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D a ğ ı t ı m
Cumhurbaflkanl›¤› (Sn. Ahmet Necdet Sezer - Cumhurbaflkan›)
TBMM Baflkanl›¤› (Sn. Bülent Ar›nç - Baflkan)
Baflbakanl›k (Sn. Abdullah Gül - Baflbakan)
Baflbakan Yard›mc›l›¤› (Sn. Abdüllatif fiener - Baflbakan Yard›mc›s›)
Baflbakan Yard›mc›l›¤› (Sn. Mehmet Ali fiahin - Baflbakan Yard›mc›s›)
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› (Sn. Zeki Ergezen - Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan›)
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›  Karayollar› Gen. Md.
Çevre Bakanl›¤› (Sn. ‹mdat Sütlüo¤lu - Çevre Bakan›) 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› (Sn. Hilmi Güler - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan›)
‹çiflleri Bakanl›¤› (Sn. Abdülkadir Aksu - ‹çiflleri Bakan›)
‹çiflleri Bakanl›¤› Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü
Kültür Bakanl›¤› (Sn. Hüseyin Çelik - Kültür Bakan›)
Kültür Bakanl›¤› - An›tlar ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü (Sn. M. Aykut Özet - Gen. Md.)
Kültür Bakanl›¤› - Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Genel Müdürlü¤ü (Sn. Nadir Avc› - Gen. Md.)
Orman Bakanl›¤› (Sn. Osman Pepe - Orman Bakan›)
Turizm Bakanl›¤› (Sn. Güldal Akflit - Turizm Bakan›)
Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤› (Sn. Sami Güçlü - Tar›m ve Köy ‹flleri Bakan›)
Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤› Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü
Ulaflt›rma Bakanl›¤› (Sn. Binali Y›ld›r›m - Ulaflt›rma Bakan›) 
Devlet Su ‹flleri (DS‹) Genel Müdürlü¤ü
GAP ‹daresi Baflkanl›¤›
MTA Genel Müdürlü¤ü
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü
Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›
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, Türk-Amerikan ‹lmi Araflt›rmalar Derne¤i

Bas›n Kurulufllar›
Aç›k Radyo, Akflam, Aktüel, AA, ATV, CNN Türk, Cumhuriyet, Cumhuriyet Bilim Teknik, DHA, 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, Turkish Daily News, TV 8, Yeni Biny›l, Washington Post

Bölge Valilikleri
Aksaray, Ankara, Çank›r›, Çorum, Eskiflehir, Nevflehir, Ni¤de, Karaman, Kayseri, K›rflehir, Konya, Yozgat valilikleri

Bölge Belediyeleri
Aksaray, Ankara, Çank›r›, Çorum, Eskiflehir, Nevflehir, Ni¤de, Karaman, Kayseri, K›rflehir, Konya, Yozgat belediye
b a fl k a n l › k l a r ›

Bölge Koruma Kurullar›
Bölge Müzeleri

Aksaray, Ankara, Çank›r›, Çorum, Eskiflehir, Nevflehir, Ni¤de, Karaman, Kayseri, K›rflehir, Konya, Yozgat müze müdür-
l ü k l e r i

Sivil Toplum Kurulufllar›
Arkeoloji ve Arkeologlar Derne¤i, 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
National Geographic Society, Ege Yay›nlar›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi - Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, SKY Biliflim
Multimedia ve Mediatools
Bilkom/Apple Computer, BP Petrolleri A.fi., Do¤ufl Otomotiv Sanayi ve Tic. A.fi.,  Fuji Film, GAP ‹daresi, Graphis Matbaac›l›k, ‹stanbul Üniversitesi -
Araflt›rma Fonu, Koç Allianz Sigorta A.fi., K.V.K., Linosport,  Refo Color San. ve Tic. A.fi...

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, Atatürk
Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Bo¤aziçi Üniversitesi, Chicago Üniversitesi-Do¤u Bilimleri Enstitüsü, Cornell University,
Çanakkale Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Eskiflehir Anadolu Üniversitesi, Freie
Universitat Berlin, Hacettepe Üniversitesi, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹stanbul Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi, 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, Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Yüzüncüy›l Üniversitesi ve ilgili birimleri

Di¤er ilgili kifliler ve kurumlar 
Restorasyon-Konservasyon Merkez Laboratuvar›, TÜBA, TÜB‹TAK, YÖK
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TAY Projes"’n" Destekleyenler

National Geographic Society

Ege Yay›nlar›

Do¤ufl Otomotiv San. ve Tic. A.fi.'ye - TAYEx s›ras›nda kulland›¤›m›z arac›n motor 
sorunlar›n›n giderilmesi nedeniyle... 

‹Ü - Araflt›rma Fonu'na - TAY Projesi'ne, 1998-00 y›llar› aras›nda verdi¤i destek için... 

GAP ‹daresi'ne - TAYEx Güneydo¤u Anadolu Bölgesi'ne katk›lar›ndan dolay›... 

‹TÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü'ne - TAY internet sitesinin 1998'den bugüne kadarki 
yay›n› için... 

BP Petrolleri A.fi.'ye - 2000-01 y›llar› TAYEx arazi çal›flmalar›m›zda yak›t›m›z› 
karfl›lad›¤› için... 

B‹LKOM A.fi.'ye - 1998 y›l›nda sa¤lad›¤›, internet sunucusu olarak kulland›¤›m›z Power
Macintosh 8500 için... 

SKY Biliflim - Multimedia ve Media Tools'a - TAYEx süresince çekti¤imiz filmleri say›sal
ortama aktard›¤› için... 

Graphis Matbaac›l›k'a - ‹htiyac›m›z olan çeflitli bask› ifllerimize verdi¤i destekten dolay›... 

REFO Color San. ve Tic. A.fi.'ye - TAYEx 2001 y›l› foto¤raflar›n›n laboratuvar çal›flmalar› için... 

Linosport'a - TAYEx 2000 y›l›nda arazide kulland›¤›m›z giysileri sa¤lad›¤› için... 

Fuji Film'e - TAYEx 2000 çal›flmalar›nda kulland›¤›m›z filmler nedeniyle... 

Koç Allianz Sigorta A.fi.'ye - Arazi kulland›¤›m›z araçlar›n sigorta primlerinde uygulad›klar› 
indirim için... 

K.V.K.'ya - Araziden mobil intermet baglanti cihazini sa¤lad›¤› için...

En içten teflekkürlerimizle...



4

TAYEx’e Katkıda Bulunanlar

TAYEx ‹ç Anadolu Keflif Gezisi öncesinde, s›ras›nda ve sonras›nda projeye ve arazi ekiplerimize
destek olan tüm kifli ve kurulufllara en içten teflekkürlerimizi sunar›z (TAYEx ‹ç Anadolu kro-
nolojik s›ras›na göre):

‹Ç ANADOLU

Sn. Raif Ziya TAÇ Plast
Sn. Haluk Gürgen Anadolu Üniversitesi Rektör Yrd.
Sn. Ali Türkcan Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bl. Ö¤r. Gör.
Sn. Halil Demirdelen Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Sn. Muammer Aksoy Polatl› Kaymakam›
Sn. Hulusi Tarhan Polatl› ‹lçe Milli E¤itim Md.
Sn. Mustafa Körpe Polatl› Endüstri Meslek Lisesi Md.
Sn. Gülsen Do¤an Atatürk Kültür Merkezi Alan Md.
Sn. Nusret Acar Çank›r› ‹l Kültür fib. Md.
Sn. Recep Do¤an Bayat Belediyesi Yaz› ‹flleri Md.
Sn. ‹smet Ediz Çorum Müzesi Md.
Sn. Önder ‹pek Çorum Müzesi
Sn. Banu Çilingir Çorum Müzesi
Sn. Ali Çakar U¤urluda¤ ‹lçe Tar›m Md.
Sn. Ünsal Turgut OPET Bo¤azl›yan Bayii
Sn. Hamdi Biçer Kayseri Arkeoloji Müzesi Md.
Sn. Sema Aslan Erciyes Üniversitesi Genel Sekreteri
Sn. Celal K›rca Erciyes Üniversitesi ‹lahiyat Fak. Dekan›
Sn. O¤uz Kaya Paris Motel&Camping
Sn. Fuat Alt›ok Hac›bektafl Fuat Baba Pansiyon
Sn. Murat Demirbilek Hac›bektafl Müzesi
Sn. Adnan Güçlü K›rflehir Müzesi Md.
Sn. Tahsin Köflker K›rflehir Tar›m ‹l Md. ‹dari Mali fiefli¤i
Sn. Mübaat Güneyli Ortaköy Kaymakaml›¤› Yaz› ‹flleri Md.
Sn. Faruk Tosun Tuz ‹flletmeleri ‹dare Md.
Sn. Murat Deveci Tuz ‹flletmeleri
Sn. Yücel Kiper Aksaray Müzesi Md.
Sn. Yusuf Gür Aksaray A¤açl› Turistik Tesisleri Md.
Sn. Erol Faydal› Ni¤de Müzesi Md.
Sn. Nadi Erkekli Ni¤de TEDAfi Elektrik Da¤›t›m Müessesesi Md.
Sn. Sabahattin Çoban Uluk›flla Orman Koruma Md. fiefi
Sn. Kamil Bülbülokuyucu Karap›nar Belediye Bflk.
Sn. Musa Ceyhan Karap›nar Belediyesi Sosyal Hiz. Çev. Koruma Md.
Sn. fierafettin Serim Akçaflehir Belediye Bflk.
Sn. Sait Aflg›n Karaman Vali Yrd.
Sn. Mehmet Do¤an Karaman Müzesi Md.
Sn. Sunay Türker AA Konya Temsilcisi
Sn. Saygun Sirkeci Karaman Köy Hizmetleri ‹nfl. ‹sk. fib. Md.
Sn. Erol Osman Ersavafl Karaman Köy Hizmetleri ‹l Md.
Sn. ‹lker Öztürk Beyflehir Ö¤retmen Evi Md.
Sn. Hasan Tafldelen Beyflehir ‹lçe Milli E¤itim Md.
Sn. Hasan Bahar Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü
Sn. Veysel Gülefl Konya ‹l Mahalli ‹dareler Md.
Sn. F›rat Öztürk Akören Jandarma Karakol Komutan›
Sn. Gürbüz Karakufl Akflehir Kaymakam›
Sn. Ferda ‹leri Sarayönü Kaymakam›
Sn. Ayhan Alp Konya Kültür ve Tabiat Varl›klar› Korum Kurulu Md.
Sn. Shahina Farid Çatalhöyük Alan Yöneticisi
Sn. Lütfi Akçeken Konya Köy Hizmetleri ‹l Md.

