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ÖZET 

Konya Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması (Konya Regional Archaeological Survey 

Project, KRASP), Konya Ovası'nın arkeolojik incelemesini amaçlayan 5 yıllık bir 

projedir. KRASP, 60 yıl boyunca yayınlanmış araştırmlar, diğer araştırmacılar tarafından 

şimdiye kadar ihmal edilen marjinal alanda (bozkır ve yaylalarda) yeni bir arazi 

çalışmasıyla birleştirmektedir. 

2018 yılında, KRASP önceki sezonda ortaya çıkan iki ana eğilimi anlamaya odaklandı: 

bir yandan, o bölgenin tarımsal topluluklar tarafından ilk kez nasıl yerleştiğini anlamak 

için Ovanın kuzey yarısını inceledi. Öte yandan, Çarşamba Çayı deltası içinde erken 

karmaşık toplumların geliştiğini keşfetmeye başladı. 

Anahtar Kelimeler: Konya Ovası, Yüzey araştırması, Tarih öncesi 

 

ABSTRACT 

The Konya Regional Archaeological Survey Project (KRASP) is a 5-years survey 

programme dedicated to the archaeological investigation of the Konya Plain, integrating 

over 60 years of earlier research with a new fieldwork study in the marginal area of the 

Plain (the steppe and the highlands), so far neglected by other researchers. 

During the 2018 season, KRASP focused on understanding two main patterns that 

emerged during the previous season: on one hand, it investigated the northern half of the 

Plain to understand when and how the area was first settled by agricultural communities. 

On the other hand, it started exploring how early complex societies developed in the 

central part of the Plain, within the Çarşamba river delta. 

 

 

 

 

 



 4 

HARİTALAR LİSTESİ 

Harita 1. 2018  sezonunda tespit edilmiş buluntu yerleri. 

Harita 2. Geç Tunç Çağı’ndan daha önceki dönemlere tarihlendirilebilecek buluntu 

yerleri (kırmızı) ve Geç Tunç Çağın’dan sonra tarihlendirilebilecek buluntu yerleri 

(yeşil). 

Harita 3. Konya Ovası’nın en büyük tarih öncesi merkezler. 

 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

Şekil 1. 2017 ve 2018 tespit edilmiş buluntu yerlerin daha önce bilindiği oranı.  

Şekil 2. 2017 ve 2018 tespit edilmiş buluntu yerler tiplerin oranı. 

Şekil 3. Sarlak Höyük intansif yüzey araştırması sonuçları. 

Şekil 4. Türkmen-Karahöyük’ün yerleşme planı. 
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GİRİŞ 

Konya Bölgesi Arkeoloji Yüzey Araştırması Projesi, Yrd.Doç.Dr. Michele Massa (Bilecik Şeyh 

Edebali Üniversitesi) başkanlığında ve Oxford Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Dr. Christoph 

Bachhuber’ın yardımcı başkanlığında yürütülmektedir. Projenin amacı, Konya Ovası’nda Klasik 

dönem öncesindeki sosyal, kültürel ve politik dinamikleri araştırmak ve bunları yerel çevresel ve 

iklimsel şartlardaki değişiklikler ışığında değerlendirmektir. Araştırma, özellikle bölgedeki erken 

devletlerin oluşum, gelişim ve çöküşleri ile ilgili olup, Konya Ovası içi ve dışında yaşayan gruplar 

arasındaki etkileşim izlerini anlamaya yöneliktir. Ayrıca, ova içinde yaşamış olan yerleşik ve 

göçebe topluluklar arası ilişkilerin tarihçesini araştırmak için arkeolojik çalışmalara genellikle 

pek sık konu olmayan alanlar (bozkırlar, yaylalar ya da dağlık yerleşimler) ile farklı sit türlerinin 

(höyük dışında kalanlar) keşfini amaçlar. Bahsi geçen analitik girişimlere ek olarak, projenin 

bölgedeki arkeolojik miras tahribatını, uydu görüntüleri, saha ziyaretleri ve geçmiş basılı 

araştırma raporlarının derlenmesi ile tespit etmesi planlanmaktadır. Bölgenin zengin arkeolojik 

mirasını tespit etmek, kayıt altına almak ve değerlendirmek için KRASP, uydu görüntüleri analizi, 

CBS, dijital veri tabanları, GPS aletleri kullanımına ek olarak palaeo-iklim değişiklikleri ve jeo-

arkeolojik araştırmalardan yararlanır.   

 

PROJE SÜRESİ, ÇALIŞMA GÜNLERİ VE KONAKLAMA 

KRASP yüzey araştırmasının ikinci sezonu, resmi olarak 4 Haziran 2018’de başlamış, 6 

Temmuz 2018’de sona ermiştir. Ekip, haftalık tatil günü olan pazar günleri (10 Haziran, 

17 Haziran, 24 Haziran ve 1 Temmuz) ve Ramazan Bayramı nedeniyle 14-16 Haziran 

tarihlerinde çalışmamıştır. Böylece arazide toplamda 22 gün boyunca çalışmalar 

gerçekleştirmiş olduk.  

KRASP proje evi, 4-13 Haziran tarihlerinde Selçuk Üniversitesi Erasmus Konukevi’nde 

kurulmuş iken yüzey araştırmasının ikinci yarısında, 17 Haziran-6 Temmuz tarihleri 

arasında, ekip Karapınar Öğretmenevi’nde kalmıştır.  

 

YÜZEY ARAŞTIRMASI YAPILAN ALAN 

2018 sezonu süresince Konya İli, Çumra İlçesi’nde Yörükcamili, Türkmencamili, 

Arıkören, Taşağıl, Üçhöyük ve Türkmenkarahöyük; Karatay İlçesi’nde ise İsmil, Göçü, 
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Karakaya, Divanlar, Ortakonak, Çengelti, Acıdört, Zincirli, Akbaş, Sakyatan, Yarma, 

Beşağıl, Ağşaklı ve Yağlıbayat’ta yüzey araştırması yaptık (harita 1). 

 

2018 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI SONUÇLARI 

2018 sezonu boyunca KRASP ekibi, 41 buluntu yerinde ilk kez, 2017 sezonunda ziyaret 

edilen 7 buluntu yerinde ise bir kez daha araştırmalar gerçekleştirmiştir. 2017 ve 2018 

sezonlarında, %56’sı tescillenmemiş, toplam 98 buluntu yeri incelenmiştir (şekil 1). Her 

ne kadar sadece Neolitik Dönem ve Demir Devri arasındaki döneme ait buluntu yerlerini 

araştırmayı hedeflediysek de bu zaman diliminin sınırlarının dışında kalan dönemlere 

(Helenistik Dönem’den Orta Çağ’a kadar) tarihli buluntu yerleriyle de karşılaştık. Tüm 

durumlarda buluntu yerlerini koruma altına almak ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne tam ve doğru 

bilgi vermek için her buluntu yerini, detaylı olarak belgeledik. Fakat bu buluntu yerlerinden 

malzeme toplamadık. 

Buluntu yerlerinin yaklaşık yarısını oluşturan höyük yerleşmeleri, Konya Ovası’nın bereketli 

kısmında yoğunlaşırken Bozdağlar ve yamaçları; düz yerleşmeler, mezarlıklar, kaleler ve 

kaya sığınakları da içeren çok daha fazla sayıda buluntu yeri tipine ev sahipliği yapmaktadır 

(şekil 2).  

Her buluntu yerini, tespit edilebilen tüm özellikleriyle doğru ve eksiksiz bir şekilde tarif 

ederek, çok sayıda fotoğraf yoluyla kayıt altına aldık. Aynı zamanda buluntu yerlerinin 

merkezlerinden ve yaklaşık sınırlarından da GPS noktaları aldık. Bunların yanı sıra, 

arkeolojik alanları tahrip eden çeşitli insan faaliyetlerini uydu görüntüsü ve fotoğraflarla elde 

edilen kanıtlarla detaylı olarak kayıt altına aldık. 2018 sezonunda bulunan buluntu yerlerinin 

detaylı bir kataloğu EK 1’de sunulmuştur.  

2018 sezonu boyunca iki ana konu araştırılmıştır: birincisi, doğal su birikintisinden yoksun 

olan ve bu nedenle Konya Ovası’nın güneyinden daha kurak olan kuzey bölgesinin yerleşim 

geçmişi; diğeri ise, bu bölgede karmaşık toplumların ortaya çıkışı ve gelişimidir. Aşağıda 

araştırmalardan elde edilen ilk yorumlardan bazıları yer almaktadır. 

