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Cumhurbaflkanl›¤› (Sn. Ahmet Necdet Sezer - Cumhurbaflkan›)
TBMM Baflkanl›¤› (Sn. Ömer ‹zgi - Baflkan)
Baflbakanl›k (Sn. Bülent Ecevit - Baflbakan)
Baflbakan Yard›mc›l›¤› (Sn. Mesut Y›lmaz - Baflbakan Yard›mc›s›)
Baflbakan Yard›mc›l›¤› (Sn. Devlet Bahçeli - Baflbakan Yard›mc›s›)
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› (Sn. Koray Ayd›n - Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan›)
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›  Karayollar› Gen. Md.
Çevre Bakanl›¤› (Sn. Fevzi Aytekin - Çevre Bakan›) 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› (Sn. Cumhur Ersümer - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan›)
‹çiflleri Bakanl›¤› (Sn. Sadettin Tantan - ‹çiflleri Bakan›)
Kültür Bakanl›¤› (Sn. ‹stemihan Talay - Kültür Bakan›)
Kültür Bakanl›¤› - An›tlar ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü (Sn. Alpay Pasinli - Gen. Md.)
Kültür Bakanl›¤› - Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Genel Müdürlü¤ü (Sn. Nadir Avc› - Gen. Md.)
Orman Bakanl›¤› (Sn. Nami Ça¤an - Orman Bakan›)
Turizm Bakanl›¤› (Sn. Erkan Mumcu - Turizm Bakan›)
Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤› (Sn. Hüsnü Yusuf Gökalp - Tar›m ve Köy ‹flleri Bakan›)
Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤› Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü
Ulaflt›rma Bakanl›¤› (Sn. Enis Öksüz - Ulaflt›rma Bakan›) 
Devlet Su ‹flleri (DS‹) Genel Müdürlü¤ü
GAP ‹daresi Baflkanl›¤›
MTA Genel Müdürlü¤ü
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü
Jandarma Genel Komutanl›¤›

Arkeoloji/Araflt›rma Enstitüleri
Akdeniz Medeniyetleri Araflt›rma Enstitüsü, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Eskiça¤ Bilimleri Enstitüsü, Frans›z Anadolu
Araflt›rmalar› Enstitüsü, Hollanda Arkeoloji Enstitüsü, ‹ngiliz Arkeoloji Enstitüsü, ‹sveç Araflt›rma Enstitüsü, ‹talyan
Kültür Merkezi, Turkish Daily News, Türk-Amerikan ‹lmi Araflt›rmalar Derne¤i

Bas›n Kurulufllar›
Aç›k Radyo, Akflam, Aktüel, AA, ATV, CNN Türk, Cumhuriyet, Cumhuriyet Bilim Teknik, Dünya Gazetesi, Hürriyet,
‹HA, Kanal 7, Kanal D, Le Figaro,Le Monde, Milliyet, NTV, Posta, Radikal, Sabah, Star, Türkiye, TRT, TGRT, Tempo,
The New York Times, The Wall Street Journal, TV 8, Yeni Biny›l, Washington Post

Bölge Belediyeleri
Marmara Belediyeler Birli¤i, Ege Belediyeler Birli¤i, Bal›kesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, ‹stanbul
Büyükflehir, K›rklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirda¤, Yalova, Manisa, ‹zmir, Ayd›n, Mu¤la, Denizli, Afyonkarahisar,
Uflak, Kütahya belediye baflkanl›klar›

Bölge Koruma Kurullar›
Bölge Müzeleri

Afrodisyas, Afyonkarahisar, Bal›kesir, Bergama, Bodrum, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Efes Selçuk, ‹stanbul,
‹zmir, ‹znik, Kocaeli, Tekirda¤ Müze Müdürlükleri

Sivil Toplum Kurulufllar›
Arkeoloji ve Arkeologlar Derne¤i, ARKHE, Çekül, Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i, ‹nsan Yerleflimleri Derne¤i,
‹.Ü. Arkeoloji Kulübü, Mimarlar Odas›, Müzeciler Derne¤i, ODTÜ ART, Sivil ‹letiflim A¤›, TAÇ Vakf›, Tarih Vakf›,
TEMA, TÜSTAV

TAY Projesi Destekçileri
ATLAS Dergisi, Bilkom/Apple Computer, BP Petrolleri A.fi., Do¤ufl Otomotiv Sanayi ve Tic. A.fi., Ege Yay›nlar›,
Graphis Matbaac›l›k, ‹stanbul Teknik Üniversitesi - Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Yap› Kredi Yaflam Sigorta A.fi.,
‹stanbul Üniversitesi - Araflt›rma Fonu, Koç Allianz Sigorta A.fi., K.V.K., Linosport, National Geographic Society,
SKY Biliflim Multimedia

Uluslararas› Kurulufllar
Avrupa Komisyonu, CNRS, ICOMOS ve Türkiye Milli Komitesi, ICCROM, NGS, UNESCO ve Türkiye Milli Komitesi,
World Bank and World Bank Turkey Branch, World Heritage Committee International Council of Museums, World
Archaeological Congress, United Nations Development Programme, International Council on Monuments and Sites,
International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property

Üniversiteler
9 Eylül Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi DTCF Fakültesi, Bilkent
Üniversitesi, Bo¤aziçi Üniversitesi, Chicago Üniversitesi-Do¤u Bilimleri Enstitüsü, Cornell University, Çanakkale
Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erzurum Üniversitesi, Eskiflehir Anadolu
Üniversitesi, Freie Universitat Berlin, Hacettepe Üniversitesi, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹stanbul Üniversitesi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, ODTÜ, Selçuk Üniversitesi, Trakya
Üniversitesi Rektörlükleri, Universität Heidelberg, Universität Karlsruhe-Institut für Baugeschichte, Universita di
Roma “La Sapienza”, University of Melbourne, Université de Liège, Van Üniversitesi, Y›ld›z Teknik Üniversitesi ve
ilgili birimleri

Di¤er ilgili kifliler ve kurumlar 
Restorasyon-Konservasyon Merkez Laboratuvar›, TÜBA, TÜB‹TAK, YÖK
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Ege Yay›nlar›

National Geographic Society

‹stanbul Teknik Üniversitesi - 
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü

Bilkom/Apple Computer

‹stanbul Üniversitesi - Araflt›rma Fonu

Do¤ufl Otomotiv Sanayi ve Tic. A.fi.

BP Petrolleri A.fi.

Linosport

SKY Biliflim Multimedia

Graphis Matbaac›l›k

Yap› Kredi Yaflam Sigorta A.fi.

K.V.K.

Koç Allianz Sigorta A.fi.

ATLAS Dergisi

TAY Projes!’n! Destekleyenler

En içten teflekkürlerimizle...
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TAYEx’e Katkıda Bulunanlar

TAYEx Marmara ve Ege Keflif Gezileri öncesinde, s›ras›nda ve sonras›nda projeye ve arazi ekiple-
rimize destek olan tüm kifli ve kurulufllara en içten teflekkürlerimizi sunar›z (TAYEx Marmara - Ege
kronolojik s›ras›na göre):

MARMARA
Sn. Alpay Pasinli Kültür Bakanl›¤›-An›tlar ve Müzeler Gen. Md.
Sn. Kenan Yurttagül Kültür Bakanl›¤›-An›tlar ve Müzeler Gen. Md. Yrd.
Sn. Mehmet Akif Ifl›n Tekirda¤ Arkeoloji Müzesi Md.
Sn. Nurten Sevinç Çanakkale Arkeoloji Müzesi Md.
Sn. Çi¤dem Türker Çanakkale Arkeoloji Müzesi Asistan›
Sn. Sait Baflaran ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi-Restorasyon ABD Bflk.
Sn. Yüksel Dede ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi-Restorasyon ABD Ö¤r. Gör.
Sn. Neriman Özayd›n Bal›kesir Müze Md.
Sn. Fikret Toksöz Marmara Belediyeler Birli¤i Gn. Sek.
Sn. Fisun Çetin Marmara Belediyeler Birli¤i Gn. Sek. Yrd.
Sn. Ali Sar›bafl Çan Belediye Bflk.
Sn. Erdal Budak Erdek Belediyesi Yaz›iflleri Md.
Sn. Hulusi Ay Erdek Belediyesi Zab›ta Amiri
Sn. Alt›n Soylu Do¤ufl Holding
Sn. Öcal Özeren Bursa Arkeoloji Müzesi Md.
Sn. Kadir Mete Pazaryeri Belediye Bflk
Sn. ‹smail Bafl Vezirhan Belediye Bflk.

