna bağlı olarak) gelişen pazarlar arasındadır. Buna karşın, Rusya 

talepte ilk 3’de yer almasına rağmen,  pazarda %38,7 talep düşüşü yaşamıştır (Tablo 17). 

Tablo 17: Dünya Sofralık Üzüm İthalatı (Bin Ton) 

Ülkeler 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Değişim 
(%) 

AB 552 581 560 577 603 600 + 8,7 
ABD 580 533 567 519 547 540 -6,9 
Rusya 408 393 389 349 301 250 -38,7 
Çin 118 150 159 231 226 250 +111,9 
Hong Kong 143 163 144 210 215 220 + 53,8 
Kanada 189 173 176 182 177 178 -5,8 
Tayland 35 63 85 87 89 90 + 157,1 
G. Kore 45 53 55 60 66 63 + 40,0 
Meksika 61 75 59 77 69 68 + 11,5 
Kazakistan 20 55 80 28 67 73 + 265,0 
Diğer 246 276 275 286 284 278 + 13,0 
Toplam 2.396 2.514 2.549 2.607 2.644 2.609 + 8,9 

Kaynak: USDA, 2017 

1.2.2 Dünyada Kurutmalık Üzüm   

1.2.2.1 Kurutmalık Üzümün Özellikleri 

Kurutmalık üzüm; genel olarak yumuşak dokulu, tadı hoş ve depolamada 

nemlenmeye az meyilli çeşitler arasından seçilir. Üzümler eriyiğe bandırılmış olarak veya 

doğal olarak kurutulur. Kurutulacak üzümler çekirdekli veya çekirdeksiz olabilir. Üzümler 

%23-25 kuru maddede hasat edilmekte ve nem oranı %11-13 oluncaya kadar çeşitli kurutma 

yöntemleri ile kurutulmaktadır. Üzüm doğal olarak (naturel) veya içinde %5 potasyum 

karbonat ve %1 zeytinyağı içeren potasa bulamacı ile muamele edilerek kurutulur. Kurutulan 

üzümler 7-11 sınıflamasına tabi tutulur. 

Çekirdeksiz kuru üzüm hasadı, Kuzey yarım kürede Ağustos-Eylül aylarında, Güney 

yarım kürede ise Mart-Nisan aylarında yapılmaktadır. 
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Üzüm değerlendirme şekillerinden biri olan kurutma, bir ara ürün oluşturma 

işlemidir. Bazı ülkeler kuru üzüm eldesini; sofralık amacı ile üretilen üzümden, üzüm suyu 

yapmak için üretilen üzümden, yâ da şaraplık amaçlı üretilen üzümden yapmaktadırlar. 

Dolayısıyla bir yılda üretilen kuru üzümün miktarı o yıl diğer sektörlerdeki üzüm arzına da 

bağlı olmaktadır.  

1.2.2.2 Dünya Kurutmalık Üzüm Üretimi 

Kuru üzüm üretimi yapan ülkeler Tablo 18’de verilmiştir. Dünyada yaklaşık 1.2 

milyon ton kuru üzüm üretilmektedir. Türkiye ve ABD dünya kuru üzüm üretiminin 

yarısından fazlasını karşılamaktadır. Ayrıca; Çin, İran, Hindistan, Şili, Güney Afrika, 

Arjantin, Yunanistan ve Özbekistan dünyanın en önemli kuru üzüm üreticisi ülkeleridir. Son 

beş yılın dünya kuru üzüm üretimi incelendiğinde; en düşük 2013/2014 sezonunda 

(1.150.743 ton), en yüksek ise 2014/2015 sezonunda (1.251.811 ton) elde edilmiştir.  
Tablo 18: Dünya Kuru Üzüm Üretimi (Ton) 

Ülkeler 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 
Aralık 

Türkiye 310.000  242.635  320.000  220.000  310.000  295.000  
ABD 313.795  368.408  332.211  352.441  297.738  275.000  
Çin 150.000  165.000  180.000  190.000  185.000  190.000  
İran 180.000  160.000  130.000  139.000  170.000  160.000  
Özbekistan 22.000  18.000  51.700  69.500  73.000  75.000  
Şili 68.500  69.200  65.000  57.000  59.000  60.000  
Güney Afrika 46.000  46.000  65.900  54.629  55.000  55.000  
Arjantin 32.000  20.500  37.000  40.000  31.000  40.000  
Afganistan 24.000  31.000  37.000  35.000  26.000  30.000  
Avustralya 12.500  10.000  12.000  15.000  18.000  20.000  
Diğer 21.000  20.000  21.000  19.500  19.000  20.000  
Toplam  1.179.795  1.150.743  1.251.811  1.192.070  1.243.738  1.220.000  

 Kaynak: USDA, 2017 

Değişen iklim, üretim alanı ve değerlendirme şekilleri kuru üzüm üretim miktarını 

önemli derecede etkileyebilmektedir. Bu doğrultuda 2017/2018 yılı değerlendirilecek 

olursa:  

ABD’nin kuru üzüm üretimi son 11 yılın en düşük seviyesinde (275.000 ton) 

gerçekleşmiştir. Bu durum üretim esnasında yaşanan kuraklık ve sulamayla ilgilidir. 

Çin’deki kuru üzüm üretimi %3 oranında artarak 190.000 tona ulaşması beklenilmektedir. 

Bu artışın nedeni Çin’in en büyük üretim bölgesi olan Xingjiang (Sincan) eyaletinin Turpan 

şehrindeki (üretimin %80’i buradadır) uygun hava koşullarıdır.  

Şili’deki üretimin değişmemesi beklenilmektedir. Şili’deki kuru üzümün büyük 

çoğunluğu sofralık olarak tüketilmeyen üzümlerin kurutulmasıyla elde edilmektedir.  
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Güney Afrika’daki şaraplık üzüm bağlarının büyük çoğunluğu kurutmalık üzüm 

bağlarına çevrilmektedir. Üretimin yaklaşık %90’ı kuzey burnundaki Orange Nehri 

havzasında, geriye kalan %10’luk kısmı ise Namaqualand bölgesindedir. 

Arjantin’deki üretimin ise uygun giden iklim koşulları ile 40.000 ton olması 

beklenilmektedir. Neredeyse tüm kuru üzüm, San Juan eyaletinde üretilmektedir. 

Arjantin’de yaşanılan yüksek enflasyonun etkisiyle üretim maliyetlerindeki artış, ihracatın 

ve rekabet avantajının neredeyse yok olmasına neden olmuştur.15  

2012-2016 arası ülkelere göre kuru üzüm değişimi Tablo 19’da verilmiştir. Burada 

özellikle Çin, Güney Afrika, Özbekistan ve Avustralya’nın gelecek yıllarda ciddi rakip 

olarak Türkiye’nin karşısına çıkma ihtimali gözükmektedir. 

Tablo 19: Dünya Kuru Üzüm Üretim Değişim (Ton) 

Ülkeler 2012/2016 Ortalama Değişim (%) 

Türkiye 280.527 +0.00 
ABD 332.918 -5,12 
Çin 174.000 +23,33 
İran 155.800 -5,56 
Özbekistan 46.840 +231,82 
Şili 63.740 -13,87 
Güney Afrika 53.505 +19,57 
Arjantin 32.100 -3,13 
Afganistan 30.600 +8,33 
Avustralya 13.500 +44,00 
Diğer 20.100 -9,52 
Toplam  1.203.631 +5,42 

Kaynak: USDA, 2017 

1.2.2.3 Dünya Kurutmalık Üzüm Tüketimi 

Dünyada son 5 yılda üretilen çekirdeksiz kuru üzümün yaklaşık %61’i üretilen ülke 

tarafından iç piyasalarında tüketilmiştir. Üretici ülkelerin iç tüketimleri açısından ilk üç sıra 

AB, ABD ve Çin’e aittir (Tablo 20).   

Kuru üzüm yaygın olarak, hamur işleri sektöründe, atıştırmalık ve kahvaltılık gevrek, 

geleneksel endüstride (hotel, restoran ve yemek şirketleri olarak adlandırılan HORECA 

sektöründe) kullanılır. Üzümü, doğal şeker kaynağı olarak gören sektör, ürünlerinde 

kullanmaktadır.16 

 

15 USDA, 2017. 
16 https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/dried-grapes/europe (Erişim 

Tarihi: 08.04.2018). 
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Tablo 20: Dünya Kuru Üzüm İç Tüketimi (Ton)  

Ülkeler 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 
Aralık 

AB 344.000  330.900  334.800  320.500  339.500  337.000  
ABD 205.122  215.636  238.039  235.136  214.004  205.000  
Çin 138.200  144.400  186.939  192.400  203.100  200.000  
Kazakistan 6.300  13.200  36.500  42.800  54.500  52.000  
Türkiye 47.133  58.100  55.225  42.500  50.000  50.000  
Japonya 29.800  30.000  31.000  31.800  35.500  37.000  
Avustralya 33.600  32.175  27.100  30.100  36.000  36.000  
Rusya 47.500  34.100  26.600  27.300  30.000  30.000  
Brezilya 26.000  25.400  23.200  25.800  28.000  28.000  
Kanada 27.500  28.800  26.100  25.200  27.000  26.000  
Diğer 221.150  216.000  213.900  197.429  219.400  202.500  
Toplam  1.126.305  1.128.711  1.199.403  1.170.965  1.237.004  1.203.500  

Kaynak: USDA, 2017 
Nuts & Dried Fruits Statistical Yearbook 2016/2017  verilerine göre; dünyada kişi 

başına  kuru üzüm tüketiminde 3,35 kg/yıl ile Özbekistan ilk sırada, 2,68 kg/yıl ile Hollanda 

ikinci ve 2,06 kg/yıl  ile İngiltere üçüncü sırada yer almaktadır.   

Tüketim pazarı, tüketicilerin tercihlerinin değişmesi ile daha sağlıklı ve doğal 

beslenmeye eğilim ile birlikte gelişmeye ve çeşitlenmeye devam edecektir. Bununla birlikte, 

mevcut iç tüketimi etkileyen temel faktörler; fiyatlar, sofralık üzümdeki rekabet, ihracat ve 

tüketici gelirlerindeki değişimlerdir. 

1.2.2.4 Kurutmalık Üzüm Market Talepleri  

AB pazarı kuru üzüm paketi içerisindeki nem değerini (sanayide kullanım için) 

genellikle %14-17 aralığında talep etmektedir. Kuru üzümde fiyatları etkileyen bir diğer 

önemli kriter de tane büyüklüğüdür. Büyüklük jumbo, orta ve küçük tane ile ifadelendirilir. 

Endüstriyel kullanımda ufak büyüklük (midget) istenir.  

Resim 4: İhracata Hazır Duruma Getirilmiş Üzüm Paketi 

Paketlemede, karton kutu içinde plastik 

torbada üzümler yer alır. Paket hacimleri; 10, 

12,5 (Resim 4), 13,5, 14 ve 15 kg’dır. Paket 

içerisindeki kuru üzümlerin raf ömrü normal 

şartlarda 12 aydır.17 

17 https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/dried-grapes/europe/ (Erişim 
Tarihi: 08.04.2018). 
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17 https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/dried-grapes/europe/ (Erişim 
Tarihi: 08.04.2018). 
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1.2.2.5 Kurutmalık Üzüm Pazarlama Standartları 

Kuru üzüm pazarlamasında kullanılan standartlar AB’de 28 Temmuz 1999 tarih ve 

1666/1999 (EC) No 2201/96 Kodeks ile tanımlanmıştır.18 Buna göre;  

Temel Kalite Standartları:  

• Meyve: Bütün, böcek içermeyen, küfsüz, çilkim sapları olmayan (muskat çeşitleri 

hariç) 

• Nem: 

1. %13’ten az (Malaga/muscatel tipinde) 

2. Maximum %23 (çekirdeği çıkartılmış çeşitlerde) 

3. Maximum %18 (kuş üzümünde) 

• Gıda katkı maddeleri: 

1. Sulphur dioxide (ağartılmış için) - maximum 2000 ppm 

2. Yağ (food grade) 5 g/kg 

3. Sorbitol 5 g/kg 

AB kuru üzüm ticaretinde ürün tanımlaması şu şekilde yapılmıştır (Resim 5).  

1. Raisin: Koyu renkte, çekirdeksiz 

2. Currant: Mor/siyah renkte, çekirdeksiz (Black corint çeşidi) 

3. Sultanas:  Çekirdeksiz,  altın sarısı renkte (Sultana/Sultanina adıyla Thomson 

seedless çeşidi).19 

Resim 5: AB Kuru Üzüm Market Renk Tercihleri  

 

1.2.2.6 Dünya Kurutmalık Üzüm İhracatı 

Kuru üzüm üretimi yapan ülkelerin 2016/2017 sezonunda ihracat miktarları toplam 

779.354 tondur (Tablo 21). Kuru üzüm sektöründe net ihracatçı konumunda olan Türkiye 

2016 yılı itibariyle dünya kuru üzüm ihracatının %34’ünü gerçekleştirmiştir (Şekil 5).  

18 Commission regulation for the minimum marketing standards for dried grapes, Codex Alimentarius Standard 
for Raisins. 

19 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV). 
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Tablo 21: Dünya Kuru Üzüm İhracatı (Ton) 

Ülkeler 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Değişim 
(%) 

Türkiye 247.200 186.900 259.900 201.800 265.000 +7 
İran 149.700 130.700 102.200 112.700 134.000 -10 
ABD 123.899 159.389 127.279 114.497 127.054 +3 
Özbekistan 20.000 15.700 49.400 67.300 70.000 +250 
Şili 67.150 66.000 62.000 55.600 57.000 -15 
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Diğer 65.300 78.700 70.000 79.100 51.300 -21 
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Kaynak: USDA, 2017 
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1.2.2.7 Dünya Kurutmalık Üzüm Fiyatı ve Pazardan Elde Edilen Gelir 

Kuru üzüm fiyatları, sektör hacminin gösterdiği son perakende fiyatlarına göre, 

değişkenlik göstermektedir. Gelişen ülkelerdeki ihracatçılar da fiyat gelişimi üzerine belirsiz 

tahminler yürütebilmektedir. Fiyatı izlemenin en iyi yolu kendi fiyatını en büyük rakip ile 

kıyaslamaktır. Ayrıca fiyatlar üretici ülkeye göre de değişmektedir.  

En büyük üretici ülke olan Türkiye’de de fiyatlar genellikle dünyanın geri kalanından 

farklılık göstermektedir. Türkiye’nin Sultani üzümü 1.700 ile 1.900 dolar/ton civarı 

olmaktadır. Tablo 23 AB’de ortalama fiyat aralığını göstermektedir. 
Tablo 23: AB’de Kuru Üzüm Market Fiyatları  

Kuru Üzüm Çeşidi/Tipi 2015 Yılı Fiyatı  ($/Ton)  
Sultanas  1.750-1.900 
Sultanas standard:  1.750-1.900 
Thompsons raisins jumbo:  1.900-2.200 
Thompsons raisins bold:  1.800-2.000 
Thompsons raisins medium:  1.800-2.000 
Thompson small choice:  2.000 
Flames jumbo:  2.050-2.250 
Flames medium:  1.900 
Golden medium choice:  2.800-3.000 
Golden medium standard:  2.350-2.500 
Golden bold choice:  3.200-3.400 
Golden bold standard:  2.800 
Golden jumbo choice:  4.850 
Golden jumbo standard:  3.750-4.100 
Orange river sultanas:  2.450-2.600 
Crimson jumbo:  1.950 
Black jumbo:  1.900-1.950 

Kaynak: https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/dried-grapes/europe 

 Özellikle organik kuru üzüm, AB’de artan fiyatlarla talep görmektedir. Organik kuru 

üzüm 2013 ortak pazarında 22,6 milyon Euro ile önceki yıla göre  %7 artış göstermiştir. Son 

beş yılda organik market pazarı %30 oranında büyümüştür.   

1.2.2.8 Dünya Kurutmalık Üzüm İthalatı  

Dünya sofralık üzüm ihracatında; AB ülkeleri toplam talebin %45,65’ini 

oluşturmaktadır. Son beş yılda gelişen pazarlar arasında; Kazakistan (%765 artış) ve Çin’in 

(%70 artış) kuru üzüm talepleri artmaktadır. Buna karşın Rusya’nın kuru üzüm talebinde 

%37 düşüş yaşanmıştır (Tablo 24). 
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Tablo 24: Dünya Kuru Üzüm İthalatı (Bin Ton)  

Ülkeler 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 
Değişim 

(%) 
AB 340.200 328.900 332.800 321.600 337.000 -1 
Kazakistan 6.300 13.200 36.500 42.800 54.500 +765 
Japonya 29.800 30.000 31.000 31.800 35.500 +19 
Çin 20.900 18.700 29.339 33.600 35.500 +70 
Rusya 47.500 34.100 26.600 27.300 30.000 -37 
Brezilya 26.000 25.400 23.200 25.800 28.000 +8 
Kanada 27.500 28.800 26.100 25.200 27.000 -2 
Irak 20.900 18.300 14.100 16.300 23.500 +12 
Avustralya 23.800 24.375 19.200 20.300 22.000 -8 
BAE 22.100 23.300 19.700 17.500 22.000 -0 
Diğer 134.718 128.356 136.458 135.366 123.141 -9 
Toplam  699.718 673.431 694.997 697.566 738.141 +5 

Kaynak: USDA, 2017 

Dünya kuru üzüm ithalat değerlerine ilişkin veriler incelendiğinde ise, birinci sırada 

%16,7’lik pay ile İngiltere’nin yer aldığı, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (%11,7), Hollanda 

(%8) ve Japonya’nın (%5,2) takip ettiği görülmektedir. Bu dört ülkenin toplam payları dünya 

ithalatının yaklaşık yarısına karşılık gelmektedir. 
Tablo 25: Dünya Kuru Üzüm İthalatı Değeri  (Bin $) 

Ülkeler 2010 2011 Değişim Pay (%) 
İngiltere 252 290 15,3% 16,7% 
Almanya 162 204 25,4% 11,7% 
Hollanda 110 140 26,6% 8,0% 
Japonya 74 90 22,3% 5,2% 
Kanada 72 72 0,2% 4,2% 
Avustralya 42 67 61,9% 3,9% 
Rusya Federasyonu 97 64 -33,8% 3,7% 
Fransa 59 63 7,8% 3,7% 
İtalya 47 52 10,5% 3,0% 
Brezilya 51 52 1,9% 3,0% 

Kaynak: http://www.trademap.org/Index.aspx 

1.2.3 Dünyada Şaraplık Üzüm   

1.2.3.1 Şaraplık Üzümün Özellikleri 

Dünya üzerinde yetiştirilen şaraplık üzümler genel olarak; küçük salkımlı, küçük 

taneli, ince kabuklu, bol şıralı, orta verimli ve yüksek aromalı özelliklere sahiptir. Çeşitlerin 

büyük kısmında şıra randımanı %60’ın üzerindedir. Beyaz çeşitlerde Suda Çözünür Kuru 

Madde (SÇKM): 19.0-21.0, asit: 5.5-7,0 g/l; renkli çeşitlerde SÇKM: %20.0-23.0, asit: 4.0-

5.0 g/l arasındadır. Ayrıca şaraplık üzümlerde taneler sulu, ince kabuklu ve yumuşaktır. 

Türkiye’de ve dünyada şarap üretiminde kullanılan pek çok çeşit vardır (Resim 6). 
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Resim 6: Türkiye’de Yetişen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitleri 

   

 

Kaynak: Manisa ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Arşivi 

1.2.3.2 Dünya Şaraplık Üretimi 

Dünyada şarap üretimi yapan ülkeler ve miktarları Tablo 26’da gösterilmiştir. 

Avrupa,  zengin bağcılık ve şarapçılık tarihi ve gelişmiş üretim ile şarapçılığın merkezi 

konumundadır. Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya dünya üretiminin %51’ini 

gerçekleştirmektedir (Şekil 6). Avrupa ülkeleri tarafından hâkim olan küresel şarap 

endüstrisi, son zamanlarda üretim ve tüketim desenleri açısından değişiklik göstermektedir.   

Şekil 6: Dünyada Şarap Üretimi Yapan Ülkeler ve Oranları 

 
Avrupa Birliği son on yıl içinde şaraplık bağ alanlarında arzı dengelemek ve bölgesel 

seçilen şaraplık alanlarda üretim yaptırmak yönünde karar almıştır. Bu karar gereği,  

İspanya’da (~%17 oranında), Fransa’da (~%13 oranında) ve İtalya’da (~%17 oranında) bağ 

alanlarında düşüş görülmüştür.20 

20 European Union Programme 2011/2012 Harvest. 
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20 European Union Programme 2011/2012 Harvest. 
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Ülkelere göre şaraplık üzüm üretim değerleri yıllara göre değişmekle birlikte dünya 

şarap üretimi ortalama 250-290 milyon hektolitre arasında gerçekleşmektedir. 2015 yılı 

dünya şarap üretimi 268,8 milyon hl olarak açıklanmıştır. Üretilen şarabın %80’i 10 ülke 

tarafından imal edilmektedir.21 

Tablo 26: Dünya Şarap Üretimi (Mil.Hl)*   

Ülkeler 2013 2014 2015 2016  
(Geçici)  

2017  
(Tahmin) 

İtalya 54.0 44.2 50.0 50.9 39.3 
Fransa 42.1 46.5 47.0 45.2 36.7 
İspanya 45.3 39.5 37.7 39.3 33.5 
ABD (2) 24.4 23.1 21.7 23.6 23.3 
Avustralya 12.3 11.9 11.9 13.1 13.9 
Arjantin 15.0 15.2 13.4 9.4 11.8 
Çin 11.8 11.6 11.5 11.4 11.4 
G. Afrika 11.0 11.5 11.2 10.5 10.8 
Şili 12.8 9.9 12.9 10.1 9.5 
Almanya 8.4 9.2 8.9 9.0 8.1 
Portekiz 6.2 6.2 7.0 6.0 6.6 
Rusya 5.3 4.9 5.6 5.6 5.6 
Romanya 5.1 3.7 3.6 3.3 5.3 
Brezilya 2.7 2.6 2.7 1.3 3.4 
Macaristan 2.6 2.4 2.8 2.8 2.9 
Y. Zelanda 2.5 3.2 2.3 3.1 2.9 
Yunanistan 3.3 2.8 2.5 2.6 2.5 
Sırbistan 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 
Avusturya 2.4 2.0 2.3 2.0 2.4 
Moldova 2.6 1.6 1.6 1.5 1.8 
Bulgaristan 1.7 0.7 1.3 1.2 1.2 
Gürcistan  1.0 1.1 1.3 1.1 1.1 
OIV Dünya 

Toplam(3) 

290.1 269.5 274.7 268.8 246.7 
Kaynak: OIV, 2017 
(*): 1 mhl den fazla üreten ülkelerin verileridir.  
       Üzüm suyu ve diğerleri hariç. 

1.2.3.3 Dünya Şarap Tüketimi 

Dünya şarap tüketimi 2000’li yıllardan günümüze genel olarak artış eğilimi 

göstermiştir. 2000’li yıllarda 226 milyon hektolitre olan tüketim, 2007-2008 yıllarında en 

yüksek değerine ulaşmış (250 milyon hektolitre) daha sonra bu miktar 2016/2017 yılında 

240,5 milyon hektolitre değerini almıştır (Şekil 7).            

21 http://www.ciatti.com/sites/default/files/vinegar_institute_worldwide_grape_wine_update_0.pdf (Erişim 
Tarihi: 02.04.2018). 
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Şekil 7: Dünya Şarap Tüketimi (Mil.Hl) 

 
Kaynak: OIV, 2017 

Dünya şarap üretimi ve tüketimi incelendiğinde en düşük fark 2012/2013 yıllarında 

14 milyon hektolitre, en yüksek fark ise 2000/2001 yılında 53 milyon hektolitre ile 

gerçekleşmiştir. Ortalama fark ise 32,5 milyon hekto litre olarak gerçekleşmiştir (Tablo 27). 

Tablo 27: Dünya Şarap Üretimi ve Tüketimi Karşılaştırması (Mil.Hl) 

Yıllar 
Dünya Şarap 

Üretimi (mil.HL) 
Dünya Şarap 

Tüketimi (mil.HL) 
Üretim-Tüketim 

Farkı (mil.HL) 
2000/2001 279 226 53 
2001/2002 265 228 37 
2002/2003 257 230 27 
2003/2004 264 237 27 
2004/2005 298 237 61 
2005/2006 278 239 39 
2006/2007 283 243 40 
2007/2008 268 250 18 
2008/2009 269 250 19 
2009/2010 273 243 30 
2010/2011 264 243 21 
2011/2012 268 242 26 
2012/2013 258 244 14 
2013/2014 290 242 48 
2014/2015 270 239 31 
2015/2016 276 240 36 
2016/2017 267 240.5 26.5 

Kaynak: OIV, 2017 

Son 16 yıl içinde, dünya şarap üretimi  %4,3 azalırken, tüketimi %6,6 oranında artış 

göstermiştir. AB’de son yıllarda gözlemlenen bağların yeniden yapılandırılması ve bölgelere 
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Şekil 7: Dünya Şarap Tüketimi (Mil.Hl) 

 
Kaynak: OIV, 2017 
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2002/2003 257 230 27 
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2016/2017 267 240.5 26.5 

Kaynak: OIV, 2017 
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göre üretilen şarapların ayrıştırılması sonucunda AB genelinde bağ arazilerinde ve şarap 

üretiminde düşüş yaşanmıştır.  

Dünya şarap tüketiminde ilk sıradaki beş ülke: ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve 

Çin’dir. Şarap tüketim miktarının hacimsel değişimi incelendiğinde ABD dışında diğer 

ülkelerde çok fazla bir değişim görülmemiştir. Fakat yüzde değişimi incelendiğinde ABD 

%6 artış gösterirken bunu %4 ile İtalya izlemiştir. Rusya’da %21, Fransa ve Almanya’da ise 

%4 azalma gözlenmiştir (Tablo 28).  
Tablo 28: Dünya Şarap Tüketiminin Ülkelere Göre Sıralaması (Mil.Hl) 

Ülkeler 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 
2012/2016 
Hacimsel 
Değişim 

2012/2016 
% 

Değişim 
ABD 30.0 30.2 30.4 31.0 31.8 1.8 6 
Fransa 28.0 27.8 27.5 27.2 27.0 -1.0 -4 
İtalya 21.6 20.8 19.5 21.4 22.5 0.9 4 
Almanya 20.3 20.4 20.2 19.6 19.5 -0.8 -4 
Çin 17.1 16.5 15.5 16.2 17.3 0.2  
İspanya 9.9 9.8 9.9 10.0 9.9 0.1 1 
Arjantin 10.1 10.4 9.9 10.3 9.4 -0.6 -6 
Rusya 11.3 10.4 9.6 9.3 9.3 -0.2 -21 
Avustralya 5.4 5.4 5.4 5.3 5.4 0.0 0 
DİĞER 77.5 77.6 78.5 77.0 76.0 -1.0 -15 
Toplam 244.0 242.0 239.0 240.0 241.0 0.0 0 

Kaynak: OIV, 2017 

1.2.3.4 Şaraplık Pazarlama Standartları 

AB’de şarapçılık sektörüne yönelik mevzuat Ortak Pazar düzenlemeleri içerisinde 

yer almakta olup, 1999 yılından bu yana uygulanmakta olan rejim, 29 Nisan 2008 tarihli ve 

479/2008 nolu Konsey Yönetmeliği ile yeniden düzenlenmiştir.22 Yapılan yeni 

düzenlemenin esas amacı sektörün sahip olduğu uluslararası rekabet gücünü korumak ve 

artırmaktır. Bu doğrultuda yeni düzenleme AB şarap pazarını regüle etmiştir.  