Ve tüm köylüler, muhtarlar...
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TAYEx (TAY Keş"f Gez"s" / TAY Expedıtıon)

TAY Projesi taraf›ndan 9 y›ld›r yürütü-
len Türkiye arkeolojik yerleflmeleri
e n v a n t e r i1, 1800’lü y›llar›n bafl›ndan
günümüze kadar Türkiye’de yap›lm›fl
yüzey araflt›rmalar› ve kaz› çal›flmala-
r›ndan elde edilen verileri kapsamak-

tad›r. Envanter çal›flmalar› s›ras›nda mevcut da¤›n›k bilgilerin derlenmesi v e
sorgulanmas›, farkl› sorunlar› ve gereklilikleri de beraberinde getirmifltir. Arazi
çal›flmalar›n› zorunlu k›lan bu gereklilikler, 2000 y›l›nda bafllayan TAY Keflif
Gezisi’nin (TAYEx - TAY Expedition) temelini oluflturmaktad›r. 

TAY Keflif Gezisi:
• Yay›n› yap›lm›fl olan arkeolojik yerleflmelerle ilgili verilerin do¤rulan›p gün-

cellenmesi (arkeolojik yerleflmenin yeri, boyutlar›, ayn› yerleflmenin farkl›
adlarla bilinmesinin ve zaman içinde de¤iflen adlar›n yaratt›¤› kar›fl›kl›klar›n
çözümlenmesi vd.),

• Yerleflme/buluntu yerlerinin (höyükler, ma¤aralar, tümülüsler, an›tlar,
mezarl›k alanlar›, ören yerleri vd.) co¤rafi konumlar›n›n yeni teknolojilerle
kesin olarak belirlenmesi, son durumlar›n›n ve tahribat boyutlar›n›n belge-
l e n m e s i ,

• Görsel bir Türkiye arkeolojik yerleflmeleri arflivi oluflturularak, ilgili müze,
e¤itim ve araflt›rma kurumlar›n›n kullan›m›na sunulmas›,

• Tüm arkeolojik yerleflmelerin GIS (Co¤rafi Bilgi Sistemleri) temelli katmansal
haritalara yerlefltirilmesi ve gerek bas›l› ortamda, gerekse internet ortam›nda
bilim dünyas›n›n ve tüm ilgililerin kullan›m›na aç›lmas›

amaçlar›na yöneliktir.

Bir toplumun kültürel de¤erlerini korumak için ataca¤› ilk ve en önemli ad›m
nelere, ne kadar sahip oldu¤u konusunda bilgilenmesidir. Bu ba¤lamda nelerin
korunmas› gerekti¤i, ancak nelerin var oldu¤u, var olanlar›n hangi durumda
oldu¤u, e¤er varsa tahribat›n boyutlar›, türleri ve nedenlerinin belgelenmesi ile
mümkün olabilir.

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.

Harmankaya, S. -B. Erdo¤u
2002 Türkiye Arkeolojik Yerleflmeleri TAY 4a-4b, ‹lk Tunç Ça¤›, TASK Yay›nlar›, ‹stanbul.

Miras De¤il, Emanet!
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Bu amaçlardan yola ç›karak, TAY Projesi’nin üç aflamal› olarak planland›¤›
çal›flma sisteminin ilk basama¤›nda arazi çal›flmalar›n› kapsayan TAY Keflif
Gezisi yer almaktad›r. Arazi çal›flmalar›n›n ilk etab›nda dört y›ll›k bir takvim
çizelgesi içinde, Paleolitik Ça¤’dan ‹lk Tunç Ça¤›’n›n sonuna kadar olan
yerleflme/buluntu yerlerinin, bölgelere göre taranmas› programlanm›flt›r. 2000
y›l› içerisinde Marmara ve Ege bölgelerinde ilki gerçeklefltirilen arazi
çal›flmalar›n›, 2001 y›l›nda Akdeniz ve Güneydo¤u Anadolu, son olarak da 2002
y›l›nda ‹ç Anadolu bölgesinde yap›lan tarama çal›flmalar› izlemifltir. TAY Keflif
Gezisi’nin ilk etab›, 2003 y›l›nda Karadeniz ve Do¤u Anadolu bölgelerinde
yürütülecek olan araflt›rmayla tamamlanacakt›r.

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

Haziran-A¤ustos 2001 Akdeniz (Tamamland›) Eylül-Ekim 2001 Güneydo¤u Anadolu (Tamamland›)

Haziran-Ekim 2002 ‹ç Anadolu (Tamamland›)

Haziran-Temmuz 2003 Karadeniz Eylül-Ekim 2003 Do¤u Anadolu

Çal›flma sistemin ikinci basama¤›, arazi çal›flmalar›nda toplanan verilerin TAY veri
havuzunun güncellenmesinde kullan›lmas›d›r. Dönemsel çal›flmalar›n yer ald›¤›
ara raporlar ve final raporuyla bas›l› ortamda ve internet eriflimiyle, arazi çal›flma-
lar›n›n sonuçlar›n›n kamuoyuna ve tüm ilgililere ulaflt›r›lmas› gerçeklefltirilmek-
tedir. Bunun yan›s›ra yerel müzelere, yetkili olduklar› bölgedeki çal›flma
sonuçlar›n›n iletilmesi ve müzeler ile iletiflim içerisinde tescil çal›flmalar›n›n
h›zland›r›lmas› için proje arflivindeki mevcut tan›msal ve görsel verilerin gerek-
ti¤inde/istendi¤inde müze yetkililerine aktar›lmas› bu aflama için öncelikler
aras›nda yer almaktad›r.

Üçüncü aflama ise, bölgesel envanter çal›flmalar› ve bilimsel araflt›rmalar için
kaynak yaratmay› ve bölge envanterleri için lojistik destekle birlikte, yo¤un,
sistematik araflt›rmalar›n gerçeklefltirilmesine zemin haz›rlamay› amaçlamaktad›r.



TAYEx 2002 Yılı Çalışmaları 

TAY Keflif Gezisi çal›flmalar›, iki
aflamadan oluflmaktad›r: 

Birinci aflama, TAY verilerine
dayanarak yürütülen arazi ön
haz›rl›k çal›flmalar›d›r:

• Yerleflme/buluntu yerlerinin kaynakça taramas› ile verilerin güncellenmesi,
ek bilgi donan›m›n›n sa¤lanmas› ve

• Yerleflme/buluntu yerlerinin haritalar üzerine konumland›r›larak rota/kamp
yerleri tespiti çal›flmalar›n› yap›lmas›. 

‹kinci aflama ise arazi çal›flmalar›d›r. Arazide uygulanan yöntem:

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

• Görsel belgeleme ve arfliv oluflturmak için analog/say›sal foto¤raf ve film
ç e k i m i ,

• Yerleflme/buluntu yerlerine ulaflmay› sa¤layacak ayr›nt›l› tan›mlar›n
o l u fl t u r u l m a s › ,

• Tespit edilmifl olan her yerleflme/buluntu yerindeki tahribat boyutlar› ve
türünün tan›msal, görsel olarak belgelenmesi,

• Bu belgeleme sonucunda yetkilileri ve kamuoyunu bilgilendirmek için her y›l
bir “‹zleme Raporu” haz›rlanmas›,

• Eldeki mevcut verilerle, yerleflmelerin  son durumlar›n›n karfl›laflt›r›larak, bil-
gilerin güncellenmesi,

• Arkeoloji, kültür emanetleri ve koruma konular›nda bilinçlendirmeye ve
ilkö¤retim seviyesinde e¤itime yönelik gazete, broflür gibi yay›nlar›n okullara,
muhtarl›klara da¤›t›lmas› olarak özetlenebilir.

2002 y›l› TAY Keflif Gezisi, yaklafl›k alt› ay süren ön çal›flman›n ard›ndan,
Haziran-Ekim aylar› aras›nda ‹ç Anadolu Bölgesi’nde gerçeklefltirilmifltir.

2002 y›l› arazi çal›flmalar› s›ras›nda karfl›lafl›lan arkeolojik yerleflmelerdeki tahri-
bat, ne yaz›k ki en az önceki senelerin (Marmara, Ege, Akdeniz Güneydo¤u
Anadolu bölgeleri) sonuçlar› kadar ciddi boyutlardad›r. Kültür emanetlerinin
önemli bir parças›n› oluflturan arkeolojik yerleflmelerde saptanan bu durumun,
-sadece Paleolitik Ça¤’dan ‹lk Tunç Ça¤›’n›n sonuna kadar olan buluntu/
yerleflim yerlerinin incelendi¤i düflünüldü¤ünde- kültürel birikimimizin ilk
aflamalar›n› nas›l ortadan kald›rd›¤›n› göstermesi aç›s›ndan önemlidir. 
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Di¤er bölgelerde oldu¤u gibi ‹ç Anadolu Bölgesi’nde de tar›msal faaliyetlerin,
yo¤un ve sürekli tahribata yol açan nedenler aras›nda ilk s›rada yer ald›¤›
gözlemlenmifltir. Tar›m alanlar›n› geniflletmek, tesviye ve teraslama yapmak,
sulama kanal› açmak vb. sistemler oluflturmak gibi kimi zaman yöre halk›
taraf›ndan hakl› görülen bu tahribat, asl›nda bilgisizli¤in ve bilinçsizli¤in
sonuçlar›d›r. Ayn› flekilde kentleflme sürecinde ranta dönüflmüfl aceleci ve
yo¤un yap›lanmalar, sonuçlar› bak›m›ndan a¤›r, yok edici tahribata neden
o l m a k t a d › r .