EGE
Sn. Ahmet Yarafl Bergama Müzesi Md.
Sn. Sevgi Soyaker Bergama Müzesi Uz.
Sn. Arif Ekinci P›nar Un Teknik Md.
Sn. Mustafa Dalo¤lu Dal-Pet Kamping /Gaziemir
Sn. Hüseyin Teoman ‹zmir  Arkeoloji Müzesi Arafl.
Sn. O¤uz Bostanc› Baklatepe Kaz›s›
Sn. fiükrü Tül Arkeolog
Sn. Ayfle Zülkadiro¤lu Efes Selçuk Müzesi
Sn. Mustafa Bükükkolanc› Efes Selçuk Müzesi
Sn. Cengiz ‹çten Efes Selçuk Müzesi
Sn. Özgen Karaca Ayd›n Kültür Md.
Sn. Rafet Dinç Tralleis Kaz› Bflk.
Sn. Hasan Hüseyin Baysal Denizli Müzesi Md.
Sn. Ali Ceylan Denizli Müzesi 
Sn. Nesrin Karabay Denizli Müzesi 
Sn. Süleyman Y›ld›zhan Y›ld›zhan Oteli Sahibi/Pamukkale
Sn. Hasan Gümüfl Çivril Belediyesi Yaz› ‹flleri Md.
Sn. Metin Baydur Afyon Üni. T›p Fak. Dek. 
Sn. Hayat Erkanal Liman Tepe Kaz›s› Bflk.
Sn. Tayfun Caymaz Liman Tepe Kaz›s›- Arkeolog
Sn. Muharrem Bayar Bolvadin Anadolu Lisesi Md.
Sn. Cumali Ayabakan Afrodisias Müze Md.
Sn. Lütfü Ulukaya Çivril Halk Kütüphanesi Md.
Sn. Hasan Ersoy Çivril Halk Kütüphanecisi
Sn. Turgay Ünal T›p Doktoru
Sn. Münir Saylan Çivril Anadolu ‹mam Hatip Lisesi Co¤rafya Ö¤r.
Sn. Mümtaz Baflkaya Ö¤retmen
Sn. fieracettin fiahin Afyon Müzesi Md. 
Sn. Mehmet Öndüç ‹kbal Tesisleri Md.
Sn. Halil Arça Afyon Müzesi Arafl.
Sn. Nurettin Büyüktarcan Dutluca Köyü Muhtar›
Sn. ‹brahim Sezgin Tavflanl› Belediye Bflk. Yrd.
Ve tüm köylüler, muhtarlar...
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“Nelerin yok oldu¤unu ya da 
nelerin korunmas› gerekti¤ini anlayabilmek için,

nelerin var oldu¤unu bilmek gerekir.”

TAY Projes!

Türkiye Arkeolojik Yerleflmeleri - TAY Projesi’nin amaçlar›ndan ilki, geçti¤imiz
yüzy›l›n bafl›ndan bugüne, Anadolu ve Trakya’da gerçeklefltirilmifl ve gerçeklefltiril-
mekte olan kaz› ve araflt›rmalarla ortaya ç›kan yerleflmelerin ayr›nt›l› bir dökümünü
oluflturmak ve bu verilere kolayl›kla ulafl›labilmesini, dolay›s›yla bilginin paylafl›m›n›
sa¤lamakt›r. 8 y›l önce bafllayan bu projenin nedeni, Türkiye’deki arkeolojik
yerleflmelerin ve buluntu yerlerinin bir envanterinin olmamas›d›r. TAY Projesi,
flimdilik bu alandaki tek örnektir.

Projenin ilk aflamas› olarak tasarlanan çal›flmada izlenen yöntem, eldeki tüm veri-
lerin, ilk ça¤lardan günümüze kadar kronolojik olarak toplan›p s›n›fland›r›lmas›,
her yerleflme ile ilgili verilerin ayr›nt›lar›yla ve araflt›rmac›s›n›n görüflleri korunarak
ele al›nmas›, bu “veri havuzu”nun bilgisayar ortam›nda de¤erlendirilmesi ve gerek
bas›l›, gerekse elektronik ortamda yay›mlanarak genifl kitlelerin kullan›m›na sunul-
mas›d›r. 

Kütüphane araflt›rmas› ya da “kütüphane kaz›s›” olarak nitelendirilebilecek bu
çal›flmalarla bir yandan verilerin/bilgilerin “elektronik koruma” alt›na al›nmas›
sa¤lanmakta, di¤er yandan eriflilemez durumdaki bilgilerin kullan›labilir hale getiril-
mesi, dolay›s›yla konunun uzmanlar›n›n yan›s›ra arkeolojiye ilgi duyan, kültürel
miras›n korunmas› gereklili¤ine inanan her kesime söz konusu bilgilerin
ulaflt›r›lmas› gerçeklefltirilmektedir. 

Bu ilkeler ve amaçlar ›fl›¤›nda Trakya ve Anadolu topraklar›nda kaz› ve araflt›rmalar-
la saptanm›fl tüm yerleflmeler, bas›l›1 ve elektronik ortamda2 olmak üzere, 1996
y›l›ndan bu yana yay›mlanmaktad›r. 

Kronolojik olarak ilk yay›n, Paleolitik ve Epipaleolitik Ça¤ (Eski Tafl Ça¤›) buluntu
yeri, ifllik/atölye, aç›k hava ve ma¤ara gibi yerleflme yerlerini kapsamaktad›r. 1996
y›l›nda yay›mlanan bu ilk envanter çal›flmas›n›, 1997 y›l›nda Neolitik Ça¤ (Cilal› Tafl
Ça¤›) ve hemen ard›ndan 1998’de yay›mlanan Kalkolitik Ça¤ (Bak›r Tafl Ça¤›)
yerleflme envanterleri izlemifltir. ‹lk, Orta ve Son Tunç ça¤lar›n›n yay›n çal›flmalar›
sürdürülmektedir.

1 Harmankaya- S. -O.Tan›nd› 
1996 Türkiye Arkeolojik Yerleflmeleri TAY 1, Paleolitik/Epipaleolitik, Ege Yay›nlar›, ‹stanbul. 

Harmankaya, S.-O.Tan›nd›-M. Özbaflaran
1997 Türkiye Arkeolojik Yerleflmeleri TAY 2, Neolitik, Ege Yay›nlar›, ‹stanbul. 

Harmankaya, S. -O. Tan›nd›- M. Özbaflaran
1998 Türkiye Arkeolojik Yerleflmeleri TAY 3, Kalkolitik, Ege Yay›nlar›, ‹stanbul. 

2 http://www.tayproject.org



Kimi yay›nlar›n tümüyle yabanc› dilde olmas›, akademik çevre d›fl›nda konuya ilgi
duyan insanlar için kaynaklara ulafl›m› zorlaflt›rmaktad›r. Yaln›zca Türkçe
yay›mlanm›fl kaynaklar›n ise uluslararas› platformlarda dolafl›m ve kullan›m› son
derece k›s›tl› kalmaktad›r. Bu sorunun çözümü için TAY Projesi çift dilde yay›n ilkesi-
ni benimsemifl; her üç ça¤ envanteri de elektronik ortamda hem araflt›rmac›lara
hem de konuyla tüm ilgilenenlere Türkçe ve ‹ngilizce olarak sunulmaya
bafllanm›flt›r.

Türkiye Arkeolojik Yerleflmeleri - TAY P r o j e s i, sayg›n uluslararas› kurumlar
taraf›ndan izlenmekte ve desteklenmektedir. Proje, 1997 y›l›nda “Henry Ford
Avrupa Çevre Koruma Ödülleri Türkiye Birincili¤i”ni kazanm›fl; UNESCO
taraf›ndan 2001 bafl›nda yay›nlanacak olan “Dünya Kültür Raporu 2000” içerisinde-
ki “Internet’te Biny›l›n Kültür Kaynaklar› için Rehber”ine seçilmifl ve National
Geographic Society taraf›ndan da desteklenmektedir. Ayr›ca 1998 y›l›nda yine
UNESCO’nun öncülü¤ünde gerçeklefltirilen “University and Heritage” konulu
forum ile 1999 y›l›nda Dünya Bankas› taraf›ndan düzenlenen “Culture Counts” adl›
toplant›ya ça¤r›l› olarak kat›lm›flt›r.
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TAYEx (TAY Keş!f Gez!s! / TAY Expedıtıon)

Amaçlar ve Uygulama

TAY P r o j e s i’nin, Türkiye arkeolojik
envanterini ç›karma ve yay›nlama
çal›flmalar›n›n yan›s›ra, TAYEx (TAY
Keflif Gezisi/TAY Expedition) ad›
alt›nda 2000 y›l› yaz›nda bafllatt›¤›
arazi çal›flmalar›, Anadolu ve Trak-
ya’n›n tümünde

• Yay›n› yap›lm›fl arkeolojik yerleflmelerle ilgili verilerin do¤rulanmas›;

• Buluntu yerlerinin, yerleflmelerin (höyükler, ma¤aralar, kaya s›¤›naklar›, düz 
yerleflmeler, tümülüsler, mezarl›klar vd.) kesin yerlerinin, son durumlar›n›n ve 
tahribat›n boyutlar›n›n belgelenmesi;

• Görsel bir Türkiye arkeolojik arflivinin oluflturulmas› 

hedeflerini gerçeklefltirmeye yöneliktir. 