 

Kuzey bozkırın kolonizasyonu 

2018 sezonunun ilk kısmı boyunca, bu alanın ilk kez ne zaman iskân edildiğini anlamak 

amacıyla çabamız çoğunlukla Konya Ovası’nın kuzey kısmındaki buluntu yerlerini 
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ziyaret etmek yönünde oldu. Bu alan, hemen hemen hiçbir doğal nehir yatağı 

bulunmayan, ovanın en kurak kısmıdır ve geçmişte muhtemelen bozkır ve bataklıklarla 

kaplıydı. Büyük oranda emin olarak şunu söyleyebiliriz ki elde ettiğimiz sonuçlara göre 

bu alanın merkezinde Geç Tunç Çağı’ndan daha önceki dönemlere tarihlendirilebilecek 

bir höyük yerleşimi, diğer bir deyişle insanların daimî olarak yaşadığı bir yerleşim yeri, 

bulunmamaktadır ve bu durum alanın batı kısmında Hasan Bahar tarafından da 

doğrulanmaktadır (harita 2). Geç Tunç Çağı’nda daha erken dönemlere tarihlendirilen 

höyükler, yalnızca Toroslar ya da Bozdağlar’ın eteklerinde, muhtemelen daimî su 

kaynaklarına yakın yerlerde bulunmaktadırlar. Bu durum, küçük avcı gruplar bahsi geçen 

alandan faydalanmış olsalar dahi bu alanın, yerleşik çiftçiler tarafından ilk kez MÖ geç 

2. binyıl ya da erken 1. binyılda, muhtemelen ilk sulama kanalları yapıldıktan sonra iskân 

edildiğine işaret etmektedir. İleri sürülen bu görüşün, jeolojik karot örnekleriyle 

sınanması gerekecektir.  

 

Çarşamba Deltası’ndaki karmaşık toplumlar 

2018 sezonunun ikinci kısmında ise Konya Ovası’ndaki şehirleşmenin erken safhalarını 

anlamayı amaçlayan araştırmalarda bulunduk. Bereketli Çarşamba Deltası’ndaki bazı 

höyük yerleşimlerini ziyaret ettik ve yoğun karelajlı yüzey araştırması sonucu özellikle 

Sarlak Höyük’ün (18/079), Erken Tunç Çağı’nın erken dönemlerinde hali hazırda, 20 ha’ı 

bulan, en geniş büyüklüğüne ulaşmış olduğunu gördük (şekil 3). Höyük, bu haliyle 2017 

yılında incelenen Samıh Höyük’le (17/021) karşılaştırılabilir bir büyüklüğe sahiptir ve bu 

durum göstermektedir ki Konya Ovası, Orta ve Batı Anadolu’da Erken Tunç Çağı’na 

tarihli en büyük yerleşimlerden bazılarını bünyesinde bulundurmaktadır. MÖ erken 2. 

binyıl boyunca, Konya-Karahöyük olasılıkla bölgenin egemen merkeziyken, Konya 

Ovası, ovaya girişin denetlenmesi amacıyla savunma duvarlarından oluşan bir çember ile 

çevrelenmişti (harita 3). Bu durum, bölgede Asur Ticaret Kolonileri Çağı’yla çağdaş 

büyük bir şehir-devletinin varlığını göstermektedir.  

Geç Tunç ve erken Demir Çağları (yaklaşık MÖ 1400-1000) boyunca ise Erken Tunç 

Çağı’nın ortalarından beri iskân edilen Türkmenkarahöyük, en geniş boyutuna ulaşmıştır. 

Bu dönemde yerleşim, merkezi höyüğün tepesinde yer alan büyük bir savunma duvarına, 

birkaç uydu höyüğe ve günümüzde modern köy yerleşiminin altında kalmış, büyük fakat 

şu an için pek iyi bilinmeyen bir aşağı yerleşime sahipti (şekil 4). Tüm buluntu yeri, 
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olasılıkla 80 ila 120 ha boyutunda bir alan kaplamaktadır ve böylelikle, Konya Ovası’nın 

en büyük yerleşimi, Orta Anadolu’nun ise en büyük yerleşimlerinden biri konumunda 

bulunmaktadır. Önümüzdeki yıl, yerleşimin farklı zaman dilimlerindeki boyutlarını tespit 

etmek üzere drone analizi ve yoğun yüzey araştırması yapılacaktır. 

 

ARAZİ ÇALIŞMASI SONRASI YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Yüzey araştırması sırasında toplanan tüm malzeme, 31 envanterlik ve 21 etütlük eser 

hariç, Konya Müze Müdürlüğü’nün izniyle daha detaylı bir inceleme için Bilecik Şeyh 

Edebali Üniversitesi’nin arkeoloji laboratuvarına götürülmüştür. 

2018 sezonunda Konya Ovası’nın tarih öncesi dönemlerindeki takas ve ticaret ağlarını 

daha iyi anlayabilmek için Dr. Amy Richardson (Oxford University), taşınabilir XRF 

spektrometresiyle Erken Tunç Çağı çanak-çömleği ve prehistorik yontma taşlar için 

köken analizi yapmıştır. İncelenen eserde hiçbir tahribata mahal vermeyen bu yöntem; 

(a) Konya Ovası’nda bulunan MÖ 3. binyılın iki ana çanak-çömlek üretim merkezinin 

saptanmasını, 

(b) Konya Ovası’nda ele geçirilen obsidiyenlerin, birkaç parça Doğu Anadolu ve 

Melos’tan olmak üzere, çoğunlukla Kapadokya’daki Göllü Dağ ya da Nenezi Dağı’ndan 

(yaklaşık %90) geldiğinin anlaşılmasını sağlamıştır. 

Çizimciler, çeşitli seramik ve taş alet uzmanları, Eylül 2018 ve Mayıs 2019 tarihleri 

arasında 2019 yılında yayımlanması planlanan makaleler için Bilecik Üniversitesi’nin 

arkeoloji laboratuvarında çalışmalar yapacakladır.  

Buna ek olarak, 2018 sezonu boyunca birkaç ulusal üniversitede analiz edilmek üzere 

arkeolojik örnekler toplanmıştır. İlk grup örnekler, TÜBİTAK Marmara Araştırma 

Merkezi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Hızlandırılmış Kütle Spektroskopi 

Laboratuvarı'na göndermeyi planladığımız altı karbon örneğinden (2018-1, 2018-5, 

2018-11, 2018-12, 2018-13, 2018-14) oluşmaktadır. Söz konusu örnekler, üç farklı 

yerleşimde (Emirler Höyük -17/34; Kuruhöyük -18/78; Sarlak Höyük -18/79) saptanmış 

olan defineci çukurlarından elde edilmiştir. Örnek alınan üç yerleşimdeki bu çukurlar, 

yüzeye çok yakın ve benzer çömlek formları ve mal grupları içeren yangın tabakalarını 

kesmişlerdir. Bu durum, yıkım tabakalarının, bu yerleşimlerin her birindeki iskânın 
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sonunu işaret ettiğini düşündürmektedir. Yapılacak olan radyokarbon analizleri söz 

konusu durum için doğru bir tarihleme sağlayacaktır. 

İki yerleşimden (Kuruhöyük -18/78; Sarlak Höyük -18/79) elde edilen ve olasılıkla süt 

ürünlerinin üretiminde kullanılmış olan yedi adet kap parçası (2018-3, 2018-4, 2018-6, 

2018-7, 2018-8, 2018-9, 2018-10) Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Ar-Ge 

Laboratuvarı'na gönderilecektir. Kapların işlevlerini doğrulamak amacıyla parçalar, lipit 

analizine tabi tutulacaklardır. Bu örnekler, Erken Tunç Çağı’na tarihli birkaç pişmiş 

toprak süzgeç ve akıtacaklı küplerden oluşmaktadırlar ve Yarıkkaya (Boğazköy) erken 

Kalkolitik Dönem örnekleriyle büyük benzerlik göstermektedirler. Yarıkkaya 

örneklerinin, süt ürünleri üretimiyle ilişkili kaplar oldukları lipit analizi ile kanıtlanmıştır. 

Fakat biz yine de bu sonuçları, Boğaziçi Üniversitesi’nde kendi örneklerimizi de analiz 

ettirerek doğrulatmak istiyoruz.  

Son olarak, Türkmenkarahöyük V’ten (18/85) gelen bir maden cürufu (2018-15) da 

Boğaziçi Üniversitesi Arkeometri Laboratuvarı'nda analiz edilecektir. Bugüne kadar 

Konya Ovası’nda Geç Tunç Çağı’na tarihli bir maden işliği olduğu düşünülmemekteydi. 

Bu nedenle, bu cüruf buluntusu büyük önem arz etmektedir. Buna ek olarak, cürufun 

büyük bir merkezi yerleşimle bağlantılı bir aşağı şehrin sınırında ele geçmiş olması, 

yukarı şehrin dışında yer alan olası maden işliklerinin varlığının da bir göstergesidir. 

Yapılacak olan bu analiz, MÖ 2. binyılın sonlarında kullanılmış olan metalürji 

teknolojisinin anlaşılabilmesine de yardımcı olacaktır. 

 

BILIMSEL ETKINLER 

2018 sezon sonuçlarının, akademik yıl 2018/2019 için planlanan aşağıdaki makalelerde 

yayınlanacak: 

Massa M., C. Bachhuber, F. Şahin, Y. Tuna, N. Kolankaya (baskıda), ‘Konya İli, Karatay 

ve Çumra İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması 2017 Yılı’, Araştırma Sonuçları 

Toplantısı. 

 

Massa M., C. Bachhuber, F. Şahin, Y. Tuna, N. Kolankaya (yayına hazırlanıyor), ‘Konya 

İli, Karatay ve Çumra İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması 2018 Yılı’, Araştırma 

Sonuçları Toplantısı. 
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Massa M., C. Bachhuber, F. Şahin, Y. Tuna, N. Uzun (yayına hazırlanıyor), 'The Konya 

Regional Archaeological Survey Project (KRASP): results from the 2018 season', 

Anatolica. 

 

Kolankaya N., M. Massa ve C. Bachhuber (yayına hazırlanıyor), 'The Konya Regional 

Archaeological Survey Project (KRASP): the lithic industry', Anatolia Antiqua. 