Yap›laflman›n getirdi¤i yan usurlar, yol yap›m›, alt yap› çal›flmalar› gibi etkenler
tahribat› h›zland›rmakta ve boyutlar›n› art›rmaktad›r. Bilinçsizce yok edilen,
yerine konulamaz bu kültür emanetleri, ekonomik geliflmelerin yaratt›¤› etkiler
karfl›s›nda duramamaktad›r. Bununla birlikte ‹ç Anadolu Bölgesi’inde, kaçak
kaz›lar›n ve definecili¤in yaratt›¤› tahribat›n, oldukça yo¤un oldu¤u göze
çarpm›flt›r. Üç y›ld›r sürdürülen arazi çal›flmalar› s›ras›nda tescilli arkeolojik
yerleflmelerin dahi tahribata maruz kald›¤› gözlemlenmifltir. Tescilli ya da tescil-
siz, yerleflmelerin yap›laflmaya aç›lmas›, binlerce y›ll›k kültür birikiminin yok
edilmesine yol açmaktad›r. Tar›msal ve yap›laflma faaliyetleri ile kaçak kaz›lar›n
tescil sonras› da devam etmesi, baz› durumlarda ise daha yo¤un olarak
süregelmesi, yerleflmelerin sürekli gözlem alt›nda tutulmas›n› bir zorunluluk
haline getirmektedir. Bu ise kan›m›zca ancak o yöre halk›n›n bilinçlenmesi, söz
konusu kültür varl›klar›n› benimsemesi ve korumaya yönelik katk›lar›yla gerçek-
leflebilecektir. Nitekim, Çorum ‹li, Alaca ‹lçesi’nde yer alan ve 1947’de bafllayan
kaz›lar›n ard›ndan yar›m yüzy›ldan fazla bir zaman geçmifl olmas›na ra¤men,
Büyük Güllücek’te do¤al tahribat d›fl›nda en ufak bir tahribat izine rastlan-
mam›fl olmas›; kaz›lar s›ras›nda yöre halk›n›n bilfiil hafirler ile birlikte çal›flmas›
ve bunun sonucunda höyü¤ü ve buluntular› kendi kültürlerinin bir parças›
olarak görüp korumalar› ve bu anlay›fl› yeni kuflaklara aktarmalar›na ba¤l›
olmal›d›r. 
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S o n u ç

‹ç Anadolu Bölgesi’nde saptad›¤›m›z tahribat durumunun genel bir de¤erlen-
dirmesinin yap›ld›¤› ve tamamen yok edilmifl ya da yok edilmek üzere olan
buluntu/yerleflim yerlerinin son durumlar›n›n seçilmifl örneklerle sunuldu¤u
bu rapor; bölgede acil önlem al›nmas›n›n gereklili¤ini ortaya koyan bir ara
rapor niteli¤indedir. Söz konusu yerleflmelerle ilgili daha ayr›nt›l› bilgi, TAY
veri tabanlar›nda güncellenerek, dört y›ll›k bir zaman dilimini kapsayan birinci
etab›n sonunda yay›nlanacak olan final raporunda yerini alacakt›r.

2002 y›l› arazi çal›flmalar›, önceki  y›llara ait raporlarda da alt›n› çizdi¤imiz baz›
gerçeklerin üzerinde ›srarla durmam›z› gerektirmektedir. Araflt›rmalar›m›zda
ayr›nt›lar›yla belgelenen tahribat›n vard›¤› nokta, yine önceki raporlarda sun-
du¤umuz önlemlere yönelik önerileri tekrarlamakla birlikte kültür varl›klar›n›n
korunmas›na yönelik yeni öneriler sunmam›za da yol açm›flt›r.

• Korumac›l›k anlay›fl› baz› çevrelerce, birtak›m nedenlerle ön plana
ç›kart›lm›fl olan birkaç an›t ve ören yerinin kurtar›lmas› olarak yans›t›lmakta
ve dolay›s›yla kamuoyunda da böyle kabul görmektedir. Oysa höyük, ma¤ara
gibi tarihöncesi ça¤lara ait ören yerleri, görsellikleri ve günümüz anlay›fl›
içinde turizm getirileri olmasa da, en az toprak üstü ve daha geç dönem
kal›nt›lar› kadar kültürel öneme sahiptir. Ayr›ca yapt›¤›m›z araflt›rmalar
s›ras›nda, kültür varl›klar›n›n bulundu¤u yörelerdeki halk›n, arkeolojik
yerleflmelerin oluflumu konusunda edindi¤i yanl›fl bilgilerin de (höyü¤ün
tümülüs ile kar›flt›r›lmas› ya da “y›¤ma toprak” zannedilmesi, henüz madenin
kullan›lmad›¤› ça¤lara ait yerleflmelerde define aranmas› vd.)  tahribatta son
derece etkin oldu¤u gözlemlenmifltir.

Höyük, ma¤ara, buluntu alanlar› gibi arkeolojik yerleflimlerin nas›l olufl-
tuklar› konusunda kamuoyu ve konuyla do¤rudan ilgisi bulunmayan,
ancak tahribata neden olan resmi kurulufllar bilgilendirilmeli, bir daha
ele geçemeyecek bu emanetlerin tahribat› engellenmelidir. Bu konuda
medyan›n da deste¤iyle, yöre halk›n› kapsay›c› biçimde ve bilgi paylafl›m›
esas› korunarak düzenlenecek kampanyalar ile  genifl kitlelere ulafl›larak,
köy ve kasabalarda yaflayan insanlar›n, bu emanetlere karfl› daha bilinçli
davranmas› sa¤lanmal›d›r.

• Araflt›rmalar›m›z s›ras›nda, bilinen ve görülür büyülükte kimi höyüklerin
tescilli olmad›¤› tespit edilmifltir. 

Müzeler ve ilgili kurumlar taraf›ndan henüz tescili yap›lmayan yerleflme/
buluntu yerlerinin tescil edilmesi konusunda, araflt›rma yapt›¤›m›z bölge-
lerdeki müzelerle yaz›flmalar›m›z sürmektedir. TAY Projesi taraf›ndan
belgelenmifl yerleflmelerin listeleri söz konusu müzelere gönderilmifl,
müzelerden de bu yerleflmelerin tescilli olup olmad›¤›na dair bilgiler
(do¤al sit alanlar› da dahil olmak üzere) elimize ulaflmaya bafllam›flt›r.
Projemizin bafllatt›¤› bu iletiflim çal›flmas›, bir yandan müzelerin elinde
araflt›rd›¤›m›z yerleflmelere dair ayr›nt›l› bilgilerin bulunmas›, di¤er yan-
dan da tescil ifllemlerinin h›zland›r›larak yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla
müzelere gerekli veri deste¤i sunmaya yöneliktir.
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• Tescil edilmifl kimi yerleflmeler de, korumaya yönelik hiçbir önlem
al›nmay›fl›ndan dolay› tahribata aç›k duruma gelmifltir. Bununla birlikte kimi
örnekler d›fl›nda kaz›s› yap›lm›fl yerleflmeler için de ayn› durum söz
konusudur; kaz›lm›fl bir yerleflmenin koruma alt›na al›nmamas› ço¤u kez
defineci tahribat›na zemin haz›rlamaktad›r. Bir di¤er konu da, tescili
yap›lm›fl baz› arkeolojik yerleflmelerin tescil derecelerinin düflürülmesi ve
yap›laflman›n önünün aç›lmas›d›r.

Hiçbir koflulda tescillenmifl arkeolojik yerleflmelerin tescil dereceleri
düflürülmemelidir. Bir yerleflmenin tescilinin yap›lmas›, o yerleflmenin
koruma alt›na al›nd›¤› anlam›na gelmemekte, di¤er yandan her yerlefl-
menin de fiziki olarak korunmas› mümkün olamamaktad›r. Bu aç›dan,
koruma konusunda yöre halk›n› bilinçlendirme amac›yla, yerleflmelerin
bulundu¤u noktalara tan›t›c› levhalar konmas›, ayr›ca arkeolojik alanlar›n
belirli aral›klarla yetkili kurumlarca denetlenmesi tahribat›n engellenmesi
aç›s›ndan al›nacak önlemler olarak düflünülebilir. 

• TAY Projesi taraf›ndan haz›rlanan, tarihi ve kültürel de¤erler ile do¤al çevre-
ye sahip ç›k›lmas›n›, korunmas›n› özendirici, ö¤retici bir dille anlatan duvar
gazetesinin da¤›t›m›, TAY Keflif Gezileri s›ras›nda üç y›l boyunca sürmüfl, bu
giriflim yerel halk›n -özellikle çocuklar›n ve gençlerin- ilgisiyle karfl›lanm›flt›r.

Benzer çal›flmalar, arkeolojik yerleflme alanlar› ve kültür varl›klar› konula-
r›nda etkin ve yetkin konumlarda oldu¤u bilinen yerel yönetimler taraf›n-
dan da gerçeklefltirilmelidir. Bu konuda müzelerle iflbirli¤i içinde, çeflitli
e¤itim teknikleri kullan›larak süreli etkinlikler düzenlenmelidir. Bu etkin-
liklerle yöre halk›, içinde yaflad›¤› bölgenin tarihi konusunda bilgilendiril-
m e l i d i r .

• Resmi kurumlar ço¤unlukla, kültürel kimli¤in oluflum aflamalar› konusunda
toplumun bilgilenmesini sa¤lamak yerine, genelde ekonomik kalk›nmaya
yönelik politikalar› hedeflemekte ve uygulamaktad›r. Bu ba¤lamda da tarihi
de¤erlerimiz, yaln›zca turizm getirileri düflünüldü¤ünde gündeme gelmekte
ve önemsenmektedir. E¤itim kurumlar› taraf›ndan da kültürel emanetleri
benimseme, koruma konusunda topluma aktar›lan bilgi s›n›rl› kalmakta ya da
devletin uygulad›¤› kültür politikalar› paralelinde flekillendi¤i için amac›na
u l a fl a m a m a k t a d › r .

Bu nedenle, toplumun kültür varl›klar› konusunda bilinçlenmesini sa¤lamak;
tarihi de¤erlere yaln›zca ekonomik beklentilerle sahip ç›k›lmas›n›n yanl›fl-
l›¤›n› anlatmak gereklili¤i, sivil toplum örgütlerinin —ba¤›ms›zl›klar›n›n
korunarak— desteklenmesini zorunlu k›lmaktad›r. Kültürel emanetlerin
benimsenerek korunmas›n› beraberinde getirecek bu bilincin toplum
genelinde yayg›nlaflmas›, ancak böylesi dinamik yap›lanmalarla mümkün
o l a c a k t › r .

• Ülkemizde kültürel emanetlerin korunmas›na iliflkin; kültür, yerel yönetim-
ler, bay›nd›rl›k, köy hizmetleri ve tar›mla ilgili devlet birimleri aras›nda,
neredeyse hiçbir koordinasyon mevcut de¤ildir.
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Yol, baraj, su kanal›, tesis vs. yap›m›n›n planlanma aflamas›nda bölgede
araflt›rma yapm›fl arkeologlarla iflbirli¤i yap›lmas›, gerek TAY Projesi’nin
internet üzerindeki veri tabanlar›ndan, gerekse di¤er araflt›rmac›lar›n
yay›nlar›ndan yararlan›lmas› ve kültür varl›klar›n›n kayb›na yol açacak
projelerin yeniden gözden geçirilmesi zorunludur.

• Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu’nun 50. maddesi uyar›nca
define aramak isteyenlere, S‹T alanlar› d›fl›nda olmas› koflulu ve ilgili bakan-
l›klardan temsilci bulundurma zorunlulu¤uyla define arama ruhsat› verilmek-
tedir. Defineci fleklinde an›lan, define arayan insan tipinin özel bir profil
arzetti¤i bu kiflilerin, özünde geçmifle duyulan merak, köklerini araflt›rma,
arkeoloji, tarih aflk›ndan ziyade, bulmay› umdu¤u definenin hayaliyle
yaflad›¤›, kolay para peflinde oldu¤u bir gerçektir. Define arama çal›flmalar›n›n
temsilci gözetiminde yap›lmas› zorunlu k›l›nsa da bilimsellikle ba¤daflmayan
bu kaz›lar›n yaratt›¤›/yarataca¤› tahribata yasal zemin haz›rlanmaktad›r. Bu
yasayla tan›ml› hale gelen definecilik kavram› yayg›nlaflarak önüne geçilemez
bir soruna dönüflmektedir. Toplumdaki tüm sorunlar›n birbiriyle iliflkili
oldu¤u düflünülecek olursa, kan›m›zca kaçakç›l›k zihniyetini beraberinde
getiren definecilik olgusu, kültürel bilincin yerleflemedi¤i, geçmiflleri kay›p
insan profilleri yarataca¤›ndan, toplumun sa¤l›kl› bir gelece¤e ulaflmas›
yönünde önemli bir engeldir.

Bunun içindir ki, Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu’nda yer
alan 50. maddenin külliyen ortadan kald›r›lmas›, hiçbir definecilik faali-
yetine ruhsat verilmemesi, bu kanunla korunmaya çal›fl›lan de¤erlerin
bir baflka aç›dan tahribat›n› büyük ölçüde önleyecek, tahribat›n yasal bir
boyut kazanmas›n› da engelleyecektir. 

• 2002 arazi çal›flmalar› s›ras›nda, Jandarma Genel Komutanl›¤›’n›n  korumac›
bir anlay›flla, Eskiflehir il s›n›rlar› içinde bulunan arkelojik yerleflmeleri
foto¤raflarla belgeledi¤ine tan›k olunmufltur. 

Bu çal›flma, projemiz taraf›ndan, kültürel emanetlere sahip ç›k›ld›¤›n›
göstermesi aç›s›ndan önemli bir ad›m olarak görülmektedir. Buna benz-
er çal›flmalar›n baflka merkezlerde de uygulanmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas›,
TAY Projesi taraf›ndan bir öneri olarak sunulmaktad›r. 

• Kültürel de¤erlerimiz “miras” kavram› içerisinde de¤erlendirilmekte, ülkem-
izin bu de¤erler konusundaki ayr›cal›kl› durumunun fark›na var›lmamakta ve
kültürel varl›klar›m›z toplumumuzun birçok kesimi taraf›ndan benimsen-
m e m e k t e d i r .

Bu konudaki sorunlardan bir tanesinin de “miras” kavram›ndan kaynak-
land›¤›n› düflünmekteyiz. Medeni Kanun’un üçüncü kitab›nda yer alan
“Miras ve Mirasç›lar›n Haklar›” ile ilgili düzenlemeler, 495. madde ile
682. madde aras›nda gösterilmifltir. Bu maddelere göre miras›n tan›m›,
ölen bir kiflinin geride b›rakt›¤› “mal”lard›r. Ölüm halinde ölenin mallar›
do¤al olarak mirasç›lara geçer. Mirasç› ise kendisine geçen mallarla ilgili
tasarruf  hakk›na sahiptir. Yani bunlar› satabilir, y›kabilir, y›k›p yeniden
yapabilir, hibe edebilir vs.
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Halk aras›nda, toprak alt›ndan ç›kan veya toprak üstünde bulunan eski
uygarl›klara ait kal›nt›lar›n ‘kültür miras›’ olarak tan›mlanmas›, halk
üzerinde “bunlar bana miras, istedi¤imi yapar›m” fikirini büyütmekte ve
gelecekteki nesillere korunarak aktar›lmas› gereken kültür ve tabiat
varl›klar›n›n yok olmas›n› beslemektedir. Günümüz insan›n›n
düflünmeden kelimeyi benimsemesi de bu varl›klar›, flahs›na ait, üzerinde
tasarruf yetkisinin sonsuz oldu¤u bir “mal” haline getirmektedir. “Kültür
ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu”nda belirtildi¤i gibi tarihi eser-
lerin, kültür ve tabiat varl›klar› fleklinde an›lmas› gerekmektedir. E¤er ki
bunlar, atalardan kalan “miras” olarak benimsenecekse “emanet” sözcü-
¤ünün kullan›lmas› daha uygun düflmektedir. Bunun için de bu
varl›klar›n, gelecek nesillere korunarak aktar›lmas› gerekti¤i anlat›lmal›
ve bu bilincin halk üzerinde yerlefltirilmesi sa¤lanmal›d›r.

TAY Keflif Gezisi’nin gözlemledi¤i ve belgeledi¤i kültür varl›klar› tahribat›n›n
birincil nedeni bilinçsizliktir; dolay›s›yla bu sorunun çözümlenmesi e¤itsel bir
zorunluluk olarak kavranmal› ve yeni üretilecek politikalarla ivedilikle halk›n
bilgilendirilmesi yoluna gidilmelidir.

TAY Projesi, bu e¤itsel zorunlulu¤u, bugün sahip oldu¤umuz kültürel de¤erleri
bilmek, bunlar› belgeleyerek, korunmalar› konusunda toplumun tüm kesim-
lerini harekete geçirmek zorunlulu¤uyla birlikte alg›lamaktad›r. Ç ü n k ü ,
bugünü yorumlaman›n ve gelece¤i kurman›n yolunun, geçmifli ç ö z ü m l e-
mekten geçti¤i tart›fl›lmaz bir gerçektir. Bu ba¤lamda, ancak geçmiflini bilen
ve bu zengin kültürel birikime sahip ç›kanlar geleceklerini yaratabilecektir.    

Son Söz

Türkiye Arkeolojik Yerleflmeleri - TAY  Projesi’nin ‹ç Anadolu Bölgesi’ndeki arafl-
t›rmalar›nda, tahribat›n çeflitlili¤inin di¤er bölgelerden farkl› olmad›¤› anlafl›l-
m›flt›r. Bölgeye hakim olan tar›msal tahribat›n yan›s›ra, ‹ç Anadolu’da definecilik
ve yap›laflman›n yaratt›¤› tahribat›n da oldukça ön plana ç›kt›¤› gözlemlenmifltir.

‹ç Anadolu Bölgesi’nde de, kültürel varl›klara, arkeolojik kal›nt›lara yönelik tah-
ribat›n, belirli bir bölgeye ya da yap›laflma türüne özgü de¤il, y o ¤ u n, yayg›n v e
sürekli oldu¤u gerçe¤iyle bir kez daha karfl›lafl›lm›flt›r. “Miras De¤il Emanet!”
olarak kavranmas› gerekti¤ine inand›¤›m›z, yerine konamayacak bu  de¤erler
için, daha fazla kay›p vermemek ad›na acil önlemler gelifltirilmeli ve al›nmal›d›r.
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Marmara

Ege

Akden"z

Orta Anadolu

Karaden"z

Doğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu

İÇ ANADOLU

Bölgeyle İlg"l" Genel Sonuçlar:
Araflt›rma süresi: 90 gün (Haziran - Ekim 2002)

Toplam katedilen yol: 20027 km

Araflt›r›lan iller: Aksaray, Ankara, Çank›r›, Çorum, Eskiflehir, Karaman, Kayseri,
K›r›kkale, K›rflehir, Konya, Nevflehir, Ni¤de, Yozgat

Kaydedilen görsel malzeme:
2111 adet analog  foto¤raf
5026 adet (2802 Mb) dijital foto¤raf

60 saatlik film

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

‹lk Tunç Ça¤›

Hedeflenen yerleflme say›s›:
627

Hedeflenen yerleflmelerin ça¤lara göre da¤›l›m: 
31 Paleolitik/Epipaleolitik 
40 Neolitik
88 Kalkolitik

405 ‹TÇ
11 Neolitik + Kalkolitik
47 Kalkolitik + ‹TÇ

5 Neolitik + Kalkolitik + ‹TÇ
24 Di¤er

Hedeflenen yerleflmelerin türlere göre da¤›l›m: 
498 Höyük
31 Tekil Buluntu Yeri
25 Düz Yerleflme
22 Yamaç Yerleflmesi
16 Konaklama/‹fllik Yeri

6 Da¤›n›k Buluntu Yeri
4 Mezarl›k Alan›
2 Kaya S›¤›na¤›
1 Ma¤ara

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

Bulunamayan yerleflme say›s›:
48 (Araflt›rmac›larca yer tarifi yetersiz olanlar; tar›m faaliyetle-
r i y l e tümüyle yok edilmifl olanlar; ça¤dafl yap›laflma alt›nda
kalm›fl olanlar)

Araflt›r›lan yerleflme say›s›:
515

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

439

Araflt›r›lan yerleflmelerin tahribat türüne göre da¤›l›m›1:
149 Tar›m
83 Yap›laflma
83 Definecilik/kaçak kaz›
55 Define+Tar›m
22 Tar›m+Yap›laflma
17 Define+Yap›laflma
15 Yol
12 Do¤al

2 Maden/Ocak
1 Baraj

Yörelere göre tahribat türü:
‹ç Anadolu Bölgesi’nde tahribat›n yo¤unlu¤unu tar›msal
faaliyetler oluflturmaktad›r. Özellikle ‹ç Anadolu’nun güney
kesiminde (Konya, Karaman) tarla geniflletme çal›flmalar› yer-
leflmelere büyük zararlar vermektedir. Bunun yan› s›ra ça¤dafl
yerleflmelerin höyüklerin üzerine, eteklerine kurulmas› ve
köy evlerinin yap›m›, onar›m› için höyük topraklar›n›n
al›narak kullan›lmas› yap›laflman›n yol açt›¤› tahribat›n gittikçe
büyüyen boyutlar›n› göstermektedir. Özellikle su deposu,
yüksek gerilim hatt› gibi unsurlar›n konumland›r›lmas›nda

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›, köprü vd.
Do¤al : Deprem, yang›n, erozyon, toprak çöküntüsü, dere, nehir taflmas› vd.
Di¤er : Antik yap› vd.
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arkeolojik yerleflmelerin seçilmesi kültür varl›klar›na verilen
geri dönüflü olmayan zarar›n daha da artmas›na yol açmakta-
d›r. Ankara, Aksaray, Ni¤de, Konya gibi iller ve civarlar›ndaki
çarp›k yap›laflma bölgede dikkate al›nmas› gereken tahribat
t ü r l e r i n d e n d i r .