Koruma, belgeleme, kültür miras› konular›ndaki çal›flmalar›n ilk ve en önemli ad›m›,
nelere sahip oldu¤umuzun bilinmesidir. Bu ba¤lamda nelerin korunmas› gerekti¤i
sorusu için nelerin varoldu¤u, bu “varolanlardan” hangilerinin ne durumda oldu¤u,
hangilerinin hangi nedenlerle yok edildi¤i, bugüne kadar nelerin saptanm›fl, hangi
dönemlerin ve hangi bölgelerin gözard› edilmifl oldu¤u bilinmek zorundad›r. Bu
çal›flma, bilimsel araflt›rmalara oldu¤u kadar, ülkemizdeki h›zl› ve plans›z geliflmenin
yol açt›¤› sanayileflme, yap›laflma sonucunda, bir zorunluluk haline gelen envanter
çal›flmalar›n›n önemli bir bölümünü oluflturan arkeolojik yerleflme envanteri için de
zemin oluflturmaktad›r. 

TAY Projesi’nin bu konuda üç aflamal› olarak planlad›¤› çal›flman›n birinci basama¤›,
arazi çal›flmalar›d›r. ‹kinci basama¤› arazi incelemeleri sonucunda tespit edilen
durumun yerel müzelere iletilmesini ve müzeler ile iletiflim içerisinde tescil
çal›flmalar›n›n h›zland›r›lmas›n› sa¤lamakt›r. 

Üçüncü aflama ise, kendi bilimsel araflt›rmalar› için, belli bölgelerde ba¤›ms›z
biçimde bölgesel envantere yönelik çal›flmalar›n› sürdüren araflt›rmac›larla iliflki
içinde, söz konusu bölgenin yo¤un sistematik araflt›rmas›n›n gerçeklefltirilmesini
sa¤lamak ve bu çal›flmalarda araflt›rmac›ya yay›n ve lojistik destek vermektir.
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TAYEx 2000 Yılı Çalışmaları ve Sonuçlar

TAYEx Keflif Gezisi, 1800’lerden
bugüne kadar saptanm›fl olan
tüm arkeolojik yerleflmelerin,
Türkiye’deki co¤rafi bölge ayr›m›
dikkate al›narak, sistemli biçimde
taranmas›na yönelik olarak plan-
lanm›fl ve uygulamaya konulmufl-
tur. 

Arazide uygulanan yöntem, 

• Her buluntu/yerleflme yerinin Küresel Konumland›rma Sistemi (GPS) 
yard›m›yla kesin koordinatlar›n›n3 saptanmas›,

• Görsel belgeleme amac›yla analog/dijital foto¤raf ve film çekimi,

• Yerleflme/buluntu yerlerine ulaflmay› sa¤layacak ayr›nt›l› tan›mlar›n oluflturul-
mas›, 

• Bilinen her yerleflme/buluntu yerindeki tahribat boyutlar›n›n tan›msal ve görsel 
olarak belgelenmesi,

• Yerleflme/buluntu yerlerinin eldeki mevcut veriler ile o günkü durumlar›n›n 
karfl›laflt›r›lmas›, bilgilerin güncellefltirilmesi,

• Söz konusu güncellefltirmelerin en k›sa sürede klasörlerde ve internette 
yay›nlanmas›,

• Arkeoloji, kültür miras›, koruma konular›nda bilgilendirici gazete, broflür gibi 
yay›nlar›n okullara, muhtarl›klara da¤›t›lmas› olarak özetlenebilir. 

TAY Projesi’nin bu araflt›rmalar›, kültürel miras, koruma, envanter konusunda çal›-
flan tüm kurum ve kiflilere, denenmifl bir modelden ve veri havuzundan yararlanma
olana¤› sa¤lamaktad›r.

TAYEx’in, 2000 y›l›nda bafllayan ve 4 y›l sürecek olan birinci etab›nda, Paleolitik
Ça¤’dan ‹lk Tunç Ça¤›’n›n sonuna kadarki süreçte (Yaklafl›k 400 bin y›l öncesinden
günümüzden 4000 y›l öncesine kadar) yer alan yerleflmelerin; 4. y›l›n sonunda
bafllat›lmas› planlanan 2. etab›nda ise Orta Tunç Ça¤›’ndan bafllayan ve daha geç
dönemleri kapsayan yerleflmelerin taranmas› programlanm›flt›r.

3 Arazi taramalar› s›ras›nda elde edilen koordinatlar, tahribata yönlendirici olmamas› amac›yla bas›l› ortamda 
ve internet üzerinde yay›nlanmayacak (gereken koflullarda bilim adamlar›n›n ve ilgililerin kullan›m›na 
aç›lacakt›r); araflt›r›lan tüm yerleflmeler, TAYEx’in birinci etab›n›n sonunda, “Türkiye Arkeolojik 
Yerleflmeleri Dijital Haritas›”nda yer alacakt›r.
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TAYEx’in 1. etab›n›n 4 y›ll›k program› flöyledir:

‹lk y›l, Marmara ve Ege bölgelerinin araflt›r›lmas› ile bafllayan çal›flmalar, kültürel
miras›m›z›n bir daha yerine konulamayacak biçimde nas›l h›zla yok olup gitti¤ini
çarp›c› bir biçimde gözler önüne sermifltir. Tahribat›n yo¤unlu¤u (tar›m ve tar›msal
faaliyetler, yap›laflma, kaçak kaz›lar vd.) göz önüne al›narak, arazide belgeleme
çal›flmalar›n›n önceli¤i Marmara ve Ege bölgelerine  verilmifl ve araflt›rmalar›m›z›n
ilk aflamas›, 2000 y›l› içerisinde bu bölgelerde sonuçland›r›lm›flt›r.

Bu tahribat, son 25-30 y›l içinde çok ciddi boyutlara ulaflm›flt›r. TAYEx arazi
çal›flmalar› s›ras›nda tan›k olunanlar, vahim oldu¤u kadar düflündürücüdür;
günümüzden binlerce y›l öncesinin uygarl›klar›na ait kal›nt›lar›n günübirlik ç›karlar
için cahilce, fütursuzca ve bilinçsiz bir flekilde nas›l yok edildikleri ayr›nt›lar›yla bel-
gelenmifltir. Bu yok olup giden kültürel de¤erlerin bir ço¤unun tescilli olmas› ise
konunun aciliyetini vurgulamaktad›r. 

Türkiye’nin kültür miras›n›n önemli bölümünü oluflturan arkeolojik yerleflmeler,
buluntu yerleri h›zl› ekonomik geliflme, erozyon veya deprem gibi do¤a güçleri ile
tahrip olmakta, do¤al zenginliklerimizde oldu¤u gibi bu alanda da aç›k bir katliam
yaflanmaktad›r. H›zla yay›lan kentler, turistik ve endüstriyel tesisler, bunlar için
gerekli olan, yol, su, havaalan› gibi alt yap› faaliyetleri, mekanize tar›m, sulama, arazi
›slah çal›flmalar› gibi etkinliklerin tümü bu tahribat› h›zland›rmaktad›r. Definecilik
ve kaçak kaz›lar›n giderek yo¤unlaflmas› ise bu katliam›n kurumsallaflmas›n› yan›s›ra
nas›l kifliselleflti¤inin de en somut göstergesidir. Envanter çal›flmas› henüz tamam-
lanmad›¤› için ne yaz›k ki pek çok kez neyin tahrip oldu¤u, neyin kayboldu¤u bile
bilinememektedir.

Yay›n ve arazi olmak üzere iki koldan yürütülen çal›flmalar›m›z, Türkiye arkeolojisi
konusunda çal›flan bilim insanlar›na ve kültür varl›klar›m›z›n belgelenmesi konusun-
da sürdürülen çal›flmalara ve tart›flmalara da yerinde gözlem ve belgeleme sonucun-
da elde edilmifl verilerle sa¤lam bir zemin oluflturmay› amaçlamaktad›r. Nitekim
TAY Projesi, 8 y›lda oluflturdu¤u özgün modelin ve biriktirdi¤i deneyimlerin k ü l t ü r e l
mirasla ilgilenmeye bafllayan baz› giriflimci gruplar taraf›ndan kullan›lmas›n›
memnunlukla karfl›lamaktad›r.

Haziran-Temmuz 2000 Marmara (Tamamland›) Eylül-Ekim 2000 Ege (Tamamland›)

Haziran-Temmuz 2001 Akdeniz Eylül-Ekim 2001 Güneydo¤u Anadolu

Haziran-Temmuz 2002 ‹ç Anadolu Eylül-Ekim 2002 Karadeniz

Haziran-Temmuz 2003 Do¤u Anadolu



S o n u ç

Bu yay›nda sunulanlar, tahribat›n gözlemlendi¤i ve acil önlem al›nmas› gereken
yerleflmelerden yaln›zca baz›lar›d›r. Bu özet rapora girmeyen ve tahribat›n yayg›nl›-
¤›n› kan›tlayan di¤er veriler ise, bir yandan veritabanlar›m›zda güncellenirken, di¤er
yandan, Türkiye’nin tümü tarand›ktan sonra haz›rlanacak olan final yay›n›nda
yerlerini alacakt›r. Gerek yay›n, gerekse arazi çal›flmalar› sürüp, veriler artarak çeflitlen-
d i k ç e , di¤er konulardaki raporlar ve yay›nlar da bilgilerinize sunulacak, kamuoyuyla
paylafl›lacakt›r.