 

Richardson A., Kolankaya N., Massa, M. ve C. Bachhuber (yayına hazırlanıyor), 

'Exchange networks in central Anatolia: a view from the chipped stone assemblages of 

the Konya Plain', Journal of Mediterranean Archaeology.   

 

Tuna Y. ve M. Massa (yayına hazırlanıyor), ‘Specialisation in pottery production and 

exchange: a case study from the central Anatolian Early Bronze Age’, Antiquity. 

 

Buna ek olarak, 2018 yazında yaptığımız çalışmaları arkeolojiyle ilgilenen daha geniş bir 

kitleye duyurmak amacıyla bir internet sitesi (www.krasp.net) oluşturduk. Site şu an için 

sadece İngilizce içeriğe sahip olsa da yakın bir zamanda içeriğin Türkçe çevirisini de 

sağlayacağız.  

 

DESTEKLEYEN DIĞER KURULUŞLARLA SÜRDÜRÜLEN 

İŞBIRLIĞI 

KRASP 2018 sezonu İngiliz Arkeoloji Enstitüsü “Small Grant” (5000₤), Oxford 

Üniversitesi, Averay Wainwright Fonu (4000₤), Luwian Studies Foundation (5000€) ve 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (10800TL) tarafından 

desteklenmiştir. 

 

http://www.krasp.net/
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MALI ETKINLIKLER 

Proje, 2018 sezonundaki arkeolojik bulguları belgelemek için fotoğraf malzemeleri satın 

aldı (tablo 1). 

Buna ek olarak, jeolojik analizler için Harita Genel Komutanlığı’ndan iki 1:250.000 raster 

topografik harita ve 32 1:25.000 vektörel hidrografya haritası alindi.  

Toplam, 10.159,00 TL (KDV dahil) harcanmıştır. 

 

Eser Miktar Fiyat KDV Toplam 

Canon EOS 700D 18-135mm Is Lens İle Birlikte  1 2754 495,72 3249,72 

Canon Lp-E8 Pil  1 194 34,92 228,92 

SanDisk 64GB Fotoğraf Makinesi Hafıza 

Kartı 1 106,6 23,4 130 

Delsey Toppix 204 Fotoğraf makinesi çantası 1 69,7 15,3 85 

Canon 60MM F2.8 Macro Lens 1 1354,64 297,36 1652 

SLİK Tripod 1 405,9 89,1 495 

Vektörel 1:25.000 harita 32 16,4 3,6 20 

Raster 1:250.000 harita 2 3524,7044 773,7156 4298,42 

TOPLAM   8425,9 1733,1 10159,06 

 Tablo 1. Mali etkinlerin listesi. 

 

SONUÇ 

Çok sayıdaki höyüklerin yanında düz yerleşmeleri, kaleleri, devşirme malzemeleri, mezar 

ve mezarlıkları, dağınık halde bulunan arkeolojik eserleri, kaya sığınaklarını, dini yapıları 

ve taş ocaklarını da inceledik. Her buluntu yerini, göze çarpan tüm özellikleriyle doğru 

ve eksiksiz bir şekilde tarif ederek ve çok sayıdaki fotoğrafla kayıt altına aldık. Aynı 

zamanda buluntu yerlerinin merkezlerinden ve yaklaşık sınırlarından da GPS noktaları 

aldık. Bunların yanında insanların arkeolojik alanları tahrip eden çeşitli insan 

faaliyetlerini uydu görüntüsü ve fotoğrafik kanıtlarla detaylı olarak kayıt altına aldık. 

Yüzey araştırması sırasında toplanan tüm malzeme, 31 envanterlik ve 21 etütlük eser 

hariç, Konya Müze Müdürlüğü’nün izniyle daha detaylı bir inceleme için Bilecik Şeyh 
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Edebali Üniversitesi’nin arkeoloji laboratuvarına götürülmüştür. Çizimciler, çeşitli 

seramik ve taş alet uzmanları Eylül 2018 ve Mayıs 2019 tarihleri arasında 2018 yılında 

yayımlanması planlanan makaleler için çalışmalar yapacakladır.  
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HARİTALAR

 

Harita 1. 2018  sezonunda tespit edilmiş buluntu yerleri. 

 

 

Harita 2. Geç Tunç Çağı’ndan daha önceki dönemlere tarihlendirilebilecek buluntu yerleri 

(kırmızı) ve Geç Tunç Çağın’dan sonra tarihlendirilebilecek buluntu yerleri (yeşil). 
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Harita 3. Konya Ovası’nın en büyük tarih öncesi merkezler. 
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ŞEKİLLER 

 

Şekil 1. 2017 ve 2018 tespit edilmiş buluntu yerlerin daha önce bilindiği oranı. 

 

 

Şekil 2. 2017 ve 2018 tespit edilmiş buluntu yerler tiplerin oranı. 

 

44%

Daha önce

Bilinen

yerler

56%

Yeni

keşifler

Höyük
45%

Nekropol
16%

Düz yerleşme
13%

Spolia 
9%

Kale
5%

Tümülüs
5%

Yontmataş 
yoğunluğu

3%

Kayaaltı sığınak
2%

Taş ocağı
2%



 16 

 

Şekil 3. Sarlak Höyük intansif yüzey araştırması sonuçları. 

 

 

Şekil 4. Türkmen-Karahöyük’ün yerleşme planı. 
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EK 1: 2018 SEZONU BULUNTU YERİ KATALOĞU 

KRASP 18/58: Eşek Tömeği Höyük 

Tarih: 4 Haziran 2018 

Köy: Çengilti 

Konum: Konya-Aksaray karayolunun hemen güneyinde, Çengilti Köyü'nün yaklaşık 2.4 

km doğusunda yer almaktadır,  

Tescil durumu: Tescilli değil  

Sit tipi:  Yerleşme (höyük) 

Tahribat: Yağma çukurları, tarım 

Tahribatın derecesi: Orta 

Buluntu yeri tarifi: Tek koni, 200 m çapında ve 4-5m yüksekliğinde bir höyüktür. 

Tamamen tarım alanı olarak kullanılmaktadır. 

Malzeme: Erken(?)/Geç Demir Çağı, Hellenistik 

KRASP 18/59: Zencirli Han Höyük 

Tarih: 4 Haziran 2018 

Köy: Zencirli 

Konum: Konya-Aksaray karayolu tarafından ortadan ikiye bölünmüş durumda olan 

Zencirli Köyünün yaklaşık 1.3 km kuzey-batısında yer almaktadır,  

Tescil durumu: Tescilli  

Sit tipi:  Yerleşme (höyük), devşirme, yapı. 

Tahribat: Yağma çukurları, yol 

Tahribatın derecesi: Az 

Buluntu yeri tarifi:. Nispeten küçük höyüklerden oluşan (en az dokuz) büyük bir höyük 

kümesi içinde yer alan, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda yaklaşık 750x350m 

boyutlarında bir höyüktür. Karayolu ile ortadan kesilmiştir. Burada olasılıkla Roma 

dönemi (?) firiz ve dekoratif haçlı bir taş, ve Erken Orta Çağ dönemine ait bir kaç 

devşirme taşın da kullanılarak inşaa edilmiş olan büyük bir bina (muhtemelen 150-200 

yıllık bir han) yer almaktadır. Köyün içinde ise, yine devşirme olarak kullanılmış olan 

birkaç sütun ve su havuzu olarak kullanılmış frizli taşlar saptanmıştr. Bu örnekler Han’da 

bulunan örnekler ile örtüşmektedir. 

Malzeme: Geç Tunç Çaği (?), Geç Demir Çağı, Hellenistik, Roma dönemi (?), Orta Çağı, 

Osmanlı 
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KRASP 18/60: Acıdört Höyük 

Tarih: 4 Haziran 2018 

Köy: Acıdört 

Konum: Konya-Aksaray karayolunun 3.3 km güneyinde, Acıdört Köyünün yaklaşık 800 

m kuzey-batısında yer almaktadır, Höyüğün 1 km batısında ise büyük bir kanal yer 

almaktadır. 

 

Tescil durumu: Tescilli  

Sit tipi:  Yerleşme (höyük) 

Tahribat: Tahribat yok 

Tahribatın derecesi: Tahribat yok 

Buluntu yeri tarifi: Her biri 2-3m'den yüksek olmayan küçük höyüklerin oluşturduğu 

büyük bir höyük kümesi (en az 15) içinde yer alan bir höyüktür Alan kuzeydoğu-

güneybatı yönünde 1100m ve kuzeybatı-güneydoğu yönünde ise 450m ölçülerindedir. 

Malzeme: Hellenistik, Orta Çağı 

KRASP 18/61: Ortakonak Karahöyük 

Tarih: 5 Haziran 2018 

Köy: Ortakonak 

Konum: Yaklaşık 800m güneyindeki Ortakonak köy sınırları dışında yer almaktadır. 

Tescil durumu: Tescilli değil   

Sit tipi:  Yerleşme (höyük), spolia 

Tahribat: Tahribat yok 

Tahribatın derecesi: Tahribat yok 

Buluntu yeri tarifi: Çoğunlukla Orta Çağ çanak çömleği veren, ancak Hellenistik çanak 

çömleği, cam parçaları ve sikke gibi daha erken buluntulara da sahip olan 4m 

yüksekliğinde, 450x250 m ölçülerinde tek koni bir höyüktür. Ortakonak köyünde, 

devşirme olarak kullanılmş olan birçok sütun ve Yunanca yazılmış bir mezar taşı 

saptanmıştır. Devşirme malzemenin olduğu alan tescilli olup höyük tescilli değildir.  