‹ç Anadolu Bölgesi’nde arkeolojik tahribat›n yo¤unlu¤unu,
tar›msal faaliyetlerin yol açt›¤› tahribat türü oluflturmaktad›r.
Özellikle bölgenin güney kesiminde (Konya, Karaman) tarla
geniflletme çal›flmalar› arkeolojik yerleflmelere büyük zarar
vermektedir. Bunun yan› s›ra ça¤dafl yerleflmelerin höyükle-
rin üzerine, eteklerine kurulmas› ve köy evlerinin yap›m›,
onar›m› için höyük topraklar›n›n al›narak kullan›lmas›, yap›-
laflman›n yol açt›¤› tahribat›n gün geçtikçe büyüyen boyutla-
r›n› göstermektedir. Özellikle su deposu, yüksek gerilim hatt›
gibi unsurlar›n konumland›r›lmas›nda arkeolojik yerleflmele-
rin seçilmesi kültür varl›klar›na verilen geri dönüflü olmayan
zarar›n daha da artmas›na yol açmaktad›r. Ankara, Aksaray,
Ni¤de, Konya gibi iller ve civarlar›ndaki çarp›k yap›laflman›n
yol açt›¤› tahribat, bölgede dikkate al›nmas› gereken en
önemli unsurlardan biridir.

‹ç Anadolu Bölgesi’nde -özellikle Eskiflehir ve civar›nda-,
di¤er bölgelere oranla çok daha yo¤un rastlanan definecilik
ve kaçak kaz›lar arkeolojik yerleflmelerdeki tabakalar›n bir
daha bilimsel çal›flma yap›lamayacak düzeyde yok olmas›na
yol açmaktad›r. Bölge halk› taraf›ndan, bir tutkuyu belirten
ve "hastal›k" olarak adland›r›lan bu eylemler, özellikle
kimsenin tarlalara u¤ramad›¤›, ürünün kald›r›ld›¤› zamanlar-
da gerçeklefltirilmektedir. Jandarma birliklerinin, Eskiflehir il
s›n›rlar› içerisindeki arkeolojik yerleflmelerin foto¤raf›lar›n›
çekerek bir belge arflivi oluflturma çal›flmas› ise umar›z bu
varl›klar›n korunmas›nda önemli çabalardan biri olacakt›r.



16

Yerleflme Ça¤ Tür ‹l ‹lçe/Bucak Köy/Belde/Mahalle

Tosun Höyük ‹TÇ Höyük Aksaray Eskil Tosun

Nenezi Da¤ Neolitik Konaklama/‹fllik Yeri Aksaray Merkez Bekarlar

Türbe II ‹TÇ Höyük Aksaray Merkez Merkez

Barc›n ‹TÇ Höyük Ankara Ayafl Oltan

Çakmakl› Kalkolitik Höyük Ankara Bala Beynam

Büyük Höyük (Ankara) Kalkolitik Höyük Ankara Evren Solakufla¤›

Bayram Höyü¤ü ‹TÇ Höyük Ankara Haymana Oyaca

Zelihan ‹TÇ Höyük Ankara Haymana Yenice

Bitik Höyük ‹TÇ Höyük Ankara Kazan Bitik

Karayavflan ‹TÇ Höyük Ankara Polatl› Karayavflan

Polatl› ‹TÇ Höyük Ankara Polatl› Merkez

Sincan Kalkolitik Höyük Ankara Sincan Merkez

Küçük Höyük ve Mezarl›¤› ‹TÇ Höyük Bilecik Bozhöyük Merkez

Yukar› Maltepe Höyük ‹TÇ Höyük Çorum ‹skilip Veletler

Çataltepe (Çorum) ‹TÇ Tepe Üstü Yerleflme Çorum U¤urluda¤ Üçdam

Tu¤lu Höyük ‹TÇ Höyük Çorum U¤urluda¤ Tu¤lu

Tuzla Höyük ‹TÇ Höyük Çorum U¤urluda¤ Eskiçeltek

Ali Dede/Yeni Yol ‹TÇ Höyük Eskiflehir Alpu Merkez

Köprübafl› Höyü¤ü ‹TÇ Höyük Eskiflehir Alpu Merkez

Küçük K›zlar Höyük Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Eskiflehir Alpu Merkez

Malüyük ‹TÇ Höyük Eskiflehir Alpu Bozan

Sar›kavak (Eskiflehir) ‹TÇ Höyük Eskiflehir Alpu Sar›kavak

Yeflildon ‹TÇ Höyük Eskiflehir Alpu Yeflildon

Çay›r Höyük ‹TÇ Höyük Eskiflehir Çifteler Hayriye

Külahl› Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Eskiflehir Mahmudiye ‹smetpafla

Kalkanl› Neolitik, Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Eskiflehir Merkez Kalkanl›

Orman Fidanl›¤› Kalkolitik Düz Yerleflme Eskiflehir Merkez Merkez

Yukar› Sö¤ütönü I ‹TÇ Höyük Eskiflehir Merkez Yukar› Sö¤ütönü

Alpanoz (Eskiflehir) ‹TÇ Höyük Eskiflehir Sarayören Alpanoz

Akin Höyük ‹TÇ Höyük Eskiflehir Seyitgazi Akin

Çaykoz ‹TÇ Höyük Eskiflehir Sivrihisar Çaykoz

Akçaflehir Kalkolitik Höyük Karaman Akçaflehir Merkez

Abdullah Höyük ‹TÇ Höyük Karaman Merkez Yuvatepe

Akyokufl ‹TÇ Höyük Karaman Merkez Merkez

Gaferiyat ‹TÇ Höyük Karaman Merkez Kaz›mkarabekir

‹lisira ‹TÇ Höyük Karaman Merkez Yollarbafl›

TAYEx 2002 s›ras›ndaki gözlemler ›fl›¤›nda acil önlem al›nmas› gereken yerleflmeler:
137 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¤ Tür ‹l ‹lçe/Bucak Köy/Belde/Mahalle

Küçük Höyük I ‹TÇ Höyük Karaman Merkez Çi¤demli

Karaman Höyük ‹TÇ Höyük Karaman Merkez Merkez

‹kitepe Kalkolitik Höyük Kayseri Develi Çay›rözü

Kumluktepe Neolitik Höyük Kayseri ‹ncesu Merkez

Sarayc›k Kalkolitik Höyük K›rflehir Merkez Sarayc›k/Kale mevkii

Eksile/Çataören ‹TÇ Höyük Konya Akören Çatören (Eksile)

Akflehir ‹TÇ Höyük Konya Akflehir Merkez

Apan›n Höyü¤ü Höyük Konya Akflehir Alt›ntafl

Ay›ini Kalkolitik Höyük Konya Akflehir Alt›ntafl

Azari ‹stasyonu I ‹TÇ Höyük Konya Akflehir Gözp›nar

Gölyolu Neolitik Höyük Konya Akflehir Yaflarlar

Karasevinç Kalkolitik Höyük Konya Akflehir Karasevinç

Nazir/Nadir Kalkolitik Höyük Konya Akflehir Yazla

Ortaca Güney II ‹TÇ Höyük Konya Akflehir Ortaca

Ortaca Kuzey II ‹TÇ Höyük Konya Akflehir Ortaca

Pelitler Kalkolitik Höyük Konya Akflehir Alt›ntafl

Reis/Afla¤› Mahalle ‹TÇ Höyük Konya Akflehir Reis

Tombaktepe Kalkolitik Höyük Konya Akflehir Yazla

Tuzlukçu ‹TÇ Höyük Konya Akflehir Reis

Yeniköy (Konya) ‹TÇ Höyük Konya Akflehir Yeniköy

Yörükmezar› Neolitik, Kalkolitik Höyük Konya Akflehir Reis

Yu¤ Tepesi Höyük Konya Akflehir Karahöyük

Alt›nekin Höyük Konya Alt›nekin Alt›nekin

Ölmez ‹TÇ Höyük Konya Alt›nekin Ölmez

Cihanbeyli-Tavflançal› Höyük Konya Cihanbeyli Tavflançal›

Yavflan Hüyük ‹TÇ Höyük Konya Cumra ‹çeri Çumra

Boyal› Tüme¤i Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Konya Çumra Ürünlü

Boyal› Tüme¤i II Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Konya Çumra Ürünlü

Direyök ‹TÇ Höyük Konya Çumra Çar›klar

Hay›ro¤lu ‹TÇ Höyük Konya Çumra Hay›ro¤lu

Karaca II ‹TÇ Höyük Konya Çumra Küçükköy

Kepirce I Kalkolitik Höyük Konya Çumra Merkez

Kepirce II Kalkolitik Höyük Konya Çumra Merkez

K›zlar ‹TÇ Höyük Konya Çumra Küçükköy

Okçu I Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Konya Çumra Okçu

Öröndökö Höyük ‹TÇ Höyük Konya Çumra Kark›n

Sakalar Höyük ‹TÇ Höyük Konya Çumra ‹çeri Çumra

Saksak Höyük ‹TÇ Höyük Konya Çumra ‹çeri Çumra 

Sal›r Kalkolitik Höyük Konya Çumra Küçükköy
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Yerleflme Ça¤ Tür ‹l ‹lçe/Bucak Köy/Belde/Mahalle

Sarlak Höyük I ‹TÇ Höyük Konya Çumra Üçhüyük

Sarlak II (Kuzey) Kalkolitik Höyük Konya Çumra Üçhüyük

Seydihan Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Konya Çumra Güvercinlik

S›rçal›/Çumra Höyük Konya Çumra Merkez

Çebiflli Höyük II Kalkolitik Höyük Konya Do¤anhisar Çebiçli

Karahöyük (Konya) Kalkolitik Höyük Konya Do¤anhisar Merkez

Silint I ‹TÇ Höyük Konya Do¤anhisar Uncular (Silint)

Silint II ‹TÇ Höyük Konya Do¤anhisar Uncular (Silint)

Yaz›r ‹TÇ Höyük Konya Do¤anhisar Yaz›r

Hatip Höyük Neolitik Höyük Konya Hatip Merkez

Hüyük ‹TÇ Höyük Konya Hüyük Merkez

Bozhöyük-Ilg›n ‹TÇ Höyük Konya Ilg›n Merkez

Çatal Höyük-Ilg›n ‹TÇ Höyük Konya Ilg›n Merkez

Çay›r/Saman Tepe Kalkolitik Höyük Konya Ilg›n Sar›hasantolu

Çobankaya Kalkolitik Höyük Konya Ilg›n Çobankaya (fiuhut)