1.2.3.5 Dünya Şarap İhracatı 

Dünya şarap ihracatı incelendiğinde ilk dört ülke sırasıyla İspanya, İtalya, Fransa ve 

Şili’dir. Şarap ihracat miktarının değişimi son beş yıl için incelendiğinde Şili’de %21,3 ve 

İspanya’da %10,6 artış görülürken, Fransa’da %6,3 ve İtalya’da %2,8 gerileme 

görülmektedir (Tablo 29). 

22 Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi, 2008, https://eur-lex.europa.eu/oj/2008/04/direct-
access.html?ojYear=2018 (Erişim Tarihi: 18.04.2018). 
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Tablo 29: Dünya Şarap İhracatı (Mil.Hl) 

Ülkeler 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 
2012/2016 

% Değişim 
İspanya 20.7 18.4 23 24.7 22.9 10,6 
İtalya 21.2 20.3 20.4 20.2 20.6 -2,8 
Fransa 15.0 14.5 14.3 13.9 14.1 -6,3 
Şili 7.5 8.8 8.0 8.8 9.1 21,3 
Avustralya 7.2 7.1 7.0 7.4 7.5 3,3 
G. Afrika 4.2 5.3 4.2 4.2 4.3 2,7 
ABD 4.0 4.1 4.0 4.2 3.8 -5,3 
Almanya 4.0 4.0 3.9 3.7 3.6 -9,5 
Portekiz 3.4 3.0 2.8 2.8 2.8 -18,2 
Arjantin 3.7 3.1 2.6 2.7 2.6 -28,9 
DİĞER 12.1 12.4 12.8 12.4 12.7 4,9 
Toplam 103 101 103 105 104 1% 

Kaynak: OIV, 2017 

Son 16 yılın şarap ticaretine bakıldığında ise sürekli bir artış eğilimi göze 

çarpmaktadır (Şekil 8). 2000’li yıllarda hacim olarak 60 milyon hektolitre olan şarap ticareti 

miktarı, 2016 yılında 104 milyon hektolitreye ulaşmıştır. 

Bu değişim oransal olarak %73,33 artış yönünde gerçekleşmiştir. 2007 ve 2009 

yıllarında kırılma eğilimi gösteren ticaret hacmi, daha sonra tekrar artış eğilimine geçerek 

104-105 milyon hektolitre hacme ulaşmıştır.  

Şekil 8: Dünya Şarap Ticareti Hacimsel Değişimi (2000-2016) (Mil.Hl) 

 
Kaynak: OIV, 2017 

Ambalaj türüne göre dünya ticareti şişe ve dökme ön planda iken bunları köpüklü 

şaraplar takip etmiştir. Tüketici tercihleri doğrultusunda büyüme hacmi en fazla %26 ile 

köpüklü şarap ambalaj tipinde gerçekleşmiştir (Tablo 30).  
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Tablo 29: Dünya Şarap İhracatı (Mil.Hl) 

Ülkeler 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 
2012/2016 

% Değişim 
İspanya 20.7 18.4 23 24.7 22.9 10,6 
İtalya 21.2 20.3 20.4 20.2 20.6 -2,8 
Fransa 15.0 14.5 14.3 13.9 14.1 -6,3 
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Arjantin 3.7 3.1 2.6 2.7 2.6 -28,9 
DİĞER 12.1 12.4 12.8 12.4 12.7 4,9 
Toplam 103 101 103 105 104 1% 

Kaynak: OIV, 2017 

Son 16 yılın şarap ticaretine bakıldığında ise sürekli bir artış eğilimi göze 

çarpmaktadır (Şekil 8). 2000’li yıllarda hacim olarak 60 milyon hektolitre olan şarap ticareti 

miktarı, 2016 yılında 104 milyon hektolitreye ulaşmıştır. 

Bu değişim oransal olarak %73,33 artış yönünde gerçekleşmiştir. 2007 ve 2009 
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104-105 milyon hektolitre hacme ulaşmıştır.  
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Tablo 30: Hacimsel Ambalaj Türüne Göre Dünya Ticareti (Mil.Hl) 

Ambalaj 
Türü 2012 2013 2014 2015 2016 

2012/2016 
Değişim 

Hacimsel 

2012/2016  
Değişim (%) 

Köpüklü 6.3 6.5 7.0 7.4 7.9 1.6 26% 
Şişe 56.2 54.7 55.7 55.6 55.0 -1.2 -2% 
Dökme 38.2 37.4 37.3 38.2 38.3 0.1 0% 

       

1.2.3.6 Dünya Şarap Fiyatı ve Pazardan Elde Edilen Gelir 

Dünya şarap ticareti 2000’li yıllarda 12 milyar Euro’dan 2016 yıllarda 29 milyar 

Euro’ya ulaşmıştır. Bu değişim %141,6 artış olarak gerçekleşmiştir (Şekil 9). 

Şekil 9: Dünya Şarap Ticareti Değeri (2000-2016) (Milyar Euro) 

 
Kaynak: OIV, 2017 
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pazar değeri göstermiştir. Pazarda büyüme değeri olarak birinci sırayı %24 ile şişe şarabı 

elde etmiştir.  
Tablo 31: Ambalaj Türüne Göre Dünya Ticareti (Milyar Euro) 

Ambalaj 
Türü 

2012 2013 2014 2015 2016 
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Değişim (%) 

Köpüklü 4.3 4.4 4.7 5.2 5.3 1.0 23 
Şişe 18.2 18.4 18.4 20.3 20.8 2.6 24 
Dökme 2.8 3.0 2.7 2.8 2.8 0.0 -1 
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Bu değişiklik ülkelere göre farklılık göstermektedir. Örneğin Hong Kong’da çok yüksek 

seyrederken Almanya’da geriye doğru düşüş göstermiştir.   
Tablo 32: 2016 Dünya Şarap İhracat Değeri Tablosu (Milyar Euro) 

 Ülkeler 2012 2013 2014 2015 2016 
2012/2016 

Değişim 
(Milyar €) 

2012/2016  
Değişim 

(%) 

Fransa 7.8 7.8 7.7 8.3 8.2 0.4 5.1 
İtalya 4.7 5.0 5.1 5.4 5.6 0.9 19.1 
İspanya 2.4 2.6 2.5 2.6 2.6 0.2 8.3 
Şili 1.4 1.4 1.4 1.6 1.7 0.3 21.4 
Avustralya 1.5 1.3 1.3 1.5 1.5 0.0 0.0 
ABD 1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 0.3 27.3 
Yeni Zelanda 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 0.2 25.0 
Almanya  1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 -0.1 -10.0 
Portekiz 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.0 0.0 
Arjantin 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 
Hong Kong 0.2 0.2 0.2 0.6 0.6 0.4 200.0 
Güney Afrika  0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.0 0.0 
Toplam  25.0 26.0 26.0 28.0 29.0 4.0 16.0 

Kaynak: OIV, 2017 

1.2.3.7 Dünya Şarap İthalatı  

Dünya genelinde 2016/17 yılında en fazla şarap ithal eden ülke Almanya olmuştur 

(14.5 mil.hl). Almanya dünya şarap ithalatının %20’sini gerçekleştirmektedir. Almanya’nın 

ardından en fazla şarap ithalatı yapan 2. ülke ise %19 ile İngiltere’dir (Şekil 10). 

Şekil 10: Dünya Şarap İthalat Hacmi (Mil.Hl) 
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Bu değişiklik ülkelere göre farklılık göstermektedir. Örneğin Hong Kong’da çok yüksek 

seyrederken Almanya’da geriye doğru düşüş göstermiştir.   
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2012/2016 

Değişim 
(Milyar €) 

2012/2016  
Değişim 

(%) 
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İtalya 4.7 5.0 5.1 5.4 5.6 0.9 19.1 
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Dünya genelinde ithalat hacmi, son beş yıl içerisinde %4,3 değişikliğe uğramıştır. 

Fransa ve Çin son yıllarda ithalat hacimleriyle diğer ülkelere göre oransal ve hacimsel olarak 

artış gösteren ülkeler olmuşlardır (Tablo 33). 
Tablo 33: Dünya Şarap İthalatı Hacmi (Mil.Hl) 

Ülkeler 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 
2012/2016 
Hacimsel 
Değişim 

2012/2016 
% Değişim 

Almanya 15.4 15.3 15.4 15.3 14.5 -0.9 -5,8 
İngiltere 12.8 11.8 13.4 13.6 13.5 0.7 5,5 
ABD 11.7 11.0 10.8 11 11.2 -0.5 -4,3 
Fransa 5.4 6.0 6.9 7.6 7.9 2.5 46,3 
Çin 3.9 3.8 3.8 5.6 6.4 2.5 64,1 
Kanada 3.8 3.7 3.8 4.1 4.2 0.4 10,5 
Rusya 4.9 4.9 4.7 4.0 4.0 -0.9 -18,4 
Hollanda 4.0 3.6 3.8 3.8 3.8 -0.2 -5,0 
Belçika 3.1 3.2 3.1 3.1 3.1 0.0 0 
Japonya 2.6 2.6 2.7 2.8 2.7 0.1 3,8 
Diğer 31.4 33.1 33.6 33.1 32.7 1.3 4,1 
Toplam 99.0 99.0 102.0 104.0 104.0 5.0 4,3 

Kaynak: OIV, 2017  

1.3 TÜRKİYE’DE BAĞCILIK SEKTÖRÜNÜN DURUMU  

Türkiye’nin bitkisel üretiminde bağcılık sektörü önemli bir yere sahiptir. Uygun ve 

elverişli yetiştirme olanaklarına sahip olan Türkiye’de bağcılık eski ve köklü bir kültüre 

sahiptir. Üzüm, iklim ve toprak yönünden fazla seçici olmaması ve alternatif değerlendirme 

olanaklarına sahip olması nedeniyle Türkiye’de yaygın kültür bitkilerinden birisidir.23 

Türkiye’de gerçekleştirilen üretimin büyük bir çoğunluğu sofralık ve kurutmalık; bir 

kısmı da şaraplık olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanında pekmez, pestil, köfter, sucuk 

(köme), ezme, bastık, tarhana, samsa, saruç gibi farklı değerlendirme yolları da vardır. Yaş 

üzüm üretiminin tüm meyve üretimimiz içindeki payı %30,7’dir.  

Türkiye yaklaşık 1.360 üzüm çeşidine sahiptir. Bununla birlikte ekonomik anlamda 

değer taşıyan 40-50 kadar yerli çeşit ve 10 kadar da yabancı sofralık çeşit yetiştiriciliği 

yaygınlaşmıştır. 

1.3.1 Türkiye Bağ Üretim Alanı   

2016 yılı verilerine göre Türkiye’de 435.000 ha alanda bağcılık yapılmaktadır.24 

Türkiye’de bağcılık en fazla Ege Bölgesi’nde yapılmaktadır.  TÜİK verilerine göre, 2012-

2016 dönemi ortalamasında %32,5 alan değeri ile Ege Bölgesi ilk sıradadır. Bir diğer 

23 Çelik, S., (1998), Bağcılık (Ampeloloji) Cilt:1, Anadolu Matbaa Ambalaj San. ve Tic.Lit.Şti. İstanbul, s.426. 
24 TUİK, 2016. 



‒ 77 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)

77 
 

deyişle, Türkiye bağ alanlarının 1/3’ü Ege Bölgesi’ne aittir. Ege Bölgesi’ni %27 oranı ile 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi izlemektedir. Tarım bölgeleri içinde, yalnızca Doğu Karadeniz 

ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde kayda değer bir bağcılığın söz konusu olmadığı 

söylenebilir (Tablo 34). 

Tablo 34: Bölgelere Göre Bağ Alanı (Ha)  

Bölgeler 2012  2013  2014  2015  2016  
2012-2016 
Fark (%) 

Alan 
(%) 

Batı Marmara 13.678 13.319 13.271 13.095 12.901 -5.68 3,0 
Ege 138.186 140.598 141.364 141.413 141.245 2.21 32,5 
Doğu Marmara 14.347 14.238 13.600 13.210 13.467 -6.13 3,1 
Batı Anadolu 20.509 19.461 19.135 18.100 18.473 -9.93 4,2 
Akdeniz 77.167 78.990 77.608 77.546 59.078 -23.44 13,6 
Orta Anadolu 42.155 43.073 47.217 46.608 40.699 -3.45 9,4 
Batı Karadeniz 15.462 15.763 15.566 14.477 12.422 -19.66 2,9 
Doğu Karadeniz 223 198 204 201 201 -9.87 0,1 
Kuzeydoğu Anadolu 907 907 914 916 937 3.31 0,2 
Ortadoğu Anadolu 17.782 17.482 17.014 17.047 17.624 -0.89 4,0 
Güneydoğu Anadolu 121.833 124.720 121.152 119.295 118.133 -3.04 27,1 

Kaynak: TUİK, 2016 

Türkiye bağcılığına iller bazında bakıldığında pek çok ilin tarımsal deseni içerisinde 

mutlaka bağ alanı olduğu görülmektedir (Tablo 35).  
Tablo 35: Üzüm Üreten İllerin Bağ Alanları (da) 

 
İller Alan (Dekar) 

 
İller Alan (Dekar) 

1 Manisa 793.053 38 Yozgat 54.201 
2 Denizli 406.29 39 Aksaray 14.105 
3 Mersin 221.483 40 Şırnak 16.424 
4 İzmir 133.895 41 Afyonkarahisar 13.503 
5 Mardin 346.497 42 Muğla 6.328 
6 Diyarbakır 199.63 43 Amasya 7.509 
7 Gaziantep 162.834 44 Erzincan 9.2 
8 Nevşehir 181.598 45 Hakkari 6.302 
9 Kilis 139.918 46 Bitlis 5 
10 Elazığ 106.895 47 Bilecik 13.707 
11 Konya 97.885 48 Kırşehir 9.759 
12 Adıyaman 124.027 49 Kırklareli 4.673 
13 Isparta 64.279 50 Kocaeli 2.723 
14 Kahramanmaraş 160.626 51 Çankırı 5.072 
15 Sakarya 46.608 52 Tunceli 2.815 
16 Şanlıurfa 103.073 53 Eskişehir 7.428 
17 Hatay 51.616 54 Muş 3.665 
18 Tokat 66.805 55 Kastamonu 5.156 
19 Bursa 61.948 56 Kütahya 2.881 
20 Tekirdağ 37.934 57 Osmaniye 2.571 
21 Çanakkale 47.431 58 Artvin 1.802 
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22 Karaman 41.326 59 Bingöl 2.5 
23 Burdur 27.44 60 Bolu 2.11 
24 Batman 63.83 61 Giresun 5 
25 Ankara 45.514 62 Sivas 1.853 
26 Uşak 38.985 63 Samsun 825 
27 Kayseri 79.392 64 Karabük 1.749 
28 Antalya 22.465 65 İstanbul 484 
29 Niğde 44.47 66 Van 380 
30 Adana 40.297 67 Yalova 150 
31 Siirt 25.1 68 Zonguldak 180 
32 Aydın 17.512 69 Rize 200 
33 Edirne 19.055 70 Erzurum 66 
34 Balıkesir 19.914 71 Iğdır 100 
35 Çorum 36.879 72 Sinop 43 
36 Malatya 48.68 73 Bartın 2 
37 Kırıkkale 21.614   TOPLAM 4.352.269 

Kaynak: TUİK, 2016 

Türkiye bağcılığında en önemli 20 ilin bağ alanları ve üzüm üretimleri gelişimi 

incelenecek olursa, birçoğunda bağ alanları azalmaktadır. Türkiye bağcılığında bağ alanları 

azalan iller Gaziantep, Nevşehir, İzmir, Karaman, Konya, Adıyaman ve Kayseri’dir (Tablo 

36). Manisa, Denizli, Kahramanmaraş, Mersin, Mardin, Elazığ ve Tokat illerinde ise bağ 

alanları kısmen artmıştır.  
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1.3.2 Türkiye Üzüm Üretim Miktarı  

2016 yılı verilerine göre Türkiye’de 4 milyon ton üzüm üretimi gerçekleştirilmiştir. 

2007-2016 arasındaki son 10 yıllık dönemde Türkiye’nin bağ alanları %3,2 azalırken üzüm 

üretimi %10,7 artmıştır. Aynı dönemde, sofralık üretim %4,1 ve kurutmalık üretim %26,2 

artarken, şaraplık-şıralık üretim ise %2 azalmıştır. (Tablo 37).  

Tablo 37: Üzümün Değerlendirme Şekilleri 

Yıl Alan 
(1.000 Ha) 

Üretim (1.000 Ton) 

Toplam Sofralık Kurutmalık Şaraplık/Şıralık 
2007 485 3.613 1.913 1.218 482 
2008 483 3.918 1.971 1.477 470 
2009 479 4.265 2.257 1.532 476 
2010 478 4.255 2.250 1.544 462 
2011 473 4.296 2.269 1.562 465 
2012 462 4.234 2.220 1.614 401 
2013 469 4.011 2.133 1.424 455 
2014 467 4.175 2.167 1.563 445 
2015 462 3.650 1.892 1.335 424 
2016 435 4.000 1.990 1.537 473 
Ortalama 469 4.042 2.106 1.481 455 
Değişim %-3,2 %10,7 %4,1                %26,2             %-2                

Kaynak: TUİK, 2016 

1994-2014 yılları arası incelendiğinde ise bağ alanlarında %4,85’lik azalma dikkati 

çekmektedir. (Şekil 11). 

Şekil 11: Türkiye’de Bağ Alanı ve Üzüm Üretimi 

 
Kaynak: TUİK, 2016 
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Türkiye’de üretilen üzümün yaklaşık %52’si sofralık, %37’si kurutmalık ve %11’i 

ise şaraplık-şıralık olarak değerlendirilmektedir. Türkiye sofralık üzüm bağlarının büyük bir 

çoğunluğu Goble veya bölgelere göre değişebilen yöresel terbiye sistemleri ile kurulmuştur. 

3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
4,000
4,200
4,400

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Alan (x1000 da) Üretim (x1000 ton)

80 
 

1.3.2 Türkiye Üzüm Üretim Miktarı  

2016 yılı verilerine göre Türkiye’de 4 milyon ton üzüm üretimi gerçekleştirilmiştir. 

2007-2016 arasındaki son 10 yıllık dönemde Türkiye’nin bağ alanları %3,2 azalırken üzüm 

üretimi %10,7 artmıştır. Aynı dönemde, sofralık üretim %4,1 ve kurutmalık üretim %26,2 

artarken, şaraplık-şıralık üretim ise %2 azalmıştır. (Tablo 37).  

Tablo 37: Üzümün Değerlendirme Şekilleri 

Yıl Alan 
(1.000 Ha) 

Üretim (1.000 Ton) 

Toplam Sofralık Kurutmalık Şaraplık/Şıralık 
2007 485 3.613 1.913 1.218 482 
2008 483 3.918 1.971 1.477 470 
2009 479 4.265 2.257 1.532 476 
2010 478 4.255 2.250 1.544 462 
2011 473 4.296 2.269 1.562 465 
2012 462 4.234 2.220 1.614 401 
2013 469 4.011 2.133 1.424 455 
2014 467 4.175 2.167 1.563 445 
2015 462 3.650 1.892 1.335 424 
2016 435 4.000 1.990 1.537 473 
Ortalama 469 4.042 2.106 1.481 455 
Değişim %-3,2 %10,7 %4,1                %26,2             %-2                

Kaynak: TUİK, 2016 

1994-2014 yılları arası incelendiğinde ise bağ alanlarında %4,85’lik azalma dikkati 

çekmektedir. (Şekil 11). 

Şekil 11: Türkiye’de Bağ Alanı ve Üzüm Üretimi 

 
Kaynak: TUİK, 2016 

1.3.3 Türkiye’de Üzümün Değerlendirme Şekilleri 

Türkiye’de üretilen üzümün yaklaşık %52’si sofralık, %37’si kurutmalık ve %11’i 

ise şaraplık-şıralık olarak değerlendirilmektedir. Türkiye sofralık üzüm bağlarının büyük bir 

çoğunluğu Goble veya bölgelere göre değişebilen yöresel terbiye sistemleri ile kurulmuştur. 

3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
4,000
4,200
4,400

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Alan (x1000 da) Üretim (x1000 ton)



‒ 81 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)

81 
 

Yüksek terbiye sistemleri ile kurulan bağlar Ege Bölgesi’nde yaygındır. Sofralık üzüm 

yetiştiriciliğinde kalite ve yüksek verimin en önemli şartlarından biri olan sulama, büyük 

oranda Ege Bölgesi’nde yapılmaktadır. Diğer üretim yapılan bölgelerde bağlarda sulama 

oranı oldukça düşük düzeydedir.     

1.3.3.1 Türkiye’de Sofralık Üzüm Üretimi 

Türkiye’de üretilen üzümün yaklaşık %52’si sofralık olarak değerlendirilmektedir. 

Verilerde bazı farklılıklar olsada; dünya genelinde yaklaşık 22,7 milyon ton yaş üzüm 

üretilmekte ve bu üretimin 2,1 milyon tonu (%9,25) Türkiye’de gerçekleşmektedir. Türkiye 

bu miktarla dünya sofralık üzüm üretiminde 6. sırada yer almaktadır (Tablo 38). 

Dünyanın ve Türkiye’nin en önemli sofralık üzüm çeşidi Sultani Çekirdeksiz’dir. Bu 

değerli Türk çeşidi, yaklaşık olarak dünya sofralık üzüm üretiminin %50’sini, Türkiye’nin 

sofralık üzüm üretiminin ise %25’ini oluşturmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin ihraç ettiği 

sofralık üzümlerin %90’ını da bu çeşit oluşturmaktadır. 
Tablo 38: 2016 Yılı Sofralık Üzüm Üretimi  

 FAO ve USDA OIV 
Dünya Üretimi 22,7 Milyon Ton 27,28 Milyon Ton 
Türkiye Üretimi 2,1 Milyon Ton 1,92 Milyon Ton 
Türkiye’nin Payı %9,25 %7,03 
Türkiye’nin Sıralamada Yeri 6 ve 3 6 

Kaynak: FAO, 2016; OIV, 2016 

Türkiye’de 2007-2017 yılları arasında sofralık üzüm üretim miktarında 

dalgalanmalar olmasına rağmen genelde yıllık %1,2 oranında artış meydana gelmiştir (Tablo 

39). 

Tablo 39: Türkiye Toplam Sofralık Üzüm Üretimi (Bin Ton)  

Yıl Üretim 
(1.000 Ton) 

      Bir Önceki Yıla Göre 
Değişim (%) 

2007 1.913 - 
2008 1.971 3,0 
2009 2.257 14,5 
2010 2.250 -0,3 
2011 2.269 0,8 
2012 2.220 -2,2 
2013 2.133 -3,9 
2014 2.167 1,6 
2015 1.892 -12,7 
2016 1.990 5,2 
2017 2.109 6,0 
Ortalama 2.106 1,2 

Kaynak: TUİK, 2016 
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Sofralık üzüm üretiminde ilk sırayı Ege Bölgesi (%30) almaktadır. İller bazında ise 

ilk on il, Manisa (%46,5), Denizli (%14,5), Mersin (%9,7), İzmir (%6,6), Mardin (%5,7), 

Diyarbakır (%4,2), Gaziantep (%3,9), Nevşehir (%3,4), Kilis (%3,1) ve Elazığ’dır (%2,5) 

(Tablo 40).  

Tablo 40: 2016 Yılı Sofralık Üzüm Üretimi Yapılan Illerin Üretim Miktarları (Ton) 

2016 Yılı İl Sıralaması Toplam Yaş 
Üzüm Üretimi (Ton) 

Pay  
(%) 

 1 Manisa 1.366.904 46,5 
2 Denizli 428.681 14,5 
3 Mersin 287.429 9,7 
4 İzmir 194.609 6,6 
5 Mardin 168.747 5,7 
6 Diyarbakır 123.894 4,2 
7 Gaziantep 116.116 3,9 
8 Nevşehir 100.317 3,4 
9 Kilis 91.678 3,1 
10 Elazığ 74.751 2,5 

Kaynak: TUİK, 2016 

Türkiye Sofralık Üzüm Çeşitleri 

Türkiye’de en önemli sofralık üzüm çeşidi Sultani Çekirdeksiz’dir. Son yıllarda, 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özellikle yüksek antioksidan içerikleri nedeniyle renkli 

(özellikle siyah) ve çekirdekli sofralık çeşitlere (A.Lavallèe, M.Palieri, Horoz Karası, Trakya 

İlkeren, Pembe Gemre vb.) karşı belirgin bir talep artışı gözlenmektedir. Manisa ve Tekirdağ 

Bağcılık Araştırma Enstitüleri, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, 

Ankara ve Ondokuz Mayıs Üniversitelerince yapılan asma ıslahı çalışmaları ile Türkiye’ye 

ticari değeri yüksek çeşitler kazandırılmıştır. Tablo 41’de Türkiye’de yetiştirilen başlıca 

sofralık üzüm çeşitleri ve bazı genel özellikleri belirtilmiştir.25 

Tablo 41: Türkiye’de Üretilen Bazı Sofralık Üzüm Çeşitleri ve Özellikleri 

Çeşit Özellikler 

 

Salkımları orta irilikte (300-400 gr) ve normal sıklıktadır.  

Taneleri küçük (1,2-1,8 gr), altın sarısı renkte, ince kabuklu ve 

gevrektir.  

Tene şekli yuvarlaktan eliptik yapıya kadar olup tatlı bir üzüm 

çeşididir. 

Dip gözleri verimsiz olduğu için uzun budama yapılmalıdır.  

Orta mevsimde olgunlaşır. 
Sultani Çekirdeksiz 

25 Çelik, H., (2002), Üzüm Çeşit Kataloğu, Sun Fidan A.Ş., Mesleki Kitaplar Serisi II, Ankara. 
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25 Çelik, H., (2002), Üzüm Çeşit Kataloğu, Sun Fidan A.Ş., Mesleki Kitaplar Serisi II, Ankara. 
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Trakya İlkeren 

Salkımları büyük (600-650 gr), dallı konik ve dolgun yapıdadır. 