Mezar taşı yazıtı: 

 

ΕΝΘΑΔΕ ΚΑ- 

ΤΑΚΙΤΕ ΑΝΗΡ 
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ΕΥΛΑΒΗC  ΚΕ 

ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΞΙΟ 

ΖΩΤΙΚΟC ΠΡΕC 

ΑΠΟΤΑΚΤΙΤΗC 

ΥΕΙΟC ΛΟΥΚΙΟΥ  

ΑΝΕCΤΗCΕΝ Η 

ΕΞΑΔΕΛΦΗ  

ΜΟΥ ΑΜΜΙΑ ΤΗΝ 

... CΤΗΛΗΝ ΤΑΥ- 

ΤΗΝ ΖΩCΑ 

ΜΝΗΜΗC ΧΑ 

ΡΙΝ + 

 

"Burada dindar ve inançlı adam, erdemli bir hayat süren Apotaktites Rahibi Loukios oğlu 

….. yatmaktadır. Kuzeni Ammia bu steli yaşarken anısı için dikti." 

Malzeme: Demir Çağı, Hellenistik, Orta Çağı 

KRASP 18/62: Eski Tatlıkuyu Höyük 

Tarih: 5 Haziran 2018 

Köy: Acıdört 

Konum: Yerleşme, Acıdört'ün 3,4 km doğusunda yer almaktadır. 

Tescil durumu: Tescilli değil   

Sit tipi:  Yerleşme (höyük), spolia 

Tahribat: yol 

Tahribatın derecesi: az 

Buluntu yeri tarifi: 250x300m büyüklüğünde ve 2-3m yüksekliğinde küçük bir höyüktür. 

Çok az yüzey görünürlüğü nedeniyle, çok az saptanan çanak çömlek örneklerine gore 

höyük, Orta Çağ / Osmanlı Dönemine tarihlendirildirilmiştir. Köy camisinin etrafında ve 

duvarlarında devşirme malzeme saptanmıştır. Bunlar arasında Bizans kilisesinden 

templon, dekoratif panellere sahip bir su teknesi ve Antik Gregçe yazıtlı bir mezar steli 

yer almaktadır. 

Malzeme: Orta Çağı, Osmanlı 
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KRASP 18/63: Karakaya Höyük 

Tarih: 7th Haziran 2018 

Köy: Karakaya 

Konum: Karakaya Köyünün yaklaşık 200 m güneybatısında yer almaktadır. 

Tescil durumu: Tescilli   

Sit tipi:  Yerleşme (höyük), spolia, necropolis (pits) 

Tahribat: tarım, yağma çukurları 

Tahribatın derecesi: orta 

Buluntu yeri tarifi:). 4-5 metre yüksekliğinde, 150 m çapında tek konili bir höyüktür. 

Çitle çevrili olan höyüğün doğu tarafı akasya ağaçları ile çevrili olup, batı ve güney 

tarafları tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Oldukça fazla olan tahribat çukurlarından, 

muhtemelen Orta Çağa ait gömü alanine işaret eden veriler vardır. Höyüğün kuzey-doğu 

kesiminde M.Ö. 3. / 2. Binyıl dönemlerine ait malzeme yoğunluğu görülürken çoğunluğu 

daha geç döneme (Demir Çağı; Hellenistik) işaretvetmektedir. Köy içinde bir sütun 

tanburu tespit edilmiştir. 

Malzeme: ETÇ sonu, 2. binyıl, Demir Çağı (?), Hellenistik 

KRASP 17/22 Akarca Kayaaltı Sığınağı 

Tarih: 7 Haziran 2018 

Köy: Karakaya 

Konum: Karakaya’nın yaklaşık 4 km kuzey-kuzeydoğusunda, Bozdağlar’ın batı 

eteğinde, ovanın ve dağların birleştiği bir alanda yer almaktadır. Buluntu yerine kuzeye 

doğru birkaç kilometre mesafede bulunan kum ocağına giden toprak yol takip edilerek 

ulaşılabilmektedir. 

Tescil durumu: Tescilli  

Sit tipi: Yerleşme (kaya barınağı) 

Tahribat: yağma çukurları 

Tahribatın derecesi: yoğun 

Buluntu yeri tarifi: Buluntu yeri, eski bir göl kıyısı ve Bozdağlar’ın küçük mağaralar ve 

kaya sığınakları ile dolu olan aşınmış kumtaşı ve kireçtaşından oluşan batı yamaçları 

arasında yer almaktadır. Bu kaya sığınaklarının üç tanesinde, bilhassa kaya sığınağı 1’de, 

obsidyen, çakmaktaşı ve prehistorik malzemeler bulunmuştur. Bu sığınak, 2-3 m 

yüksekliğinde ve 10 m uzunluğunda bir mağaraya sahiptir ve mağarayı ve önündeki terası 
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hedef alan yağma çukurları nedeniyle, çok sayıda malzeme gözlenebilmiştir. Birkaç 

Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem aletleri ve daha geç dönem (Kalkolitik-Erken Tunç 

Çağı?) daha kaba obsidyen ve çakmaktaşı/çört aletler toplanmıştır.  Bazı çanak-çömlek 

parçaları da daha geç bir dönem (Kalkolitik/Erken Tunç Çağı?) iskânına işaret etmektedir. 

Birkaç metre güneyde bulunan, kaya sığınağı 2’de de benzer malzemeler bulunmuştur. 

Birkaç yüz metre kuzeyde bulunan kaya sığınağı 3 civarında ise daha az miktarda biraz 

daha geç prehistorik (Kalkolitik/Tunç Çağı?) yontma taş aletleri ve birkaç Tunç Çağı 

çanak-çömlek parçası toplanmıştır. 

Malzeme: Geç Kalkolitik, ETÇ I ve Orta Çağı seramik, Akeramik Neolitik yontmataşı 

 

KRASP 18/64: Göktepe Höyük 

Tarih: 7 Haziran 2018 

Köy: Karakaya 

Konum: Bozdağlar'ın batı yamaçlarında Karakaya köyünün 3 km doğusunda yer 

almaktadır. 

Tescil durumu: tescill   

Sit tipi:  yerleşme (höyük), düz yerleşme, yapılar 

Tahribat: yağma çukurları 

Tahribatın derecesi: az 

Buluntu yeri tarifi: Yerleşme, küçük höyüklerin büyük bir kümelenmesi şeklindedir. 

Ayakta kalmış bazı binalar (bir asırdan fazla olmayan), birkaç demir cürufu, Hellenistik 

/ Roma, Orta Çağ ve Osmanlı dönemlerine ait çanak çömlek yoğunluğu gözlemlenmiştir. 

Malzeme: Hellenistik/Roma dönemi, Orta Çağı ve Osmanlı 

 

KRASP 18/65: Göçü Höyük 

Tarih: 7 Haziran 2018 

Köy: Göçü 

Konum: Göçü Köyünün 1.3 km güneyinde yer almaktadır. 

Tescil durumu: tescilli değil   

Sit tipi:  yerleşme (höyük) 

Tahribat: modern mezarlık, tarım 

Tahribatın derecesi: az 
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Buluntu yeri tarifi: Yerleşim yeri, 4-5 m yüksekliğinde ve 150 m çapında tek konili bir 

höyüktür. Yakın dönem mezarlığı (bazı geç Osmanlı dönem mezar taşları ile) olarak 

kullanılmakta olup çevresi tarım alanları olarak kullanılmaktadır. Olasılıkla MÖ 2. 

Binyıl, Demir Çağı (?) ve Hellenistik döneme ait çanak çömlek parçaları tüm yüzeyde 

görülmektedir. Buradan ele geçen bir ok parçası yerleşmenin Neolitik (Aseramik?) 

dönemde de iskan edildiğini göstermektedir. 

Malzeme: Hellenistik seramik, Neolitik ok ucu 

 

KRASP 18/66: Sarıserçe Höyük 

Tarih: 7 Haziran 2018 

Köy: Yarma 

Konum: Göçü Köyü'nün 4 km güney-güneydoğusunda, Yarma Köyünün ise 4 km 

kuzeydoğusunda büyük bir kanalın yanında yer almaktadır. 

Tescil durumu: tescilli değil   

Sit tipi:  yerleşme (höyük), nekropol (çukur) 

Tahribat: yağma çukurları, kanal, tarım 

Tahribatın derecesi: çok yoğun 

Buluntu yeri tarifi: Yörede büyük küme oluşturan küçük hötüklerinden ortasında yer 

alan orta ölçekli bir höyüktür. Orta kesiminden bir sulama kanalı ile kesilmiş, üzerinde 

tarımın yapıldığı yerleşmede oldukça fazla sayıda tahribat çukuru görülmüştür. 

Hellenistik ve Geç Antik dönem malzemleri höyüğün tüm yüzeyinde saptanmıştır. Geç 

evrede yangın tabakası izleri (yanmış çanak çömlek ve kömürleşmiş buğday tohumları) 

saptanmıştır. Bazı kalıntılar merkezi höyük ile doğu höyüğü arasındaki kısmın küçük bir 

mezar alanı olarak kullanıldığını göstermektedir. Çok sayıda cam ve fayans parçaları yer 

almaktadır 

Malzeme: Hellenistik/Roma dönemi, Orta Çağı 

 

KRASP 18/67: Akbaş Kaya Mezarları 

Tarih: 8 Haziran 2018 

Köy: Akbaş 

Konum: Bozdağlar'ın batı yamaçlarında, köyün 400 m güneyinde yer almaktadır. 