Eldefl/Nodalar Höyük Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Konya Ilg›n Eldefl

Eski Kaleköy Höyük Kalkolitik Höyük Konya Ilg›n Kaleköy

Gedikören Kalkolitik Höyük Konya Ilg›n Gedikören (Navruflik)

Göktepe Höyük Kalkolitik Höyük Konya Ilg›n Gedikören

Karaköy-Küllük Höyük Kalkolitik Höyük Konya Ilg›n Karaköy

Kavgan›n Höyük Kalkolitik Höyük Konya Ilg›n Arg›than›

Kekeç Kalkolitik Höyük Konya Ilg›n Bo¤azkent

Mahmuthisar› Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Konya Ilg›n Mahmuthisar›

Orhaniye ‹TÇ Höyük Konya Ilg›n Orhaniye

Öziçi/Afla¤› Çi¤il Kalkolitik Höyük Konya Ilg›n Afla¤› Çi¤il (Öziçi)

Yo¤abalt›k/Çiftlik Höyük ‹TÇ Höyük Konya Ilg›n Yo¤abalt›k Çifli¤i

Yukar› Çi¤il ‹TÇ Höyük Konya Ilg›n Yukar›çi¤il

Büyük Höyük (Konya) Kalkolitik Höyük Konya Kad›nhan› Merkez

Çeflmecik Höyük Kalkolitik Höyük Konya Kad›nhan› Çeflmecik

Gümüfllü Höyük Kalkolitik Höyük Konya Kad›nhan› Atlant› Kasaba

‹mircik Kalkolitik Höyük Konya Kad›nhan› Atlant›

Kad›nhan› ‹TÇ Höyük Konya Kad›nhan› Merkez

Karatepe (Konya) Höyük Konya Kad›nhan› Atlant›

Kökez Höyük Kalkolitik Höyük Konya Kad›nhan› Kökez

Osmanc›k Höyük Kalkolitik Höyük Konya Kad›nhan› Osmanc›k

Akkuyu ‹TÇ Höyük Konya Karap›nar Akkuyu

Karap›nar I (Konya) ‹TÇ Höyük Konya Karap›nar Merkez

Evderesi ‹TÇ Höyük Konya Karatay Evdrefle

Yunak Höyük ‹TÇ Höyük Konya Kulu Zincirlikuyu



Yerleflme Ça¤ Tür ‹l ‹lçe/Bucak Köy/Belde/Mahalle

Boyal› Höyük ‹TÇ Höyük Konya Meram Boyal›

Çar›klar ‹TÇ Höyük Konya Meram Çar›klar

Hatunsaray ‹TÇ Höyük Konya Meram Hatunsaray

Sivrice ‹TÇ Höyük Konya Meram Boruktolu

Alibey Kalkolitik Höyük Konya Merkez Alibey

Karahöyük I (Konya) ‹TÇ Höyük Konya Merkez Karahöyük

K›z›lviran Neolitik, Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Konya Merkez K›z›lören/K›z›lviran

Baflhöyük Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Konya Sarayönü Baflhöyük

Dedenin Höyük Kalkolitik Höyük Konya Sarayönü Merkez

Ertu¤rul ‹TÇ Höyük Konya Sarayönü Ertu¤rul

‹rmelik Höyük Kalkolitik Höyük Konya Sarayönü Merkez

Konar/Sarayönü Höyük Konya Sarayönü Konar

Pazar Höyük Kalkolitik Höyük Konya Sarayönü Merkez

S›zma Höyük ‹TÇ Höyük Konya Selçuklu S›zma

Tutup ‹TÇ Höyük Konya Selçuklu Yaz›belen

Yal›höyük ‹TÇ Höyük Konya Seydiflehir/Bozk›r Yal›höyük

Avc›l› Höyük ‹TÇ Höyük Konya Tuzlukçu Erdo¤du

‹flgalaman Çingen Höyük ‹TÇ Höyük Konya Karatay Merkez

Konya Höyük (Do¤u) ‹TÇ Höyük Konya Karatay Saraço¤lu

Paflal› Kalkolitik Höyük Nevflehir Avanos Orta Mahalle

Karacaflar Höyü¤ü ‹TÇ Höyük Nevflehir Gülflehir Karacaflar

Çokuma¤›l Kalkolitik Höyük Yozgat Bo¤azl›yan Esentepe

Çengeltepe ‹TÇ Höyük Yozgat Merkez Merkez

19
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Tahr"batın Görsel Belgeler"nden Örnekler (İç Anadolu)

Akçaflehir (Karaman/Akçaflehir): ≈7000 y›ll›k bir Kalkolitik Ça¤ yerleflmesi. fiu s›ralar tar›m›n
ve yap›laflman›n yaratt›¤› tahribata karfl› direniyor. Bat›s› yol açmak için kesilmifl. Bu arada,
defineciler de bofl durmam›fl, üzerinde 10’dan fazla defineci çukuru bulunuyor.

Alt›nekin (Konya/Alt›nekin): Höyü¤ün kuzey bat›s› kesilerek, Alt›nekin ‹lçe merkezine ulaflan
asfalt bir yol yap›lm›fl. Yamaçlar›na stabilize yollar aç›larak tüm çevresi tahrip edilmifl.
Höyü¤ün e¤iminden yararlanarak, kuzey ete¤ine bir çocuk park› (foto¤raf›n solunda) infla
edilmifl. Üzerine de evler kurulurak höyü¤ü tahrip etme konusundaki çal›flmalar flimdilik (!)
tamamlanm›fl.
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Ali Dede/Yeniyol (Eskiflehir/Alpu): Ça¤dafl mezarl›k olarak kullan›lan, kuzey bat› ete¤ine cami infla
edilen ve köy evleri aras›nda s›k›fl›p kalan bu höyük, yaklafl›k 5000 bin y›ll›k bir geçmifle sahip ‹lk Tunç
Ça¤ yerleflmesi. Tüm etekleri ça¤dafl mezarl›¤›n duvar› taraf›ndan trafllanm›fl.

Alibey (Konya/Merkez): ≈7000 y›ll›k bir Kalkolitik Ça¤ yerleflmesi olan bu höyü¤ün hemen etek-
lerinde Alibey Hüyü¤ü Kasabas›’n›n evleri bafll›yor. Höyü¤ün üzerinde, art›k kullan›lmasa da
"korunan" kasaban›n eski su deposu bulunuyor. Höyü¤ün üzerinde yollar, elektrik direkleri gibi her
türlü yerleflme ö¤esi mevcut. Höyükte hakim tahribat türü olan yap›laflman›n uygulanamad›¤› alan-
da, -yine bir tahribat biçimi olan- a¤açland›rma  yap›larak sorun çözümlenmifl!



22

Barc›n (Ankara/Ayafl): ‹lk Tunç Ça¤›na ait höyü¤ün yamaçlar›nda ve üzerinde tar›m yap›l›yor. Özel-
likle kuzeydo¤usunda yo¤un tar›m tahribat› göze çarp›yor. Güney ete¤inde ise ça¤dafl bir yap›ya ait
kal›nt›lar bulunuyor.

Bitik Höyük (Ankara/Kazan): Ankara il merkezinin yaklafl›k 42 km kuzeybat›s›nda, k›smen Bitik
Köyü’nün alt›ndad›r. Üzerindeki köy taraf›ndan büyük ölçüde tahrip olan höyükte 1942 y›l›nda R.O.
Ar›k yönetiminde bir kaz› yap›lm›flt›r. Bu kaz›da Klasik Dönem, Frig, Hitit ve Bak›r Ça¤›/‹lk Tunç
Ça¤› tabakalar› ortaya ç›kart›lm›flt›r. 
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Çar›klar (Konya/Meram): Bir ‹lk Tunç Ça¤ yerleflmesi olan bu höyük ilk olarak Çar›klar
Beldesi’ne giden yol taraf›ndan kesilmifl. Ard›ndan muhtemelen yolu geniflletmek amac›yla
höyükten toprak çekilmifl, birkaç yerine telefon direkleri dikilmifl, k›smen tar›ma aç›lm›fl ve
bununla da kalmam›fl, üzerinde defineciler taraf›ndan  aç›lan yaklafl›k 17x15 m geniflli¤indeki
iki çukur ile tahrip edilmifl.

Büyük Höyük (Ankara) (Ankara/Evren): ‹lk bak›flta bir ada görünümü veren suyun ortas›ndaki
bu yükseklik (!), asl›nda ≈7000 y›ll›k bir Kalkolitik Ça¤ höyü¤üdür. 35 y›l önce yap›lan Hirfanl›
Baraj› taraf›ndan tahrip edilen höyü¤ün, sular alçald›¤›nda, k›y›yla ba¤lant›s› olabiliyor. Ad›
Büyük ama art›k kendi küçük bu höyük, baraj sular› taraf›ndan sürekli yenerek her geçen gün
yok olmaya biraz daha yaklafl›yor...
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Çaykoz (Eskiflehir/Sivrihisar): Kayal›k bir s›rt›n üzerinde yer alan höyük, maden arama bahanesiy-
le bölgeye yerleflen defineciler taraf›ndan, tam ortas›ndan kuzey-güney yönünde kepçeyle yar›larak
neredeyse yok edilmifl. ≈5000 y›ll›k bir geçmifli bar›nd›ran bu ‹lk Tunç Ça¤› yerleflmesi de kaçak
kaz›c›lar taraf›ndan yo¤un bir biçimde tahrip edilen höyüklerden yaln›zca bir tanesi...

Çay›r Höyük (Eskiflehir/Çifteler): 140 m çap›nda ve 8 m yüksekli¤indeki bu höyük, bugüne kadar
TAY Projesi’nin araflt›rd›¤› höyükler aras›nda en derin defineci çukuruna sahip: çap 4 m, derinlik
11.20 m. Yani defineciler ana topra¤›n da alt›na inmifl (!), merdiven ise TAY ekibi oradayken hala
çukurun dibinde duruyordu. Kaçak kaz› s›ras›nda ç›kan büyük miktardaki topra¤› höyü¤ün üzeri-
ne da¤›tm›fllar. Bununla birlikte höyü¤ün eteklerinde de tar›m yap›l›yor.
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Çobankaya (Konya/Ilg›n): Kalkolitik Ça¤’a ait bu höyük, k›smen Çobankaya Köyü’nün evleri alt›nda
kalm›fl. Höyü¤ün etekleri kesilerek toprak al›nm›fl. Çekilen toprak, köy evlerinin yap›m›nda
kullan›lm›fl.