2000 y›l› arazi çal›flmalar› flunu göstermifltir ki tahribat, -son dönemlerde, kamuoyu-
nun gündemine getirildi¤i gibi yaln›zca barajlarla de¤il- özellikle Marmara ve Ege
bölgelerinde gözlemledi¤imiz üzere, tar›msal faaliyetler, yap›laflma, arazi rantlar› ve
di¤er türleriyle, bir katliam görüntüsü çizecek kadar yayg›nd›r.

TAY Projesi, kültürel miras korumac›l›¤›n›n, tek bafl›na baz› an›t ve ören yerlerinin
kurtar›lmas› anlay›fl›yla bir tutuldu¤u yaklafl›mlar›n›n d›fl›nda, Trakya ve Anado-
lu’nun bütününe bakarak, arkeolojik yerleflmelerin tahribat nedenlerini sürekli izle-
yecek ve bu konudaki mekanizmalar› harekete geçirmek için veri sa¤layarak, ulusal
ve uluslararas› kamuoyunu sürekli uyaracakt›r.

TAYEx 2000 çal›flmalar› sonunda elde edilen bilgiler ve gözlemler bizleri, daha bu
ilk aflamada bile, baz› saptamalar ve öneriler yapmaya mecbur etmifltir:

• Araflt›rmalar›m›z, çevre halk› taraf›ndan da bilinen, gözle görülür büyüklükteki
kimi höyüklerin tescilli olmad›¤›n› ortaya koymufltur. 

Tescil edilmemifl tüm arkeolojik yerleflmeler “tescile de¤er”li¤i ya da dönem/
ça¤ k›stas› dikkate al›nmadan, derhal tescil edilmelidir.

• Baz› yerleflmeler, tescil edilmifl olsa bile, korumaya yönelik hiçbir önlem olmamas›
nedeniyle tümüyle tahribata aç›k durumdad›r. Baz›lar› da tescil dereceleri
düflürülerek yap›laflmaya aç›lm›flt›r.

Yerleflmelerin fiziki olarak korunmas› üzerine araflt›rma ve uygulamalar
yap›lmal›; hiçbir koflulda, tescillenmifl arkeolojik yerleflmelerin tescil dere-
celeri düflürülmemelidir.

• Bilimsel kaz›s› yap›ld›¤› için tüm tabakalar› kesitlerde gözle görülür biçimde orta-
ya ç›km›fl olan höyükler, defineciler ve kaçak kaz› yapanlar için çekici olmaktad›r
(Örnek Beycesultan).

Özellikle kaz›lm›fl alanlar, kaz›s› tamamlanm›fl tüm arkeolojik yerleflmeler en
az›ndan etraf› çevrilerek korumaya al›nmal›d›r.

• Son günlerde çeflitli çevrelerde konuflulan, üzerlerinde kültürel miras›m›za ait
kal›nt›lar› bar›nd›ran kamu arazilerinin iflgalcilere sat›lmas› önerisi, derhal gün-
demden kald›r›lmal› ve bu konudaki giriflimler, kültürel miras›m›za ve çevresel
de¤erlerimize karfl› ifllenmifl suç say›lmal›d›r.
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• Bu yerleflmeler üzerinde/yak›n›nda süren tüm faaliyetler, kültürel miras›n
ayr›lmaz bir parças› olan bitki ve hayvan dünyas› gibi do¤al varl›klar› da h›zl›
biçimde yok etmektedir. 

TAY Projesi’nce yürütülen bu arkeolojik çal›flman›n, flora, fauna, etnografya,
mimari vd. alanlarda da konununun uzmanlar›nca gerçeklefltirilecek olan
envanter çal›flmalar›na örnek teflkil edece¤i umut edilmekte, ortak çal›flma
yollar› aranmaktad›r.

• TAYEx arazi ekipleri, araflt›rmalar›n›n yan› s›ra, bölgelerde, TAY Projesi taraf›ndan
haz›rlanan ve kültürel de¤erlere, do¤al çevreye sahip ç›k›lmas›n›, korunmas›n›
özendirmeye yönelik bir gazetenin da¤›t›m›n› gerçeklefltirmifl ve bu giriflim yerel
halk›n yo¤un ilgisiyle karfl›laflm›flt›r.

Kasaba ve köylerde yaflayanlar bölgeleriyle ilgili bilgilendirilmeli/
bilinçlendirilmeli, arazilerinde bulduklar› eserleri korkusuzca müzelere tes-
lim edebilmeli, karfl›l›klar›n›n al›nmas› kolaylaflt›r›lmal› ve h›zland›r›lmal›d›r.

• Araflt›rmalar›m›z s›ras›nda, özellikle yerel yönetimlerin, arkeolojik yerleflme alan-
lar› ve kültür varl›klar› konular›nda, etkin ve karar verici konumlarda oldu¤u
gözlenmifltir.

Kültürel miras›n korunmas› konusunda yerel yönetimler h›zla devreye sokul-
mal›; oy u¤runa bu alanlar›n seçmenlere peflkefl çekilmesinin önü al›nmal›;
bu birimlerin kat›l›m›yla köylerde, kasabalarda gezici sergi, film, dia gösterisi,
konferans gibi e¤itim araçlar› kullan›larak süreli etkinlikler düzenlenmelidir.

2000 y›l› TAYEx arazi çal›flmalar› s›ras›nda yaflananlar ve kültür miras› konusunda
duyarl› insanlardan gelen talepler sonucunda; yerel halk›n bu miras›n korunmas›na
kat›l›m›n›n sa¤lanmas› amac›yla, projenin internet sitesinde bir ‹hbar Hatt› açm›flt›r
(http://tayproject.org/tayex/ihbar.html). Gelen ihbarlar›n izlenmesi ve bunlar›n
yerel yetkililere iletilmesi, projenin yeni bir aya¤›n› oluflturmaktad›r.

TAY Projesi’nin bafllang›c›nda ortaya att›¤› ve bugüne dek uygulad›¤› “yayg›n/
da¤›t›k a¤ içerisinde paylafl›labilen, kolay ulafl›labilir ve müdahele edilebilen bilgi”
yaklafl›m›, kültür miras› konusunda tüm kesimlerin ortak görüflü olan e¤itimin ilk,
önemli ve vazgeçilmez etab›d›r. Bu yaklafl›m, arazi çal›flmalar›m›z›n ilk aflamas›nda
da do¤rulanm›fl, bilim üreten kurumlar›n halktan kopuk oldu¤u, üretilen bilginin
kamuoyuna yeterince aktar›lmad›¤› gerçe¤i birçok yerde karfl›m›za ç›km›flt›r. 

Projenin yaratt›¤› veritaban›, bas›l› ve elektronik yay›n standartlar› (k›sa, öz, sistema-
tik, güncellenebilir) bu sorunun çözümüne, Türkiye Kültür Envanterinin oluflturul-
ma çal›flmalar›na öncü olmufl, katk›da bulunmufltur. TAY Projesi, içinde bilimselli¤i,
e¤iticili¤i, kat›l›mc›l›¤›, paylafl›mc›l›¤› bar›nd›ran çok yönlü bir çal›flmad›r. Burada
sunulan ise bu bütünün yaln›zca bir parças›n›, ancak sonuçlar› aç›s›ndan oldukça
karanl›k bir parças›n› oluflturmaktad›r. Yap›lan ve bundan sonra da yap›lacak olan,
bu karanl›¤a çözüm üretmenin yollar›n› aramakt›r.
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Bölgeyle İlg"l" Genel Sonuçlar:
Araflt›rma süresi: 40 gün (Haziran - Temmuz 2000)

Toplam katedilen yol: 7016 km

Araflt›r›lan iller: ‹stanbul, K›rklareli, Tekirda¤, Edirne, 
Çanakkale, Bal›kesir, Bursa, Bilecik, Yalova, 
Sakarya, Kocaeli

Kaydedilen görsel malzeme:
1224 adet analog  foto¤raf

825 adet (480 Mb) dijital foto¤raf
21 saatlik film

Bölgeyle İlg"l" Arkeoloj"k Sonuçlar:
Araflt›r›lan dönem: Paleolitik/Epipaleolitik, Neolitik, Kalkolitik ve 

‹lk Tunç Ça¤›

Hedeflenen yerleflme say›s›:
202

Hedeflenen yerleflmelerin ça¤lara göre da¤›l›m: 
15 Paleolitik/Epipaleolitik 
12 Neolitik
30 Kalkolitik