Tescil durumu: tescilli değil   
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Sit tipi:  nekropol (oda mezarları) 

Tahribat: Malzemelerin devşirilerek yeniden kullanılması 

Tahribatın derecesi: az 

Buluntu yeri tarifi: Bu alan, Bozdağlar'ın batı yamacında Ovadan birkaç metre yukarıda 

yer almaktadır. Nispeten yumuşak olan kayalara oyulmuş küçük kaya mezarlarından 

oluşur. Mezarların bir kısmı birden fazla oda ve nişe sahiptir. Bu mezarlar çobanlar 

tarafından hayvan barınağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu barınakları daha korunaklı 

hale getirmek için de çeşitli duvarlar eklenmiştir. Çok az saptanan malzeme olasılıkla 

Osmanlı İmparatorluğu / Orta Çağ dönemini göstermektedir. 

Malzeme: Roma dönemi (?), Orta Çağı 

 

KRASP 18/68: Aşılık Beli Tümülüsü 

Tarih: 8 Haziran 2018 

Köy: Divanlar 

Konum: Divanlar'ın merkezinden 4.6 km doğu-güney-doğuda, Üçkuyular Yaylası ile 

Divanlar'ı bağlayan toprak yolun 200m kuzey-batısında yer almaktadır. 

Tescil durumu: tescilli değil   

Sit tipi:  nekropol (tümülüs) 

Tahribat: yağma çukurları 

Tahribatın derecesi: çok yoğun 

Buluntu yeri tarifi: Saha, Konya Ovası'na bakan bir sırt üzerinde, muhtemelen 1-1.5 m 

yüksekliğinde, 3 m çapında bir taş yığma tümülüsüdür. Kaçak kazı çukurları yoğun bir 

tahribatı göstermektedir. Bu tahribatlar tarihleme için gerekli tüm arkeolojik verilerin 

kaybına neden olmuştur.  Muhtemelen son göçer topluluklara ait olmalı. 

Malzeme: yok 

 

KRASP 18/69: Kilise Tepe 

Tarih: 8th Haziran 2018 

Köy: Karakaya 

Konum: Karakaya'nın 5.7 km kuzey-doğusunda, modern bir taş ocağı üzerinde, tüm 

ovaya bakan bir tepenin üzerinde yer almaktadır. 

Tescil durumu: tescilli değil   
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Sit tipi:  kutsal bina (kilise) 

Tahribat: yağma çukurları 

Tahribatın derecesi: yoğun 

Buluntu yeri tarifi:  Kilise tepenin en üst noktasında yer almaktadır. Güney-doğuda 

yaklaşık 40 m'lik küçük bir şapel, güney yamaçlarda birkaç küçük bina ve en az 4 metre 

yüksekliğindeki büyük bir sarnıç yer almaktadır. Kilisenin kuzeydoğusunda 350 m. 

yüksekliğindeki modern ocağın kuzeyinde, anakayadan kesilmiş birkaç dikdörtgen 

mezar, buradaki kaçak kazı çukurlarından izlenebilmiştir. Bütün binalar da kaçak 

kazıcılar tarafından oldukça yoğun bir tahribata uğramıştır. 

Malzeme: Orta Çağı (toplanmamış) 

 

KRASP 17/02: Türkmenkarahöyük 

Tarih: 9 Haziran 2018 

Köy: Türkmenkarahöyük 

Konum: Modern Türkmenkarahöyük Köyü’nün eteklerinde yer almaktadır.  

Tescil durumu: tescilli 

Sit tipi: yerleşme (höyük) 

Tahribat: modern binalar, yağma çukurları  

Tahribatın derecesi: yoğun 

Buluntu yeri tarifi: Oldukça büyük ebatlı bir höyüktür ve 40 km uzaklıktan (örneğin, 

Kızıldağ, Beşağıl’dan İsmil’e giden yoldan) dahi görülebilmektedir. Yerleşim kesinlikle 

önemli bir bölgesel merkezdir. En az 30 m yüksekliğinde, 900x700 m ebadındadır ve şu 

an bilinmeyen, oldukça büyük bir aşağı şehre sahiptir. Uydudan geç dönem (Demir Çağı? 

Helenistik?) sur duvarları açıkça görülebilmektedir. Höyük yüzeyinde yağmur suyu 

kaynaklı erozyon sonucu oluşan kanallardan birini biraz daha detaylı incelediğimizde 

höyük yüzeyinin 10-15 m aşağısında Erken Tunç Çağı tabakaları olduğu tespit edilmiştir. 

Höyüğün yamaçlarında modern köy bulunmaktadır ve tahribat iskân alanının hemen her 

yerinde görülebilmektedir. Bunun yanında höyüğün tepe noktasında birçok yağma çukuru 

ve tepeye çıkan bir yol da tahribata neden olmuştur. Tepe noktası, dikilen bir bayrak 

direği ve bir modern yapı nedeniyle de zarar görmüştür. Aynı zamanda höyüğün 

merkezinde oldukça derin (5-10 m yüksekliğinde) erozyon kanalları da bulunmaktadır. 
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2018 yılı çalışmaları içinde yerleşme tekrar ziyaret edilmiştir. Bu yıl ki çalışmalarda 

höyükte intensiv yüzey araştırması yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonunda yerleşmede 

Erken, Orta, Geç Tunç Çağı yanı sıra Demir Çağı ve Hellenistik Dönem de saptanmıştır.  

Malzeme: ETÇ II, ETÇ III, Orta Tunç Çağı, Geç Tunç Çaği, Demir Çağı, Hellenistik 

dönem çanak çömlek parçaları, 2 küçük kap, çeşitli dönemlere ait pişmiş toprak 

dikdörtgen ya da pyramidal ağırlıklar. 

 

KRASP 18/70: Şehristan Höyük 

Tarih: 11 Haziran 2018 

Köy: Sakyatan 

Konum: Sakyatan'ın merkezinden 4.2km kuzey-kuzeybatıda yer almaktadır 

Tescil durumu: tescilli  

Sit tipi:  yerleşme (höyük), nekropol (çukur) 

Tahribat: yağma çukurları, tarım, yol 

Tahribatın derecesi: orta 

Buluntu yeri tarifi: Höyük tek koni şeklinde olup yaklaşık 250x140 m boyutlarında ve 

6-7 m yüksekliğindedir. Yüzeyi neredeyse tümüyle çalılarla kaplı olduğu için 

görünürlüğü zorlaştırmaktadır; Kaçak kazı çukurları azdır. Bu alandaki seramikler, çok 

parçalanmış durumdadır. Bunun nedeni höyüğün köyün mera alanı olarak 

kulanılmasından kaynaklı tahribat dolayısıyla olmuş olmalıdır. Ele geçen çanak çömlek 

Hellenistik ile Orta Çağı arası döneme işaret etmektedir. 

Malzeme: Hellenistik, Roma dönemi (?), Orta Çağı (toplanmamış) 

 

KRASP 18/71: Kocabel Höyük 

Tarih: 12 Haziran 2018 

Köy: Türkmenkarahöyük 

Konum: Türkmenkarahöyük Köyü'nün 3.3 km kuzey-kuzeybatısındaki alanda modern 

bir sulama kanalına yakın yer almaktadır. 

Tescil durumu: tescilli değil   

Sit tipi:  yerleşme (höyük) 

Tahribat: yağma çukurları, kanal, yol 

Tahribatın derecesi: orta 
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Buluntu yeri tarifi:  Saha, düz ovalarla ayrılan üç küçük höyükten oluşmakta olup, Konya 

Ovası'nda yer alan geç dönemlerine ait bir yerleşim modeli sergilemektedir. Höyük 1: 

250x200m çapında ve 4-5m yüksekliğindedir. 

Malzeme: Geç Tunç Çaği, Erken/Geç Demir Çağı, Hellenistik 

 

KRASP 18/72: Kar Tepe Höyüğü 

Tarih: 12 Haziran 2018 

Köy: İsmil 

Konum: İsmil köyün merkezinin 6.4 km güneydoğusunda, tarla yolunun kenarında. 

Tescil durumu: tescilli değil   

Sit tipi:  yerleşme (höyük) 

Tahribat: yağma çukurları, kanal, yol 

Tahribatın derecesi: orta 

Buluntu yeri tarifi: 3 m yüksekliğinde, 90x70 m çapında tek konili bir höyüktür. Hemen 

doğusundaki bir kanal, arkeolojik tabakaları göstermektedir. Höyüğün büyük bir 

çoğunluğunda tarım yapılmaktadır. 

Malzeme: Orta Tunç Çaği, Geç Tunç Çaği, Demir Çağı ve Hellenistik; Neolitik (?) ok 

ucu 

 

KRASP 18/73: Çerge (Bağlar) Höyüğü 

Tarih: 19 Haziran 2018 

Köy: Arıkören 

Konum: Arıkören köyün merkezinin 2.2 km kuzeydoğusunda, hızlı tren hattın kuzeyinde 

ve küçük bir sırt üzerindedir. 