Çengeltepe (Yozgat/Merkez): Tekel Bira Fabrikas› foto¤raf›n›n bu raporda yer almas› ilk bak›flta
biraz tuhaf görünüyor olabilir. Ancak araflt›rmac›lar taraf›ndan 35 y›l önce belgelenen ve kayal›k bir
yükselti üzerinde yer ald›¤› söylenen ‹lk Tunç Ça¤’›na ait Çengeltepe Höyü¤ü’nün üzerinde bugün,
bu fabrika yer al›yor. Baflka bir deyiflle, ≈5000 y›ll›k bir arkeolojik yerleflme bira fabrikas›n›n alt›nda
kalm›fl. Üstüne üstlük, Yozgat’›n çeflitli yerlerindeki tabelalara göre de fabrika, çevre konusunda
oldukça duyarl›...
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Eksile/Çataören (Konya/Akören): Höyük, ayn› adl› köyün alt›nda. Üzerinde çeflitli yap› malzemele-
rinden infla edilen evler höyü¤ün arkeolojik dokusunu yok etmifl. Höyü¤ün tepesine aç›lm›fl oldukça
derin bir çukura, bu evlerin fosepti¤i boflalt›l›yor. Foseptik çukurunun yan›s›ra höyükte birçok
defineci çukuru bulunuyor. Bu yo¤un yap›laflma 1970’lerde bafllam›fl. Çekilen toprak, evlerin
inflas›nda ve yak›n›ndaki köprünün yap›m›nda kullan›lm›fl. Yaklafl›k 30 y›l içerisinde höyü¤ün ≈5000
y›ll›k kültür topra¤›, arkeolojik buluntular›yla birlikte, neredeyse köyün her yan›na da¤›t›lm›fl.

Çokuma¤›l (Yozgat/Ba¤azl›yan): Esentepe Köyü höyü¤ün üzerine kurulmufl ve köy evlerinin
yap›m›nda da ≈7000 y›ll›k höyü¤ün topra¤› kullan›lm›fl. Araflt›rmac›lar taraf›ndan orijinal yüksekli¤i
14 m ve çap›n›n da 170 m oldu¤u belirtilen höyük, tüm etekleri kesilerek, neredeyse ortadan
kald›r›lm›fl. Yap›laflman›n yaratt›¤› tahribat›n yan›s›ra, toprak yol aç›l›rken de, höyük büyük ölçüde
tahrip edilmifl.
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Ertu¤rul (Konya/Sarayönü): Höyü¤ün etekleri tar›m arazilerini büyütmek için sürekli kesiliyor, ayr›ca
stabilize yol yap›m› için höyükten büyük hacimlerde toprak çekilmifl. Kuzeybat› ete¤i a¤açl›k alan
olarak kullan›lan höyü¤ün üzerinde 8 m derinli¤inde bir define çukuru bulunuyor.

Eldefl/Nodalar Höyük (Konya/Ilg›n): Kalkolitik ve ‹lk Tunç Ça¤lar›nda yerleflim yeri olan höyük,
bugün üzerinde ve eteklerinde yap›lan tar›m ile günbegün tahrip ediliyor. Üzerinde an›z yak›lm›fl
olan höyükte çok miktarda define çukuru da bulunuyor.
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Hatip Höyük (Konya/Hatip): ≈9000 y›ll›k Neolitik Ça¤ yerleflmesi ve S‹T alan› olan höyükteki
tahribat yo¤un bir biçimde devam ediyor. Bat›s›na stabilize yol yap›lm›fl, kuzeyinden toprak
çekilmifl, do¤u ete¤ine evler infla edilmifl... Ayr›ca höyü¤ün üzerinde iki tane define çukuru
bulunuyor. Bunlardan biri 10 m derinli¤inde.

Evderesi (Konya/Karatay): Araziden Naklen Tahribat: Önce höyü¤ün güneydo¤usundan
toprak çekilmifl, ard›ndan bu bölge moloz döküm alan› haline getirilmifl (foto¤rafta da bir
süreklilik arz eden tahribat çal›flmalar› "canl›" olarak görülebiliyor). Ayr›ca ‹lk Tunç Ça¤›’na ait
bu yerleflmenin güneybat› ete¤i kesilerek asfalt yol yap›lm›fl ve yamac›na bir ev infla edilmifl.
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Hatunsaray (Konya/Meram): ‹lk Tunç Ça¤›’na ait höyük bugün, demir parmakl›kl› girifliyle, Orman
Koruma Merkezi’nin alt›nda "korunuyor". Höyü¤ün üzerine kald›r›m tafllar› döflenmifl ve birçok yeri
a¤açland›r›lm›fl. Üzerine orman koruma görevlisine ait bir lojman binas› infla edilmifl. Tam tepesine
ise, belediye taraf›ndan, park yapma düflüncesiyle dikdörtgen planl› büyükçe bir havuz yap›lm›fl,
ancak daha sonra, tapusu Orman Bakanl›¤›’na ait arazide park yap›m›na izin verilmemifl.

‹lisira (Karaman/Merkez): Höyükte a¤açland›rma için teraslama yap›lm›fl, etraf› duvarlarla çevrilmifl.
Tepesinde bir park, bu parkta da bir havuz, su deposu ve yap›lar bulunuyor. Eteklerinden bafllayan
bir asfalt yol tepedeki parka ulafl›yor. Tüm yüzeyinde ise ortalama 2 m derinli¤inde defineci çukurlar›
bulunuyor. 
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‹flgalaman Çingen Höyük (Konya/Karatay): ‹lk Tunç Ça¤›’na tarihlenen höyü¤ün etekleri kesilerek
yap›laflmaya kurban edilmifl: Güneybat›s›nda Tekel’in depo binas›, do¤usunda Fetih Sitesi, kuzeyinde
cami ve ekili bir tarla, bat›s›nda baflka bir site inflaat› ve Yaz›c›o¤lu Sokak. Üzerinden de toprak çekil-
mifl, çukurlar oluflturulmufl.

Kalkanl› (Eskiflehir/Merkez): En eski yerleflim dönemi ≈9000 y›la, yani Neolitik Ça¤’›na ait olan
höyükte, iskan bugün de devam ediyor. Kalkanl› Köyü’ne ait evler ve yollarla kesilen höyük, yo¤un
biçimde tahrip edilmifl.
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Karacaflar Höyü¤ü (Nevflehir/Gülflehir): Günümüzden ≈5000 y›l önceye ait höyü¤ün tepesi park alan›
olarak kullan›l›yor. Karacaflar köyünün evleri höyü¤ün üzerine infla edilmifl. Bu da yetmemifl, üzerine
bir de trafo kurulmufl. Dar›s› yeni yap›lacak su deposunun bafl›na...

Karahöyük I [Konya] (Konya/Merkez): Kaz›s› 1953 y›l›nda bafllayan ve 1966 y›l›na kadar süren bu
arkeolojik yerleflme  araflt›rmac›lar taraf›ndan ‹ç Anadolu Bölgesi’ndeki en büyük höyüklerden biri
olarak tan›mlanmaktad›r. Bugün, stabilize yol açmak için kesilmifl olan höyük, ayr›ca bölgenin çöplük
alan› olarak da kullan›lmaktad›r.
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Karaman Höyük (Karaman/Merkez): Karaman kent merkezinin içindeki bir ‹lk Tunç Ça¤› yerleflme-
si. Karaman Kalesi höyü¤ün üzerine infla edilmifl, kalenin çevresine de beton yollar, park alanlar›, çay
bahçeleri ve lokantalar yap›lm›fl. Bunlar›n d›fl›nda kalan alanlar da a¤açland›r›lm›fl.

Karap›nar I (Konya/Karap›nar): Etraf› duvar ve tel örgülerle çevrili höyü¤ün kuzey kesimi Ali Tepe
Dinlenme Park› olarak kullan›l›yor. Tüm yamaçlar›nda teraslama ve a¤açland›rma yap›lm›fl. Ayr›ca
höyü¤ün üzerinde TV vericileri, baz istasyonlar›, elektrik trafolar› bulunuyor. 
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Karasevinç (Konya/Akflehir): ≈7000 y›ll›k Kalkolitik Ça¤ höyü¤ünün tüm yüzeyi parsellenerek tar›ma
aç›lm›fl. Özellikle do¤u yamac›nda tar›m›n yol açt›¤› yo¤un tahribat, aç›k bir flekilde görülüyor.

Karayavflan (Ankara/Polatl›): Kaz›s› 1965 y›l›nda yap›lan höyük orijinal dokusunu tümüyle kaybetmifl.
Höyükten çekilen toprak, Karayavflan Köyü’ne ait evlerin yap›mnda kullan›lm›fl. Güneydo¤u yamac›
kesilerek teraslama yap›lm›fl. Daha önce bilimsel bir kaz›n›n yap›ld›¤› bu yerleflmede bugün de kaçak
kaz›lar süreklilik içinde devam ediyor.
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Konya Höyük [Do¤u] (Konya/Karatay): Höyük, Karatay ‹lçe  merkezi içinde yer al›yor. Üzerinde a¤aç-
land›rma için çukurlar aç›lm›fl ve bu çukurlar›n birbiriyle ba¤lant›s›n› sa¤layan sulama kanallar›
yap›lm›fl. Do¤usundan toprak çekilmifl ve güneybat› yamac› otoparka dönüfltürülmüfl. Do¤u ete¤in-
den bat›s›na do¤ru bir yay biçiminde uzanan yol da höyükte önemli ölçüde tahribata yol açm›fl. 

Kökez Höyük (Konya/Kad›nhan›): Orijinal ölçüleri 50 m yüksekli¤inde ve 500 m çap›nda olan büyük
bir arkeolojik yerleflme. Kuzey ete¤i tamamen kesilerek yol yap›lm›fl, bir bölümü ise tar›ma aç›lm›fl.
Ayr›ca üzerinde ve eteklerinde kaçak kaz›lara ait 10’un üzerinde defineci çukuru bulunuyor.
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Kumluktepe (Kayseri/‹ncesu): ≈9000 y›ll›k bir Neolitik Ça¤ höyü¤ü olan Kumluktepe, eteklerinde
yap›lan tar›m ile yo¤un tahribata u¤ram›fl. Fakat bu yerleflmedeki en belirgin tahribat, höyü¤e oriji-
nalinden farkl› bir form kazand›rm›fl olan do¤u-bat› do¤rultulu kaçak kaz› yar›¤›d›r. 