Taneler koyu kırmızı - mor renkli, orta (4-5 gr), yuvarlak 

şekildedir. Tane - sap bağlantısı kuvvetli, yola dayanımı iyidir. 

Verimli bir çeşittir. Erkencidir. 

 

 

Superior Seedless 

Salkımları büyük (470 gr), sık veya çok sık yapıdadır. Taneler 

yeşil - sarı renkli, iri taneli (5 gr), kısa oval şekilli ve 

çekirdeksizdir. Temmuz sonlarında olgunlaşan erkenci bir 

çeşittir. 

 

 

Yalova İncisi 

Salkımları orta büyüklükte (400-550 gr), dallı ve konik, normal 

sıklıktadır. Taneler yeşil - sarı renkli ve fazla (5 gr) irilikte, oval 

şekilli ve 2 - 3 çekirdeklidir. Erkenci bir çeşittir. 

 

 

Cardinal 

Salkımları büyük (500-650 gr), konik - silindirik ve seyrek 

tanelidir. Taneler kırmızı - mor renkte, çok fazla iri (7 gr), 

yuvarlak şekilli, 2 - 4 çekirdeklidir. İyi olgunlaştığında çok az 

aroma ihtiva eder. Temmuz ikinci yarısı ve Ağustos başı 

olgunlaşmaktadır. 

 

 

Flame Seedless 

Tatlı ve renkli bir çeşittir. Salkımları normal büyüklükte (330 gr), 

sık veya normal yapıdadır. Taneler pembe - kırmızı renkli, küçük 

taneli (2 gr); az basık veya yuvarlak şeklinde ve iz halinde 

çekirdeklidir. Ağustosun ilk yarısında olgunlaşmaktadır. 

 

 

Hamburg Misketi 

 Salkımları büyük (400-550 gr), dallı konik ve dolgun sıklıktadır. 

Taneler morumsu siyah renkli ve orta (4 gr) irilikte, oval şekilli, 

2 - 3 çekirdekli, misket aromalıdır. Orta mevsimde (Ağustosun 

ikinci yarısı) olgunlaşmaktadır. 

 

 

Mevlana 

Çekirdekli sofralık bir çeşit olup ortalama salkım ağırlığı 470 gr, 

taneler beyaz, çok iri (7 gr) ve elips şeklindedir. Ağustos sonunda 

olgunlaşmaktadır.  

 

 

Red Globe 

Salkımları büyük - çok büyük (1000 gr), dolgun sıklıktadır. 

Taneler morumsu kırmızı renkli ve çok iri (12-14 gr), yuvarlak 

şekillidir ve 3 - 4 çekirdeklidir. Geç olgunlaşan bir çeşittir.  

 

 

Samancı 

Çekirdeksizi 

Salkımları orta büyüklükte (250-350 gr), dallı konik ve seyrek 

yapıdadır. Taneler beyaz, iri (4-5 gr),  elips şeklindedir. Tane çok 

gevrek, az sulu ve serttir. Ağustos ortasında olgunlaşmaktadır. 

 

 

Michele Palieri 

Salkımları büyük (440 gr), gevşek veya normal yapıdadır. 

Taneler mavi - siyah renkli, çok iri (8 gr), yuvarlak şekilli ve 1 - 

3 çekirdeklidir. Ağustosun ikinci yarısında olgunlaşmaktadır. 
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Alphonse 

Lavallée 

Salkımları büyük (400-600 gr), kanatlı konik ve seyrek tanelidir. 

Taneler morumsu siyah renkli ve iri (6 gr), basık yuvarlak şekilli, 

3 - 4 çekirdekli, erken hasat edildiğinde hafif buruk bir tat 

oluşturur. Ağustos sonu - Eylül başı olgunlaşmaktadır. 

 

 

Italia 

Salkımları büyük (500-800 gr), kanatlı konik dallı ve dolgun 

sıklıktadır. Taneler beyaz - sarı kehribar renkli ve çok fazla iri (7 

gr), oval şekilli, 1 - 2 çekirdekli, misket kokulu olmasına rağmen 

bazı taneleri kokusuzdur. Eylül ayında olgunlaşmaktadır. 

 

 

Razaki 

Salkımları büyük (400-500 gr), dallı konik, seyrek sıklıktadır. 

Taneler sarımtırak açık yeşil renkte ve iri taneli (5 gr), uzun elips 

şeklinde ve 2 - 3 çekirdekli, tatlı ve kokusuzdur. Ağustos sonu – 

Eylül başı olgunlaşmaktadır. 

 

 

Ata Sarısı 

Salkımları büyük (500-850 gr), konik ya da silindirik ve seyrek 

sıklıktadır. Taneler yeşil - sarı renkli ve çok fazla (8 gr) irilikte, 

oval şekilli ve 2 - 3 çekirdeklidir. Eylül ayının ikinci yarısında 

olgunlaşmaktadır. 

 

 

Pembe Gemre 

Salkımları büyük (500-700 gr), orta sıklıktadır. Taneler pembe 

renkli ve iri taneli (7-7,5 gr), yuvarlak şekillidir. Eylül ayı 

içerisinde olgunlaşmaktadır. 

 

 

Crimson Seedless 

Salkımları orta (390 gr), sık yapıdadır. Taneler pembe renkli ve 

orta (3 gr) irilikte, silindirik şekilli ve çekirdeksizdir. 

Kaynak: Çelik, 2002 

Türkiye Sofralık Üzüm Ticareti 

a) Türkiye Sofralık Üzüm Tüketimi  

Türkiye’de üzümler çeşit özelliği ve yetiştiricilik yapılan bölgenin koşullarına bağlı 

olarak Haziran ayı başından Kasım ayının sonuna kadar geniş bir zaman diliminde hasat 

edilebilmektedir. Sofralık üzümler yaklaşık 3 ay soğuk depo koşullarında muhafaza 

edilebilmektedir. Bu durumda Türkiye’de üzümün pazara arz dönemi; üretimin başladığı 

Haziran ayı başından Ocak ayı sonuna kadar yaklaşık 8 aylık bir sürede olabilmektedir.  

Şubat-Mayıs ayları arası dönem ise tüketicilerin sofralık üzüm talebi Güney Afrika, Şili ve 

Peru gibi Güney Yarım Küre ülkelerinden yapılan ithalat ile karşılanmaktadır. 

TÜİK ve USDA istatistiklerine göre Türkiye’nin son yıllardaki üzüm tüketimi 

dalgalanmalar göstermekle birlikte ortalama 2 milyon tona yaklaşmaktadır.26 

26 http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=kategorist (Erişim Tarihi: 03.04.2018). 
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Şekil 12: Toplam Sofralık Üzüm Tüketimi (Bin Ton) 

 
Kaynak: TUİK, 2018; USDA, 2017 

b) Türkiye Sofralık Üzüm İhracaatı  

Türkiye sofralık üzüm ticareti bakımından net ihracatçı bir ülkedir. Çünkü sofralık 

üzüm ithalatı yok denecek düzeydedir. TÜİK verilerine göre 2002-2016 dönemi içerisinde 

bazı dalgalanmalara rağmen Türkiye sofralık üzüm ihracatı miktar olarak artmaktadır. 2002 

yılında 81.346 ton olan yaş üzüm ihracatı, 2017 yılında 262.142 tona yükselmiş ve 183 

milyon dolar döviz girdisi sağlanmıştır  (Tablo 42).     

Tablo 42: Türkiye Toplam Sofralık Üzüm İhracatı Gelişimi (2002-2017) 

Yıl Miktar 
(Ton) 

İndeks 
(2002=100) 

Değer 
(1.000$) 

İndeks 
(2002=100) 

Birim Fiyatı  
($/Ton) 

2002 81.346 100 34.681 100 426 
2003 98.743 121 51.059 147 517 
2004 159.310 196 81.728 236 513 
2005 155.604 191 91.322 263 587 
2006 151.117 186 84.084 242 556 
2007 169.952 209 130.541 376 768 
2008 202.114 248 169.411 488 838 
2009 181.290 223 147.247 425 812 
2010 230.295 283 196.468 567 853 
2011 236.000 295 175.484 506 732 
2012 209.607 257 162.748 469 776 
2013 203.305 250 187.709 541 923 
2014 257.857 317 201.739 582 782 
2015 168.607 207 136.111 392 792 
2016 172.838 212 104.607 302 605 
2017 262.142 322 183.153 528 698 
Ortalama 183.758 234  133.631 404 699 

Kaynak: TUİK, 2018 
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Şekil 12: Toplam Sofralık Üzüm Tüketimi (Bin Ton) 

 
Kaynak: TUİK, 2018; USDA, 2017 

b) Türkiye Sofralık Üzüm İhracaatı  

Türkiye sofralık üzüm ticareti bakımından net ihracatçı bir ülkedir. Çünkü sofralık 

üzüm ithalatı yok denecek düzeydedir. TÜİK verilerine göre 2002-2016 dönemi içerisinde 

bazı dalgalanmalara rağmen Türkiye sofralık üzüm ihracatı miktar olarak artmaktadır. 2002 

yılında 81.346 ton olan yaş üzüm ihracatı, 2017 yılında 262.142 tona yükselmiş ve 183 

milyon dolar döviz girdisi sağlanmıştır  (Tablo 42).     

Tablo 42: Türkiye Toplam Sofralık Üzüm İhracatı Gelişimi (2002-2017) 

Yıl Miktar 
(Ton) 

İndeks 
(2002=100) 

Değer 
(1.000$) 

İndeks 
(2002=100) 

Birim Fiyatı  
($/Ton) 

2002 81.346 100 34.681 100 426 
2003 98.743 121 51.059 147 517 
2004 159.310 196 81.728 236 513 
2005 155.604 191 91.322 263 587 
2006 151.117 186 84.084 242 556 
2007 169.952 209 130.541 376 768 
2008 202.114 248 169.411 488 838 
2009 181.290 223 147.247 425 812 
2010 230.295 283 196.468 567 853 
2011 236.000 295 175.484 506 732 
2012 209.607 257 162.748 469 776 
2013 203.305 250 187.709 541 923 
2014 257.857 317 201.739 582 782 
2015 168.607 207 136.111 392 792 
2016 172.838 212 104.607 302 605 
2017 262.142 322 183.153 528 698 
Ortalama 183.758 234  133.631 404 699 

Kaynak: TUİK, 2018 
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Şekil 12: Toplam Sofralık Üzüm Tüketimi (Bin Ton) 

 
Kaynak: TUİK, 2018; USDA, 2017 

b) Türkiye Sofralık Üzüm İhracaatı  

Türkiye sofralık üzüm ticareti bakımından net ihracatçı bir ülkedir. Çünkü sofralık 

üzüm ithalatı yok denecek düzeydedir. TÜİK verilerine göre 2002-2016 dönemi içerisinde 

bazı dalgalanmalara rağmen Türkiye sofralık üzüm ihracatı miktar olarak artmaktadır. 2002 

yılında 81.346 ton olan yaş üzüm ihracatı, 2017 yılında 262.142 tona yükselmiş ve 183 

milyon dolar döviz girdisi sağlanmıştır  (Tablo 42).     

Tablo 42: Türkiye Toplam Sofralık Üzüm İhracatı Gelişimi (2002-2017) 

Yıl Miktar 
(Ton) 

İndeks 
(2002=100) 

Değer 
(1.000$) 

İndeks 
(2002=100) 

Birim Fiyatı  
($/Ton) 

2002 81.346 100 34.681 100 426 
2003 98.743 121 51.059 147 517 
2004 159.310 196 81.728 236 513 
2005 155.604 191 91.322 263 587 
2006 151.117 186 84.084 242 556 
2007 169.952 209 130.541 376 768 
2008 202.114 248 169.411 488 838 
2009 181.290 223 147.247 425 812 
2010 230.295 283 196.468 567 853 
2011 236.000 295 175.484 506 732 
2012 209.607 257 162.748 469 776 
2013 203.305 250 187.709 541 923 
2014 257.857 317 201.739 582 782 
2015 168.607 207 136.111 392 792 
2016 172.838 212 104.607 302 605 
2017 262.142 322 183.153 528 698 
Ortalama 183.758 234  133.631 404 699 

Kaynak: TUİK, 2018 
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2002 ile 2017 dönemleri arasında Türkiye’nin yaş üzüm ihracatında miktar olarak 

%234, değer olarak ise %404 oranında artış sağlanmıştır.  

Türkiye sofralık üzüm ihracat yapısını inceleyebilmek için ihraç edilen ülkeler 

(Tablo 43 ve 44), ihraç edilen üzüm çeşitleri (Tablo 45) ve bu çeşitlerin ihraç fiyatlarının 

değişimi (Tablo 46) ile ülkelere göre ihraç fiyatlarının değişimleri (Tablo 47) ele alınmıştır. 

Bu kapsamda Rusya en fazla üzüm ihraç edilen ülkedir. Sofralık üzüm ihracatının yarıdan 

fazlası bu ülkeye yapılmaktadır. Bu ülkeyi son yıllardaki artışları ile Ukrayna, Belarus ve 

Bulgaristan takip etmektedir. Almanya, Avusturya, Hollanda, Suudi Arabistan ve Romanya 

ihracatı ise düşüş gösteren grupta dikkati çekmektedir. 

Tablo 43: Türkiye Sofralık Üzüm İhracatında Önemli Ülkeler ve Payları (%) 

 Ülkeler 
Yıllar 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rusya  46,5  40,9  50,0  46,2  43,4  56,0  56,0  63,1  59,7  62,6  
Almanya 15,0  10,5  9,9  9,2  7,8  6,0  7,6  6,7  5,8  4,8  
S. Arabistan 6,9  5,6  5,8  5,2  7,3  5,3  4,2  3,2  2,2  2,1  
Avusturya 6,5  4,7  3,4  2,3  1,5  0,8  0,5  0,5  0,4  0,4  
İngiltere 0,7  0,6  0,7  0,7  0,7  0,4  0,5  0,6  0,7  0,7  
Romanya 5,2  2,9  2,1  1,4  1,1  0,7  0,7  0,5  0,3  0,7  
Hollanda 4,7  3,6  1,2  0,8  0,7  0,5  0,5  0,7  0,7  0,9  
Belçika 0,2  0,0   0,2  0,1  0,1  0,1  0,2  0,2  0,2  0,1  
Kuveyt 0,5  0,0   0,1  0,3  0,0  0,0  0,1  0,2  0,4  0,4  
Belarus  2,6  3,8  4,4  3,3  2,0  3,4  2,9  3,7  5,3  5,9  
Ukrayna 5,8  17,3  16,0  13,1  8,7  9,6  10,2  10,9  9,2  7,1  
Bulgaristan 0,1  0,9  0,5  12,4  22,1  14,3  11,5  5,5  9,8  8,4  
Toplam 94,7  90,7  94,1  95,0  95,4  97,0  94,7  95,7  94,7  93,9  

Kaynak: FAO, 2014 
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Şekil 12: Toplam Sofralık Üzüm Tüketimi (Bin Ton) 

 
Kaynak: TUİK, 2018; USDA, 2017 

b) Türkiye Sofralık Üzüm İhracaatı  

Türkiye sofralık üzüm ticareti bakımından net ihracatçı bir ülkedir. Çünkü sofralık 

üzüm ithalatı yok denecek düzeydedir. TÜİK verilerine göre 2002-2016 dönemi içerisinde 

bazı dalgalanmalara rağmen Türkiye sofralık üzüm ihracatı miktar olarak artmaktadır. 2002 

yılında 81.346 ton olan yaş üzüm ihracatı, 2017 yılında 262.142 tona yükselmiş ve 183 

milyon dolar döviz girdisi sağlanmıştır  (Tablo 42).     

Tablo 42: Türkiye Toplam Sofralık Üzüm İhracatı Gelişimi (2002-2017) 

Yıl Miktar 
(Ton) 

İndeks 
(2002=100) 

Değer 
(1.000$) 

İndeks 
(2002=100) 

Birim Fiyatı  
($/Ton) 

2002 81.346 100 34.681 100 426 
2003 98.743 121 51.059 147 517 
2004 159.310 196 81.728 236 513 
2005 155.604 191 91.322 263 587 
2006 151.117 186 84.084 242 556 
2007 169.952 209 130.541 376 768 
2008 202.114 248 169.411 488 838 
2009 181.290 223 147.247 425 812 
2010 230.295 283 196.468 567 853 
2011 236.000 295 175.484 506 732 
2012 209.607 257 162.748 469 776 
2013 203.305 250 187.709 541 923 
2014 257.857 317 201.739 582 782 
2015 168.607 207 136.111 392 792 
2016 172.838 212 104.607 302 605 
2017 262.142 322 183.153 528 698 
Ortalama 183.758 234  133.631 404 699 

Kaynak: TUİK, 2018 
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2002 ile 2017 dönemleri arasında Türkiye’nin yaş üzüm ihracatında miktar olarak 

%234, değer olarak ise %404 oranında artış sağlanmıştır.  

Türkiye sofralık üzüm ihracat yapısını inceleyebilmek için ihraç edilen ülkeler 

(Tablo 43 ve 44), ihraç edilen üzüm çeşitleri (Tablo 45) ve bu çeşitlerin ihraç fiyatlarının 

değişimi (Tablo 46) ile ülkelere göre ihraç fiyatlarının değişimleri (Tablo 47) ele alınmıştır. 

Bu kapsamda Rusya en fazla üzüm ihraç edilen ülkedir. Sofralık üzüm ihracatının yarıdan 

fazlası bu ülkeye yapılmaktadır. Bu ülkeyi son yıllardaki artışları ile Ukrayna, Belarus ve 

Bulgaristan takip etmektedir. Almanya, Avusturya, Hollanda, Suudi Arabistan ve Romanya 

ihracatı ise düşüş gösteren grupta dikkati çekmektedir. 

Tablo 43: Türkiye Sofralık Üzüm İhracatında Önemli Ülkeler ve Payları (%) 

 Ülkeler 
Yıllar 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rusya  46,5  40,9  50,0  46,2  43,4  56,0  56,0  63,1  59,7  62,6  
Almanya 15,0  10,5  9,9  9,2  7,8  6,0  7,6  6,7  5,8  4,8  
S. Arabistan 6,9  5,6  5,8  5,2  7,3  5,3  4,2  3,2  2,2  2,1  
Avusturya 6,5  4,7  3,4  2,3  1,5  0,8  0,5  0,5  0,4  0,4  
İngiltere 0,7  0,6  0,7  0,7  0,7  0,4  0,5  0,6  0,7  0,7  
Romanya 5,2  2,9  2,1  1,4  1,1  0,7  0,7  0,5  0,3  0,7  
Hollanda 4,7  3,6  1,2  0,8  0,7  0,5  0,5  0,7  0,7  0,9  
Belçika 0,2  0,0   0,2  0,1  0,1  0,1  0,2  0,2  0,2  0,1  
Kuveyt 0,5  0,0   0,1  0,3  0,0  0,0  0,1  0,2  0,4  0,4  
Belarus  2,6  3,8  4,4  3,3  2,0  3,4  2,9  3,7  5,3  5,9  
Ukrayna 5,8  17,3  16,0  13,1  8,7  9,6  10,2  10,9  9,2  7,1  
Bulgaristan 0,1  0,9  0,5  12,4  22,1  14,3  11,5  5,5  9,8  8,4  
Toplam 94,7  90,7  94,1  95,0  95,4  97,0  94,7  95,7  94,7  93,9  

Kaynak: FAO, 2014 
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Türkiye’nin 2014 yılı ihraç ettiği sofralık üzüm çeşitleri incelendiğinde, Sultani 

Çekirdeksiz çeşidi %71,6 oranı ile en fazla ihraç edilen çeşittir. Bu çeşidi,  Ergin 

Çekirdeksizi, Uslu, Superior, Perlette ve Razakı izlemektedir.  

Tablo 45: Türkiye Sofralık Üzüm İhracatında Çeşitler (2014) 

Çeşit Miktar 
(1.000 Ton) % 

Değer 
(1.000 $) % 

Birim 
Fiyatı  

($/Ton) 
Sultani Çekirdeksiz 186,5 71,6 140,3 69,1 753 
Ergin Çekirdeksizi 21,3 8,2 19,2 9,4 902 
Uslu 15,7 6,0 12,6 6,2 802 
Superior Seedless 10,0 3,8 6,8 3,4 681 
Pertlette 4,4 1,7 3,3 1,6 764 
Razakı 3,8 1,5 3,8 1,9 1003 
Hatun Parmağı 1,8 0,7 1,4 0,7 761 
Toplam 243,5 93,5 187,5 92,3 809 
Genel Toplam 260,2 100,0 203,2 100,0 781 

Kaynak: TUİK, 2018 

Aşağıdaki tabloda ise Türkiye’nin ihraç ettiği sofralık üzüm fiyatlarının üzüm 

çeşitlerine göre değişimi incelenmektedir. Üzüm çeşitlerine göre ihracat fiyatının Müşküle 

dışındaki tüm çeşitlerde arttığı görülmektedir. Çeşitlerin ihraç fiyatları arasında önemli 

farklılıklar bulunmamaktadır. Bu durum hangi çeşit olursa olsun çeşidin taze ve kaliteli 

olmasının ihracatta önemli tercih sebebi olduğu şeklinde açıklanabilir. 2000-2008 yılları 

arası dönemde üzüm fiyatları sürekli olarak artmıştır (Tablo 46). 

Tablo 46: Üzüm Çeşitlerine Göre İhracat Fiyatlarının Değişimi ($/kg) 

Çeşit/Yıl 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Sultani Çekirdeksiz  0,44 0,42 0,43 0,51 0,51 0,59 0,56 0,76 0,82 
Razakı 0,52 0,26 0,34 0,51 0,4 0,63 0,32 0,69 0,73 
Müşküle 0,97 0,5 0,3 0,28 0,24 0,3 0,24 0,78 0,69 
Cardinal 0,26 0,28 0,29 0,56 0,6 0,65 0,7 0,82 1,05 
Perlette             0,65 0,97 1,01 
Antep Karası             0,43 0,8 0,98 
Hatun Parmağı             0,34 0,74 0,85 
Yalova İncisi             0,59 0,88 0,97 
Super Seedless             0,29 1,63 0,66 
Tarsus Beyazı 0,46 0,31 0,2 0,63 0,26 0,35 0,31   1,05 
Diğer 0,47 0,41 0,38 0,56 0,55 0,55 0,55 0,73 0,85 
Yıl Ort. Fiyatı 0,44 0,41 0,43 0,52 0,51 0,59 0,56 0,77 0,84 

 
Tablo 47’de ise Türkiye’nin ihraç ettiği sofralık üzüm fiyatlarının ülkelere göre 

değişimi incelenmektedir. Fiyatlar, ülkelere göre farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar, 

her yılın ortalama fiyatı baz alınarak yapılan bir karşılaştırma ile daha açık olarak 
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görülebilmektedir. İncelenen dönemde Türkiye’nin artan üzüm ihracatı ile dikkat çeken 

Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve Belarus gibi ülkelere yapılan ihracatta üzüm fiyatları 

ortalama fiyatların altında kalırken, üzüm ihracatının oransal olarak gittikçe azalmakta 

olduğu Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda ve Belçika’ya yapılan ihracatta fiyatların 

ortalama fiyatlardan daha yüksek olduğu dikkati çekmektedir. 
Tablo 47: Ülkelere Göre İhracat Fiyatlarının Değişimi ($/kg) 

Ülke/Yıl 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rusya 0,34 0,44 0,45 0,57 0,50 0,73 0,85 0,89 0,96 0,76 0,81 
Almanya 0,56 0,68 0,64 0,69 0,73 0,92 0,97 0,96 0,90 0,95 0,94 
Suudi Arabistan 0,38 0,18 0,50 0,51 0,41 0,70 0,81 0,67 0,63 0,63 0,60 
Avusturya 0,51 0,68 0,62 0,72 0,70 1,04 1,09 1,03 1,03 1,07 1,19 
İngiltere 0,43 0,59 0,80 0,72 1,06 0,98 1,16 1,00 0,93 1,01 1,19 
Romanya 0,26 0,44 0,40 0,37 0,35 0,76 0,90 0,65 0,70 0,61 0,60 
Hollanda 0,52 0,59 0,61 0,63 0,67 0,90 0,90 0,90 0,53 0,82 0,87 
Belçika 0,70 0,64 0,69 0,80   1,08 1,09 0,98 1,11 1,08 1,13 
Kuveyt 0,36 0,51 0,38 0,30   0,50 0,68 0,45 0,50 0,65 0,66 
Belarus* 0,33 0,50 0,51 0,52 0,57 0,65 0,80 0,87 0,71 0,74 0,64 
Ukrayna 0,46   0,59 0,51 0,50 0,70 0,73 0,64 0,59 0,50 0,64 
Bulgaristan 0,39 0,53 0,42 0,42 0,55 0,88 0,76 0,68 0,70 0,66 0,64 
Yıl Ort. Fiyatı 0,43 0,52 0,51 0,59 0,56 0,77 0,84 0,81 0,85 0,73 0,78 

*2012 yılı Belarus’a yapılan ihracatın kg fiyatıdır. 
Tablo 48’de Türkiye’nin 2008 yılında ihraç ettiği üzüm çeşitlerinin ülkelere göre 

dağılımı görülmektedir. Türkiye’nin en fazla miktarda ihraç ettiği çeşit olan Sultani 

Çekirdeksiz; Almanya (%10,21), Avusturya (%2,59), Hollanda (%0,83) ve İngiltere’ye 

(%0,76) olan Türkiye sofralık üzüm ihracatında en fazla paya sahip çeşittir. Bir başka deyişle 

bu ülkelerin Türkiye’den en fazla Sultani Çekirdeksiz çeşidi talep etmektedir. Türkiye ihraç 

ettiği Sultani Çekirdeksiz’in %45,78’ini Rusya’ya ihraç ederken, bu ülke Türkiye’nin ihraç 

ettiği Perlette (%60,86), Antep Karası (%29,96), Yalova İncisi (%55,10) ve Superior 

Seedless (%55,60) çeşitlerinin de en büyük alıcısıdır. Razakı, Müşküle ve Hatun Parmağı 

çeşitleri en fazla Ukrayna’ya; Cardinal çeşidi Romanya’ya ve Tarsus Beyazı ağırlıklı olarak 

Belarus’a ihraç edilmektedir.27 

 

 

 

 

27 Delice, N.Y. (2008), Türkiye Sofralık İç ve Dış Pazarlarında Marmara Bölgesi Çeşitlerinin Yer ve Pazarlama 
Sorunları, Tarım Ekonomisi Dergisi C.14. 
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görülebilmektedir. İncelenen dönemde Türkiye’nin artan üzüm ihracatı ile dikkat çeken 

Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve Belarus gibi ülkelere yapılan ihracatta üzüm fiyatları 
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Avusturya 0,51 0,68 0,62 0,72 0,70 1,04 1,09 1,03 1,03 1,07 1,19 
İngiltere 0,43 0,59 0,80 0,72 1,06 0,98 1,16 1,00 0,93 1,01 1,19 
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Belçika 0,70 0,64 0,69 0,80   1,08 1,09 0,98 1,11 1,08 1,13 
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Tablo 48’de Türkiye’nin 2008 yılında ihraç ettiği üzüm çeşitlerinin ülkelere göre 

dağılımı görülmektedir. Türkiye’nin en fazla miktarda ihraç ettiği çeşit olan Sultani 
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27 Delice, N.Y. (2008), Türkiye Sofralık İç ve Dış Pazarlarında Marmara Bölgesi Çeşitlerinin Yer ve Pazarlama 
Sorunları, Tarım Ekonomisi Dergisi C.14. 
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Tablo 48: Türkiye Sofralık Üzüm İhracatında Üzüm Çeşitlerine Göre Ülkelerin Payı (%) (2008) 

Ülke/Çeşit 
Sultani 

Çek.siz 
Razakı Müşküle Cardinal Perlette 

Antep 

Karası 

Hatun 

Parmağı 

Yalova 

İncisi 

Superior 

 

Tarsus 

Beyazı 
Diğer 

Almanya 10,21 0,02 0,00 0,06 2,46 0,00 0,00 0,45 5,01 0,00 6,05 
Avusturya 2,59 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 
Rusya 45,78 21,33 0,00 0,00 60,86 29,96 12,38 55,10 55,60 0,00 37,77 
Hollanda 0,83 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,66 
Suudi A. 5,57 0,00 0,00 0,00 0,00 19,84 1,60 0,00 0,00 0,00 1,47 
İngiltere 0,76 0,08 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 
Letonya 0,62 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,67 
Romanya 0,36 1,02 0,00 44,52 0,87 14,80 13,32 11,56 0,00 0,00 7,49 
Bulgaristan 12,93 1,87 0,00 6,72 18,19 3,03 1,86 2,84 10,16 0,00 20,06 
Beyaz R. 3,30 2,04 0,00 0,00 3,33 1,04 0,00 3,38 19,08 93,43 3,19 
BAE 0,75 0,00 0,00 0,00 0,14 4,61 1,20 0,00 0,00 0,00 0,17 
Ukrayna 11,98 73,65 57,03 23,46 9,56 24,53 69,10 25,30 10,13 0,00 18,67 
Polonya 1,92 0,00 0,00 4,01 0,15 0,00 0,18 0,23 0,00 0,00 0,00 
TOPLAM 97,61 100,00 57,03 78,76 97,20 97,82 99,65 99,17 50,18 93,43 99,20 

 

Tablo 49: Dünya-Türkiye Sofralık Üzüm Üretim-İhracat Karşılaştırması (Son Beş Yıl) 

  
Dünya Türkiye 

Türkiye’nin 
Dünyadaki 
Konumu 

Üretim +%15 
-%8,9 (geç donlar yüzünden üretim 

düşüklüğü etken) 
3 

İhracat +%6,7 -%25,7 (Rusya ile yaşanan kriz etkeni) 5 

Birim Fiyat 

($/Ton)  
-%17,6 +%8,2  

Kaynak: Alaşehir Ticaret Borsası Kayıtları, 2017 

Dünya-Türkiye sofralık üzüm üretim-ihracat karşılaştırması yapıldığında, son beş 

yılda Türkiye’de üretim %8,9 azalırken, ihracat miktarı da Rusya krizi sonrası %25,7 azalma 

göstermiştir.  

c) Türkiye Sofralık Üzüm İthalatı  

Türkiye’nin sofralık üzüm ithalatı incelendiğinde Şili ve Güney Afrika gibi ağırlıklı 

olarak Güney Yarımküre ülkelerinden ithalat gerçekleştiği, ithalat miktarının ise ortalama 

795 ton olduğu görülmektedir.28  

 

 

28 Çelik, H., (2017), Dünya Sofralık Üzüm Üretimi ve Ticareti, Fidancılık Sektör Analizi ve İnovasyon 
Çalıştayı 20-22 Ekim 2017, Antalya.  
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Tablo 50: Türkiye Sofralık Üzüm Ithalatı  

Yıl Miktar 
(Ton) 

Değişim 
(%) 

Değer 
(1.000 $) 

Değişim 
(%) Ülkeler 

2011 771 - 829 - Şili, G. Afrika 

2012 861 10 789 -5 Şili, G. Afrika, Peru 

2013 715 -20 637 -24 Şili, G. Afrika  

2014 598 -19 577 -10 Şili, G. Afrika, Rusya 

2015 1.031 42 907 36 İran, Şili, G. Afrika, Peru 

Ortalama 795   748     

Kaynak: Çelik, 2017 

1.3.3.2 Türkiye’de Kurutmalık Üzüm Üretimi 

Türkiye’de çekirdekli ve çekirdeksiz üzüm çeşitlerinde kurutma yapılmaktadır. 

Çekirdekli kuru üzümler Güneydoğu, Doğu Akdeniz ve Ortagüney bölgelerinde elde 

edilirken çekirdeksiz kuru üzüm üretimi sadece Ege Bölgesi’nde yapılmaktadır. Çekirdekli 

üzümlerin kurutulması çoğunlukla Türkiye’ye mahsus olup dünya üzerinde çekirdekli kuru 

üzüm miktarı çok azdır. Kurutulmuş üzümlerde çekirdek yokluğu, bu ürünün birçok 

endüstride ham madde olarak kullanılmasına olanak sağlamakta ve ticarette de asıl aktör 

olarak rol almaktadır.  

Çekirdekli Kuru Üzüm Üretimi 

Türkiye’nin çekirdekli kurutmalık üzüm üretimi ile ilgili bilgiler, aşağıdaki tabloda 

görülmektedir. Bölgeler itibariyle ilk iki sırayı birbirine yakın oranlarla Güneydoğu (%35,4) 

ve Doğu Akdeniz (%32,7) bölgeleri almaktadır. Üretim miktarı yaklaşık 85 bin tondur 

(Tablo 51).29 

Tablo 51: Türkiye’nin Çekirdekli Kurutmalık Üzüm Üretimi (Ton) 

Önemli 
Bölgeler 

Üretim 
(Ton)* (%) Önemli İller Önemli Çeşitler 

Güneydoğu 141.201 35,4 
Mardin, Ş.Urfa, 

Batman, D.Bakır 
Kerküş, Zeynebi 

Doğu 

Akdeniz 
130.601 32,7 

K.Maraş, G.Antep, 

Kilis 

Horoz Karası, Dımışkı, Rumi 

Arası, Sergi Karası, 

Ortagüney 71.542 17,9 Nevşehir, Konya, 

Karaman 

Karadimrit, Ekşi Kara, 

Göğ Üzüm 
Kaynak: Bağcılık Vizyon 2023 Eylem Planı 

*Üretim yaş üzüm değeridir. En iyi ihtimalle 4 kg’dan 1 kg kuru üzüm elde edildiği düşünüldüğünde 85.836 
ton çekirdekli kuru üzüm yapmaktadır. 
 

29 Bağcılık Vizyon 2023 Eylem Planı, 2013, Tekirdağ, Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu. 
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*Üretim yaş üzüm değeridir. En iyi ihtimalle 4 kg’dan 1 kg kuru üzüm elde edildiği düşünüldüğünde 85.836 
ton çekirdekli kuru üzüm yapmaktadır. 
 

29 Bağcılık Vizyon 2023 Eylem Planı, 2013, Tekirdağ, Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu. 



‒ 92 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)

92 
 

Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi 

2010-2016 yıllarına ait, Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm alan, üretim ve verim 

miktarları Tablo 52’de gösterilmiştir. Buna göre incelenen dönem içerisinde çekirdeksiz 

kuru üzüm alanında artış meydana gelmiştir. Alan artışıyla birlikte üretim miktarında da artış 

söz konusudur. Ancak iklimden kaynaklanan nedenlerden dolayı verim miktarı yıllar 

içerisinde dalgalanma göstermektedir. 2016 yılı itibari ile yaklaşık 100 bin ha alanda 

çekirdeksiz kuru üzüm üretilmekte, 313 bin ton ürün alınmakta ve dekara 312 kg kuru üzüm 

elde edilmektedir (Tablo 52). 

Tablo 52: Türkiye Çekirdeksiz Kuru Üzüm Alanı, Üretimi ve Verim Miktarı 

Yıl Alan (ha) Üretim (ton) Verim* (kg/da) 

2010 84.970 250.000 294 
2011 84.970 250.000 294 
2012 85.260 310.000 364 
2013 96.760 242.635 251 
2014 98.350 328.000 334 
2015 100.040 209.000 209 
2016 100.440 313.000 312 

Kaynak: İTB Kayıtları 
* Kuru üzüm miktarı olarak yazılmıştır. 

Türkiye Kurutmalık Üzüm Çeşitleri 

Dünyada Sultani, Sultanina, Sultana olarak da tanınan üzüm çeşidi Türkiye’nin kuru 

üzüm ihracatında da ilk sıradadır. Bununla birlikte üretilen kuru üzümün yaklaşık olarak 

%25’ini de çekirdekli kuru üzüm oluşturmaktadır. Çekirdekli kurutmalık üzüm çeşitleri 

Besni, Rumi, Dımışkı, Kerküş, Sergi Karası, Horoz Karası, Ekşi Kara, Göğ Üzüm, Çal 

Karası, Banazı Karası, Bineteti, Çiçike Nator, Emiri ve Keşirte’dir.30, 31, 32 

Çeşitlere ait görseller sıralı olarak Resim 7 ve 8’de verilmiştir. 

30 Uyak, C., Doğan, A., Kazankaya, A., (2011), Siirt İli Bağcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm 
Önerileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, C.21, S.3, s.225-234. 

31 Söylemezoğlu, G., Kunter, B., Akkurt, M., Sağlam, M., Ünal, A., Buzrul, S. ve Tahmaz, H., (2015), 
Bağcılığın Geliştirilmesi Yöntemleri ve Üretim Hedefleri, Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik 
Kongresi Bildiriler Kitabı, s.606-629. 

32 Kara, Z., Sabır, A., Doğan, O., Eker, Ö., (2016), ‘Gök Üzüm’(Vitis Vinifera L.) Çeşidinin Ticari Potansiyeli 
ve Ampelografik Özellikleri, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, s.395-410. 
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Resim 7: Çekirdeksiz Üzüm Bağları ve Kurutma Yerleri (Tel Sergi-Yer/Kanaviçe Sergi) 

   
Kaynak: Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü arşivi 

Resim 8: Çekirdekli Kurutmalık Üzüm Çeşitleri 

 
Kaynak: Manisa ve Tekirdağ Bağcılık ile Antepfıstığı Araştırma Enstitüleri Arşivleri 

Türkiye Kurutmalık Üzüm Ticareti 

a) Türkiye Kurutmalık Üzüm Tüketimi  

Türkiye’de üretilen çekirdeksiz kuru üzümün büyük bir bölümü ihracata giderken iç 

piyasada tüketilen üzüm miktarı oldukça azdır. Yıllar içerisinde iç piyasada tüketilen 

miktarda artış olmakla birlikte nüfus artışına paralel kişi başına tüketimde fazla bir değişme 

olmadığı söylenebilir. Türkiye’de kişi başı kuru üzüm tüketimi 0,6-0,7 kg arasındadır.  

Çekirdeksiz kuru üzüm üretilmeyen bir ülke olan İngiltere’de yıllık 100 bin ton 

çekirdeksiz kuru üzüm tüketilirken yılda 300 bin ton civarı üretimin olduğu Türkiye’de iç 

tüketimin 30-50 bin tonda kalması düşündürücüdür.  

Son yıllarda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı projesi ile okul çocuklarına 

ücretsiz olarak çekirdeksiz kuru üzüm dağıtılarak tüketim alışkanlığı kazandırılmaya 

çalışılmaktadır. Ayrıca Mili Savunma Bakanlığı ile de benzer bir uygulama hayata 
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geçirilebilir. Orta vadede kişi başına 500 gr. olan çekirdeksiz kuru üzüm tüketiminin 1 

kilograma çıkarılması hedeflenmelidir. 
Tablo 53: Türkiye Çekirdeksiz Kuru Üzüm Tüketim Miktarı 

Yıl Tüketim 
(Ton) 

2010 43.200 
2011 35.900 
2012 47.133 
2013 60.000 
2014 55.000 
2015 43.000 
2016 50.000 
2017 50.000 

Kaynak: TUİK, 2018 

b) Türkiye Kurutmalık Üzüm İhracaatı  

Dünya kuru üzüm ihracatında ilk sırada yer alan Türkiye 2017 yılında 270.000 ton 

ihracat karşılığında 409 milyon $ gelir elde etmiştir. Bir önceki yıla göre ihracat %14,9 

oranında artmış olsa da değer açısından artış olmamıştır (Tablo 54). Büyük çoğunluğu AB 

ülkelerine gerçekleşen kuru üzüm ihracatı artışının önümüzdeki yılda da devam edeceği 

tahmin edilmektedir. 

En fazla çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı gerçekleştirilen ülke İngiltere olmuştur. Bu 

ülkeyi, Almanya ve Hollanda takip etmektedir. Bir önceki yılın on iki aylık dönemi ile 

kıyaslandığında, İngiltere’ye yapılan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının %14,56 oranında 

artmasına rağmen, değerde %5,4 oranında azalma yaşandığı görülmektedir.   Almanya ve 

Hollanda’ya yönelik ihracat ise hem miktar, hem de değer bazında artmıştır. Çekirdeksiz 

kuru üzüm ihracatında en fazla artış yaşanan ülkeler sırasıyla Peru, Güney Afrika 

Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti olurken, azalış yaşanan ülkeler Slovakya, Cezayir ve 

Finlandiya’dır. 

Üretiminin %80-85’lik bölümü ihraç edilen bir ürünün alıcı ülkeler bakımından 

incelenmesinde de fayda görülmüştür. 2017-2018 kuru üzüm sezonu içerisinde Avrupa 

(Tablo 55), Amerika (Tablo 56), Afrika (Tablo 57), Okyanusya (Tablo 58) ve diğer kıtalarda 

bulunan ülkelere gerçekleştirilen satış miktarı, tutarı ve ortalama fiyatları aşağıda verilmiştir.  
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Tablo 55: AB Ülkeleri Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Miktarları 01/09/2017-24/03/2018 

Ülke Adı Miktar 
(Ton) 

Tutar 
(Bin $) Ortalama Fiyat 

İngiltere  42.137     67.809    1.61 
Almanya  19.787     30.408    1.54 
Hollanda  20.431     30.333    1.49 
İtalya  13.570     20.334    1.50 
Fransa  10.172     16.319    1.60 
Belçika  5.833     8.198    1.41 
İspanya  4.744     7.985    1.68 
Polonya  4.913     6.943    1.41 
İrlanda  3.460     5.027    1.45 
Çek Cumhuriyeti  1.521     2.401    1.58 
İsveç  946     2.324    2.46 
Avusturya  1.433     2.243    1.57 
Slovenya  852     1.879    2.20 
Yunanistan  1.166     1.833    1.57 
Romanya  909     1.253    1.38 
Portekiz  810     1.116    1.38 
Danimarka  556     1.055    1.90 
Estonya  576     1.005    1.75 
Macaristan  589     854    1.45 
Litvanya  346     601    1.74 
Hırvatistan  390     541    1.39 
Finlandiya  219     352    1.61 
Bulgaristan  217     345    1.59 
Slovakya  40     53    1.32 
Letonya  26     39    1.51 
Malta  24     36    1.49 
Ara Toplam 135.676 211.294 1.56 

Kaynak: Ege Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Kayıtları, 2018 

Tablo 56: Amerika Kıtası Ülkeleri Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Miktarları 
01/09/2017-24/03/2018 

Ülke Adı Miktar 
(Ton) 

Tutar 
(Bin $) 

Ortalama 
Fiyat 

Kanada  7.573 11.510 1.52 
Jamaika  503 710 1.41 
Birleşik Devletler  210 383 1.82 
Brezilya  153 212 1.39 
Peru  85 164 1.93 
Uruguay  109 155 1.43 
Barbados  100 143 1.44 
Dominik Cumhurıyetı  77 135 1.76 
Kostarıka  81 116 1.43 
Panama  83 110 1.33 
Trinidad Tobago  54 95 1.75 
Kolombiya  19 29 1.55 
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Tablo 55: AB Ülkeleri Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Miktarları 01/09/2017-24/03/2018 

Ülke Adı Miktar 
(Ton) 

Tutar 
(Bin $) Ortalama Fiyat 

İngiltere  42.137     67.809    1.61 
Almanya  19.787     30.408    1.54 
Hollanda  20.431     30.333    1.49 
İtalya  13.570     20.334    1.50 
Fransa  10.172     16.319    1.60 
Belçika  5.833     8.198    1.41 
İspanya  4.744     7.985    1.68 
Polonya  4.913     6.943    1.41 
İrlanda  3.460     5.027    1.45 
Çek Cumhuriyeti  1.521     2.401    1.58 
İsveç  946     2.324    2.46 
Avusturya  1.433     2.243    1.57 
Slovenya  852     1.879    2.20 
Yunanistan  1.166     1.833    1.57 
Romanya  909     1.253    1.38 
Portekiz  810     1.116    1.38 
Danimarka  556     1.055    1.90 
Estonya  576     1.005    1.75 
Macaristan  589     854    1.45 
Litvanya  346     601    1.74 
Hırvatistan  390     541    1.39 
Finlandiya  219     352    1.61 
Bulgaristan  217     345    1.59 
Slovakya  40     53    1.32 
Letonya  26     39    1.51 
Malta  24     36    1.49 
Ara Toplam 135.676 211.294 1.56 

Kaynak: Ege Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Kayıtları, 2018 

Tablo 56: Amerika Kıtası Ülkeleri Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Miktarları 
01/09/2017-24/03/2018 

Ülke Adı Miktar 
(Ton) 

Tutar 
(Bin $) 

Ortalama 
Fiyat 

Kanada  7.573 11.510 1.52 
Jamaika  503 710 1.41 
Birleşik Devletler  210 383 1.82 
Brezilya  153 212 1.39 
Peru  85 164 1.93 
Uruguay  109 155 1.43 
Barbados  100 143 1.44 
Dominik Cumhurıyetı  77 135 1.76 
Kostarıka  81 116 1.43 
Panama  83 110 1.33 
Trinidad Tobago  54 95 1.75 
Kolombiya  19 29 1.55 
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Arjantin  7 11 1.64 
Şili  9 8 0.87 
Ara Toplam 9.067 13.785 1.52 

Kaynak: Ege Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Kayıtları, 2018 

Tablo 57: Afrika Kıtası Ülkeleri Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Miktarları   
01/09/2017-24/03/2018 

Ülke Adı Miktar 
(Ton) 

Tutar 
(Bin $) 

Ortalama 
Fiyat 

Fas  473 632 1.34 
Güney Afrika Cumhuriyeti  219 541 2.46 
Mısır  173 324 1.88 
Cezayir  64 102 1.59 
Uganda  63 88 1.41 
Kenya  40 69 1.73 
Sudan  16 27 1.66 
Ara Toplam 1.049 1.786 1.70 

Kaynak: Ege Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Kayıtları, 2018 

Tablo 58: Asya - Okyanusya Ülkeleri Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Miktarları   
01/09/2017-24/03/2018 

Ülke Adı Miktar 
(Ton) 

Tutar 
(Bin $) 

Ortalama 
Fiyat 

Avustralya 9.628 13.500 1.41 
Japonya 1.961 4.130 2.11 
Yeni Zelanda 2.092 3.128 1.50 
Çin Halk Cumhuriyeti 988 1.693 1.71 
Güney Kore Cumhuriyeti 332 556 1.67 
Tayvan 227 475 2.09 
Singapur 164 318 1.94 
Tayland 141 282 2.00 
Pakistan 152 255 1.68 
Vietnam 118 228 1.94 
Malezya 136 213 1.56 
Filipinler 16 42 2.68 
Moğolistan 17 17 0.99 
Hindistan 4 9 2.13 
Hong Kong 4 8 1.98 
Papua Yeni Gine 1 2 2.79 
Ara Toplam 15.986 24.886 1.56 

Diğer AB Ülkeleri 
İsviçre 1.440 2.529 1.76 
Norveç 354 603 1.70 
KKTC 18 29 1.60 
Ara Toplam 1.813 3.161 1.74 

Kaynak: Ege Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Kayıtları, 2018 
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Kaynak: Ege Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Kayıtları, 2018 

Tablo 57: Afrika Kıtası Ülkeleri Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Miktarları   
01/09/2017-24/03/2018 
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Sudan  16 27 1.66 
Ara Toplam 1.049 1.786 1.70 

Kaynak: Ege Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Kayıtları, 2018 

Tablo 58: Asya - Okyanusya Ülkeleri Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Miktarları   
01/09/2017-24/03/2018 

Ülke Adı Miktar 
(Ton) 

Tutar 
(Bin $) 

Ortalama 
Fiyat 

Avustralya 9.628 13.500 1.41 
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Uganda  63 88 1.41 
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Kaynak: Ege Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Kayıtları, 2018 

Tablo 58: Asya - Okyanusya Ülkeleri Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Miktarları   
01/09/2017-24/03/2018 

Ülke Adı Miktar 
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Tutar 
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Ortalama 
Fiyat 
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Tablo 59: Diğer Ülkeler Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Miktarları 
01/09/2017-24/03/2018 

Eski Doğu Bloku Ülkeleri 

Ülke Adı 
Miktar  

(Ton) 

Tutar  

(Bin $) 

Ortalama 

Fiyat 

Rusya Federasyonu  1.302 2.119 1.63 
Ukrayna  382 529 1.39 
Sırbistan  342 515 1.51 
Bosna Hersek  250 388 1.55 
Makedonya  197 277 1.41 
Gürcistan  96 142 1.49 
Karadağ  39 60 1.56 
Moldavya  41 58 1.40 
Arnavutluk  5 8 1.60 
Kosova  3 6 1.74 
Ara Toplam 2.659 4.105 1.54 

Orta Doğu Ülkeleri 
Birleşik Arap Emirlikleri  63.945 106.841 1.67 
Suudi Arabistan  31.250 51.297 1.64 
İsrail  9.320 25.468 2.73 
Suriye  15.000 22.340 1.49 
Katar  4.216 7.549 1.79 
Lübnan  4.800 696 1.45 
Kuveyt  405 1.822 4.50 
Bahreyn  50 679 1.36 
Ara Toplam 128.986 222.347 1.72 

Serbest Bölge 
Ege Serbest Bölge  2.124 2.847 1.34 
Ara Toplam 2.124 2.847 1.34 

Türk Cumhuriyetleri 
Kazakistan 35.000 52.850 1.51 
Azerbaycan-Nahçivan 19.000 28.210 1.49 
Ara Toplam 54.000 81.060 1.50 

GENEL TOPLAM 168.559 262.220 1.56 

Kaynak: Ege Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Kayıtları, 2018 

Bu dönem içerisinde 168 bin ton kuru üzüm satışı yapılmış, toplamda yaklaşık 262 

milyon dolar gelir elde edilmiştir. 

c) Çekirdeksiz Kuru Üzümde Türkiye’nin Rakipleri 

Üretiminin yaklaşık %85’ini ihraç eden Türkiye’nin dünya çekirdeksiz kuru üzüm 

pazarında ciddi bir dış ticaret avantajına sahip olduğu ve rakipleri karşısında rekabet 

gücünün yüksek olduğu söylenebilir.  Dünyanın en büyük çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçı 

ülkeleri Tablo 60’da gösterilmiştir. Türkiye’yi en yakından takip eden, dolayısıyla en büyük 

rakip ülke ABD’dir. Türkiye %27’lik pay ile birinci sırada yer alırken, ABD %20 pay ile 
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ikinci en büyük ihracatçı konumundadır. Diğer ihracatçı ülkeler Şili, Güney Afrika ve İran 

Türkiye’nin yaklaşık ¼’ü oranında ihracat yapabilmektedir. 
Tablo 60: Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracat Liderleri (2016) 

Ülkeler 
İhracat 
Değeri 

(1.000 $) 

Dış Ticaret 
Dengesi 

(1.000 $) 

İhracat 
Miktarı 

(Ton) 

2012-2016 
Miktar Artış 

Hızı (%) 

Birim Fiyat 
(1.000 $/ton) 

Türkiye  426.082 419.636 236.105 -4 1.805 

ABD 323.083 287.973 118.785 -5 2.720 

Şili 116.900 113.789 55.614 -5 2.102 

G. Afrika 99.306 98.712 46.393 -11 2.141 

İran 92.962 92.347 60.638 9 1.533 

Özbekistan  82.639 82.638 76.026 -13 1.087 

Afganistan  65.662 65.576 26.622 38 2.466 

Çin 62.244 7.116 28.770 21 2.164 

Arjantin 53.361 53.067 34.246 -7 1.558 

Hindistan 44.515 -10.860 35.756 -6 1.245 

Kaynak: http://www.trademap.org/Index.aspx 

Türkiye dünya çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında en önemli ülkedir; en büyük rakibi 

ise ABD’dir. Dünyanın lider ülkeleri; Türkiye, ABD, Şili, Güney Afrika ve İran’dır.  

d) Türkiye Kurutmalık Üzüm İthalatı 

Türkiye Özbekistan, Yunanistan ve ABD gibi ülkelerden yaklaşık 2.000 ton 

dolayında kuru üzüm ithalatı gerçekleştirmektedir.  

1.3.3.3 Türkiye’de Şaraplık Üzüm Üretimi 

Dünyada üretilen üzümün yaklaşık %71’i şaraba işlenerek değerlendirilmektedir. 

Türkiye’de ise bu oran %2,7 düzeyindedir.33 Kurutmalık ve sofralık üzüm üretiminde 

dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye, şarap üretiminde oldukça 

gerilerdedir. Bağcıların bir kısmının örgütlenerek şarap üretimine yönelmesi, şarap 

sanayicilerinin bağ kurmaya başlaması, yeni girişimcilerin ise her ikisini birlikte kurarak 

entegre tesisler oluşturmaya başlaması bu alanda önemli bir gelişmedir.34 Türkiye; bağ 

alanları, tarihi, ekolojik uygunluğu, ucuz işgücü ile şarapçılık açısından büyük bir 

potansiyele sahip olmasına rağmen pek çok sebepten dolayı dış rekabete hazır bir şarap 

piyasasına sahip değildir.  

33 TAPDK, 2013. 
34 Bahar, E., Korkutal, İ., Kök, D., (2006), Türkiye Bağcılığının Son Yıllardaki Gelişiminde Görülen Başlıca 

Sorunlar ve Çözüm Öneriler Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, C.7, S.1, s.65-69. 
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Türkiye’de 2016 yılında 6.435 ha alanda şaraplık üzüm üretimi yapılmış olup 

472.000 ton üzüm elde edilmiştir.35  

Türkiye’de şarap üretimi ve tüketimi son yıllarda turizmin gelişmesiyle birlikte 

artmış olup, agroturizm kapsamında bu sektör önemli fırsatlar ortaya koymuştur.36 Ancak 

bu artışın asıl nedenlerinden birisi de özellikle TAPDK’nın sıkı denetimi ve bandrol 

sisteminin uygulanması sonucunda kayıt dışılığın sona erdirilmesidir.  