103 ‹TÇ
1 Neolitik + Kalkolitik

22 Kalkolitik + ‹TÇ
4 Neolitik + Kalkolitik + ‹TÇ
4 Neolitik + ‹TÇ

11 Di¤er

Hedeflenen yerleflmelerin türlere göre da¤›l›m: 
110 Höyük

33 Düz Yerleflme
9 Konaklama/‹fllik Yeri
8 Mezarl›k Alan›
7 Da¤›n›k Buluntu Yeri
5 Yamaç Yerleflmesi
5 Tekil Buluntu Yeri
4 Tümülüs
3 Ma¤ara
1 Megalit Alan›

17 Di¤er

15

MARMARA BÖLGESİ



Gidilemeyen yerleflme say›s›:
13 (Askeri bölge içinde kalan; araflt›rmac›larca ad›ndan baflka
bilgi verilmeyen; tahrip edilmifl ya da yok olmufl yerleflmeler)

Bulunamayan yerleflme say›s›:
13 (Araflt›rmac›larca yer tarifi yetersiz olanlar; tar›m faaliyet-
leriyle tümüyle yok edilmifl olanlar; ça¤dafl yap›laflma alt›nda
kalm›fl olanlar)

Araflt›r›lan yerleflme say›s›:
176

Bölgeyle İlg"l" Tahr"bat Sonuçları:
Tahribat›n belgelendi¤i yerleflmeler:

160

Araflt›r›lan yerleflmelerin tahribat türüne göre da¤›l›m›1:
102 Tar›m

16 Yap›laflma
9 Definecilik/kaçak kaz›
6 Yol
3 Do¤al
3 Maden/Ocak

21 Di¤er

Yörelere göre tahribat türü:
Trakya: Tar›m ve tar›msal faaliyetlerin yol açt›¤› yo¤un bir
t a h r i b a t izlenmektedir. Bir yandan karayollar›n›n, di¤er yandan
tali/traktör yollar›n›n yerleflmelerin üzerinden geçmesi nedeniy-
le yol tahribat› yo¤undur. Yap›laflma, özellikle tatil sitelerinin bu-
lundu¤u Tekirda¤, Gelibolu k›y›lar›ndaki arkeolojik kal›nt›la-
r›n yok olmas›na yol açm›flt›r. Köyler, köy mezarl›klar› ve baz› köy
su depolar› da yerleflmeler üzerinde yer almakta, buna karfl›l›k
definecilik bu kesimde kal›c› iz b›rakmamaktad›r.

Güney Marmara: Trakya’da oldu¤u gibi tar›m ve tar›msal
faaliyetlerin yol açt›¤› tahribat bu kesimde de a¤›rl›kl›d›r. Güney
Marmara’n›n tahribat aç›s›ndan en önemli özelli¤i ise ova için
tesviye çal›flmalar›n›n, sulama kanallar›n›n arkeolojik yerleflme-
leri tümüyle ortadan kald›rm›fl olmas›d›r. Bu kesimde defineci-
lik/kaçak kaz›lar yo¤un olarak sürmekte ve/hatta baz› köylerin
önemli gelir kaynaklar›ndan birini teflkil etmektedir.
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1 Tahribat türlerinin aç›klamalar›:
Tar›m: Her türlü tar›msal faaliyet (ekim, tesviye, toprak çekme, teraslama, sulama kanal› vd.) 
Yap›laflma: Ev, otel, benzinlik, tatil sitesi, park, baraj, fabrika, elektrik dire¤i, do¤algaz hatt›, antik yerleflme,
ça¤dafl mezarl›k vd.
Kaçak kaz›lar: Definecilik
Maden/Ocak: Tafl, kireç, kum oca¤› vd.
Yol: Anayollar, tali yollar, köy yollar›, traktör yollar›, köprü vd.
Do¤al: Deprem, yang›n, erozyon, toprak çöküntüsü, dere, nehir taflmas› vd.
Di¤er: Tümülüs, antik yap› vd.



Kuzey Marmara: Yap›laflma, Kuzey Marmara’daki en dikkat çeki-
ci tahribat türünü oluflturmaktad›r. Tar›msal tahribat›n yan› s›ra,
Güney Marmara yo¤unlu¤unda olmasa bile definecilik/kaçak
kaz›lar bu kesimde de arkeolojik yerleflmelerin tan›namaz hale
gelmesine yol açmaktad›r.

TAYEx 2000 s›ras›ndaki gözlemler ›fl›¤›nda acil önlem al›nmas› gereken yerleflmeler:
36 adet 

(Siyah olarak gösterilenler tümüyle tahrip edilmifl, yok olmufl ya da 
el de¤memifl arkeolojik dolgusu kalmam›fl yerleflmeler)

17

Yerleflme Ça¤ Türü ‹l ‹lçe Köy

Y›lanl›k Mevkii* Neolitik Da¤›n›k Buluntu Yeri Bal›kesir Gönen Sar›köy

Üçp›nar* Kalkolitik Höyük Bal›kesir Merkez Üçp›nar

‹nbo¤az› Ma¤aralar›* Kalkolitik Ma¤ara Bal›kesir Havran ‹nönü

S›nd›rg› Kalkolitik Höyük Bal›kesir S›nd›rg›

Bardakç›tepe* Kalkolitik Höyük Bal›kesir Band›rma Edincik

Babaköy ‹TÇ Mezarl›k Alan› Bal›kesir Biyadiç Babaköy

Bozöyük-I* ‹TÇ Höyük Bilecik Bozüyük Merkez

Gavur Tepesi ‹TÇ Yamaç Yerleflmesi Bilecik Bozüyük Dodurga

Zincirlikuyu* ‹TÇ Höyük Bilecik Gölpazar› Üyük

Yü¤ücek-‹znik* Neolitik Höyük Bursa ‹znik

‹negöl I / Cumatepe* ‹TÇ Höyük Bursa ‹negöl

Köprühisar* ‹TÇ Höyük Bursa Yeniflehir Köprühisar

Bostin Bofl Tepe* ‹TÇ Höyük Bursa Yeniflehir

De¤irmenlik Mevkii* Neolitik Düz Yerleflme Çanakkale Eceabat Merkez

Anzavurtepe* Neolitik Da¤›n›k Buluntu Yeri Çanakkale Biga Bakacakköy

Kumtepe Kalkolitik Höyük Çanakkale Merkez Kumköy

Coflkuntepe Neolitik Düz Yerleflme Çanakkale Gülp›nar Bademli

Kilisetepe* Kalkolitik Höyük Çanakkale Gelibolu Eceabad

Bafltepe* Kalkolitik Höyük Çanakkale Gelibolu Yaluva

Akbafl fiehitli¤i* Kalkolitik Düz Yerleflme Çanakkale Eceabat Yalova

Güneyli Liman›* ‹TÇ ? Çanakkale Evrefle Güneyli

Hanay Tepe* ‹TÇ Höyük Çanakkale Merkez

Hantepe ‹TÇ Höyük Çanakkale Ezine Odun ‹skelesi

Kümbet Kocabahçe* ‹TÇ Höyük Çanakkale Ezine Kemall›

Gevgiler Tümülüsleri* Demir Ça¤› Tümülüs toplulu¤u Edirne Sülo¤lu Gevgiler

Kumoca¤›/Avar›z* Kalkolitik Düz yerleflme Edirne Merkez Avar›z

K›r›kköy Megalitleri* Demir Ça¤› Megalit alan› Edirne Lalapafla K›r›kköy

Arpal›k Tepe* ‹TÇ Höyük Edirne ‹psala Tevfikiye

Çardakalt›* ‹TÇ Höyük Edirne Merkez

Yar›mburgaz Ma¤aras›* Paleolitik Ma¤ara ‹stanbul Küçükçekmece Alt›nflehir
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Yerleflme Ça¤ Türü ‹l ‹lçe Köy

Selimpafla* ‹TÇ Höyük ‹stanbul Silivri Selimpafla

Bedre Ma¤aras› ? Ma¤ara K›rklareli ‹nece Kayal›k

Dokuzhöyük Demir Ça¤› Tümülüs toplulu¤u K›rklareli ‹nece Dokuzhöyük

Tilkiburnu* Kalkolitik Höyük K›rklareli Merkez Nacak

Toptepe (Tekirda¤)* Kalkolitik Höyük Tekirda¤ Çorlu Marmara Ere¤lisi

Yalova/Göztepe Neolitik Düz Yerleflme Yalova Merkez Samanl›

* Bu yerleflmelerle ilgili aç›klamalar ve saptanan görsel malzeme ektedir.
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Tahr"batın Görsel Belgeler"nden Örnekler (Marmara)

Yar›mburgaz Ma¤aras›: ≈400.000 y›ll›k. Türkiye’nin flu an için bilinen en eski yerleflmesi. 5
y›l kaz› yap›ld›. Defineci çukurlar›yla dolu. Alt›nflehir mahallesi ma¤aran›n üzerine yürüyor.
Kompresörlerle kaçak kaz›lar yap›lm›fl, ma¤ara içinde film çekilmifl. Hiçbir koruma yok ve
kaderine terkedilmifl.