Küçük Höyük I (Karaman Merkez): Bugün yaln›zca yar›m metre yüksekli¤i kalm›fl olan höyük, elma
bahçesi olarak kullan›l›yor. Önemli ölçüde yok edilmifl olan höyük üzerinde, müzenin müdahalesin-
den sonra elma dikimi durdurulmufl, ancak höyükten geriye ne yaz›k ki pek bir fley kalmam›fl.

?
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Küçük Höyük ve Mezarl›¤› (Bilecik/Merkez): Daha önce etekleri Toprak Seramik Fabrikas› loj-
manlar› taraf›ndan tahrip edilen höyü¤ün üzerine 1988 y›l›nda yine ayn› fabrikan›n mamul
deposu infla edilmifl. Fabrikan›n arkas›ndaki, bu yerleflmeye ait oldu¤u bilinen mezarl›k alan› ise
tümüyle yok edilmifl.

Külahl› (Eskiflehir/Mahmudiye): ≈7000 y›ll›k, Kalkolitik Ça¤’a ait bir höyük. Höyükte yo¤un
tar›m tahribat› bulunuyor. Güney yamac› önemli ölçüde düzlenerek bitifli¤indeki tarlaya kat›l-
m›fl. Ayr›ca defineciler taraf›ndan, kepçeyle, höyü¤ün tepesinden ete¤ine dek inen; 4 m derinli-
¤inde, 3 m geniflli¤inde ve 25 m uzunlu¤unda (!) bir yar›k aç›lm›fl. 
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Mahmuthisar› (Konya/Ilg›n): En eski sakinlerinin Kalkolitik ve ‹lk Tunç Ça¤›’nda yerleflti¤i höyük,
bugün Mahmuthisar› Köyü’nün yerleflim alan›n›n tam içindedir. Etekleri, höyü¤ü çevreleyen
toprak yol taraf›ndan kesilmifl, köy evleri höyü¤ün içerisine girmifl, güneydo¤usu ise mezarl›k
alan› olarak kullan›lmaktad›r.

Malüyük (Eskiflehir/Alpu): Höyük, yüksekli¤ini tar›mla birlikte büyük ölçüde yitirmifl. Üzerinde
define çukurlar› bulunuyor. Tar›msal faaliyet hala tüm h›z›yla sürmekte. Çok yak›n bir zaman
diliminde tümüyle yok olacak kültür varl›klar›ndan biri daha...
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Nazir/Nadir (Konya/Akflehir): ≈7000 y›ll›k Kalkolitik Ça¤ höyüklerinden biri. Yerleflmenin tüm
yüzeyinde, tar›m›n yol açt›¤› yo¤un tahribat görülüyor. Ayr›ca höyü¤ün yar›s› tar›m arazisine eklen-
mek üzere yok edilmifl.

Okçu I (Konya/Çumra): Kalkolitik ve ‹lk Tunç Ça¤›’na tarihlenen höyü¤ün tüm etekleri kesilerek
tar›m alan›na dönüfltürülmüfl. Kuzey yamac›ndan toprak çekilmifl. Birçok yerinde, kaçak kaz›larla
aç›lm›fl defineci çukurlar› bulunuyor. Eteklerine yollar aç›lm›fl. Kuzeybat› ete¤i ise moloz boflaltma
alan› olarak kullan›l›yor. Tahribat konusunda bir çeflitlilik arz eden höyük, bizim saptayabildi¤imiz
tahribat türlerinin neredeyse tümünü bünyesinde bar›nd›r›yor.
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Osmanc›k Höyük (Konya/Kad›nhan›): Tüm yüzeyinde tar›m yap›l›yor. Güneydo¤usu tar›msal faaliyet-
lerle birlikte orijinal yüksekli¤ini önemli ölçüde kaybetmifl. Ayr›ca yine güneydo¤u ete¤i Kad›nha-
n›’na ulaflan karayolu taraf›ndan kesilmifl. Bir yamac› da mezarl›k alan› olarak kullan›l›yor.

Paflal› (Nevflehir/Avanos): Bir Kalkolitik Ça¤ yerleflmesi olan höyük, Paflal› Köyü evleri içinde s›k›fl›p
kalm›fl. Etekleri kesilerek evler infla edilmifl. Bunlardan baz›lar› hala inflaat halinde. Yap›laflman›n
yaratt›¤› yo¤un tahribat aç›kça görülüyor.
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Polatl› (Ankara/Polatl›): 1949 y›l›ndan beri varl›¤› bilinen, Polatl› ‹lçesi içinde kalm›fl olan,
25 m yüksekli¤inde ve 200 m çap›ndaki bu dev gibi ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ünün çevresi
trafllanarak okul, kütüphane ve Halk E¤itim Merkezi binas› infla edilmifl. Etekleri de ilçenin
asfalt yollar› taraf›ndan kesilerek tahrip edilmifl.

S›rçal›/Çumra (Konya/Çumra): Oldukça yüksek ve genifl olan höyük farkl› flekillerde
de¤erlendirilmifl! Arkeolojik tahribat›n tüm türlerinin görüldü¤ü höyü¤ün giriflinde bele-
diye flantiyesi bulunuyor. Höyü¤ün tepesine do¤ru bir stabilize yol yap›lm›fl. Üzerinde genifl
bir alan› kaplayan alanda belediyeye ait bir mesire yeri bulunuyor. Burada, çay bahçesi,
otopark, çocuk park› yer al›yor. Bir bölümü de a¤açl›k alan olarak kullan›l›yor. Türkiye’deki
tahribat›n biçimlerini ve yo¤unlu¤unu göstermek için adeta bir ders malzemesi...
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S›zma Höyük (Konya/Selçuklu): ‹lk Tunç Ça¤›’ndan beri yerleflilen höyü¤ün üzerinde elektrik direk-
leri, TV vericileri ve baz istasyonlar› bulunuyor. Antik Ça¤’da ana tanr›ça kült merkezi oldu¤u bilinen
yerleflmede 1920’lerde araflt›rmac›lar taraf›ndan kaz›lar yap›lm›fl. Günümüzde ise, defineci
çukurlar›yla dolu höyü¤ün etekleri kesilerek yerleflime aç›lm›fl.

Sincan (Ankara/Sincan): ≈7000 y›ll›k höyük neredeyse tüm yüzeyi da¤›t›larak, etekleri kesilerek
yo¤un biçimde tahrip edilmifl. ‹nflaatlar için toprak al›nm›fl, üzerine ve çevresine moloz boflalt›lm›fl,
çukurlar aç›lm›fl ve kum tepeleri oluflturulmufl. Kuzeydo¤u ete¤inden yol geçmifl. fiimdi de çöplük
olarak kullan›l›yor. Tümüyle yok olmas›na ramak kalm›fl...
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Tavflançal› (Konya/Cihanbeyli): Höyü¤ün kuzeyinden bat›s›na do¤ru, yaklafl›k 30 m’lik bir alandan
toprak çekilmifl. Do¤usunda da ayn› durum söz konusu. Bununla birlikte üzerindeki reklam
tabelalar›yla höyü¤ün bir k›sm› "reklam amaçl›" kullan›l›yor.

Tombaktepe (Konya/Akflehir): ≈7000 y›ll›k Kalkolitik Ça¤’a ait höyü¤ün tüm etekleri kesilmifl, üzeri
düzlefltirilmifl ve tar›ma aç›lm›fl. Bir ‹ç Anadolu klasi¤i (!) daha...
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Tosun Höyük (Aksaray/Eskil): Höyü¤ün kuzey ete¤inden toprak çekilmifl, etekleri yo¤un kaçak kaz›
tahribat›na maruz kalm›fl. Üzerinde ise 9 m çap›nda bir defineci çukuru bulunuyor.

Tu¤lu Höyük (Çorum/U¤urluda¤): Tu¤lu Köyü içinde kalan höyü¤ün yamaçlar›nda, kuzeydo¤usu
daha yo¤un olmak üzere yap›laflman›n yaratt›¤› tahribat görülüyor. Etraf› duvarlarla çevrili olan
höyü¤ün üzerinde ça¤dafl mezarl›k bulunuyor. Ayr›ca do¤u ete¤i kesilerek toprak yol aç›lm›fl.
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Tuzla Höyük (Çorum/U¤urluda¤): ‹lk Tunç Ça¤›’na ait ≈5000 y›ll›k bir höyük. Güneybat›s› toprak yol
açmak için, kuzeybat›s› ise sulama kanal› yapmak için kesilmifl. Ayr›ca bu k›s›mdan, kanal› genifllet-
mek amac›yla toprak çekilmifl. Buras›n›n da bir kültür varl›¤› oldu¤u bilinmiyordu herhalde!

Türbe II (Aksaray/Merkez): Ervah Mezarl›¤›’n›n en yüksek noktas›nda yer alan ‹lk Tunç Ça¤› höyü-
¤ünün üzerinde TV verici direkleri, baz istasyonlar› ve II. K›l›çarslan Türbesi yer al›yor. Höyükteki
yo¤un tahribat›n yan›s›ra, türbede de define amaçl› kaz›lar yap›l›yor.
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Yörükmezar› (Konya/Akflehir): ≈9000 y›ll›k bir Neolitik Ça¤ höyü¤ü. Yo¤un tar›m tahribat›na maruz
kalm›fl ve kalmakta. Bu da yetmemifl, höyü¤ün tam ortas›ndan toprak yol geçirilmifl.

Yukar› Maltepe Höyük (Çorum/‹skilip): Bugün Veletler Köyü’nün alt›nda kalm›fl bir ‹lk Tunç Ça¤›
höyü¤ü. Bat›s› toprak yol yapmak için kesilmifl, güney etkeleri sürülmüfl ve özellikle güney yamac›
evler taraf›ndan tahrip edilmifl.
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Yunak Höyük (Konya/Kulu): ‹lk araflt›rmac›lar taraf›ndan çap›n›n 210 m oldu¤u belirtilen höyü-
¤ün tüm eteklerinden y›llarca toprak al›nm›fl ve al›nmaya devam ediyor. Yo¤un biçimde tahrip
edilen höyük, art›k orijinal formunu tümüyle kaybetmifl.

Yukar› Sö¤ütönü I (Eskiflehir/Merkez): ≈7000 y›ll›k höyük tam tepesine yerlefltirilen GS-154 numa-
ral› yüksek gerilim hatt› ile büyük ölçüde tahrip edilmifl. Etekleri tarla açmak için kesilmifl.
Güneydo¤usunda ise yap›laflman›n yaratt›¤› yo¤un tahribat var.