Tescil durumu: tescilli 

Sit tipi:  yerleşme (höyük) 

Tahribat: Yağma çukurları 

Tahribatın derecesi: orta 

Buluntu yeri tarifi: Konya Ovası'na bakan alçak bir sırtın üzerinde yer alan ve tek konili 

olan höyük 150 m çapında ve 3-4 metre yüksekliğindedir. Tamamen çalılarda kaplı 

yerleşmenin orta ve kuzey kesimlerde birçok kaçak kazı çukuru yer almaktadır. 

Malzeme: Erken Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı 
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KRASP 18/74: Sincikaşı Höyük 

Tarih: 19 Haziran 2018 

Köy: Arıkören 

Konum: Arıkören Köye'nin merkezinin 2.3 km güneydoğusundadır. 

Tescil durumu: tescilli 

Sit tipi:  yerleşme (höyük) 

Tahribat: Yağma çukurları, yol 

Tahribatın derecesi: Orta 

Buluntu yeri tarifi: Konya palaeolitik dönem göl sınırlarının güney kenarlarına bakan bir 

sırtın üzerinde yer alan, tek-koni biçimli höyük 150 m çapında ve 3-4 metre 

yüksekliğindedir; Yerleşimde birkaç büyük kaöçak kazı çukuru saptanmıştır.  

Malzeme: Demir Çağı, Hellenistik 

 

KRASP 18/75: Lille (İnli) Höyük 

Tarih: 19 Haziran 2018 

Köy: Yörükcamili 

Konum: Yörükcamili'nin Kuzucu ile bağlandığı yolda Yörükcamili'nin 3.8 km 

güneybatısında yer almaktadır. 

Tescil durumu: tescilli 

Sit tipi:  yerleşme (höyük) 

Tahribat: Yağma çukurları, yol 

Tahribatın derecesi: orta 

Buluntu yeri tarifi: Yaklaşık 200x250m çapındaki doğal bir yükseltide yer alan tek konili 

bir höyüktür. 10m yüksekliğinde bir dolguya sahiptir. Çok sayıda kaçak kazı çukuru 

yamaçlarda ve tepede tespit edilmiştir. Höyüğün batı tarafı eteklerine moloz dökülmüştür.  

Yerleşmede Orta Kalkolitik / Geç Kalkolitik'ten Demir Çağı'na kesintisiz yerleşim olduğu 

saptanmıştır. 

Malzeme: Orta Kalkolitik/Geç Kalkolitik, ETÇ I, ETÇ II, ETÇ III, Orta Tunç Çağı, Geç 

Tunç Çağı, Demir Çağı 

 

KRASP 18/76: Taşağıl Mezarlık Höyüğü (Üçhöyük III) 
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Tarih: 20 Haziran 2018 

Köy: Taşağıl 

Konum: Taşağıl köy merkezinin 1.5 km kuzey-kuzeydoğusunda, modern bir kanalın 

yakınında yer almaktadır. 

Tescil durumu: tescilli değil  

Sit tipi:  yerleşme (höyük) 

Tahribat: Modern mezarlık, tarım 

Tahribatın derecesi: orta 

Buluntu yeri tarifi: Batıda ve doğuda aşağıya yerleşmeye sahip 300m çapında ve 7-8m 

yüksekliğinde çift koni bir höyüktür. Güneydeki koni (höyük 1) 3-4 m yüksekliğindedir 

ve hemen hemen tamamı mezarlık olarak kullanılmaktadır: doğu ve batı kesimi modern 

mezarlık iken, merkezde ise Osmanlı ve Selçuklu dönemi mezarları yer almaktadır. 

Kuzey koni (höyük 2) daha yüksektir ve küçük bir terasa sahiptir; doğu ve batısı tarım 

alanı olarak kullanılmaktadır. Konilerin her ikisi de OTÇ, GTÇ, Erken Demir Çağı ve 

Orta Çağ dönemini yansıtırken, batı aşağı yerleşmesi sadece geç (Orta Çağı) ve doğu 

yerleşim yeri ise sadece MÖ 2. Binyıl malzemesi vermektedir. 

Malzeme: Orta Tunç Çaği, Geç Tunç Çaği, Erken Demir Çağı, Orta Çağı 

 

KRASP 18/77: Üçhöyük Mezarlık Höyüğü (Üçhöyük I) 

Tarih: 20 Haziran 2018 

Köy: Üçhöyük 

Konum: modern Üçhöyük köyünün 4,5 km güneydoğusundadır. 

Tescil durumu: tescilli değil  

Sit tipi:  yerleşme (höyük) 

Tahribat: Modern mezarlık, yağma çukurları, yol 

Tahribatın derecesi: çok yoğun 

Buluntu yeri tarifi: Güney, doğu ve kuzey tarafından küçük düz höyükler tarafından 

çevrelenmiş çok büyük (400x350m, 13m yüksekliğinde) höyüktür.  Höyüğün batı 

yamaçlarında kaçak kazı çukurları oldukça yoğun olup açılan bu çukurlardan bu alanine 

daha çok Bizans dönemi mear alanı olduğu anlaşılmıştır. Höyüğün en üst kısmı ise ise bir 

kısmı 18. yüzyıla tarihlenen Osmanlı ve daha geç dönem mezarlığı olarak kullanılmıştır. 

Roma dönemine ait bir lahit kapağı mezar taşı olarak kullanılmıştır. Höyüğün genelinde 
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de kaçak kazı çukurları büyük tahribata neden olmuştur. Höyüğün batısı hariç digger 

kesimlerinde hemen hemen aynı dönemi gösteren malzemelere rastlanmıştır.  

 

Malzeme: Erken Tunç Çaği, Orta Tunç Çağı, Geç Tunç Çaği, Demir Çağı, Hellenistik, 

Roma Dönemi, Orta Çağı. 

 

KRASP 18/76: Taşağıl Mezarlık Höyüğü (Üçhöyük III) 

Tarih: 20 Haziran 2018 

Köy: Taşağıl 

Konumu: Taşağıl köyünün merkezinden 1.5 km kuzey-kuzeydoğusundadır ve modern 

bir kanala yakındır. 

Tescil durumu: Tescilsiz 

Buluntu Yeri tipi:  Yerleşme (höyük) 

Tahribat: Modern mezarlık, tarımsal faaliyetler 

Tahribat derecesi: Orta 

Buluntu Yeri Tarifi: Yerleşme, çift konili höyük, 300m çapında ve 7-8m 

yüksekliğindedir. Güneydeki koni 3-4 metre yüksekliğindedir. Günümüzde ve Osmanlı 

Dönemi’nde mezarlık olarak kullanılmıştır; kuzeydeki koni daha yüksektir ve küçük bir 

terasa sahiptir. Her iki konide Orta Tunç Çağı (OTÇ), Geç Tunç Çağı (GTÇ), Erken 

Demir Çağı ve Orta Çağ dönemlerine ait çanak çömlek parçaları tespit edilmiştir. 

Tarihlendirilebilen malzemeler: OTÇ, GTÇ, Erken Demir Çağı, Orta Çağ 

 

KRASP 18/77: Üçhöyük Mezarlık Höyüğü (Üçhöyük I) 

Tarih: 20 Haziran 2018 

Köy: Üçhöyük 

Konumu: Üçhöyük köyünün 4.5 km güneydoğusundadır. 

Tescil durumu: Tescilsiz 

Buluntu Yeri tipi:  Yerleşme (höyük) 

Tahribat: Modern mezarlık, kaçak kazı çukurları, yol 

Tahribat derecesi: Çok yoğun 

Buluntu Yeri Tarifi: Yerleşme, güney, doğu ve kuzey taraflarından küçük boyutlu 

höyüklerle çevrelenmiş büyük (400x350m, 13m yüksekliğindeki) bir höyüktür. Ana 
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höyük üzerinde Erken Tunç Çağı’ndan Orta Tunç Çağı’na Geçiş Dönemi (ETÇ/OTÇ), 

OTÇ, GTÇ, Demir Çağı ve Hellenistik Dönem’e ait çanak çömlek parçaları tespit 

edilmiştir. Küçük boyutlu höyükler Roma, Orta Çağ ve Osmanlı dönemlerine 

tarihlendirilmiştir. Höyüğün batı yamaçlarında yer alan defineci çukurları birkaç Bizans 

mezarını tahrip etmiştir, höyüğün tepesi ise 1800'lerin başlarına tarihlenen bir Osmanlı 

mezarlığıdır. Tüm sit alanı, çok sayıda büyük defineci çukurları tarafından tahrip 

edilmiştir. 

Tarihlendirilebilen malzemeler: ETÇ/OTÇ Geçiş, OTÇ, GTÇ, Demir Çağı, Hellenistik, 

Roma, Orta Çağı 

 

KRASP 18/78: Kuruhöyük (Üçhöyük II) 

Tarih: 21 Haziran 2018 

Köy: Üçhöyük 

Konumu: Üçhöyük köyünün 3.3 km güneydoğusunda, Üçhöyük Mezarlık Höyüğü'nün 

(18/77) yaklaşık 2 km kuzeyinde yer almaktadır. 