Selimpafla Höyü¤ü: ≈5.000 y›ll›k bir ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ü. Üzeri ekili. Marmara’n›n en
büyük höyüklerinden biri. Höyü¤ün üzerinde ve yamac›nda, tarla s›n›r›n› belirlemek için
yap›lm›fl bir duvar bulunmakta. Höyü¤e do¤ru h›zla ilerleyen siteler, çok yak›n bir zaman-
da höyük s›n›rlar› içine girecek.
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Tilkiburnu: ≈7.000 y›ll›k Kalkolitik Ça¤’a tarihlenen bir höyük. Topra¤›n›n 1/4’ü al›nm›fl, ortas›ndan
yol geçmifl, üzerinde korugan var.

Gevgililer Tümülüsleri: ≈3.000 y›ll›k. Kanalet geçirebilmek için tümülüs topra¤›n›n yar›s› al›nm›fl.
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Çardakalt›: ≈5.000 y›ll›k bir ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ü. Edirne çöplü¤ünün (çöp toplama istasyonu)
alt›nda.

Kumoca¤›/Avar›z: ≈7.000 y›ll›k Kalkolitik Ça¤ malzemesini bar›nd›ran bir höyük. Tüm kültür
tabakas›, derin bir kumoca¤› aç›larak yok edilmifl. Neredeyse tamam› yok olmufl.
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K›r›kköy Megalitleri: En az 3.000 y›ll›k. Tarlalar üzerine ilerliyor. Merkezi olanlar ayakta kalabilmifl,
bir k›sm› flu anda tarlalar içinde yok olmufl. Yo¤un defineci sald›r›s› var.

Arpal›k Tepe: ≈5.000 y›ll›k. Tamam› çeltik içinde. Düzlenmifl. Toprak al›nmas› sonucu 1/4’inden az›
kalabilmifl.
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Güneyli Liman›: ≈5.000 y›ll›k ‹lk Tunç Ça¤›’na tarihlenen bir höyük. Höyük topra¤› kald›r›lm›fl,
otopark yap›lm›fl.

Akbafl: Kalkolitik Ça¤’dan ‹lk Tunç Ça¤›’na kadar uzanan bir kültürün izleri tafl›mas› gerekirken tüm
höyük ortadan kald›r›lm›fl ve yeni karayolunun dolgusu için kullan›lm›fl. Hemen güneyinden geçen
karayolu yap›m› s›ras›nda höyük ortadan kald›r›lm›fl. Akbafl fiehitli¤i’nin dayand›¤› do¤al yükselti
üzerinde olmas› gereken höyükten günümüzde iz kalmam›fl. Üzeri k›smen çaml›k, k›smen ekili arazi.
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Toptepe: ≈7.000 y›ll›k. Höyü¤ün üzerine Kaptan 2 Tatil Sitesi’nin gazinosu infla edilmifl.
Tümüyle yok edilmifl.

Bafltepe: ≈7.000 y›ll›k ve oldukça büyük bir ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ü. Teraslama yap›larak ekilmifl.
Tabakalar yok edilmifl. Mimari kal›nt›lar›n tafllar› al›nm›fl. Dozerle çok yak›n zamanda, tarla
sahibi taraf›ndan düzlendi¤i ve dolgunun 3 ila 5 m aras› alçald›¤› belediye baflkan›ndan ö¤renil-
di.
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‹nbo¤az› Ma¤aralar›: ≈7.000 y›ll›k. ‹nbo¤az› Vadisi’nde, Gelinderesi üzerine DS‹ taraf›ndan
kurulan Havran Baraj›’n›n su tutaca¤› ve setin inflaa edilece¤i alan›n içinde, suyla yok olacak.

‹negöl I/Cumatepe: Art›k höyük denebilirse, ≈5.000 y›ll›k bir ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ü. Yo¤un
tahribata u¤ram›fl. Yeni belediye binas›n›n arkas›ndaki yerleflme, ‹negöl kasabas›n›n tam
ortas›nda kalm›fl. Ayr›ca höyü¤ün üzerinde iki apartman var ve hemen yan›ndan ve üstünden
yol geçmekte. Höyük flu anda çöplük görünümünde.
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Bostin Bofl Tepe: Parka dönüfltürülmüfl ≈5.000 y›ll›k bir ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ü. Park›n ortas›ndan,
basamakl› su kanal› geçiyor. A¤açl›kl› alan, büfeler ve çay bahçesi de höyü¤ün üzerinde.

Bardakç›tepe: ≈7.000 y›ll›k. 1. Dereceden 3. dereceye indirilerek imar izni verilmifl ve höyü¤ün üzeri-
ne 6’flar kattan 13 tane apartman dikilmifl.
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Bozöyük-I  (1895-96): ≈5.000 y›ll›k bir ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ü. A. Körte taraf›ndan yay›nlan›yor. Höyük
40x11 m boyutlar›nda (Foto¤raf Demircihöyük kaz› raporundan al›nm›flt›r).

Bozöyük-I  (2000): Höyü¤ün üzerinde flu anda Bozöyük tren istasyonu bulunmakta. 

?
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De¤irmenlik Mevkii: ≈9.000 y›ll›k Neolitik bir yerleflme. Anati Bosfor Midye Fabrikas›’n›n özel arazisi
içinde kalm›fl. Üzeri düzlenmifl.

Hanay Tepe: ≈5.000 y›ll›k ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ü. Schliemann tarf›ndan yarmalar aç›larak kaz›ld›ktan
sonra T‹GEM taraf›ndan toprak çekildi¤i için höyü¤ün flekli tamamen bozulmufl. Bat›da, güneyde ve
güneydo¤uda yüksek kesimler kalm›fl. Bat›daki yükselti üzerinde bir nirengi noktas› var. Üzerini ot
bürümüfl.
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Anzavurtepe: ≈9.000 y›ll›k. Höyü¤ün içi al›nm›fl. Tar›m tahribat›, teraslama yap›lm›fl. Tepenin
üstündeki toprak eteklere do¤ru akm›fl. Höyü¤ün üstüne, olas›l›kla Neolitik Ça¤’›n oldu¤u böl-
geye benzin istasyonu kurulmufl. Yo¤un kaçak kaz› yap›lm›fl. Höyü¤ün bulundu¤u tepenin etek-
lerine ve tepeye yol yap›lm›fl.

Yü¤ücek-‹znik: ≈9.000 y›ll›k. Yo¤un tahribat. Höyük düzlenmifl (3 m’lik höyük yaklafl›k 1 m’ye
inmifl). Üzeri elma bahçesi. Temeli at›l›p durdurulmufl 6-7 tane bina var. Yolun kenar›nda,
höyü¤ün Do¤u ete¤inde yap›laflma bafllam›fl.
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Kilisetepe: ≈7.000 y›ll›k. Do¤al bir tepe üzerindeki bu höyü¤ün üzerinde 1. Dünya
Savafl›’nda y›k›lm›fl olan bir kilise bulundu¤u söyleniyor, ancak kiliseye dair hiçbir iz yok.
Tepenin güneybat› kesimine bir su deposu ve etraf›nda beton bir platform mevcut. Bu
kesimde dolgu tamamen tahrip edilmifl. Güney kesiminde depoya ç›kan yol kenar›nda
kesitler oluflmufl ve dolgu akm›fl. Ayr›ca bu kesimde defineci çukurlar› da var. Bu kesitin
içinden bir su borusu geçiyor ve yolun alt›ndan devam ederek ova seviyesine ulafl›yor.
Bat›s›nda ova seviyesine dek tamamen düzlenmifl yüksek bir kesit, bu alandan toprak çek-
ilmesi ile oluflmufl. Kuzey etekten bir patika tepeye ç›k›yor. Bu kesimde evler tepenin
eteklerinde. Kuzeybat› kesime antenler yerlefltirilmifl.

Kümbet Kocabahçe: ≈5.000 y›ll›k. Ekili arazi içinde harab olmufl bir geç dönem hamam
yap›s› var. Bu yap› tarlaya göre daha yüksek konumdaki bir do¤al tepe üzerine kurulu. ‹lk
Tunç Ça¤› höyü¤ü bu ap›n›n alt›ndaki yükselti üzerinde olabilir. Bu hamam yap›s›n›n
d›fl›nda baflka yap›lar da oldu¤u anlafl›l›yor, ancak çok tahrip olmufl. Bahçe duvarlar›n›n
inflaas›nda devflirme malzeme kullan›lm›fl ve bir bahçe duvar› önünde oldukça derin ve
genifl bir defineci çukuru aç›lm›fl.



31

Köprühisar: ≈5.000 y›ll›k bir ‹lk Tunç Ça¤› Höyü¤ü. 60’lar›n sonunda derenin taflmas›n› önlemek için
höyü¤ün yar›s› toprak olarak çekilerek dere kenar›na y›¤›lm›fl.Tar›m tahribat›. Höyü¤ün üstü do¤usu
ve güneyi tamamen ekili. Kuzey yamac› toprak yol taraf›ndan kesilmifl.