Üretilen üzümlerin; %60’ı kırmızı, %35’i beyaz ve %5’i pembe şaraba işlenmektedir. 

Kırmızı şarap için en çok tercih edilen üzüm çeşidi; Öküzgözü, beyaz şarap için en çok tercih 

edilen çeşit; Sultani Çekirdeksiz, pembe şaraba işlenen kırmızı üzüm çeşitlerinin başındaysa 

ise Çal Karası üzüm çeşidi gelmektedir.37  

Türkiye Şaraplık Üzüm Çeşitleri 

Türkiye’de şaraplık üzümde yaygın olarak yetiştirilen 22’si yerli, 12’si yabancı 

kökenli olmak üzere 34 farklı çeşit bulunmaktadır. Son yıllarda butik şarap işletmelerinin 

girişimiyle bu çeşitlere yeni yabancı çeşitler de eklenmiştir. Türkiye’nin söz sahibi 

olduğu/olacağı yerli şaraplık üzüm çeşitleri Tablo 61’de; şaraplık çeşitlerin bölgesel dağılımı 

ise Tablo 62’de verilmiştir.38 

Tablo 61: Türkiye’nin En Önemli Yerli Şaraplık Üzüm Çeşitleri  

Çeşit Özellikleri 

 

Emir 
Türkiye’deki üretim miktarı yaklaşık 5.500 tondur. Bağ alanları 

Orta Anadolu Bölgesi’nde bulunmaktadır. 

 

Narince 
Türkiye’deki üretim miktarı yaklaşık 6.150 tondur. Bağ alanları 

Orta ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunmaktadır. 

 

Sultani Çekirdeksiz 
Türkiye’deki üretim miktarı yaklaşık 14.000 tondur. Bağ alanları 

Ege Bölgesi’nde bulunmaktadır. 

35 TÜİK, 2018. 
36 Türkben, C., Gül, F., Uzar, Y., (2012), Türkiye’de Bağcılığın Tarım Turizmi (Agro-Turizm) İçinde Yeri ve 

Önemi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, C.14, S.23, s.47-
50. 

37  Uysal, H., (2016), Türkiye’de Şaraplık Üzüm Üretimindeki Gelişmeler, Üzümün Akdeniz’deki Yolculuğu 
“Konferans Bildirileri” s.65-77. 

38 Bağcılık Vizyon 2023 Eylem Planı, 2013, Tekirdağ, Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu. 
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Bornova Misketi 

Türkiye’deki üretim miktarı yaklaşık 900 tondur. Bağ alanları 

Ege Bölgesi’nde bulunmaktadır. 

 

 

Çalkarası 
Türkiye’deki üretim miktarı yaklaşık 5.000 tondur. Bağ alanları 

Ege Bölgesi’nde bulunmaktadır. 

 

Kalecik Karası 

Türkiye’deki üretim miktarı yaklaşık 6.900 tondur. Bağ alanları 

Ege Bölgesi’nde, Orta-Kuzey ve Orta-Güney Anadolu 

Bölgeleri’nde bulunmaktadır. 

 

Öküzgözü 
Türkiye’deki üretim miktarı yaklaşık 11.850 tondur. Bağ alanları 

Orta, Doğu Anadolu ve Ege Bölgesi’nde bulunmaktadır. 

 

Boğazkere 

Türkiye’deki üretim miktarı yaklaşık 8.850 tondur. Bağ alanları 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi’nde 

bulunmaktadır. 

Kaynak: Manisa ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüleri Arşivleri 

Tablo 62: Türkiye’de Şaraplık Üzüm Üretimi Yapılan Bölgeler ve Yetiştirilen Çeşitler 

Bölge İl Kırmızı Şaraplık Beyaz Şaraplık 

Ortakuzey Ankara (Kalecik) Kalecik Karası --- 

Ege 
Denizli, İzmir, Manisa, 

Çanakkale 

Boğazkere, Öküzgözü, 

Kalecik Karası, Cabarnet 

Sauvignon, Merlot, Sirah 

Bornova Misketi, 

Chardonnay, Sauvignon 

Blanc 

Marmara Tekirdağ, Edirne 

Papazkarası, Adakarası, 

Cabarnet Sauvignon, Merlot, 

Syrah, Cinsaut, Gamay 

Semillon, Chardonnay, 

Sauvignon Blanc, Riesling 

Akdeniz Antalya (Elmalı) 

Cabarnet Sauvignon, 

Boğazkere, Kalecik Karası, 

Acıkara, Malbec 

Sauvignon Blanc, 

Chardonnay 

Güneydoğu Diyarbakır Boğazkere --- 

Ortadoğu 

Tokat 

Elazığ 

Amasya 

Öküzgözü, Cabarnet 

Sauvignon, Merlot, Syrah, 

Boğazkere 

Merzifon Karası 

Narince 

--- 

--- 

Ortagüney Nevşehir --- Emir 

Kaynak: Bağcılık Vizyon 2023 Eylem Planı  
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Kaynak: Bağcılık Vizyon 2023 Eylem Planı  
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Türkiye’de 2007 yılında, 482.000 ton olan şaraplık üzüm üretim miktarı yıllar 

içerisinde dalgalanma göstermekle beraber, 2016 yılında 473.000 ton olarak gerçekleşmiştir. 

Ancak bu üretiminin tamamı şaraplık olarak işlenmemekte, pekmez, şıra ya da 

pestil gibi ürünlerin üretiminde de değerlendirilmektedir.  

Türkiye’de kayıtlı şarap üretim miktarı, 2004 yılında 28 milyon litreden, 2015 yılında 

61,7 milyon litreye ulaşmıştır.39 Türkiye şarap dışsatımında artışlar söz konusudur. Tekel’in 

özelleştirilmesiyle birlikte şarap üretim tesislerinin sayısında da 2004 yılından bu yana 

yaklaşık dört kat artış olmuştur. Halen 200 civarında şarap üretim tesisi bulunmakla birlikte 

üretimin %58’si yedi büyük şarap üreticisi firma tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye Şaraplık Üzüm Ticareti 

a) Türkiye Şaraplık Üzüm Tüketimi 

Dünya şarap tüketimi 25 milyon ton olup ortalama kişi başı tüketim 3,4 litredir. Bu 

ortalama değer bazı ülkelerde 55 litreye kadar çıkabilmektedir. Türkiye’de ise kişi başı 

tüketim miktarı 0,18 litre civarındadır. 

b) Türkiye Şaraplık Üzüm İhracaatı  

Dünyada şarap üretimi 2014 yılı itibariyle 28 milyon ton, Türkiye’de ise 60.000 

tondur. Türkiye şarap üretimi, dünya üretiminin ancak %0,11’i kadardır. Dış pazarda 10 

milyon ton civarında şarap ihracatı yapılmakta olup, değeri yaklaşık 32 milyar dolardır. 

Türkiye üretim düşüklüğüne bağlı olarak dış pazarda söz sahibi değildir.  
Tablo 63: Dünyada ve Türkiye’de Şaraplık Üzüm Sektörünün Durumu 

 Dünya Türkiye 

 2011 2014 
Değişim 

(%) 2011 2014 
Değişim 

(%) 

Bağ Alanı (ha) 7.451.999 7.155.187 -3,98 490.007 468792 -4,33 

Üzüm Üretimi (ton) 69.992.067 77.181.122 10,27 4.296.351 4.011.409 -6,63 

Şarap Üretim Miktarı (ton) 26.543.800 28.330.400 5,4 57.748 60.788 5,8 

Şarap Tüketim Miktarı (ton) 24.686.245 24.741.440 0,06 13.700 14.000 2,19 

Kişi Başı Şarap Tüketimi (lt) 3,47 3,44 -0,86 0,17 0,18 5,88 

Şarap Dışsatım Miktarı (ton) 10.389.714 10.298.141 -0,88 3.846 4.542 18,1 

Şarap Dışsatım Değeri (1.000 $) 32.106.922 34.696.694 8,07 8.757 11.641 32,93 

Dışsatım Birim fyat ($/lt) 3,09 3,37 9,06 2.28 2.56 12,28 

Şarap Dışalım Miktarı (ton) 10.004.329 10.039.933 0,36 1.810 1957 8,12 

Şarap Dışalım Değeri (1.000 $) 33.041.355 35.151.171 6,39 7.079 9646 36,26 

Dışalım Birim Fiyat  ($/lt) 3,3 3,5 6,06 3,91 4,93 26,09 

Kaynak: FAO, 2014 

39 TAPDK, 2016. 
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1.3.3.4 Türkiye’de Asma Yaprağı Üretimi 

Asma yaprağı (Resim 9), asmanın üzüm gibi gıda olarak tüketilen ve ticari olarak 

değerlendirilen bir diğer organıdır. Asma yaprağı dolma, cevizli bat, asma cacığı, pide iç 

harcı yapımı yanında ekstraktı da geleneksel tıpta kullanılmaktadır. Günümüzde değişik 

şekillerde hazırlanan sarma yemeği, Türkiye, Yunanistan, Ermenistan, İran, Arap ülkeleri 

ile Balkanlarda yoğun olarak tüketilmektedir. Türkiye’nin hemen her yöresinde düğün, 

bayram ve Hıdırellez gibi özel günlerinde hazırlanan yemeklerin başında yaprak sarması 

gelmektedir. 1990’lı yılların sonlarından beri, salamuralık asma yaprak üretimi, tüketimi ve 

ticaretinde bir artış dikkat çekmektedir. Bu artışta turizm sektörü, hazır yemek sektöründeki 

gelişmeler ve yöresel mutfak sektörünün ticari boyut kazanmasının etkisi büyük olmuştur. 

Ayrıca üretici açısından bakıldığında asma yaprağı üretiminin aile işletmeciliğine uygun bir 

üretim dalı olması, üzüm yetiştiriciliğine göre bakım ve masrafının düşük olması, birim 

alandan getirisinin yüksek olması ticari açıdan oldukça karlı bir sektör haline gelmesini 

sağlamıştır.  

Resim 9: Asma Yaprağı ve Konservesi 

 
Üzüm çeşitleri şekil, kalınlık, tüylülük, dilimlilik gibi kriterler bakımından çok farklı 

özellikler gösteren yapraklara sahiptirler. Kalın, tüylü ve fazla dilimli yapraklar tüketiciler 

tarafından beğenilmediklerinden bu tip yapraklar tercih edilmemektedir. Sarmalık yaprak 

üretimi için ince, tüysüz, ince damarlı, mümkün olduğunca dilimsiz ve damakta ekşimsi bir 

tat bırakan çeşitler tercih edilmektedir. Bu nitelik ve üretim miktarı ile en fazla salamuraya 

işlenen sarmalık çeşitleri Sultani Çekirdeksiz ve Narince çeşitleridir.  Bunların yanı sıra,  

Trakya’da özellikle Tekirdağ ilinde yetiştirilen Yapıncak, Nevşehir’de Emir çeşidinin 

yaprakları da yaygın olarak bu amaçla değerlendirilmektedir. Son zamanlarda Mersin, 

Amasya, Kilis, Gaziantep, Konya ve Denizli gibi illerde de bağ alanlarında salamuralık 

yapraktan ticari olarak yararlanılmaktadır. Tokat ilinde Narince’nin daha çok yaprakları için 
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Tablo 64: Türkiye’nin 2013 Yılı Asma Yaprağı Üretim Tahmini 

BÖLGELER 
Bağ Alanı  

(da) 

Bölgelerin Yaprak  
Toplama Oranı 

(%) 

Yaprak Toplanan  
Bağ Alanı 

(da) 

Yaprak  
Verimi  
(kg/da) 

Yaprak 
Üretimi 

(kg) 
Alaşehir  182.500 70 127.750 160 20.440.000 

Sarıgöl  81.523 50 40.762 120 4.891.380 

Salihli  108.215 50 54.108 120 6.492.900 

Turgutlu 76.800 50 38.400 120 4.608.000 

Ahmetli 50.000 50 25.000 120 3.000.000 

Manisa 85.638 20 17.128 80 1.370.208 

Saruhanlı 85.585 20 17.117 80 1.369.360 

Gölmarmara 23.200 20 4.640 80 371.200 

Akhisar 18.000 20 3.600 80 288.000 

Manisa (diğer) 4.554 10 455 10 4.554 

Menemen 30.450 20 6.090 20 121.800 

Kemalpaşa 28.750 20 5.750 10 57.500 

Torbalı 7.900 10 790 10 7.900 

İzmir (diğer) 10.918 10 1.092 10 10.918 

Çal  123.000 10 12.300 10 123.000 

Bekilli  9.940 10 994 10 9.940 

Buldan  31.700 10 3.170 10 31.700 

Denizli (diğer)  40.358 10 4.036 10 40.358 

Tokat 62.178 50 31.089 120 3.730.680 

TOPLAM 1.061.209  394.270  46.969.398 

Kaynak: TUİK, 2013 

1.3.3.5 Türkiye’de Üzüm Şırasından Elde Edilen Diğer Ürünler  

Üzüm Türkiye’de sofralık, kurutmalık ve şaraplık tüketim şekillerinin dışında hiç bir 

ülkede görülemeyecek kadar farklı şekillerde değerlendirilmektedir. Bunlara; üzüm suyu, 

hardaliye, pepeçura, koruk suyu, pekmez, bulama,  kesme, pestil,  dilme, tarhana, köme, 

bastık, köfter, çek çek, konserve, turşu, sirke, koruk suyu, koruk turşusu örnek olarak 

sayılabilir.  

Üzüm Suyu 

Sanayide üzüm suyu; ya üzümden ya da üzüm suyu konsantresinin 

sulandırılmasından elde edilir. Üzüm suyunun diğer meyve sularına oranla daha çok şeker 

içermesi tüketimini sınırlayan önemli bir faktördür. Bu olumsuz etken ya üzüm suyu ile diğer 

meyve suları karıştırılarak ya da şeker/asit oranında düzenleme yapılarak veya içerisine 
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o meyvenin adı ile satılmaktadır. Türkiye genelinde pestil sektöründe en fazla üzüm olmak 

üzere dut, elma, erik, kayısı, keçiboynuzu, incir gibi meyveler de kullanılmaktadır.52 

Üzüm pestili daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde üretilir.53 Pestil 

üretim miktarı konusunda istatistiki bilgi olmamakla birlikte, ihracat verileri pestil ürünü 

olarak verilmektedir. 2015 yılında dünyada pestil ihraç eden ilk 10 ülke yaklaşık 9 milyon 

$’lık ihracat yapmıştır. İlk sıralarda Almanya, Çin, Belçika, Hollanda, Meksika yer 

almaktadır. Türkiye 359.000 $’lık pestil ihracatı ile 9. sırada yer almıştır.54 Bu değerin ne 

kadarlık kısmının üzümden elde edildiği tam olarak bilinmemektedir. 

Sucuk (Köme, Orcik, Cevizli Sucuk) 

Cevizli sucuk veya benzerleri; taze üzüm şırasının veya şekerle karışık üzüm 

şırasının nişasta ile usulüne göre kaynatılıp hazırlanan peltesine ipliklere dizilmiş iç ceviz, 

badem, fındık veya fıstık gibi kuruyemişlerin mükerrer defalar batırılıp kurutulmasıyla 

hazırlanan müstahzarlara denilmektedir. Cevizli sucuk, Gümüşhane’de köme ve bazı 

bölgelerde orcik, Maraş sucuğu, bandırma ve şeker sucuk gibi isimlerle anılmaktadır.55 

Bu ürün üzümden elde edilen geleneksel ürünler içerisinde en yaygın olanlardan 

birisidir. Son yıllarda çok sayıda işletme köme üretmeye başlamıştır. Ancak, işletmelerin 

çoğu üretimde nişasta bazlı sıvı şeker kullanmaktadır. Bu durum hem geleneksel gıdalara 

olan güveni azaltmakta hem de haksız kazanca neden olmaktadır.  

Resim 10: Üzüm Şırasından Elde Edilen Geleneksel Ürünler (Pekmez, Köme, Saruç) 

       
Saruç; Erzincan ve yöresinde özellikle Karaerik üzümünün kurutulması ve içine 

ceviz konulması ile uzun yıllardır üretilen geleneksel bir üründür. Saruç, ortadan ikiye 

ayrılmış iri üzüm tanelerinin, kurutulması ve iç kısmına ceviz içi konulduktan sonra ipe 

dizilmesi ile üretilmektedir. 100 gr Saruç, tahmini 370 Kcal enerji vermektedir. Saruç daha 

çok ev ve az sayıda küçük işletmede üretilmektedir.56 

52 Kalkışım, Ö., Özdemir, M.,  (2012), Pestil ve Köme Teknolojisi, Gümüşhane: GÜ Yayınları, 2012. 
53 Didin, M., Kaya, C., Kola, O., (2001), Üzümün Gıda Sanayinde Değerlendirilme Olanakları, GAP II. Tarım 

Kongresi Bildiri Kitabı, C.1, Şanlıurfa, s.427-436. 
54 Berksoy ve ark., 2016. 
55 Kalkışım ve Özdemir, 2012. 
56 Kalkan, N.N., Öz, H., Cangi, R., (2012), Saruç’un Üretim Tekniği ve Bazı Fiziksel-Kimyasal Özelliklerinin 

Belirlenmesi, Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi, S.12, s.11-16.  
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Üretim aşamasında hava sıcaklığının serin gittiği yıllarda eğer kurutma işlemi uygun 

olarak gerçekleşmez ise, üründe küflenme söz konusu olmaktadır.   Bu üründe kurutma 

yöntemleri ve muhafazaya yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılması, uygun koşullarda 

üretiminin artırılarak iç pazarda tanıtımının yapılması uygun olacaktır. 

Resim 11: Üzüm Şırasından Elde Edilen Geleneksel Ürünler (Şaruç, Tarhana, Pestil) 

   
Üzüm Konservesi 

Son yıllarda üzüm, diğer meyvelerde olduğu gibi konserveye işlenerek de 

değerlendirilmektedir. Bu tip üretim konserve şeklinde tüketildiği gibi fırın ve pastacılık 

sanayinde de kullanılmaktadır. Üzümler temizlendikten ve tanelendikten sonra kavanozlara 

doldurulmakta ve şeker-su-sitrik asitten oluşan dolgu sıvısı ilave edilip kavanoz tepe 

boşluğuna buhar verildikten sonra kapatılmakta, ardından pastörize (85 °C’de 25 dakika) 

edilip tüketime sunulmaktadır.  

Üzüm Reçeli / Jölesi  

Üzüm reçeli taze üzüme şeker, asit ve pektin ilavesi ile ısıl işlem uygulanarak yeterli 

kıvama getirilmiş (68-70 briks) olan bir üründür. Reçel yapımında kullanılacak üzümlerin 

sert ve küçük taneli, saptan kolay ayrılabilen, olgunlaşmış ve çekirdeksiz olması istenir.57 

Üzüm jölesi çoğunlukla batı ülkelerinde yapılan bir gıda maddesidir. Koyulaştırılmış şıranın 

daha da kıvamlı duruma getirilmesi için nişasta yerine pektin katılarak hazırlanır.  Pektinle 

yapılan jöleler oldukça parlak olup, güzel görünüşlüdür.58 

Hardaliye 

Hardaliye Trakya bölgesinde üzüm suyuna hardal tohumu ilavesiyle laktik asit 

fermantasyonu sonucu üretilen kendine has tat ve kokusu olan geleneksel bir içecektir. 

Üretiminde renkli ve aromalı üzüm çeşitlerinin kullanılması önerilmektedir.59  

57 Gülcü M., (2012), Üzüm Reçeli, Tekirdağ Bağcılık Araştırma  İstasyonu Müdürlüğü, Çiftçi Broşürü, No:6, 
Tekirdağ. 

58 Yavaş İ., Fidan İ., (1986), Üzüm Değerlendirme Şekillerinin İnsan Sağlığı Yönünden Önemi, Gıda Sanayinin 
Sorunları Ve Serbest Bölgelerin Gıda Sanayine Beklenen Etkileri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Adana, s.216-
224. 

59 Coşkun, F., (2001), Hardaliye Üretim Teknolojisi Üzerinde Bir Araştırma, Trakya Ün. Fen Bil. Ens., Gıda 
Müh. Anb. Dalı, Doktora Tezi, Tekirdağ. 
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Bazı küçük işletmelerden alınan bilgilere göre yıllık tahmini hardaliye üretimi 100 

ton civarındadır. Hardaliye üretimi henüz sanayileşmiş düzeyde değildir. Bölgede az sayıda 

küçük işletmeci faaliyet göstermektedir. Hardaliye geleneksel bir içecek olarak üzerinde 

durulması gereken, sanayileşmesi ve markalaşması için destek verilmesi gereken bir 

içecektir. Hardaliyenin sanayileşmesi için öncelikle ürün özelliklerinin ortaya konması, 

üretim prosesinin optimizasyonu (özellikle laktik asit fermantasyonu), coğrafi işaret ve raf 

ömrünün uzatılmasına yönelik araştırmalara ihtiyaç vardır. 

Koruk Suyu / Ekşisi 

Koruk suyu olgunlaşmamış üzümlerin ezilip suyu çıkartılarak elde dilen oldukça 

ekşi, tartarik ve malik asitçe zengin bir içecektir. Ortaçağ Avrupası’nda, en yaygın 

içeceklerden biri olan koruk suyu, o dönemde eski Fransa’daki biçimi ile “vertjus” olarak 

anılmıştır. Günümüzde bazı aşçıların salata süsleme amacıyla limon yerine kullandığı koruk 

suyu Fransız mutfağında da hala bilinen ve kullanılan bir çeşni maddesidir. Türkiye’de 

özellikle Ege Bölgesi’nde bağcı aileler tarafından yaygın bir şekilde salata ve bazı 

yemeklerde kullanılmaktadır. Ayrıca şeker ve su ile karıştırılarak koruk şerbeti olarak da 

tüketilmektedir. 

Ayrıca bazı bağcı aileler koruk suyunu çıkarıp kaynatarak nar ekşisi benzeri 

konsantre kuruk ekşisi üretmektedir. Ancak bu ürün evsel üretim düzeyindedir. Bu ürünün 

de geleneksel ürün çerçevesinde ele alınması ve ticarileştirilmesi söz konusu olabilir.   

Koruk Turşusu 

Türkiye’nin değişik yörelerinde, üzümler koruk dönemdeyken karışık turşu veya 

sade koruk turşusu yapımında kullanılmaktadır. Özellikle koruk aşamada seyreltilen 

salkımlar veya aşırı yaprak toplanan asmalarda koruk üzümlerin turşu olarak 

değerlendirildiği bilinmektedir.60  

Resim 12: Üzümlerin Farklı Olgunluk Döneminde Üretilen Koruk Üzüm Turşusu ve Reçeli 

  
     Kaynak: Cangi ve ark., 2011 

60 Cangi R., Adınır, M., Yağcı, A., Sucu, S., Topçu, N., (2011), Salamuralık Yaprak Toplanan Omcalardaki 
Koruk Üzümün V Vinifera Turşu Olarak Değerlendirilmesi, VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, s.95-99. 
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1.3.3.6 Türkiye’de Organik (Ekolojik) Üzüm Üretimi 

Sofralık ve Kuru Üzüm 

Türkiye’de organik bitkisel üretim, 1985 yılında Avrupa ülkelerinin organik kuru 

üzüm talebiyle başlamıştır. Çekirdeksiz kuru üzüm ağırlıklı olmak üzere, Türkiye’nin 

organik üzüm üretimi, son beş yılda ortalama 20.000 ton gibi oldukça düşük düzeyde 

seyretmektedir. Organik üzüm üretiminin toplam yaş üzüm üretimi içindeki payı, son beş 

yılın ortalaması olarak %1,85’tir (Tablo 65). Üretilen organik üzümün yaklaşık %85’ini kuru 

üzüm, bunun da %80’ini çekirdeksiz kuru üzüm (Sultani) oluşturmaktadır. Toplam organik 

üzüm üretiminin %64’ünü, çekirdeksiz organik kuru üzüm üretiminin ise %80’ini Manisa 

ilinde gerçekleştirilmektedir. Manisa’yı, İzmir (%20) ve Mersin (%7) izlemektedir. Yine, 

Niğde, Çanakkale ve Denizli illerinde de kayda değer miktarlarda organik üzüm üretimi söz 

konusudur. Türkiye güçlü bir organik üzüm üretim potansiyeline ve yaklaşık 30 yıllık 

deneyime sahip olmasına rağmen, bu konuda istenilen seviyede olmadığı görülmektedir. 

Tablo 65: Organik (Ekolojik) Üzüm Üretimi 

Yıllar 
Organik 

Sofralık Üzüm 
Üretimi (Ton) 

Organik Kuru 
Üzüm Üretimi 

(Ton) 

Toplam 
Organik 

Üzüm Üretimi 
(Ton) 

Toplam Üzüm 
Üretimi (Ton) 

Organik 
Üretimin 
Payı (%) 

2008 3.684 18.992 22.676 3.918.442 2,03 
2009 2.687 18.758 21.445 4.264.720 1,82 
2010 3.811 21.854 25.665 4.254.997 2,14 
2011 2.888 19.154 22.042 4.296.351 1,85 
2012 7.733 12.974 20.707 4.185.126 1,42 
Fark (%) +109,9 -68,3 -8,7   

Kaynak: Bağcılık Vizyon 2023 Eylem Planı  

Türkiye’de organik ürün ihracatında fındık ve fındık ürünleri, kuru üzüm, kayısı ve 

ürünleri, incir ve incir ürünleri, kurutulmuş domates ve kurutulmuş meyveler başlıca ihraç 

edilen ürünler arasında yer almaktadır. Tablo 66’da görüldüğü üzere ihraç edilen ürünler 

arasında birinci sırayı 4.239.709 ton ile kuru üzüm alırken bu ürünü 2.466.547 ton ile incir 

ve 1.152.778 ton ile kayısı izlemektedir. Elde edilen tutar açısından ise ilk sırayı 15.014.434 

dolar ile fındık ve fındık ürünleri alırken bunu 13.929.995 dolar ile kuru üzüm ve 13.708.998 

dolar ile incir izlemektedir. Yıllara göre değişmekle birlikte Türkiye’nin organik ürün 

ihracatının, 2015 yılında yaklaşık 69 milyon $ civarında olduğu görülmektedir. 
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Tablo 66: Organik (Ekolojik) Üretim (2015) 

Ürün Miktar 
(Ton) 

Tutar 
($) 

Kuru Üzüm 4.239.709 13.929.995 
İncir 2.466.547 13.708.998 
Kayısı 1.152.778 8.772.244 
Fındık 1.144.328 15.014.434 
Diğer Ürünler 4.545.395 17.804.143 
Genel Toplam 13.548.757 69.229.817 

Kaynak: T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Verileri 
İhracat yapılan ülke sayısı 18 civarında olup Almanya, Fransa, İsviçre gibi ülkeler en 

önemli pazarı oluşturmaktadır. 