Tescil durumu: Tescilli 

Buluntu Yeri tipi:  Yerleşme (höyük) 

Tahribat: Kaçak kazı çukurları 

Tahribat derecesi: Orta 

Buluntu Yeri Tarifi: Yerleşme, 300m çapında tek konili bir höyüktür, yaklaşık 6-7m 

yüksekliğindedir. Çok sayıdaki yontma taş alet, birkaç insan yüzlü kap, insan yüzlü 

andironlar ve yoğun prehistorik malzeme tespit edilmiştir. Höyük kaçak kazılar sonucu 

tahrip edilmiştir. Kaçak kazı çukurlarının bir tanesinde, yüzeye çok yakın bir yangın 

tabakası açıkça görülmektedir ve buradan analiz için tek bir karbon örneği alınmıştır. 

Tarihlendirilebilen malzemeler: OKÇ/GKÇ, ETÇ I, ETÇ II. 

 

 

KRASP 18/79: Sarlak Höyük 

Tarih: 21 Haziran 2018; 29 Haziran 2018; 2 Temmuz 2018 

Köy: Üçhöyük 

Konumu:  Üçhöyük köyünün hemen kuzeyindedir. 

Tescil durumu: Tescilli 
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Buluntu Yeri tipi:  Yerleşme (höyük). 

Tahribat: Kaçak kazı çukurları, toprak alımı, sulama kanalı, barut üretim alanı, çöplük, 

mezarlık, yol. 

Tahribat derecesi: Çok yoğun. 

Buluntu Yeri Tarifi: Oldukça büyük boyutlu olan (600x400m ebadında, 14m 

yüksekliğinde) tek konili bir höyükten oluşan yerleşme ayrıca bir terasa sahiptir.  Höyükte 

çok yoğun tahribat görülmektedir. Bu tahribatlar; kerpiç üretimi için höyüğün yamacında 

iki büyük alanda toprak alımı, birkaç büyük kaçak kazı çukuru, barut üretimi için birkaç 

havuz, batıda özellikle bir sulama kanalı, bir asfalt yol ve modern bir mezarlıktan 

oluşmaktadır. Çok sayıda prehistorik çanak çömleğin yanı sıra birkaç insan yüzlü andiron 

da dahil olmak üzere birçok küçük buluntu tespit edilmiştir. Malzemeler, GKÇ, ETÇ I, 

ETÇ II, ETÇ III, Erken / Geç Demir Çağı, Hellenistik, Orta Çağı dönemlerine aittır. 

Höyüğün kuzeybatı tarafındaki büyük toprak alımı alanında, en az 2 m kalınlığında, 

yanmış kerpiç duvarların yanı sıra ETÇ’ye ait çanak çömlek ve bir yangın tabakası 

görülmektedir. Kesitten üç karbon örneği alınmıştır. 

Tarihlendirilebilen malzemeler: GKÇ, ETÇ I, ETÇ II, ETÇ III, Erken/Geç Demir Çağı, 

Hellenistik, Orta Çağı. 

 

KRASP 18/80: Musluk Höyük (Türkmenkarahöyük Southwest) 

Tarih: 23 Haziran 2018 

Köy: Türkmenkarahöyük 

Konumu: Türkmenkarahöyük köyü yakınlarında ve ana höyüğün 1.4 km 

kuzeybatısındadır. 

Tescil durumu: Tescilsiz. 

Buluntu Yeri tipi:  Yerleşme (höyük) 

Tahribat: Tarımsal faaliyetler 

Tahribat derecesi: Orta 

Buluntu Yeri Tarifi: Yerleşme, 100-150 m çapında ve 2m yüksekliğindedir; tarımsal 

faaliyetler nedeniyle düzleştirilmiş küçük bir höyüktür. Burada Erken Kalkolitik 

Dönem’e tarihlendirilen malzeme tespit edilmiştir. 

Tarihlendirilebilen malzemeler: EKÇ. 
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KRASP 18/81: Kesikler Höyük 

Tarih: 23 Haziran 2018 

Köy: İsmil 

Konumu: İsmil'in 9.4 km güneybatısında ve Türkmenkarahöyük'ün 6 km 

kuzeybatısındadır. 

Tescil durumu:. Tescilli 

Buluntu Yeri tipi:  Yerleşme (höyük) 

Tahribat: Tarımsal faaliyetler 

Tahribat derecesi: Orta 

Buluntu Yeri Tarifi: Yerleşme, küçük (200x100m, 2m yüksekliğinde) çift konili bir 

höyüktür.  

Tarihlendirilebilen malzemeler: Geç Demir Çağı, Hellenistik. 

 

KRASP 18/82: Türkmenkarahöyük II 

Tarih: 25 Haziran 2018 

Köy: Türkmenkarahöyük 

Konumu: Türkmenkarahöyük köyünün eteklerinde; bu alan ana höyüğün yaklaşık 500 m 

güneydoğusundadır. 

Tescil durumu: Tescilli 

Buluntu Yeri tipi: Yerleşme (höyük), mezarlık (Orta Çağı) 

Tahribat: Toprak alımı, kaçak kazı çukurları  

Tahribat derecesi: Çok yoğun 

Buluntu Yeri Tarifi: Türkmenkarahöyüğün güneydoğu eteklerinde küçük (100m 

çapında, 3m yüksekliğinde) bir höyüktür. Iş makinalarıyla alınan toprak nedeni ile büyük 

oranda tahrip edilmiştir. oluşan tahribatın kesitinde bir Ortaçağ (?) gömüsü 

görülmektedir. 

Tarihlendirilebilen malzemeler: GTÇ, Demir Çağı, Orta Çağı 

 

KRASP 18/83: Türkmenkarahöyük III 

Tarih: 25 Haziran 2018 

Köy: Türkmenkarahöyük 
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Konumu: Türkmenkarahöyük köyünün eteklerinde; ana höyüğün 550 m 

güneydoğusunda ve Türkmenkarahöyük II’nin  50-100 m güneyinde. 

Tescil durumu: Tescilsiz 

Buluntu Yeri tipi: Yerleşme (höyük) 

Tahribat: Modern mezarlık 

Tahribat derecesi: Orta 

Buluntu Yeri Tarifi: Türkmenkarahöyük II'nin hemen güneyinde, günümüzde modern 

bir mezarlık olarak kullanılan küçük bir höyüktür (100m çapında, 2m yüksekliğ). 

Tarihlendirilebilen malzemeler: Demir Çağı, Hellenistik/Roma, Osmanlı  

 

KRASP 18/84: Türkmenkarahöyük IV 

Tarih: 25 Haziran 2018 

Köy: Türkmenkarahöyük 

Konumu: Türkmenkarahöyük köyünün eteklerinde; ana höyüğün yaklaşık 500 m doğu-

kuzeydoğusunda. 

Tescil durumu: tescilli 

Buluntu Yeri tipi: yerleşme (höyük), tumulus (?) 

Tahribat: Tarim faaliyetleri, kaçak kazı çukurları 

Tahribat derecesi: Çok yoğun 

Buluntu Yeri Tarifi: Bu yerleşim, Türkmenkarahöyük ana höyüğünün 500 doğusunda 

yer alan küçük (150x200m büyüklüğünde, 2m yüksekliğinde) boyutlu bir höyüktür. 

Ayrıca höyüğün üzerinde küçük bir yağmalanmış tümülüs yer almaktadır. 

Tarihlendirilebilen malzemeler: GTÇ ve Demir Çağı seramiği, Hellenistik/Roma 

Dönemi mimari kalıntıları 

 

KRASP 18/85: Türkmenkarahöyük V 

Tarih: 25 Haziran 2018 

Köy: Türkmenkarahöyük 

Konumu: Türkmenkarahöyük köyünün eteklerinde; ana höyüğün yaklaşık 500 m kuzey-

kuzeydoğusundadır. 

Tescil durumu: Tescilsiz 

Buluntu Yeri tipi: Yerleşme (höyük) 
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Tahribat: Tarımsal faaliyetler, kaçak kazı çukurları 

Tahribat derecesi: Orta 

Buluntu Yeri Tarifi: Bu yerleşim, Türkmenkarahöyük ana yerleşmesinin 500 kuzeyinde, 

400x200m ve 2-3m yüksekliğindeki bir höyüktür. 

Tarihlendirilebilen malzemeler: GTÇ, Erken Demir Çağı 

 

KRASP 18/86: Türkmenkarahöyük VI 

Tarih: 25 Haziran 2018 

Köy: Türkmenkarahöyük 

Konumu: Türkmenkarahöyük köyünün eteklerinde; ana höyüğün yaklaşık 100 m 

kuzeyindedir. 

Tescil durumu: Tescilsiz 

Buluntu Yeri tipi: Yerleşme (höyük) 

Tahribat: Kaçak kazı çukurları 

Tahribat derecesi: Orta 

Buluntu Yeri Tarifi: Bu yerleşim, Türkmenkarahöyük ana yerleşmesinin 100 kuzeyinde, 

100x150m ve 2m yüksekliğinde bir höyüktür. 

Tarihlendirilebilen malzemeler: OTÇ, GTÇ, Erken Demir Çağı 

 

KRASP 17/34 Emirler Höyük  

Tarih: 25 Haziran 2018 

Köy: İsmil 

Konumu: İsmil’in merkezinin 4,5 km güneyinde, İsmil ve Türkmenkarahöyük arasındaki 

anayol bağlantısında yer almaktadır. 