Üçp›nar: ≈9.000 y›l›k. Bal›kesir ve Üçp›nar köyü birleflti¤inden höyü¤ün kuzeydo¤u ve bat›s›nda bina-
lar, yap›laflma yo¤unlaflm›fl. Do¤usundan anayol geçiyor, çevresinde binalar. Güney taraf› hafriyat top-
ra¤› ile doldurulmufl. Bu alan d›flar›dan toprakla düzlenmifl. Höyü¤ün üstüne hastane ve otopark
yap›laca¤› söyleniyor.
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Y›lanl›k Mevkii: ≈9.000 y›ll›k. Yola paralel sulama kanal› yap›lm›fl ve höyü¤ün muhtemel eteklerini
tahrip etmifl. Sulama kanal› içindeki at›k toprak içinde malzemeye rastland›. Kuzeydo¤usundan
tepenin eteklerinden bafllayan yerleflme de tar›m tahribat› da bulunmakta. Ayr›ca elektrik direkleri
var. Muhtemelen yolun da kesti¤i bir yerleflme. Tar›m, sulama amac›yla tüm alan düzlenmifl.

Zincirlikuyu: ≈5.000 y›ll›k bir ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ü. Üzeri k›smen düzeltilmifl. Sulama kanal›
çal›flmalar›ndan dolay›, höyük yo¤un tahribata u¤ram›fl. Bat›s›ndan tepeye ç›kan yol ve üzeri çak›ll›,
do¤usunun bir k›sm›na çak›l y›¤›lm›fl. Hemen kuzeyinde beton duvar ve yan›nda çak›l y›¤›nt›s›.
Höyük yer yer parçalanm›fl, toprak at›lm›fl ve yo¤un tahribata u¤ram›fl. Tescilli bir höyük.



Bölgeyle İlg"l" Genel Sonuçlar:
Araflt›rma süresi: 35 gün (Eylül - Ekim 2000)

Toplam katedilen yol: 9909 km

Araflt›r›lan iller: Manisa, ‹zmir, Ayd›n, Mu¤la, Denizli, 
Afyonkarahisar, Uflak, Kütahya

Kaydedilen görsel malzeme:
1085 adet analog  foto¤raf

970 adet (560 Mb) dijital foto¤raf
22 saatlik film

Bölgeyle İlg"l" Arkeoloj"k Sonuçlar:
Araflt›r›lan dönem: Paleolitik/Epipaleolitik, Neolitik, Kalkolitik ve 

‹lk Tunç Ça¤›

Hedeflenen yerleflme say›s›:
204

Hedeflenen yerleflmelerin ça¤lara göre da¤›l›m: 
6 Paleolitik/Epipaleolitik 

13 Neolitik
20 Kalkolitik

120 ‹TÇ
22 Kalkolitik + ‹TÇ

7 Neolitik + Kalkolitik + ‹TÇ
5 Neolitik + ‹TÇ

11 Di¤er

Hedeflenen yerleflmelerin türlere göre da¤›l›m: 
148 Höyük

9 Mezarl›k Alan›
5 Düz Yerleflme
4 Tekil Buluntu Yeri
4 Höyük + Mezarl›k Alan›
3 Da¤›n›k Buluntu Yeri
3 Ma¤ara
2 Düz Yerleflme + Mezarl›k Alan›
2 Yamaç Yerleflmesi
2 Konaklama/‹fllik Yeri

22 Di¤er
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EGE BÖLGESİ



Gidilemeyen yerleflme say›s›:
16 (Askeri bölge içinde kalan; araflt›rmac›larca 
ad›ndan baflka bilgi verilmeyen; tahrip edilmifl 
ya da yok olmufl yerleflmeler)

Bulunamayan yerleflme say›s›:
8 (Araflt›rmac›larca yer tarifi yetersiz olanlar; 
tar›m faaliyetleriyle tümüyle yok edilmifl olanlar; 
ça¤dafl yap›laflma alt›nda kalm›fl olanlar)

Araflt›r›lan yerleflme say›s›:
180

Bölgeyle İlg"l" Tahr"bat Sonuçları:

Tahribat›n belgelendi¤i yerleflmeler:
139

Araflt›r›lan yerleflmelerin tahribat türüne göre da¤›l›m›: 
71 Tar›m
29 Yap›laflma
23 Definecilik/kaçak kaz›

8 Yol
2 Do¤al
1 Maden/Ocak
5 Di¤er

Yörelere göre tahribat türü:
K›y› Kesimi: ‹zmir, Manisa, Ayd›n ve Mu¤la gibi büyük ve geliflkin
illerin yer ald›¤› k›y› kesiminde, tahribat›n ana nedenini %70’e
yak›n bir oranla tar›m faaliyetleri oluflturmaktad›r. San›ld›¤›n›n
aksine yap›laflma, definecilik/kaçak kaz› tahribat› ise ikinci
s›radad›r. Bununla birlikte k›y› bölgelerinde güneye inildikçe
(Mu¤la ili) yap›laflman›n yol açt›¤› tahribat›n yo¤unlu¤u artmak-
tad›r.

‹ç Kesim: Tar›m ve tar›msal faaliyetler sonucu oluflan tahribat
%52 oran›yla ilk s›radad›r. K›y› bölgesindeki illerin aksine ikinci
s›rada definecilik/kaçak kaz›lar yer almakta, bunu da yap›laflma
izlemektedir. Arkeolojik yerleflmelerin mezarl›k olarak
kullan›lmalar›, baraj alt›nda kalacak olmalar› yo¤un olmamakla
birlikte tahribat nedenlerindendir.
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Yerleflme Ça¤ Türü ‹l ‹lçe Köy

fiahitler* ‹TÇ Höyük Afyonkarahisar Merkez

Baflmakç›* ‹TÇ Höyük Afyonkarahisar Baflmakç› Merkez

Bozan* ‹TÇ Höyük Afyonkarahisar Dazk›r› Bozan

Çobanlar Kad›yük* ‹TÇ Höyük Afyonkarahisar Merkez Çobanlar

E¤ret* ‹TÇ Höyük Afyonkarahisar Merkez An›tkaya

Ekinova ‹TÇ Höyük Afyonkarahisar K›z›lören Ekinova

Karao¤lan Mevkii* ‹TÇ Höyük Afyonkarahisar ‹hsaniye Yaylaba¤

Kusura ‹TÇ Höyük Afyonkarahisar Sand›kl› Do¤ansu

Mentefl ‹TÇ Höyük Afyonkarahisar K›z›lören Mentefl

Sand›kl› ‹TÇ Höyük Afyonkarahisar Sand›kl› Merkez

fiuhut Hisar Höyük* ‹TÇ Höyük Afyonkarahisar fiuhut

Hamidiye-Nazilli* Neolitik Höyük Ayd›n Nazili Hamidiye

Kavakl›kahve* Neolitik, ‹TÇ Höyük Ayd›n Bozdo¤an Kavakl›

Dedekuyusu/Defltepe Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Ayd›n Merkez

Alamut ‹TÇ Höyük Ayd›n Bozdo¤an Alamut

Üsgebi* ‹TÇ Höyük Ayd›n Bozdo¤an Yakaköy

Haflattepe* ‹TÇ Höyük Ayd›n Germencik K›z›lcap›nar

Bahçetepe ‹TÇ Höyük Ayd›n Sultanhisar

Toygartepe/Hamidiye* ‹TÇ Höyük Ayd›n Nazilli Toygar

Eflikçitepe* ‹TÇ Höyük Bal›kesir Burhaniye

K›zçiftli¤i/Trikopi Çiftlik* ‹TÇ Höyük Bal›kesir Gömeç Merkez

Yeni Yelde¤irmeni Tepe* ‹TÇ Höyük Bal›kesir Ayval›k Alt›nova

Beycesultan* ‹TÇ Höyük Denizli Çivril Kocayaka

Çivril ‹TÇ Höyük Denizli Çivril

Karakurt Neolitik, Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Denizli Merkez Karakurt

Medet Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Denizli Tavas Medet

Ömerli Kalkolitik Höyük Denizli Çivril Ömerli

Solmaz A ‹TÇ Höyük Denizli Tavas Solmaz

Küçük Yamanlar Neolitik, Kalkolitik, ‹TÇ Yamaç Yerl. ‹zmir Merkez (?)