Türkiye’de daha çok ihracat amaçlı organik üretim yapılmakta, iç pazarın durumuna 

ilişkin sınırlı sayıda araştırma, veri ve pazarlama firması bulunmaktadır. Türkiye’de organik 

ürünler büyük şehirlerde bazı süpermarketlerde, organik tarım dükkanlarında veya 

aktarlarda, ekolojik halk pazarlarında satılmaktadır. İç pazardaki gelişmelere karşın hala 

organik üretimin tarımsal üretimdeki payı düşüktür ve organik tarım ürünlerinin pazar olarak 

yurtdışına bağımlı olması bununla birlikte iç pazarda yeterli bir pazar-pazarlama 

araştırmasının bulunmaması ve Türk tüketicisinin organik ürünler için ödemeye razı olduğu 

fiyat farkının, ortalama %2 civarında olması; iç pazarın gelişimini engellemektedir.62 

Organik (Ekolojik) Şaraplık Üzüm Üretimi63 

Organik şaraplar yalnızca organik bağlarda üretilen üzümlerden yapılmaktadır. AB 

ülkeleri içerisinde yetiştirilen üzümlerden elde edilen şaraplarda “Organik Şarap” etiketinin 

kullanılması yasaktır ve ancak “Organik Olarak Yetiştirilen Üzümlerden Yapılmıştır” 

etiketine izin verilmektedir. AB 2078/92 sayılı Yasaya göre hektarda maksimum 700 Euro 

devlet desteği sağlamaktadır. Kontrol uygulamaları AB 2092/91 sayılı Yönetmeliği’ne göre 

düzenlenmektedir.  

Organik bağcılık tam bir sistem olmayıp bir harekettir. Problemler, toprak işleme ve 

bitki koruma uygulamalarında ortaya çıkmaktadır. Fungal hastalıklara karşı kullanılan bakır 

kritik bir problemdir. Çünkü toprakta bakır birikimi olmaktadır.  

Şaraplık olarak yetiştirilen organik üzümlerde şu düzenlemeler yapılmaktadır:  

-Kükürtdioksit yalnızca köpüklü şaraplara uygulanmaktadır.  

62 Deviren, N.V., Çelik, N., (2017), Dünyada ve Türkiye’de Organik Tarımın Ekonomik Açıdan 
Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.10, S.48, s.669-678. 

63 Köse, B., Odabaş, F., (2005), Bağcılıkta Organik Tarım, OMÜ Zir. Fak. Dergisi, C.20, S.3, s.96-104.  
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-Çevre ve sağlık açısından geri dönüşümü, üretimi ve orijini şüpheli olan her türlü 

uygulamadan kaçınılmalıdır.  

-Fiziksel metotlar kimyasal metotlara tercih edilmelidir. 

-Artık maddelerin ve kullanılmış suların çevreye yük getirmemesi için yeterli 

miktardaki uygulamalar tercih edilmelidir.  

-Yalnızca geri dönüşümlü şişeler kullanılabilir.  

-İsraftan kaçınmak için şişe kapağı tavsiye edilmez.  

Yücel ve Altındişli (2000), yapmış oldukları araştırmada, organik ve geleneksel 

olarak yetiştirilen Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinden elde edilen şarapların kalite 

özelliklerini araştırmışlardır.64 Araştırma sonucuna göre; çiftlik gübreli ekolojik üzümlerden 

elde edilen şarap tüm örnekler içinde en olumlu şarap olarak değerlendirilmiştir. Ekolojik 

şaraplarda düşük miktarda kükürtdioksit kullanılmasına rağmen herhangi bir okside rengin 

olmadığı da vurgulanmıştır.  

Tüketicilerin çevre sağlığını korumak için bu ürünlere aşırı miktarda ödeme yapmaya 

da gönüllü olmadıkları belirtilmektedir. Bazı araştırmacılar da bu hareketin önümüzdeki 

yıllarda daha fazla ilerleme göstermeyip gelip geçici bir düşünceden ibaret olduğunu, onun 

yerine entegre tarım sisteminin daha uygulanabilir olduğunu bildirmektedirler. 

1.3.3.7 Türkiye’de Asma Fidancığı 

Türkiye’nin tüm bağ bölgeleri, filoksera (phylloxera vastatrix viteus vitifoliae) 

zararlısının kök formu ile bulaşık olduğundan, yeni bağ tesislerinde ve yerli bağların 

yenilenmesinde, aşılı fidan kullanılması ya da aşısız anaçlar üzerine bağda aşı yapılması 

gerekmektedir. Bölgelere göre değişmekle birlikte, yeni bağ tesislerinde halen %75 aşılı, 

%25 aşısız fidan kullanılmakla ve aşısız fidan kullanımı giderek azalmaktadır. 

Standart Asma Fidanı Üretimi 

Türkiye’de 2008-2012 yılları arasında standart kategorideki aşılı ve aşısız asma 

fidanı üretim değerleri Tablo 67’de görülmektedir. Beş yılın ortalaması olarak, üretilen 

4.537.017 asma fidanının %74,3’ü aşılı, %25,7’si ise aşısız fidandır. 
Tablo 67: Türkiye Standart Kategorideki Aşılı ve Aşısız Asma Fidanı Üretim Değerleri 

Yıl Aşılı Fidan 
(Adet) 

Aşılı Fidan 
(%) 

Aşısız 
Fidan 
(Adet) 

Aşısız 
Fidan 

(%) 

Toplam 
(Adet) 

Toplam 
(%) 

2008 2.529.537 15,0 415.500 7,1 2.945.037 13,0 
2009 3.075.360 18,3 1.950.000 33,4 5.025.360 22,2 

64 Yücel, U., Altındişli, A., (2000), Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinden Elde Edilen Ekolojik ve 
Konvansiyonel Şarapların Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma. Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu, 
21-23 Haziran 1999, İzmir. 
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2010 4.233.700 25,1 2.250.000 38,6 6.483.700 28,6 
2011 4.173.045 24,8 684.000 11,7 4.857.045 21,4 
2012 2.839.493 16,9 534.450 9,2 3.373.943 14,9 
Toplam 16.851.135  5.833.950  22.685.085 100,0 
Ortalama 3.370.237 74,3 1.166.750 25,7 4.537.017  

 
Türkiye’de Sertifikalı Asma Fidanı Üretimi 

Türkiye’de AB mevzuatına uygun sertifikalı fidan üretim altyapısı henüz 

tamamlanmamıştır. Türkiye fidancılığı, temelini oluşturduğu meyve-bağ sektörü için 

dikkatle ele alınması gereken önemli bir konudur. Çünkü Türkiye bağcılığının geleceği klon 

bazında sertifikalı fidan kullanımına bağlıdır. Türkiye’de ıslah çalışmaları sonrası 

geliştirilen üzüm çeşitlerinin bir an önce klonal olarak çoğaltılması bu açıdan önemlidir.65

 Standart Asma Fidanı Üretiminin Bölgesel Dağılımı 

Son iki yılın toplamı olarak Ege Bölgesi’nin payı yaklaşık %79,4’tür (Aşılı fidanda 

%78,6, aşısız fidanda %84,2) (Tablo 68). Yine bu bölgede üretilen aşılı asma fidanlarının, 

2011’de %94’ü, 2012’de ise %97’si Manisa iline aittir.  

Türkiye’nin bir diğer önemli bağ bölgesi olan Akdeniz Bölgesi’ndeki aşılı asma 

fidanı üretimi, toplam üretimin ancak %0,85’ini oluşturmaktadır. Aşısız fidan üretiminde 

hem yetersizlik, hem de bölgesel dengesizlik daha çarpıcıdır.66 

Tablo 68: Asma Fidanı Üretiminin Bölgesel Dağılımı (2011-2012) 

 Bölgeler 
Aşılı 

Fidan 
(Adet) 

Aşılı 
Fidan 

(%) 

Aşısız 
Fidan 
(Adet) 

Aşısız 
Fidan 

(%) 

Toplam 
(Adet) 

Toplam 
(%) 

Ortakuzey 344.800 4,90 - - 344.800 4,18 
Ege 5.533.555 78,60 1.026.450 84,24 6.560.005 79,40 
Marmara 237.020 3,37 - - 237.020 2,87 
Akdeniz 59.550 0,85 12.000 0,90 71.550 0,87 
Kuzeydoğu - - - - - - 
Güneydoğu 648.500 9,21 - - 648.500 7,85 
Karadeniz - - - - - - 
Ortadoğu 216.163 3,07 180.000 14,77 396.163 4,80 
Ortagüney - - - - - - 
TOPLAM 7.039.588  1.218.450  8.258.038  

 
 
 
 
 

65 Çelik, H., Çelik, S., Kunter, B. M., Söylemezoğlu, G., Boz, Y., Özer, C., Atak, A. (2005), Bağcılıkta Gelişme 
ve Üretim Hedefleri, VI. Türkiye Ziraat Müh.Teknik Kongresi, Ankara, s.645-678. 

66 Bağcılık Vizyon 2023 Eylem Planı, 2013, Tekirdağ, Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu. 
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65 Çelik, H., Çelik, S., Kunter, B. M., Söylemezoğlu, G., Boz, Y., Özer, C., Atak, A. (2005), Bağcılıkta Gelişme 
ve Üretim Hedefleri, VI. Türkiye Ziraat Müh.Teknik Kongresi, Ankara, s.645-678. 

66 Bağcılık Vizyon 2023 Eylem Planı, 2013, Tekirdağ, Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu. 
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Standart Aşılı Asma Fidanı Üretiminin Değerlendirme Şekline Göre Dağılımı 

Aşılı fidan üretimi, 2012 yılında, 2011 yılına göre %41,1 azalmıştır. Toplam aşılı 

fidan üretiminin 2011 yılında %88,9’u, 2012 yılında ise %76,7’si sofralık-kurutmalık, 2011 

yılında %11,1’i, 2012 yılında ise %23,3’ü şaraplık-şıralık çeşitlere aittir (Tablo 69). 

Fidan üretim programlarına giren çeşit sayısı 2011’de 49 (36’sı sofralık-kurutmalık, 

13’ü şaraplık-şıralık) iken, 2012’de 42 (30’u sofralık-kurutmalık, 12’si şaraplık-şıralık) 

olmuştur. 

Tablo 69: Değerlendirme Şekline Göre Aşılı Asma Fidanı Üretimi 

Sofralık-Kurutmalık 2011 % 2012 % 

Beyaz 
Çekirdekli 674.573 13,8 308.379 23,7 
Çekirdeksiz 2.280.417 86,2 992.799 76,3 
Toplam 2.904.990 78,5 1.301.178 59,8 

Renkli 
Çekirdekli 704.748 88,7 824.923 94,1 
Çekirdeksiz 89.782 11,3 51.722 5,9 
Toplam 794.530 21,5 876.645 40,2 

Ara Toplam 3.699.520 88,9 2.177.820 76,7 
Şaraplık-Şıralık 
Beyaz 245.950 53,1 489.373 74,0 
Siyah 217.525 46,9 172.300 26,0 
Toplam 463.475 11,1 661.673 23,3 
Genel Toplam 4.162.995  2.839.493  

 
Çeşit Tercihi 

Beyaz sofralık çeşitlerden en fazla fidan üretimi Sultani Çekirdeksiz, Superior 

Seedless, Italia, Çiloreş, Kabarcık, Yalova İncisi ve Italia; renkli sofralık çeşitlerde ise 

Alphonse Lavallée, Horoz Karası, Crimson Seedless ve Trakya İlkeren, Michel Palieri 

olmuştur.  

Şaraplık-şıralık çeşitlerde en fazla fidan üretimi ise Narince, Öküzgözü, 

C.Sauvignon, Merlot, Chardonnay ve Sirah çeşitlerinde gerçekleşmiştir.  

Anaç Tercihi 

2011 ve 2012 yıllarında tercih edilen anaçlar çoktan aza doğru; 41 B (%31,1) > 1103 

P (%27,1) > 5 BB (%15,0) > 140 Ru (%10,5) > 110 R (%9,9) > 99 R (%6,1), 1613 C ve 

Rup. Du Lot şeklinde sıralanabilir.  
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Bağ tesisinde kullanılan fidan tipleri Şekil 13’de gösterilmiştir. Üreticiler amaçlarına, 

kullanım şekillerine ve kendi imkânlarına göre kamu veya özel sektör fidan üreticilerinden 

arzu ettiği anaç ve çeşide ait fidanlarını ücreti karşılığında alır. Ülke koşullarında fidan 

dikimi bölgelere göre değişmekle birlikte açık köklü fidanlarda 5 Kasım-15 Nisan, tüplü 

fidanlarda 15 Mayıs-15 Temmuz tarihleri arasında dikim yapılabilmektedir. 

Şekil 13: Bağ Tesisinde Kullanılan Fidan Tipleri 

 
 

1.4.3 Bağcılıkta Bakım İşlemleri68 

1.4.3.1 Kültürel İşlemler ve Taç Yönetimi 

Asma, vejetasyon süresi uzun olan ve bu yüzden de fazlaca bakım gerektiren bir 

kültür bitkisidir. Bağda yapılan bakım işleri; budama, çapalama, toprak işleme, terbiye 

sistemi, sürgün bağlama, ilaçlama ve hasat gibi işlerdir.  

Taç Yönetimi  

Terbiye şekli dikimden itibaren 5 yıl içinde tamamlanır. Terbiye şekli, gövde, çok ve 

tek yıllık dallarla sürgünlerin yer, şekil, yön ve sayılarını ifade eder. Terbiye şekli baştan 

belirlenmeli ve doğru oluşturulmalıdır. Asmalara terbiye şekli, çevre koşullarının olumsuz 

etkilerini en aza indirebilmek amacıyla uygulanır.  

Terbiye şekillerinin kalite üzerinde de doğrudan ve dolaylı olarak etkileri vardır. 

Türkiye’de geleneksel terbiye sistemi Goble’dir. Goble daha çok kısa budamaya uygun ve 

dik büyüyen çeşitler için uygulanması gereken bir terbiye şeklidir. 

Telli terbiye şekilleri ise temelde sabit kordon ve yıllık kordon olarak olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Sabit kordon terbiye şekillerinde yerden 40-120 cm’den bir tele tek veya çift 

taraflı olarak kollar yatırılır. Bu telin 40 cm üzerinden tek veya çift sıra sürgün bağlama teli 

68 Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü arşivi. 

Bağcılıkta Kullanılan Fidan Tipleri

Yerli asma fidanı 
(Aşısız çeşit fidanı)

Amerikan asma fidanı 
(Aşısız anaç fidanı) Aşılı asma fidanı

Açık köklü fidan

Tüplü fidan
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Bağ Küllemesi (Uncinula necator): Bağ hastalıkları arasında en fazla bilinen ve en 

sık görülendir. Hastalığı bir tür fungus meydana getirir. Hastalık omcanın tüm yeşil 

organlarında görülebilir (Resim 13). 

Resim 13: Bağda Külleme Hastalığı 

 
Külleme ile mücadelede kültürel önlemler (budama vb.) ve ilaçlı mücedele (3-5 kez) 

yapılması gerekmektedir. Birinci ilaçlama; çiçeklenmeden önce ve sürgünlerin 20-25 cm 

boya ulaştığı devrede, ikinci ilaçlama; çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların 

saçma tanesi iriliğine ulaştığı devrede, üçüncü ve diğer ilaçlamalar ise; kullanılan ilacın etki 

süresine bağlı olarak 1 hafta ya da 10 gün aralar ile hastalığın durumuna göre yapılmalıdır.  

Mildiyö (Plasmopara viticola): Bağcılar arasında Pronos diye bilinen bir fungal 

(mantari) hastalıktır. Daha çok yağışlı ve rutubetli ilkbahar ve yaz başlangıcında etkili 

olmaktadır. Kurak bölgelerde ve yörelerde pek görülmez. Ancak görüldüğü yıllarda ve 

yerlerde mücadelesi yapılmazsa çok büyük ürün kayıplarına yol açar. Asmanın her türlü 

yeşil organını (yaprak, sürgün, salkım, sülük) hastalandırabilir (Resim 14).  

Resim 14: Bağda Mildiyö Hastalığı 

 
Mildiyö hastalığına karşı kültürel ve ilaçlı mücedele yapılmaktadır.   

Ölü Kol Hastalığı (Phomopsis viticola): Bağlarda görülen mantari hastalıklardan bir 

diğeridir. Omcanın tüm yeşil kısımlarında görülebilir. Ancak daha çok sürgünlerde dikkati 

çektiği için bir sürgün hastalığı olarak da bilinmektedir (Resim 15).  
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Resim 15: Bağda Ölü Kol Hastalığı 

 
Ölü kol hastalığına karşı, kültürel önlemler ve yaz-kış ilaçlamaları ile mücadele 

edilmektedir.  

Bağ Kanseri (Agrobacterium vitis): Bu hastalığı bir tür bakteri meydana 

getirmektedir. Parazit, bitkiye herhangi bir nedenle açılmış yaralardan girerek ur veya 

tümörlere neden olur. Fidanlıklarda, asma fidanlarının aşı yerlerinde ve köklerinde, 

omcalarda ise toprak üstü kısımlarında, fındık veya ceviz büyüklüğünde tümörler şeklinde 

görülmeye başlar ve tüm gövde ve kolları kaplayabilir. 

Resim 16: Bağ Kanseri 

 

 

Hastalıkla mücadelede en etkin hatta tek yöntem; sağlıklı 

üretim materyali kullanılması ve etmenle bulaşık 

fidanlıklardan fidan alınmamasıdır. 

Salkım Güvesi (Lobesia botrana): Bağın ana zararlısı salkım güvesidir. Salkım 

güvesi ergini küçük bir kelebektir. Salkım güvesinin 1. döl larvaları tomurcuk ve çiçekleri, 

2. döl larvaları korukları, 3. döl larvaları olgun taneleri delip içine girerek beslenir. Salkım 

güvesi direkt olarak üründe meydana getirdiği zararla bağların en önemli ve en ekonomik 

öneme haiz zararlısıdır. Ayrıca yaş üzüm ihracatında ambalajlamada sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Zarar görmüş üzümlerden yapılan şarapların da kalitesi düşük olur. 
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Resim 17: Salkım Güvesi Mücadelesi 

 

 

En etkin mücadele; kimyasal mücadeledir. 

Kimyasal mücadelede en önemli husus 

ilaçlama zamanının iyi bilinmesidir. Bunun 

için de il müdürlüklerinde çalışan ziraat 

mühendislerince tahmin-uyarı yöntemi 

esaslarına göre yapılan incelemeler 

sonucunda saptanan ilaçlama tarihleri 

üreticilere bildirilmektedir. 

Dünyada asmalarda 60’a yakın virüs hastalığı kayıtlıdır. Vejetatif olarak çoğaltılan 

asmalarda bu virüslerin bir yerden başka bir yere yayılmasında virüs ile enfekteli üretim 

materyali en önemli taşıma aracı olarak rol oynamaktadır.  Virüsten ari asma fidanı üretimi 

ülke bağcılığının geleceği açısından önem arz eden hususların başında gelmektedir.70 

1.4.3.3 Bitki Besleme71 

Asma, gelişmek ve ürün vermek için topraktan besin elementleri kaldırmaktadır. 

Topraktan kaldırılan besin miktarı asmanın yaşına, verdiği ürün miktarına, iklime, sulama 

durumuna, toprağın bünyesine, toprağın kimyasal özelliklerine ve yeşil gübreleme yapılıp 

yapılmadığına göre değişir. Asmanın gelişebilmesi için en çok gereksinim duyduğu 

elementlere makro besin elementleri denilmektedir. Bunlar; Azot (N), Fosfor (P), Potasyum 

(K), Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum’dur (Mg). Asmanın az gereksinim duyduğu fakat 

eksikliğinde çok büyük arazların meydana geldiği bitki besin elementlerine ise mikro besin 

elementleri denir. Bunlar Kükürt (S), Demir (F), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Mangan (Mn) ve 

Bor (B) elementleridir. Düzenli ve dengeli gübreleme yapmak için hangi gübrenin ne kadar, 

ne zaman ve nasıl verileceğinin bilinmesi gerekir. Besin ihtiyaçlarının tespiti için en etkili 

yöntem, toprak ve yaprak analizlerinin yapılmasıdır.  

70 Çelik, H., Marasalı, B., Söylemezoğlu, G., Gürsoy, Z., Baydar, N.G., Yüksel, İ., Gökçay, E., İlbay, A.K., 
İlhan, İ., (2000), Türkiye’de Virüssüz Sertifikalı Asma Fidanı Üretim Tekniğinin Geliştirilmesi (EUREKA 
EU 679 VITIS). TUBİTAK TOAG-1108 nolu Proje Sonuç Raporu, Ankara. 

71 Manisa Tarım İl Müdürlüğü Pratik Bağcılık Kitabı. 
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• Türk şaraplarının tanıtımı ve pazarlanması üzerine çalışmalar 

• Şarap tüketiminde tüketici davranışları ve talepleri konularında araştırmalar 

• Şarapta Okratoksin-A ve kalıntı üzerine çalışmalar 

1.5.5 Şıra, Üzüm Suyu, Pekmez, Pestil, Sirke vb. Ürünlerde Ar-Ge Faaliyetleri   

• Ürünlerde fiziksel, kimyasal, biyokimyasal ve duyusal kalitesinin belirlenmesi 

• Yeni (modern) gıda işleme teknolojilerinin uygulanması ve kaliteye etkileri 

• Geleneksel üretimin teknolojiye aktarılması 

• Mikotoksin ve pestisit kalıntısı üzerine çalışmalar 

• Ürünlerde gıda güvenliği sistemlerinin uygulanması ve araştırılması 

• Ürünlerin besinsel ve sağlık üzerine etkilerin belirlenmesi 

• Farklı fonksiyonel ürünlerin geliştirilmesi ve teknolojiye aktarılması 

1.6 BAĞCILIK ALANINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI76 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi 

Başkanlığı’nca Komisyona sunulan bilgi notunda bağcılık sektörü ve üzüm yetiştiriciliği 

alanında Türkiye’de yapılan eğitim çalışmaları ve projeleri hakkında 81 İl Müdürlüğünden 

alınan rakamsal veriler şu şekildedir: 

2016 yılında bağcılık ve üzüm yetiştiriciliği konularında 315 adet faaliyet 

düzenlenmiş olup, bu faaliyetlere 8.899 kişi katılım sağlamıştır. 20.000 adet kitle yayım 

vasıtası üretilmiştir. 2017 yılında ise 1.284 adet faaliyet düzenlenmiş olup, bu faaliyetlere 

18.213 kişi katılım sağlamıştır. 10.150 adet kitle yayım vasıtası üretilmiştir. 2018 yılında da 

2.169 adet faaliyet düzenlenmesi hedeflenmiş olup, bu faaliyetlere 30.120 kişinin katılım 

sağlaması ve 27.900 adet kitle yayım vasıtası üretilmesi planlanmıştır. 

2014-2016 yılında; Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Tekirdağ Gıda Tarım 

ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen “Yeni Geliştirilen Üzüm 

Çeşitlerinin (Özer Karası, Tekirdağ Sultanı, Güz Gülü, Tekirdağ Misketi, Bozbey) 

Çiftçilerimize Tanıtılması Yayım Projesi”, 2016-2018 yılları arasında, Manisa Bağcılık 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık 

İl Müdürlüğü ile Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından birlikte 

uygulanan “Yeni Geliştirilen Üzüm Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Yayım Projesi” 

desteklenmiştir.  Ayrıca, Kahramanmaraş’ta çiftçilere modern bağcılığın öğretilmesi ve 

ildeki bağcılık potansiyelinin ülke ekonomisine katkısının artırılması hedeflenerek 

76 GTHB Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı 26.03.2018, E.923421 sayılı cevabi yazı. 
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“Kahramanmaraş’ın Mor Salkım Bağları Tarımsal Yayım Projesi” 2018 yılında uygulanmak 

üzere hazırlanmıştır. GTHB Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı’nca Türkiye İş 

Kurumu ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından uygulanan “Tarımsal Nüfus 

Gençleşiyor Projesi” kapsamında bağcılıkla ilgili konularda mevcut modüler eğitim 

programlarının kullanıldığı sertifikalı eğitimler de gerçekleştirilmektedir. 

Bununla birlikte; 2016 yılında 7 ilde düzenlenen Bağlarda Budama konulu 6 adet 

kursa 99 çiftçi, Bağlarda Aşılama konusunda düzenlenen 1 kursa 15 çiftçi, Asma 

Yetiştiriciliği konusunda düzenlenen 5 kursa 118 çiftçi katılmıştır. 2017 yılında 6 ilde 

düzenlenen Bağlarda Budama konulu 9 kursa 158 çiftçi, Bağlarda Aşılama konusunda 

düzenlenen 2 adet kursa 33 çiftçi, Asma Yetiştiriciliği konusunda düzenlenen 7 kursa 125 

çiftçi katılmıştır. 2018 yılında 6 ilde Bağlarda Budama konulu 7 adet kurs düzenlenmesi ve 

158 çiftçinin katılması, Bağlarda Aşılama konusunda 1 adet kurs düzenlenmesi ve 25 

çiftçinin katılması, Asma Yetiştiriciliği konusunda 7 ilde 16 kurs düzenlenmesi ve 360 

çiftçinin katılması planlanmıştır. 