Lembertepe* Kalkolitik Höyük ‹zmir Merkez Develi

Alt›ntepe* ‹TÇ Höyük ‹zmir Menderes

Bozköy/Höyücek* ‹TÇ Höyük ‹zmir Alia¤a Bozköy

Çiftliktepe ‹TÇ Höyük ‹zmir Bergama

Helvac› Höyücek* ‹TÇ Höyük ‹zmir Menemen Helvac› Köy

Kabacak›r› ‹TÇ Höyük ‹zmir Torbal› Ahmetli

P›narbafl› Kalkolitik Höyük ‹zmir Bornova P›narbafl›

Subak* Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Kütahya Emet Subak

Kay›fllar Neolitik, Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Manisa Saruhanl› Kay›fllar

Hac›rahmanl›* Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Manisa Saruhanl› Hac›rahmanl›

TAYEx 2000 s›ras›ndaki gözlemler ›fl›¤›nda acil önlem al›nmas› gereken yerleflmeler:
48 adet

(Siyah olarak gösterilenler tümüyle tahrip edilmifl, yok olmufl ya da
el de¤memifl arkeolojik dolgusu kalmam›fl yerleflmeler)
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Yerleflme Ça¤ Türü ‹l ‹lçe Köy

Mecidiye* Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Manisa Akhisar Mecidiye

Kocagentepe* Kalkolitik Höyük Manisa Akhisar Bostanc›

Ak›rbey Çiftlik* ‹TÇ Höyük Manisa Akhisar

E¤riköy ‹TÇ Höyük Manisa Merkez E¤riköy

Paflaköy-2 ‹TÇ Höyük Manisa Saruhanl› Paflaköy

Rahmiye II ‹TÇ Höyük Manisa Akhisar Rahmiye

Süleymanl› ‹TÇ Höyük Manisa Akhisar Süleymanl›

Yortan ‹TÇ Mezarl›k Alan› Manisa K›rka¤aç Gelembe

Banaz Höyük ‹TÇ Höyük Uflak Banaz

* Bu yerleflmelerle ilgili aç›klamalar ve saptanan görsel malzeme ektedir.
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Tahr"batın Görsel Belgeler"nden Örnekler (Ege)

Ak›rbey Çiftlik: ≈5.000 y›ll›k ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ü. Çevresinde Yunan/Roma dönemine ait
yap› kal›nt›lar› da var. Kuzey yamac›nda ve üstünde köy evleri, a¤›llar vd.

Alt›ntepe: ≈5.000 y›ll›k bir ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ü. Teraslama ve tar›m faaliyetleri ile
höyü¤ün büyük bir bölümü yok olmufl.
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Baflmakç›: ≈5.000 y›ll›k bir ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ü. Sol tarafta Dikifl Okulu binas›, sa¤ tarafta
höyü¤ün (!) üzerine yürüyen siteler. Üzerinden karayolu geçmesi planlanm›fl ancak son-
radan uygun görülmemifl.

Beycesultan: Bat› Anadolu Kalkolitik, ‹lk, Orta ve Son Tunç Ça¤›’n›n en önemli höyük-
lerinden, bilim dünyas›nda her aç›dan devaml› baflvurulan öncü yerleflim yerlerinden biri.
Höyü¤ün do¤usundan ve güneyinden kurutma/drenaj kanal› geçirilmifl. Üzerinde 13.yy
Beylikler dönemine ait türbe: Behice Sultan türbesi. Y›llarca çeflitli bilimsel kaz›lar yap›lm›fl,
ancak koruma olmad›¤› için flimdilerde definecilerce kaz›l›yor. S‹T alan›.
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Bozan: ≈5.000 y›ll›k bir ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ü. Höyük ortas›ndan kesilmifl, bir k›sm› düzlefltirilmifl;
çöplük alan› olarak kullan›l›yor. Kuzeybat›s› tar›m amac›yla tahrip edilmifl. Kuzeydo¤usunda, hemen
ete¤inde köy evleri bafll›yor. Ortas›ndaki büyük çukur 1966 y›l›nda yol yap›m› s›ras›nda toprak
çekilmesi sonucu oluflmufl.

Bozköy Höyücek: ≈5.000 y›ll›k bir ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ü. Do¤usunda (foto¤rafta) grayderli defineci-
lerin açt›¤› bir yarma. S‹T alan›.
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Çobanlar Kad›yük: ‹lk Tunç Ça¤› Höyü¤ü. Tepesinde radyo/TV vericisi ve binas›. Do¤uda belediye
taraf›ndan oluflturulan büyük bir kesit. Üstünde elektrik direkleri. Güneydo¤u yamac›nda bir ev.

Eflikçitepe: Yayvan bir ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ü. Üzeri zeytinlik. Kuzey yamac› kesilmifl. Hemen yan›nda
muhtemelen su deposu olan tek katl› betonarme bir yap›, üzerinde tu¤ladan küçük bir çiftlik evi, ah›r
ve samanl›k bulunuyor.



41

E¤ret/Maltepe: ≈5.000 y›ll›k bir ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ünün üzerindeki 28 y›ll›k flehitlik. Tüm
yamaçlar›nda kaçak kaz› çukurlar› var.

fiahitler/Afyonkarahisar: Kuzeybat›s›nda evler, do¤usunda ana karayolu, kuzey ve do¤usunda flehir
çöplü¤ü.
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fiuhut Hisar Höyük: Üzerinde fiuhut Hisar Park› bulunuyor.

Hac›rahmanl›: ≈7.000 y›ll›k Kalkolitik Ça¤, ard›ndan da ‹lk Tunç Ça¤› yerleflmesinin üzeri, üzüm ser-
mek için, yaklafl›k 300 m2’lik beton bir platform ile kaplanm›fl. Güneyinde tek katl› bir ba¤ evi, etek-
lerinde ba¤lar var.
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Haflattepe: Bir ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ü. Üzerinde çok say›da defineci çukuru bulunuyor. Bat› yamac›
tar›m amac›yla kesilmifl. Höyü¤ün üzerindeki evin salon zemininde bir defineci çukuru aç›larak kaçak
kaz› yap›lm›fl (küçük resim).

Hamidiye/Nazilli: Toprak çekmek amac›yla tümüyle düzlenmifl/yok edilmifl ≈8.000 y›ll›k bir Neolitik
Ça¤ höyü¤ünün yeri.

?
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Helvac› Höyücek: ≈5.000 y›ll›k bir ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ü.Üzeri, defineci çukurlar› (küçük resim) ve
çukurlardan ç›kan toprak y›¤›nlar›yla kar›flm›fl dolgu topraklar› ile engebeli bir arazi görünümünde.
Bat›s›ndaki yol yap›l›rken höyük kesilerek tahrip edilmifl.

Karao¤lan Mevkii Höyü¤ü: Höyü¤ün bat›s› benzin istasyonu, kuzeybat›s› köy evi ve bahçesi, do¤usu
ise tarla taraf›ndan kesilmifl. Bat›s›nda yo¤un yap›laflma var.



45

Kavakl›kahve: ≈8.000 y›l öncesinden 2.000 y›l öncesine dek süren bir kültürü bar›nd›rm›fl. Höyü¤ün
yar›s› ova düzlemindeki tarlalar› geniflletmek amac›yla kesilerek yok edilmifl. Üzerinde terkedilmifl bir
ev kal›nt›s›, elektrik dire¤i, evin hemen güneyinde defineci çukurlar›.

Kocagentepe: Üzerinde bir çiftlik evi, bostan, a¤›l, sera bulunan Kalkolitik Ça¤ yerleflmesi. Kavak
dikmek için tüm bat› kenar›na bir yarma aç›lm›fl.
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K›zçiftli¤i / Trikopi: ≈5.000 y›ll›k bir ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ü. Tam üzerinde flimdi metruk halde bulu-
nan bir çiftlik evi var. Do¤u ve güney kesimindeki yazl›k siteler, höyü¤e do¤ru iyice yaklaflm›fl, hatta
höyü¤ün eteklerinden kesmeye bafllam›fllar.

Lembertepe: Kalkolitik Ça¤ höyü¤ü. Kufladas› - Menderes karayolu höyü¤ün ortas›ndan geçiyor.
Karayolunun iki yan›nda kalan höyük tarla ve sera arazisi olarak kulan›l›yor.
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Mecidiye: Üzerinde modern köy evleri bulunuyor, etraf› duvarlarla ve ça¤dafl yap›larla çevrili.

Mecidiye: Höyü¤ün üzerindeki ça¤dafl köy evlerinin duvarlar› höyü¤ün topra¤›ndan ve dolay›s›yla
içinde bulunan arkeolojik malzemeden yap›lm›fl (küçük resim).
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Subak: Kuzey yamac›nda çok büyük bir tahribat çukuru var. Üstü tarla olarak kullan›l›yor. Do¤u,
kuzey ve bat› yamaçlar› kesilerek tahrip edilmifl.

Toygartepe: Büyük bir ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ü. Üstü olas›l›kla tümülüs. Höyü¤ün do¤usu yola paralel
biçimde trafllanm›fl; hemen do¤usundan kanalet geçirilmifl. Kuzeydo¤u-güneybat› do¤rultusunda,
40 m’den fazla uzunlu¤a sahip, jandarma denetiminde yap›lm›fl, ruhsatl› define kaz›s›na ait, buldozer-
l e aç›lm›fl bir yarma mevcut. Yarman›n içinde daha sonra derine aç›ld›¤› anlafl›lan kaçak kaz› çukuru.
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Üsgebi: Höyü¤ün güney ve güneydo¤usu tar›msal faaliyetler için tümüyle kesilerek yok edilmifl.
≈5.000 y›ll›k bir ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ü.

Yeni Yelde¤irmeni Tepe: Tepenin tam üzerinde iki binadan oluflan bir su deposu var. Ayr›ca höyü¤ün
bat›s›ndan güneyine uzanan toprak yol, ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ünü neredeyse tümüyle tahrip etmifl.