Tablo 69:  Bağcılık Sektörü ve Üzüm Yetiştiriciliği Alanında Başlıca Eğitim Konuları  

Çiftçi Ziraat Mühendisi Pazarlama Aktörleri 

Bağcılığı geliştirme ve 

modernize etme eğitimleri 

Bağcılık konusunda 

ihtisaslaşma eğitimleri 

Markalaşma 

Analize dayalı gübreleme 

zorunluluğu eğitimleri 

Toprak analiz raporlarını 

yorumlama 

Kalifiye işçi eğitimi 

Bağda su yönetimi ve yurtdışı 

örnekleri eğitimi  

Su yönetimi hesaplama  İşletmelerde suyun yeniden 

kullanımı 

Bağda entegre mücadele 

programı kullanma 

zorunluluğu eğitimi 

Güncel entegre mücadele 

programı hazırlama eğitimi 

Entegre ürün alımının teşvik 

edilmesi    

Atıkların çevreye olan 

zararlarının elime edilmesine 

yönelik uygulamaların görsel 

eğitimi 

Atık yönetimi sağlamaya 

yönelik sivil toplum örgütleri 

ve belediyeler ile 

koordinasyon sağlama 

Atıkların çevreye olan 

zararlarının elimine 

edilmesine yönelik 

uygulamaların önemi 

eğitimleri 

Genç nüfusun bağcılığa 

özendirilmesi için yaşlı 

nüfusun tecrübelerinin 

paylaşımı, bağcılığın 

dünyadaki durumu ile 

Dünyadaki teknolojik 

gelişmeler, çeşitler ve yeni 

teknikler hakkında eğitim 

Üzümün depoda kalitesinin 

korunması ve kalite 

kayıplarının azaltılmasına 

yönelik eğitimler 
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ülkemize gelecekte getireceği 

fırsatlar hakkında eğitim 

Kooperatifleşmenin önemi  Kooperatiflerin pazarlama 

gücü hakkında eğitim 

 

Kooperatif ürünlerinin 

pazardaki değerini 

oluşturmaya yönelik 

markalaşma   

TARSİM Suprim 

uygulamaları ve poliçe 

oluşturmada gerçek verimin 

beyan edilmesinin önemi 

hakkında eğitim 

TARSİM hasar tespiti ve 

hasar uygulamaları hakkında 

eğitim 

Yeni ambalaj tipleri ve 

ambalajda ürün koruyucu 

doğal maddeler hakkında 

bilgilendirme eğitimleri  

Ürün işleme ve ihracatında, 

yetiştirme tekniği ve çeşit 

seçiminin önemi  

Pazar taleplerine göre 

yetiştiricilik ve çeşit seçimi 

hakkında eğitim 

Doğal enerji kaynaklarının 

kullanımın özendirilmesi  

Yaprak, pestil, pekmez, 

köfter, hardaliye, vb. 

ürünlerde hijyen eğitimi  

Geleneksel ürün üretiminde 

insan sağlığını etkileyecek 

faktörlerin belirlenmesi 

eğitimi  

Geleneksel ürünlerin 

pazarlanmasında Ar-Ge 

çalışmaları  

Şaraplık üzüm çeşitlerinin 

yetiştirilmesinde kalite 

kavramı ve ekolojinin önemi 

Şaraplık çeşitlerin 

yetiştirilmesinde toprak 

yapısı, iklim ve su yönetimi 

Şaraplık çeşitlerin 

pazarlanmasında turizmin 

sunduğu olanaklar  

Üzüm pazarlanmasında 

lisanslı depoculuk ve faydaları  

Lisanslı depoda kalite 

kriterleri  

Lisanslı depo ürünlerinin 

logolu ambalajlanması ve 

markalaşma  
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3. Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği (13.01.2008 tarih ve 26755 

sayılı Resmi Gazete) 

4. Meyve / Asma Fidan ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ve Pazarlaması 

Yönetmeliği (03.07.2009 tarih ve 28290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 

25.05.2012/28303 ve 12.03.2013/28585 iki defa değişiklik gerçekleştirilmiştir.) 

5. Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (18.08.2010 

tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete) 

6. İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik (07.12.2010 tarih ve 27778 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanmış, 21.10.2011 tarihinde 28091 sayılı ve 28.05.2014 tarihinde 

29013 sayılı Resmi Gazetelerde değişiklik gerçekleştirilmiştir.) 

7. Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında 

Yönetmelik (12.01.2011 tarih ve 27813 sayılı Resmi Gazete) 

8. Bitki Karantinası Yönetmeliği (03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete) 

9. Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği (27.05.2014 tarih ve 29012 sayılı Resmi 

Gazete) 

10. Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği (09.12.2017 tarih ve 30265 sayılı 

Resmi Gazete) 

2.1.3 Tebliğler 

1. Türk Gıda Kodeksi Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize 

Şarap Kokteyli Tebliği (07.07.2006 tarih ve 26221 sayılı Resmi Gazete) 

2. Türk Gıda Kodeksi Şarap Tebliği (04.02.2009 tarih ve 27131 sayılı Resmi 

Gazete) 

3. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli (23.07.2009 tarih ve 

27297 sayılı Resmi Gazete) 

4. Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği (06/08/2014 tarih 

ve 29080 sayılı Resmi Gazete) 

5. Kuru Üzüm Lisanslı Depo Tebliği (01.04.2017 tarih ve 30025 sayılı Resmi 

Gazete) 

6. Türk Gıda Kodeksi Üzüm Pekmezi Tebliği (30.06.2017 tarih ve 30110 sayılı 

Resmi Gazete) 

Yukarıda belirtilen mevzuat içerisinde “Bağcılık Yönetmeliği” konuya özel olup, 

bağcılığa uygun coğrafi bölgelerin belirlenmesi, bağ alanları ile asma ve üzümden elde 

edilen ürünlerin çeşit ve miktarlarının tespiti, planlaması, kaliteli ve sağlıklı ürün yetiştirme 

ve işlemeye yönelik önlemlerin alınması, sertifikalı asma fidanı üretimi ve bu fidanlarla bağ 
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tesisinin teşvik edilmesi, üretici, işleyici ve ticaretini yapanların kayıt altına alınarak veri 

tabanı oluşturulması amaçlarına hizmet edecek düzenlemeleri içermektedir. 

2.2 BAĞCILIK SEKTÖRÜNDE KURUMSAL YAPI VE KAMU POLİTİKALARI 

2.2.1 Bağcılık Sektörünün Kurumsal Yapısı  

Tarımsal amaçlı kooperatifler ve tarımsal üretici birlikleri Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü görev ve faaliyet alanı 

içerisindedir. Tarımsal amaçlı kooperatifler faaliyet bölgesindeki her türlü bitkisel ve 

hayvancılık faaliyetlerinde bulunmaktadır. GTHB kayıtlarına göre 6.904 tarımsal kalkınma 

kooperatifi ve bu kooperatiflerin 760.818 ortağı bulunmaktadır. 

Üzüm konusunda faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatifler; İzmir’de 132 

ortaklı 1 tarımsal kalkınma kooperatifi, Kahramanmaraş’ta 50 ortalıklı 1 tarımsal kalkınma 

kooperatifi, Kırşehir’de 279 ortaklı 1 tarımsal kalkınma kooperatifi, Konya’da 13 ortaklı 1 

tarımsal kalkınma kooperatifi, Manisa’da 161 ortaklı 1 tarımsal kalkınma kooperatifi ve 

Tekirdağ’da 143 ortaklı 2 tarımsal kalkınma kooperatifidir. Tarımsal amaçlı kooperatiflere 

proje uygulanması durumunda daha başarılı faaliyet gösterebilmektedirler.77 

Bakanlığın kayıtlarına göre 12 üzüm üretici birliği ve 1.254 üyesi, 2 meyve ve asma 

fidanı üretici birliği ve 38 üyesi bulunmaktadır. Ancak Tablo 70’te belirtildiği üzere Elazığ 

Merkez İlçesi Üzüm Üreticileri Birliği dışındaki diğer üretici birlikleri, tüzel kişiliklerini 

devam ettirmekle birlikte üzüm alım ve satımına aracılık etme konusunda herhangi bir 

faaliyette bulunmamaktadır. 

Ülke çapında üzüm üreticilerinin örgütlenme kapasitesi çok düşük düzeydedir. 

TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin 10.326 ortağı vardır. 

TASKOBİRLİK’in 6.000 ortağı olmasına rağmen borçlarını ödeyemediği için 2008’den beri 

faal değildir.  
Tablo 70: Türkiye Üzüm Üretici Birliklerinin Dağılımı 

 Ortak Sayısı Birlik Kapasitesi 
(Ton) 

Amasya/Merzifon  34 163 
Kırklareli/İl Bazında  51 305 
Denizli/Çal  359 7.572 
Mersin/Gülnar  83 3.115 
Diyarbakır/Çüngüş  50 913 
Diyarbakır/Çermik  22 1.805 
Kırıkkale/Delice  58 260 
Manisa/Köprübaşı  157 355 

77 GTHB Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Raporu, 2018. 
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Nevşehir/Ürgüp  291 7.073 
Kayseri/İncesu  25 657 
Elazığ/Ağın  18 249 
Ankara/Kalecik  59 1.550 
Adıyaman/Gölbaşı  142 347 
TOPLAM (13) 1.349 24.364 

Kaynak: Bağcılık Vizyon 2023 Eylem Planı 

Gıda Tarım  ve Hayvancılık Bakanlığı bağcılık sektöründe en yetkili kurumsal yapı 

olup ilçelere kadar uzanan taşra teşkilatı ile geniş bir hizmet ağına sahiptir. Bakanlık, 

tarımsal üretime ve tarımsal sanayiye yönelik destekler, tarımsal yayım faaliyetleri, tarımsal 

araştırmalar, nihai ürünler ve girdilere yönelik gözetim ve denetim, üretici örgütlerine 

yönelik kamusal hizmetler gibi sektörü yakından ilgilendiren pek çok konuda faaliyette 

bulunmaktadır.  

Bakanlık bünyesinde bulunan Manisa ve Tekirdağ illerinde kurulu bulunan Bağcılık 

Araştırma Enstitüleri ıslah, yetiştirme teknikleri, genetik kaynakların toplanması ve 

araştırma geliştirme gibi alanlarda bağcılığa hizmet vermektedir. Ayrıca, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 5 

Araştırma Enstitüsünde daha bağcılığa yönelik araştırmalar yapılmaktadır.78  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Aralarında üzüm tarım satış kooperatifleri ile TARİŞ Üzüm Birliği’nin de bulunduğu 

4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun’a tabi tarım satış 

kooperatifleri ve birliklerinin kuruluş, işleyiş ve denetim hizmetleri Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığınca yürütülmektedir. Bakanlık ayrıca, ürün ihtisas borsacılığı sisteminin kuruluşu 

ve işleyişi, ticaret borsaları ile toptancı halleri ve pazar yerlerine yönelik faaliyetleri ile 

bağcılık sektörünü yakından ilgilendiren çalışmalar yapmaktadır. 

Ekonomi Bakanlığı 

Ekonomi Bakanlığı, bağcılık sektörü ile sektördeki dış ticaret ve yatırımlarda 

sağlanan teşvikler yönüyle ilgilidir. Bakanlık, üzüm ve mamulleri alanında sağlanan ihracat 

iadeleri ve ihracat desteklerinin yürütülmesinden sorumlu bulunmaktadır. Bakanlık ayrıca, 

19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 sayılı 

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında lisanslı depo yatırımları 

dâhil olmak üzere bağcılık ve üzüm mamulleri alanında yapılan yatırımlara teşvik 

sağlamaktadır.  

78 31/01/2018 tarihli Komisyon Tutanağı, 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.tutanaklar?pKomKod=1033&pDonem=26&p
YasamaYili=3, (Erişim Tarihi: 26.02.2018). 
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tarafından ortaklaşa “Okul Öncesi ve Temel Eğitim Birinci Kademe Okullara Kuru Üzüm 

Dağıtımı Programı” uygulamaya konulmuştur.  

2.2.2.6 Ar-Ge Destekleri 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde yer alan Tarımsal Araştırmalar ve 

Politikalar Genel Müdürlüğü; gıda, tarım  ve hayvancılık alanlarında Ar-Ge faaliyetleri 

yürütmekte, bunun yanında özel sektör, STK ve üniversitelerin Ar-Ge projelerini 

desteklemektedir.  Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu ile valiliklere bağlı il 

özel idare genel sekreterlikleri de bağcılık araştırmalarına destek olmaktadır. Yine 

TÜBİTAK, bağcılık alanında hazırlanan Ar-Ge projelerini desteklemektedir.  

2.2.2.7 Yatırım ve İhracat Teşvikleri 

Taze üzüm ihracatçıları da dâhil ihracatçıların yurt dışı fuarlara iştirakleri, sektörel 

nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımları, yurtdışında gerçekleştirilen tanıtım ve 

markalaşmaya ilişkin harcamaları, yurtdışında mal ticareti yapmak amacıyla açılan 

birimlerle ilgili giderleri ve ürünlere ilişkin olumlu sonuçlanan analiz masrafları Ekonomi 

Bakanlığı’nca desteklenmektedir.  

Bağcılık ve üzüm sektörünün yurt dışı fuar desteklerinden yararlanma düzeylerine 

ilişkin sektörel alt kırılım verisi bulunmamakla birlikte, yaş ve kuru meyve-sebze sektöründe 

iştigal eden firmalara yurt dışı fuar destekleri kapsamında, 2016 yılında 5,9 milyon TL, 2017 

yılında 9,7 milyon TL ve 2018 yılında (1 Ocak- 21 Mart döneminde) 2,5 milyon TL tutarında 

destek sağlanmış olup, söz konusu rakamlar ilgili yıllar itibariyle ödenen toplam yurtdışı 

fuar desteklerinin sırasıyla %2,5, %2,3 ve %3,5’ine tekabül etmektedir. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen lisanslı veya kuruluş iznini ibraz 

etmek suretiyle gerçekleştirilen lisanslı depoculuk yatırımları öncelikli yatırım konuları 

arasında olup, 5. Bölge için belirlenmiş bölgesel destek unsurlarından 

faydalandırılabilmektedir. Bununla birlikte pekmez ihracatına 485 Türk Lirası/ton ihracat 

iadesi yardımı da sağlanmaktadır.  

2.2.3 Üzüm Sektörü Kooperatif ve Birlikler  

2.2.3.1 Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin Genel Görünümü ve 

Tarihçesi 

Türkiye’de üzüm sektörünün en önemli aktörlerinden birisi; geçmişi 1930’lu yıllara 

dayanan S.S. TARİŞ’dir. Birlik ürünlerin üretiminden başlayarak nihai tüketimine kadar her 

aşamada önemli faaliyetler yürütmesi bakımından diğer tüm aktörlerden ayrışmaktadır. 

Birliğin bünyesinde 13 adet tarım satış kooperatifi bulunmaktadır. Bu kooperatifler Manisa, 

İzmir ve Denizli illerinde toplam 10.326 üretici ortağa hizmet etmektedir (Tablo 71). 
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Tablo 71: TARİŞ Üzüm Birliğine Bağlı Kooperatifler ve Ortak Sayıları 

No Kooperatif Adı Kuruluş Yılı Faaliyet 
Gösterilen İl Ortak Sayısı 

1 Alaşehir 1937 Manisa 2.548 
2 Sarıgöl 1966 Manisa 1.721 
3 Salihli 1937 Manisa 1.393 
4 Kavaklıdere 1984 Manisa 801 
5 Ahmetli 1949 Manisa 765 
6 Yeşilyurt 1993 Manisa 756 
7 Buldan 1949 Denizli 524 
8 Manisa 1937 Manisa 467 
9 Turgutlu 1937 Manisa 428 

10 Saruhanlı 1942 Manisa 427 
11 Memenen 1937 İzmir 235 
12 Çobanisa 1942 Manisa 169 
13 Akhisar 1944 Manisa 92 

Toplam    10.326 
Kaynak: Tariş Üzüm Birliği Kayıtları 

Tariş Üzüm Birliği bünyesinde, 2017 yılı itibariyle genel müdürlük, işletmeler ve 

kooperatiflerde 116 daimi ve 256 geçici olmak üzere toplam 372 kişiye doğrudan istihdam 

sağlanmaktadır.  

2013 yılında 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunda 

yapılan önemli değişikliklerle profesyonel bir yönetim anlayışına geçilmesi amaçlanmıştır.  

Ayrıca aynı değişiklikle Tariş Üzüm Birliğinin de aralarında bulunduğu bazı birliklerin DFİF 

kaynaklı kredilerden kaynaklanan borçları yeniden yapılandırılarak vadesi uzatılmıştır.  

2.2.3.2 Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin Faaliyetleri 

Ürün Alımı  

Birliğin en önemli faaliyeti, ortaklarından aldığı ürünleri değerlendirmektir. Birlik 

ürün alımlarıyla kuruluşundan günümüze kadar çekirdeksiz kuru üzüm piyasasını 

düzenleyici bir rol üstlenmiştir. Birlik 2016/17 sezonunda toplam 343.000 tonluk bölge 

üretimi içeresinde 19.671 ton alım yaparak bölge üretiminin %6’sını mubayaa etmiştir 

(Tablo 72).80 

 

 

 

80 Mahalli Borsa Tescilleri ve TARİŞ Üzüm Birliği Kayıtları. 
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Tablo 72: TARİŞ Üzüm Birliğinin Bölge Üretimindeki Payı  

İş Yılı Bölge Üretim Miktarı 
(Ton) 

TARİŞ Alım 
 Miktarı  

(Ton) 

TARİŞ Alım 
 Miktarının Bölge 

Üretimindeki Payı (%) 
2001/02 226.000 44.679 20 
2002/03 231.000 22.945 10 
2003/04 215.000 39.650 18 
2004/05 305.332 70.501 23 
2005/06 225.000 40.878 18 
2006/07 292.000 37.390 13 
2007/08 244.000 30.051 12 
2008/09 348.847 35.645 10 
2009/10 275.549 33.943 12 
2010/11 248.527 29.219 12 
2011/12 256.622 21.250 8 
2012/13 327.000 41.016 13 
2013/14 186.293 16.409 9 
2014/15 332.011 25.652 8 
2015/16 209.753 27.636 13 
2016/17 343.000 19.671 6 

Kaynak: Tariş Üzüm Birliği Kayıtları 

Tarımsal Sanayi 

Birlik, ortaklarından aldığı ürünü sanayi tesislerinde işleyerek daha yüksek katma 

değerli mamuller haline getirmektedir.  Birliğin Alaşehir’de 45.000 metrekare alan üzerine 

kurulu Entegre Üzüm İşletmesi yıllık 40.000 ton işleme kapasitesine sahiptir. Bunun yanında 

Birliğin 16.000 metrekare alan üzerinde kurulu Sirke Pekmez İşletmesinde sirke, şalgam 

suyu, üzüm suyu, limon ve nar sosu gibi işlenmiş gıda ürünleri imalatı yapılmaktadır. 

Girdi Temini 

Birlik her yıl üretici ortaklarına uygun fiyatlarla kimyevi gübre, zirai ilaç ve levazım 

maddesi tedarik etmekte, böylece bölgedeki üreticilerin gelirlerinin artmasına katkı 

sağlamaktadır. Birlik bu kapsamda 2015/16 sezonunda toplam 34.866.065 TL girdi 

tedarikinde bulunmuştur. 

İhracat 

Tariş Üzüm Birliği Türkiye’de ve dünyada en büyük çekirdeksiz kuru üzüm 

ihracatçıları arasında yer almaktadır. Birlik üretici ortaklarından aldığı çekirdeksiz kuru 

üzümlerin %80’ini işleyerek ihraç etmektedir. 2016/17 sezonunda 24,5 milyon $ ihracat 

gerçekleştirmiş olup bu ihracat tutarının Türkiye’nin kuru üzüm ihracatı içindeki payı 

%6,33’tür. Birliğin son 10 yılda gerçekleştirdiği ihracatın Türkiye’nin kuru üzüm ihracatı 

içerisindeki payı ise %11,30’dur. Tariş Üzüm Birliği gerçekleştirdiği kuru üzüm ihracatı ile 
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Tablo 72: TARİŞ Üzüm Birliğinin Bölge Üretimindeki Payı  

İş Yılı Bölge Üretim Miktarı 
(Ton) 

TARİŞ Alım 
 Miktarı  

(Ton) 

TARİŞ Alım 
 Miktarının Bölge 

Üretimindeki Payı (%) 
2001/02 226.000 44.679 20 
2002/03 231.000 22.945 10 
2003/04 215.000 39.650 18 
2004/05 305.332 70.501 23 
2005/06 225.000 40.878 18 
2006/07 292.000 37.390 13 
2007/08 244.000 30.051 12 
2008/09 348.847 35.645 10 
2009/10 275.549 33.943 12 
2010/11 248.527 29.219 12 
2011/12 256.622 21.250 8 
2012/13 327.000 41.016 13 
2013/14 186.293 16.409 9 
2014/15 332.011 25.652 8 
2015/16 209.753 27.636 13 
2016/17 343.000 19.671 6 

Kaynak: Tariş Üzüm Birliği Kayıtları 

Tarımsal Sanayi 

Birlik, ortaklarından aldığı ürünü sanayi tesislerinde işleyerek daha yüksek katma 

değerli mamuller haline getirmektedir.  Birliğin Alaşehir’de 45.000 metrekare alan üzerine 

kurulu Entegre Üzüm İşletmesi yıllık 40.000 ton işleme kapasitesine sahiptir. Bunun yanında 

Birliğin 16.000 metrekare alan üzerinde kurulu Sirke Pekmez İşletmesinde sirke, şalgam 

suyu, üzüm suyu, limon ve nar sosu gibi işlenmiş gıda ürünleri imalatı yapılmaktadır. 

Girdi Temini 

Birlik her yıl üretici ortaklarına uygun fiyatlarla kimyevi gübre, zirai ilaç ve levazım 

maddesi tedarik etmekte, böylece bölgedeki üreticilerin gelirlerinin artmasına katkı 

sağlamaktadır. Birlik bu kapsamda 2015/16 sezonunda toplam 34.866.065 TL girdi 

tedarikinde bulunmuştur. 

İhracat 

Tariş Üzüm Birliği Türkiye’de ve dünyada en büyük çekirdeksiz kuru üzüm 

ihracatçıları arasında yer almaktadır. Birlik üretici ortaklarından aldığı çekirdeksiz kuru 

üzümlerin %80’ini işleyerek ihraç etmektedir. 2016/17 sezonunda 24,5 milyon $ ihracat 

gerçekleştirmiş olup bu ihracat tutarının Türkiye’nin kuru üzüm ihracatı içindeki payı 

%6,33’tür. Birliğin son 10 yılda gerçekleştirdiği ihracatın Türkiye’nin kuru üzüm ihracatı 

içerisindeki payı ise %11,30’dur. Tariş Üzüm Birliği gerçekleştirdiği kuru üzüm ihracatı ile 
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firması listesinde her yıl 

üst sıralarda yer almaktadır. 2016 yılında yapılan değerlendirmede Birlik kuru meyve ve 

mamulleri sektöründe 11’inci sırayı, genel sıralamada ise 754’üncü sırayı almıştır.  

Ar-Ge ve Eğitim 

Birlik tüm sektörü ilgilendiren Ar-Ge faaliyetlerine önemli bir kaynak aktarmaktadır. 

Bu kapsamda 1985 yılında kurulan Ar-Ge Müdürlüğü, ortakların eğitilmesi, üretimde 

yaşanan sorunların çözümü, hammadde ve kalite analizleri yapılması, yeni ürün çalışmaları 

gerçekleştirilmesi ve kimyevi gübre geliştirilmesi gibi önemli faaliyetlerde bulunmaktadır.  

Lisanslı Depoculuk Faaliyetleri 

Birlik Türkiye’de ilk defa kuru üzümde lisanslı depoculuk faaliyetlerinde bulunmak 

üzere Tariş Üzüm Birliği Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. şirketini kurmuştur.  

Şirket, Bakanlıktan lisans alarak faaliyetine başlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir. 

Ancak 2018 yılında getirilen söz konusu ilave destekten hâlihazırda lisanslı 

depoculuk için kuruluş izni alan ve bu alanda daha yüksek kapasitelerde faaliyet göstermeyi 

hedefleyen Tariş Üzüm Birliği, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında 

Kanun kapsamında kurulan bir üretici örgütü olması nedeniyle yararlanamamaktadır.  

2.2.3.3 Diğer Kooperatifler ve Üretici Birlikleri 

Türkiye’de bağcılık alanında Tariş Üzüm Birliği haricinde bazı kooperatif veya 

üretici birlikleri kurulmuş olsa bu kuruluşların pek çoğu başarılı olamayarak faaliyetlerini 

sonlandırmıştır. Faaliyetlerine devam eden bazı kooperatif ve birliklerinin ise sektöre etkisi 

son derece sınırlıdır.  

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Komisyonumuza gönderilen 26/03/2018 

tarih ve 11213411-870/84 sayılı yazıda verilen bilgiler doğrultusunda kuru üzüm alanında 

2017 yılında faaliyet gösteren kooperatiflere ilişkin bilgiler Tablo 73’te gösterilmektedir.81 

Tablo 73: Kuru Üzüm Alanında Faaliyet Gösteren Kooperatifler 

 
Faaliyet 

Gösterilen 
İl 

Ortak 
Sayısı 

Ürün Alım 
Miktarı 

(Ton) 
155 Sayılı Yenicekent Tarım Kredi Kooperatifi Denizli 550 10 
98 Sayılı Buldan Tarım Kredi Kooperatifi Denizli 750 3 
1259 Sayılı Irlıganlı Tarım Kredi Kooperatifi Denizli 551 14 
Efemçukur Tarımsal Kalkınma Kooperatifi İzmir 52 52 
Toplam  1.903 79 

Kaynak: GTHB  

81 GTHB, 26.03.2018 ve 11213411-870/84 sayılı cevabi yazı. 
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- Harran Üniversitesi/Şanlıurfa 

- Mustafa Kemal Üniversitesi/Hatay 

- Namık Kemal Üniversitesi/Tekirdağ 

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Samsun 

- Ordu Üniversitesi/Ordu 

- Selçuk Üniversitesi/Konya 

- Süleyman Demirel Üniversitesi/Isparta 

- Siirt Üniversitesi/Siirt 

- Şırnak Üniversitesi/Şırnak 

- Uludağ Üniversitesi/Bursa 

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Bursa 

Araştırma Enstitüleri  

- Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü/Manisa 

- Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü/Tekirdağ 

- Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü/Mersin  

- Antepfıstığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü/Gaziantep 

- Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü/Yalova  

- Bahçe Kültürleri Tarımsal Araştırma Enstitüsü/Erzincan  

- Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Konya 

- Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Giresun 

- GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Şanlıurfa 

- GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü/Diyarbakır 

- Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Malatya 

- Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Eğirdir-Isparta 

- Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü/Tokat  

2.3 BAĞCILIK SEKTÖRÜNDE SWOT ANALİZİ  

Çeşitli üniversite, araştırma enstitüsü ve sivil toplum kuruluşları tarafından zaman 

zaman yapılan çalıştay, sempozyum ve kongre gibi ortak akıl toplantılarında bağcılıkla ilgili 

yapılan SWOT analizleri aşağıda özetlenmiştir: 
GENEL YÖNLERİ İLE BAĞCILIKTA SWOT ANALİZİ 

GÜÇLÜ YÖNLERİ  

1. İklim ve toprak açısından Gediz ovası bağcılığın anavatanı olması 

2. Dünya fiyatlarının belirlenmesinde baş aktörlerden olunması 
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8. Su kirliliği ve suyun yönetiminin ölçüme dayalı olmaması – kuraklık 

9. Yetiştiricilik yapılan alanda nisbi nemin yüksek olması sebebiyle ilaçlama sayısının artması 

10. Üreticinin ürününü işletmelere fiyatsız teslim etmesi (açığa dökmek) 

11. En büyük alıcı AB ülkelerinin kalıntı limitlerini çok sık düşürmesi 

KURU ÜZÜM SWOT ANALİZİ83 

GÜÇLÜ YÖNLERİ  

1. Sultaniye çeşidinin anavatanının Gediz ovası olması 

2. İklim koşulları ve toprak yapısının uygun olması 

3. Jeopolitik olarak ihracat için uygun olması 

4. Üretici örgütü yapıların var olması 

5. Bağcılık kültürünün gelişmiş olması ve ilgili alt yapı zenginliği 

6. Girdi temini kolaylığı, donanım zenginliği 

7. Modern işletmelerin varlığı 

8. Ekonomik olarak ülke ve çiftçiye yüksek katkısı olması 

9. İhracat potansiyelli bir ürün olması 

10. Gıda hammaddesi olarak kullanılabilmesi 

11. Yetişmiş insan gücüne sahip olunması 

12. Üreticinin eğitilebilir nitelikte olması 

13. Sürdürülebilir tarıma uygun altyapı bulunması 

14. Damlama sulamanın yaygınlaşması ve bilinçli üretim 

15. Üretici ve teknik elemanların yakın işbirliği 

16. Bağcılık araştırma istasyonları ve üniversitelerin varlığı 

17. Tarım sigortasının varlığı 

FIRSATLAR  

1. İç tüketim potansiyeli 

2. Dünyadaki küreselleşme akımı 

3. Avrupa pazarına yakın olunması 

4. Nüfus artışı ile tüketim artışının sağlanabilmesi 

5. Güvenilir ve sağlıklı gıda talebindeki artış 

6. Farklı pazarlarda pazarlanabilmesi 

7. Besleyici ve lezzetli bir atıştırmalık olması 

8. Dış pazarda artan taleple alıcı bulabilmesi 

9. Ürün borsalarının varlığı 

ZAYIF YÖNLERİ 

1. Faaliyete geçmiş lisanslı depoların bulunmaması 

83 Manisa Tarım Zirve Çalıştayı, 8-9-10.05.2014. 
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2. Fiyat istikrarsızlığı, arz ve fiyat dengesinin sağlanamaması 

3. Çiftçi desteklerinin zayıf olması 

4. Makineli hasatta uygun bağ kurulmaması 

5. Girdi maliyetlerinin yüksek olması ve dışa bağımlı olunması 

6. Bilinçsiz bitki koruma ürünü kullanımı 

7. Reklam ve tanıtım faaliyetlerinin düşük olması 

8. İç tüketimin düşük olması 

9. Standardizasyon ve izlenebilirliğin uygulanamaması 

10. Üzüm borsası dışında satışların olması 

11. Bilinçsiz geleneksel metotlarla üretim yapılması 

12. Uygunsuz depolama koşullarında stok yapılması 

13. Üreticinin toprak tahlilinin önemini bilmemesi 

14. Tarsim uygulaması konusunda üreticinin bilgisinin eksik olması 

15. Ürün pazar araştırmalarının yeterli olmaması 

16. Açığa dökme (alivre) satış yönteminin olumsuz etkileri 

17. Çeşitli üretimin yapılmaması 

18. İşçilik maliyetlerinin yüksek olması ve kaliteli işçi eksikliği 

TEHDİTLER 

1. Tarımsal girdi materyallerinin (ilaç gübre) çok sayıda olması 

2. Jeotermal kuyularının bağcılığı olumsuz etkilemesi 

3. Bağ alanlarının bölünerek küçülmesi ve kontrolsüz olarak dikili alanın artması 

4. Kimyasal gübrelemenin analize dayalı yapılmaması, toprakların çoraklaşması 

5. İklim değişikliği ile oluşan olumsuz hava koşulları 

6. Fiyatın istikrarsızlığı ile pazar kaybedilmesi 

7. İlaçlama aletlerinin uygun kalibrasyonda başarılı uygulama yapamaması 

8. Bitki koruma ürünlerinin etken maddelerinin MRL değerlerinin AB tarafından değiştirilmesi 

SOFRALIK ÜZÜMDE SWOT ANALİZİ84 

GÜÇLÜ YÖNLERİ  

1. Uygun iklim ve toprak yapısı 

2. Pazarlama kolaylığı, pazarlara yakınlık 

3. Gelişmiş bağcılık kültürü  

4. Sultaniyenin dünyada tanınmış olması 

5. Jeopolitik konum 

6. Yeniliğe açık üretici  

84 Manisa Tarım Zirve Çalıştayı, 8-9-10.05.2014. 
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13. Kalibrasyon ve standardizasyon eksikliği 

14. Uzman teknik eleman sayısı yetersizliği 

TEHDİTLER 

1. Bitki koruma ürünlerinin yasaklanarak ticarette teknik engel oluşturulması  

2. Kaliteli ve ismine doğru fidan teminindeki sorunların çözülememesi 

3. Jeotermal enerji tesisleri 

4. Zirai bitki koruma ürünlerinin sayıca fazla oluşu, küçük arazi yapısı 

5. Pazar hedefli üretim olamaması 

6. Erken hasat yapılarak kalitesiz ürün pazarlanması 

7. Türkiye’nin MRL değerlerinin oluşturulmaması ve yasaklama durumlarında savunma alt yapısı 

çalışmalarının eksikliği  

8. Olumsuz hava koşulları ve iklim değişikliği 

9. İhracatın büyük oranda tek bir ülkeye bağlı olması 

10. Bağ alanlarının artışı 

11. Kuraklık 

12. Üreticilerin sofralık üretim tekniği konusunda yetersizliği 

13. Entegre tarım ürünlerinin pazar değerinin henüz olmaması 

ŞARAPLIK ÜZÜM SWOT ANALİZİ85 

GÜÇLÜ YÖNLERİ  

1. Bağcılık kültürü 

2. Şaraplık üretime uygun potansiyel 

3. Şaraplık bağ turizmine uygunluk 

4. Yerli yabancı birçok çeşidin üretilebiliyor olması 

5. Organik üretime uygunluk 

6. Şaraplık firmaların ileri teknoloji yatırımları ve profesyonel üretim 

7. Kurumsal firmaların kendi bağlarının olması 

8. Rakım avantajı olan alan varlığı 

9. Düşük maliyetli üretim yapılabilir olması 

FIRSATLAR  

1. Kaliteli üretim yapan firmaların varlığı 

2. Avrupa pazarlarının ürünleri tanımaya başlaması 

3. İklim ve toprak  

4. Agro-Turizm potansiyeli 

5. Bölgeye has karakteristik tada sahip çeşitler 

85 Manisa Tarım Zirve Çalıştayı, 8-9-10.05.2014. 
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85 Manisa Tarım Zirve Çalıştayı, 8-9-10.05.2014. 
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6. Turizm bölgelerine yakınlık 

7. Kırsal alanlarda ve yüksek rakımlı yerlerde şaraplık bağ tesis etme olanağı 

8. Yurtdışında restoran işleten Türklerin tanıtım yapma olanağı 

9. Kullanılmamış ihracat potansiyeli 

10. Zengin bir pazara hitap etmesi 

ZAYIF YÖNLERİ 

1. Üretici örgütlenmesinin yetersizliği 

2. Yüksek vergiler 

3. Kaliteye yönelik üretim olmaması 

4. Fiyat istikrarsızlığı 

5. Şaraplık bağcılık konusunda uzman eksikliği 

6. Mevzuat sorunları 

7. Coğrafi işaretleme yapılarak üretim yapılamaması 

TEHDİTLER 

1. Kaçak üretim 

2. Uygun olmayan arazilere şaraplık bağ tesis edilmesi 

3. İklimsel değişiklikler 

4. Rakiplerin düşük maliyetle üretim yapması nedeniyle rekabete girilememesi 

ÜZÜM ÜRETİMİ SWOT ANALİZİ86 

GÜÇLÜ YÖNLERİ  

1. Türkiye’nin Vitisvinifera L. asma türünün anavatanı ve ilk kez kültüre alındığı coğrafya üzerinde 

yer alması nedeniyle en az 6.000 yıllık köklü bir bağcılık kültürüne ve zengin bir asma gen 

potansiyeline sahip olması 

2. Kuzeydoğu ve Karadeniz dışındaki tüm tarım bölgelerinde kaliteli sofralık, kurutmalık ve 

şaraplık-şıralık üzüm üretim potansiyeline sahip olunması 

3. Türkiye’nin bağcılık açısından farklı değerlendirme şekillerine uygun ekolojilere sahip olması 

4. Üzümün Türkiye’de en değerli meyve olarak kabul görmesi 

5. Bağcılık ile ilgili araştırma ile eğitim kurumları ve yetişmiş personelin varlığı 

6. Dünya kuru üzüm pazarında söz sahibi olunması 

7. Bağcıların hem modern hem de geleneksel bağ yetiştirme teknikleri konusunda yeterli bilgi ve 

deneyime sahip olmaları 

8. Tüm bağ bölgelerimizde ve her türlü toprak üzerinde, susuz koşullarda dahi ekonomik ürün elde 

edilebilmesi 

9. Özellikle sofralık üzüm yetiştiriciliği açısından, örtü altında Mayıs ayı başından başlayarak açıkta 

Kasım ayı sonuna kadar devam eden geniş bir üretim periyodunun olması 

86 Bağcılık Vizyon 2023 Eylem Planı, 2013, Tekirdağ, Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu. 
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11. Ülke bazında bağcılığa yön verecek ve aynı zamanda “Danışma Kurulu” olarak da görev yapacak 

bir Bağcılık Çalışma Grubu’nun oluşturulamaması 

12. Özellikle ihracata yönelik sofralık ve çekirdeksiz kurutmalık üzüm üretiminin öne çıktığı Ege ve 

Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere, tüm bağ bölgelerimizde entegre ürün yönetimi ve iyi tarım 

uygulamalarının yaygınlaştırılamaması 

13. 2006 yılından önce sonuçlanan klon seleksiyonu çalışmalarının, sağlıklı ve ürün kalitesi yüksek 

klonların seçimine yönelik olarak yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç duyulması ve klon 

tescilinde mevzuat sıkıntısı 

14. Agro ekolojik zonların tespit edilmemiş olması 

15. Kalitesiz, pazar değeri düşük çeşitlerin halen üretimde kullanılması 

16. Girdi maliyetlerinin yüksek olması 

17. İzlenebilirliğin sağlanmamış olması 

18. Danışmanlık sisteminin işleyişinde sıkıntıların olması 

TEHDİTLER 

1. Bağ alanlarının amaç dışı kullanılması 

2. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri 

3. Küresel iklim değişikliklerinin yol açtığı ya da etkisini artırdığı çevresel stres etmenlerinin (don, 

kuraklık, yüksek sıcaklık, dolu, su baskını) olumsuz etkileri 

4. Yoğun pestisit kullanımından dolayı zararlı etmenlerin direnç kazanımı 

5. Çoğaltma materyali dağıtımında yeterli kontrolün sağlanamaması 

6. Fidan ve diğer çoğaltma materyalleri, budama ve aşı aletleriyle taşınabilen virüs ve virüs benzeri 

hastalıkların, Agrobacterium vitis’in neden olduğu bağ kanserinin ve gövde fungal hastalıklarının 

(Kav) tüm bağ bölgelerindeki yayılışının kontrol edilememesi 

7. Tüm bağ bölgelerinin filoksera ile bulaşık olduğu halde, başta Gediz vadisi olmak üzere, yerli 

bağcılığın halen sürdürülüyor olması 

8. Vadilerde yer alan bağ alanlarının baraj gölleri ve göletlerin altında kalması 

ÜRÜN İŞLEME BAKIMINDAN SWOT ANALİZİ87 

GÜÇLÜ YÖNLERİ  

1. Üzümden üretilen ürünlerin çok çeşitli olması (şarap, üzüm suyu, pekmez, kuru üzüm, sofralık 

üzüm, pestil, köfter, bulama, hardaliye, asma yaprağı, vb.) 

2. Sahip olunan zengin biyolojik çeşitlilik 

3. Ülkenin ekolojik koşullarının hem şaraplık, hem sofralık çeşitlerin yetiştirilmesine hem de 

kurutma yapılmasına elverişli olması 

4. Yörelere özgü üzüm çeşitleriyle kaliteli şarap yapılabilmesi 

87 Bağcılık Vizyon 2023 Eylem Planı, 2013, Tekirdağ, Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu. 
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ÜZÜM VE ÜZÜM ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI BAKIMINDAN SWOT ANALİZİ88 

GÜÇLÜ YÖNLERİ  

1. Potansiyel büyük pazarlara yakınlık 

2. Üzüm ve üzüm ürünlerinde gelişen ve büyüyen bir iç talep bulunması 

3. Artan turizmin şarap tüketimi bakımından önemli pazarlar oluşturması 

4. Sofralık üzüm üretimi bakımından rakip ülkelere göre ucuz işgücüne sahip olunması 

5. Soğukta muhafazada işletme sayısı ve depolama kapasitesi (150.000 ton) bakımından önemli bir 

potansiyele sahip olunması 

6. Çekirdeksiz kuru üzümünde var olan pazarlama tecrübesinin uluslararası alanda bir güven unsuru 

olması 

7. Kuru üzüm dış satımında deneyimli firmaların varlığı 

8. Geleneksel ürün çeşitliliğinin fazla olması ve bu durumun soğuk iklim kuşağındaki ülkelere 

pazarlama bakımından avantaj oluşturması 

9. Kuru üzümde kaliteli üretim yapılması 

10. Bilinçli bir kuru üzüm üreticisi olunması 

11. Kuru üzüm yetiştiriciliğinde yetişmiş kalifiye işgücü varlığı 

12. Sofralık üzüm pazarında avantaj sağlayabilecek erkenci ve geçici üzüm çeşitleri için uygun 

ekolojinin varlığı 

13. Geçit bölgelerinin varlığı ile arz sezonunun uzun olması 

14. Zor koşullara adaptasyon gücü yüksek bir üretici kitlesinin varlığı 

15. Şarap piyasasında rekabetçiliğin artması, Tekel’in özelleştirilmesi sonrası kaliteli üzüm üretimi 

ve kaliteye yönelik uygulamaların artması 

16. Araştırma potansiyeli yüksek araştırma kurumları ve üniversitelerin varlığı 

17. Sultani Çekirdeksiz gibi çok yönlü (Sofralık ve kurutmalık) değerlendirebilecek çeşide sahip 

olunması 

18. Yeni pazarlara ulaşım için üniversite, araştırma ve özel sektör (ihracatçı) işbirliğinin 

önemsenmesi 

19. Üzümün çok yönlü bir ticari değerinin olması  

20. Tüketici tercihlerine hitap edebilecek çeşitlerin varlığı 

21. İyi tarım ve organik üretim uygulamalarının varlığı ve gelişme potansiyelinin olması 

22. Butik şarapçılığın gelişmesi ve pazarlama olanaklarını geliştirmesi 

23. Kuru üzümde arz regülâsyonu ve fiyat istikrarının sürdürülmesi bakımından TARİŞ’in varlığı 

 

 

88 Bağcılık Vizyon 2023 Eylem Planı, 2013, Tekirdağ, Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu. 
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16. Üretici örgütlerinin çok az ve yetersiz olması 

17. Girdi fiyatlarının aşırı değişkenlik göstermesi 

18. Bağ, şarap ve diğer üzüm ürünleri ile turizmin (Agro/Eko) ile entegre edecek potansiyelin 

değerlendirilememesi (Avşa, Kapadokya, Pamukkale, Lidya (Salihli), Elazığ, Şarköy vb.) 

19. Şarap üreticileri ile üzüm üreticilerin birbirlerini rakip görmeleri, bir bütünün parçaları olarak 

algılayamaması 

20. Kaliteli ve sürekli üretimin yetersizliği 

TEHDİTLER 

1. Bağ alanlarının azalma eğilimi 

2. Ege Bölgesi’nde kuru üzüm yetiştiriciliği alanlarının artış eğilimi 

3. Bağ alanlarının küresel ısınma ve iklim değişkenliği baskısında olması 

4. Uluslararası şarap pazarında güçlü rakip ülkelerin varlığı 

5. İşgücü temininde yaşanan zorluklar 

6. Kırsal alandan göç ve kırsal alanda genç nüfusun azalması 

7. Ortak hareket etme, karar alma ve uygulama kültürünün olmaması/zayıf olması 

8. Rusya vb. önemli ihracat yaptığımız ülkelerle ilişkilerin zaman zaman risk taşıması 

9. Sofralık üzümde Çin, Mısır ve Yunanistan’ın düşük fiyatla piyasada ağırlığını hissettirmesi 

10. Bilimsel bir dayanağı olmaksızın, bazı ülkelerin dış satımda özel kalıntı sınırlarını koyması, vb. 

görünmez engeller çıkarması 

11. Gümrük Birliği anlaşmaları 

12. Sofralık üzüm pazarı için haller ile ilgili yasal düzenlemelerin yetersizliği 

13. Kurutmalık üzümde piyasaya üretim artışı ile giren İran, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin fiyat 

rekabeti 

14. Girdi maliyetlerinin yüksekliği 

YEMEKLİK ASMA YAPRAĞI SWOT ANALİZİ89 

GÜÇLÜ YÖNLERİ  

1. Bağcılık kültürünün olduğu her yerde yapılabilir olması 

2. Yaprak kalitesi üstün çeşitlerin varlığı 

3. Birim alandan getirisinin yüksek olması 

4. Üreticilerin ekonomik açıdan kısa vadede  iyi gelir elde etmeleri 

5. Kış veya ilkbahar don zararı sonrası gelir getiren ürün olması 

6. Aile tipi işletmeye uygun olması 

7. Düşük maliyetli üretim yapılabilir olması 

8. Turizm sektörü ve restoranlarda düzenli tüketilen ürün olması 

9. Coğrafi işarete göre üretimlerin başlaması 

89 Manisa Tarım Zirve Çalıştayı, 8-9-10.05.2014. 
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Resim 18: Sultani Çekirdeksiz Üzümde Hasat Zamanı 

 
Kaynak: Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Sunumu 

Gıda güvenliği yönetim sistemleri, gıda kaynaklı tehlikelerin azaltılması için etkin 

bir yöntem olan “çiftlikten sofraya gıda güvenliği” yaklaşımını öne çıkarmaktadır. Bu 

tehlikelerin kabul edilebilir limitlere indirilmesi veya tamamen yok edilmesindeki temel 

yaklaşım, hammadde üretiminden başlayarak gıdanın tüketimine kadar tüm gıda zincirindeki 

her bir aşamanın dikkatle incelenmesi ve kontrol tedbirlerinin uygulanmasıdır. Bu sistemlere 

göre temelde “Gıda Güvenliği” tüketim anında gıdada bulunabilecek gıda kaynaklı 

biyolojik, fiziksel ve kimyasal tehlikelerle ilişkilidir ve bu tehlikelerin giderilmesi yönünde 

alınması gereken tüm önlemleri içerir. Genelde HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol 

Noktaları), GMP (İyi Üretim Uygulamaları), GAP (İyi Tarım Uygulamaları) gibi gıda 

güvenliği alt yapı gereklilikleri, yasal kontroller ve denetimler ve ayrıca üçüncü taraf 

denetimleri ile güvenilir gıdanın nasıl üretileceğine dair bir rehber olmaktadır.  

Dünya nüfusunun 2020 yılında 7,6, 2050 yılında ise günümüze göre %34 artarak 9,1 

milyara ulaşacağı; 2020 yılı için bu artışın %98’inin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 

olacağı ve gelişmekte olan ülkelerde şehirli nüfusun 2020 yılında 3,4 milyara ulaşacağı 

öngörülmektedir. Böylesi bir nüfus ve şehirleşme düzeyindeki artış, beraberinde gıda 

güvenliğini güvence altına almayı sağlayacak sistemlerin işlerliğini her zaman sağlamayı ve 

yeni yaklaşımları gerekli kılmaktadır. 

Tüketiciler ve istekleri değişmektedir. Yediğinin ne olduğunu sorgulayan insanların 

sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Ne yiyeceğine kendisi karar vermek isteyen insanlar; 

yediğine güvenmek, yerken doğaya en az zararı vermek, yerel üretimin ve küçük çiftçinin 

desteklenmesini istemektedirler. Bu amaçlarla mevcut sistemlere alternatif olarak gelişen, 

birçoğuna halkın öncülük ettiği sürdürülebilir gıda sistemleri uygulamaya konmaktadır. 

Çoğunluğu Avrupa ülkelerine yapılan kuru üzüm ihracatında müşteriler “from farm 

to fork” yani “çiftlikten çatala (sofraya)” kadar izlenebilirlik istemektedirler. Burada esas 
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merak edilen konu; kimin, nerede, ne şekilde üretim yaptığını bilmek, yediği kuru üzümün 

güvenli üretim kurallarına göre üretilme durumunu sorgulamaktır.  

İyi üretim uygulamaları ve izlenebilirliği sağlanarak paketlenmiş kuru üzümlerde 

kaliteyi belirleyen en önemli unsur, ürünün insan sağlığı açısından tehlike içermemiş 

olmasıdır.  

Bu tehlikeler; 

- Fiziksel Tehlikeler; Taş, cam, plastik, saçma tanesi gibi yabancı maddeler, 

- Kimyasal Tehlikeler; Zirai ilaç kalıntısı, ağır metal, mikotoksinler (Okratoksin-A), 

- Biyolojik Tehlikeler; Küfler ve patojenler, olarak gruplandırılabilir.  

Resim 19: Tariş Ar-Ge Pestisit Laboratuvarı 

  
2.4.1 Fiziksel Tehlikeler 

Kuru üzüm bilindiği üzere beton ve toprak sergi alanlarında kurutularak pazara 

sunulmaktadır. Kurutma süresince ürüne karışacak taş, cam, plastik ve kuşları kaçırmak 

amacı ile kullanılan saçma taneleri üzüm içerisinde fiziksel bir tehlike oluşturmaktadır.  

Üreticilerin sergi alanlarında taş, cam, plastik gibi yabancı maddelerin ürüne 

karışmasını önleyecek tedbirleri almaları bu tehlikeleri önleyecektir.  

2.4.2 Kimyasal Tehlikeler 

Bağ tarımı, iğne oyası işlemeye benzeyen marifet ve tecrübe gerektiren bir tarım 

işçiliği istemektedir. Ürünün üretiminde kullanılan zirai ilaçların seçimi, uygulama zamanı 

ve dozu, bekleme süresi, teknik danışman ve ziraat mühendisleri tavsiyeleri ve reçeteli satışı 

ile gerçekleştirilir. Müşterilerin beklentisi; ürünün içinde en az zirai ilaç aktifi olması ve 

bunların da belirlenmiş sınırlarda olmasıdır.  

Diğer tehlike Okratoksin-A’dır. Okratoksin-A; tahıllar, baharatlar, kahve, kuru incir 

ve kuru üzüm gibi ürünlerde oluşan toksik bir maddedir. Bir gıda maddesinde “Okratoksin-

A” oluşması için ilk koşul, bu toksini yapan küf sporlarının gıda maddesine bulaşması; ikinci 

koşul ise, gıdanın kendisinin ve bulunduğu ortamın bu küf sporlarının çimlenerek 

çoğalmasını sağlayacak şartlara sahip olmasıdır.   
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• Toprak ve bitki analizi yaptırma, analiz sonuçlarına uyma ve gereksiz ilaç ile bitki 

gelişimi düzenleyicilerinin kullanılması konusunda üreticiler bilinçlendirilmelidir.  

• Yörede danışmanlık sistemi yaygınlaştırılmalı, iyi tarım uygulamaları ile daha 

sağlıklı ürünler yetiştirilmesi özendirilmelidir.  

• Örnek bağlarda uygulamalı eğitimler verilmeli, üreticilerin bilgi ve tecrübelerini 

artırmak için yurt içi ve yurt dışında teknik geziler tertip edilmelidir. 

3.1.1.5 Coğrafi İşaret 

• Sofralık üzümde coğrafi işaretleme ile hedeflenen, ürünün kalitesinin korunması 

ve kırsal kalkınmaya destek olunmasının yanında söz konusu tescilin anonim bir nitelikte 

oluşu, kişiyi değil tescil kurallarına bağlı kalınarak üretim yapan tüm üreticilerin haklarının 

korunması itibariyle de önemli bir uygulamadır.  

• Türkiye’de TPE’den coğrafi işaret alan ve değerlendirme aşamasındaki üzüm 

çeşit ve üzüm ürünleri Tablo 74’te sunulmuştur. Görüleceği üzere, üzüm ve üzüm 

ürünlerinde coğrafi işaret alma konusunda sürecin yavaş seyrettiği söylenebilir.  
Tablo 74: Üzüm ve Üzüm Ürünlerinde Coğrafi İşaretler 

Coğrafi İşaret Alanlar Başvuru Aşamasındakiler 

Arapgir Köhnü Üzümü Adıyaman Besni Üzümü 
Cimin Üzümü Antep Karası Üzümü (Gaziantep Karası Üzümü) 
Ege Sultani Üzümü Banazı Karası Üzümü 
İsabey Çekirdeksizi (Üzüm) Boğazkere Üzümü 
Kalecik Karası Üzümü Çal Karası Üzümü 
Erbaa Narince Bağ Yaprağı Elazığ Boğazkere Üzümü 
Zile Pekmezi Kavacık Üzümü 
  Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü 
  Muş Vakkas Üzümü 
  Safranbolu Çavuş Üzümü 
  Ömerli Karfoki Üzümü 
  Antep Pekmezi (Gaziantep Pekmezi) 
  Erkilet Kedi Bacağı (Cevizli Pekmez Sucuğu) 
  Tokat Narince Salamura Asma Yaprağı 

 
3.1.2 Kurutmalık Üzüm 

Sorunlar 

• Kurutmalık (çekirdeksiz ve çekirdekli), üzüm üretimi için elverişli ekolojik 

alanların, bu yörelere en uygun yetiştirme tekniği modellerinin belirlenmesi ve arazi varlığı 

envanterinin oluşturulmasında bazı problemler yaşanabilmektedir.  



‒ 169 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 170 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 171 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 172 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 173 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 174 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 175 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 176 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)

 

RAPORA İLİŞKİN KARAR İMZA CETVELİ 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak Tedbirlerin Tespit 
Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu  

(10/2101, 135, 2103, 298, 1150, 2002, 2104, 2112, 2113) 

 

Karar No: 2                                    02/05/2018 

 

KARAR 

Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak 
Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan 10/2101, 135, 2103, 298, 1150, 2002, 2104, 
2112, 2113 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun yaptığı araştırma ve 
incelemeler sonucu düzenlemiş olduğu bu Rapor, Genel Kurula sunulmak üzere Yüce 
Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

 
 



‒ 177 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 178 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 179 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 180 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 181 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 182 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 183 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 184 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 185 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 186 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 187 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 188 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 189 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 190 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 191 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 192 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 193 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 194 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 195 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 196 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 197 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 198 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)



‒ 199 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 559)

TBMM Basımevi - 2018


	tbmm26074099ss0558.pdf
	558-1
	558-2