Tescil Durumu: Tescilli 

Buluntu Yeri Tipi: Yerleşim (Höyük) 

Tahribat: Kaçak kazı çukurları, tarımsal faaliyetler 

Tahribatın Derecesi: Orta 

Buluntu Yeri Tarifi: Yerleşme, 9-10 m yüksekliğinde, 280x250 m ölçülerinde bir 

höyüktür. Yerleşim, kaçak kazı çukurları ve yamaçlarda gerçekleştirilen tarımsal 

faaliyetler nedeniyle tahrip olmuştur. Tarımsal faaliyetler, yamaçları düzleştirerek 

höyüğün orijinal boyutunun ve şeklinin değişmesine neden olmuştur. Malzemelerin 



 35 

çoğunluğu, Erken Tunç Çağı I ve II’ye tarihlenmektedir. Söz konusu Erken Tunç Çağı 

malzemesi tüm yüzey boyunca görülen küllü tabaka ile ilişkili görülmektedir. Yüzeyde 

birkaç noktada yanmış kerpiç yapılar görülürken, bir kaçak kazı çukuru ve modern bir 

kuyunun 20-30 cm altında bir yangın tabakası görülmektedir. Yerleşimde görülen yangın 

tabakasını tarihlemek amacı ile kaçak kazı çukurundan bir radyokarbon örneği alınmıştır. 

Tarihlendirilebilen malzemeler: Çoğunluğu Erken Tunç Çağı’na, bir kısmı Geç 

Kalkolitik’e tarihlidir.  

 

KRASP 17/15: Kane Kalesi  

Tarih: 26-30 Haziran 2018 

Köy: Beşağıl 

Konumu: Beşağıl Köyü’nün etrafında kurulduğu tepede yer almaktadır. 

Tescil Durumu: Tescilsiz 

Buluntu Yeri Tipi: Kale (doruk) 

Tahribat: kaçak kazı çukurları 

Tahribatın Derecesi: Orta 

Buluntu Yeri Tarifi: Kale 60 m kadar bir çapa sahip, ova seviyesinden 150 m kadar 

yükseklikte bulunan bir volkanik oluşumun üzerinde yer almaktadır ve etrafındaki vadiye 

en az 25-30 km boyunca hükmetmektedir. Dr. Kıvanç Başak, sur duvarları ve 

yamaçlardaki yapıların planını çıkarmak için dört gün boyunca (26-30 Haziran 2018) 

kalede çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu sırada ekibin geri kalanı ise bölgeyi yoğun bir 

şekilde incelemiştir. Söz konusu incelemelerde kalenin ilk olarak OTÇ’de inşa edildiği 

ve MÖ 2. binyılın sonlarına kadar (GTÇ) kullanılmaya devam edildiği tespit edilmiştir. 

MÖ 1. binyılın ortalarında ise kalenin yeniden inşa edildiği gözlemlenmiştir. Kalenin 

savunma duvarları çökmüştür; bununla beraber savunma duvarının, birkaç noktada yerel 

olmayan, kabaca yontulmuş taşlardan oluştuğu ve taşların toplamda yaklaşık 1,3 m 

genişlikte dört sıra halinde yerleştirildikleri tespit edilebilmiştir. Kale üzerinde yer alan 

burçlar ve/veya kuleler ise tespit edilememiştir. İnşa daha geç bir döneme (Demir Çağı, 

Helenistik?) ait gibi görünmektedir. Güney yamaçta, aralarında az bir mesafe bulunan en 

az iki farklı savunma duvarı safhası tespit edilebilmektedir. Kalenin girişi olasılıkla doğu 

tarafta konumlandırılmıştı. Doğu yamaçta, küçük bir alan üzerinde birkaç taş bina tespit 
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edilebilmiştir ve (teras?) duvarlar(ı) güney yamaçta da takip edilebilmektedir. Kalenin en 

tepesinde volkanik kayaya oyulmuş bir sarnıç görülmektedir.  

Tarihlendirilebilen mazlemeler: Geç ETÇ (?), OTÇ, GTÇ, Demir Çağı, Helenistik. 

 

KRASP 17/16: Beşağıl Ören Mevkii  

Tarih: 26 Haziran 2018 

Köy: Beşağıl 

Konumu: Kane Kalesi’nin (S015) yaklaşık 1 km batısında, köy yolunun batısında yer 

almaktadır.  

Tescil Durumu: Tescilsiz 

Buluntu Yeri Tipi: Yerleşim (düz) 

Tahribat: Defineci çukurları 

Tahribatın Derecesi: Orta 

Buluntu Yeri Tarifi: Eski Beşağıl Köyü, Kane Kalesi’nin 1 km batısında, bir tepe 

üzerinde yer almaktadır ve yaklaşık olarak 300x200 m ebadındadır. Burada yer alan eski 

bir mezarlık (Selçuklu / Erken Osmanlı), bir kısmı Bizans kilisesinden sütunları yeniden 

kullanan çok sayıda dikey mezar taşı ile ayırt edilebilmektedir. Köyün içinde, mezarlık 

ve camide bulunan diğer devşirme taşlar (spolien), Orta Çağ'ın yanı sıra Hellenistik, 

Roma, Geç Roma yerleşiminin varlığına işaret eder. 

Tarihlendirilebilen mazlemeler: Hellenistik, Roma, Geç Roma, Orta Çağ (malzeme 

toplanmadı) 

 

KRASP 18/87: Beşağıl 

Tarih: 26 Haziran 2018 

Köy: Beşağıl 

Konumu: Kane Kalesi'nin (17/15) 500m kuzeybatısında ve Beşağıl köyünün 400m 

güneydoğusunda yer almaktadır. 

Tescil durumu: tescilsiz 

Buluntu Yeri tipi: Yerleşme (etek) 

Tahribat: yok 

Tahribat derecesi: - 



 37 

Buluntu Yeri Tarifi: Buluntu yeri, Kane Kalesi'ni (no. 17/15) barındıran volkanik bir 

formasyonun kuzey yamaçlarında yer almaktadır. Yaklaşık 200x150 m alanda Akeramik 

Neolitik Dönem’e tarihlendirilen çok sayıda yontmataş buluntular saptanmıştır. Söz 

konusu buluntuların % 95’ini ise obsidiyen oluşturmaktadır. Buluntuların bu şekilde 

dağınık olarak ele geçirilmesi, buranın avlanma (mızrak uçları, ok başları, mikrolitler) ve 

hayvan postlarını (kazıyıcılar) işlemek için kullanılan geçici bir kamp yeri olma 

olasılığına işaret  eder. 

400x150 metrelik bir alana yayılan ETÇ  III, OTÇ, GTÇ / Erken Demir Çağı 

malzemelerinin, muhtemelen bir teras sistemi ile ilişkilendirilmesi ile burada çok daha 

geç bir yerleşmenin de var olduğuna  işaret eder.   

Tarihlendirilebilen mazlemeler: Akeramik Neolitik, ETÇ III, OTÇ, GTÇ/Erken Demir 

Çağı. 

 

 

KRASP 18/88: Kemçik Höyük 

Tarih: 27 Haziran 2018 

Köy: Ağsaklı 

Konumu: Ana yolun batı tarafında Ağsaklı Köyü'nün 1.6 km kuzeybatısında yer 

almaktadır. 

Tescil durumu: tescilsiz  

Buluntu Yeri tipi: yerleşme (höyük) 

Tahribat: Defineci çukurları, tarımsal faaliyetler 

Tahribat derecesi: Orta 

Buluntu Yeri Tarifi: Yerleşme, tek konili bir höyüktür, yak. 3-4m yüksekliğinde, 

250x150m boyutlarındadır. Çevresindeki tarımsal alanlar ve birkaç defineci çukuru 

tarafından tahrip olmuştur. Seramik buluntular çok fakirdir ve marjinal bir yerleşme 

ortaya ortaya koymaktadır. 

Tarihlenebilen mazlemeleri: Geç Demir Çağı, Hellenistik, Orta Çağ. 

 

KRASP 18/89: Ağsaklı Ören Yeri 

Tarih: 27 Haziran 2018 

Köy: Ağsaklı 
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Konumu: Ana yolun doğu tarafındaki Ağsaklı Köyü'nün 4.1 km kuzeybatısındadır. 

Tescil durumu: tescilsiz 

Buluntu Yeri tipi: yerleşme (düz), necropolis (Orta Çağı) 

Tahribat: yağma çukurları 

Tahribat derecesi: Orta 

Buluntu Yeri Tarifi: buluntu yeri, Osmanlı dönemine tarihlenen bir mezarlıktır. Birkaç 

mezar üzerinde, bir Bizans kilisesinden birkaç devşirme taş tekrar kullanılmıştır. Birkaç 

defineci çukurutarafından tahrip edilmiştir. 

Tarihlendirilebilen mazlemeler: Bizans sütunları, Orta Çağ/Osmanlı mezarlık. 

 

KRASP 18/90: Yağlıbayat Doğu 

Tarih: 27 Haziran 2018 

Köy: Yağlıbayat 

Konumu: Çevredeki tepelerde, Yağlıbayat köyünün 700 m doğusunda yer almaktadır. 

Tescil durumu: tescilsiz 

Buluntu Yeri tipi: yerleşme (düz) 

Tahribat: Defineci çukurları 

Tahribat derecesi: Orta 

Buluntu Yeri Tarifi: Yerleşme, Savatra Höyük'ün (17/18) doğusunda bir tepenin üstünde 

yer almaktadır. Birkaç çanak çömlek, Hellenistik ve muhtemelen Roma dönemlerinde bir 

iskanı göstermektedir. 

Tarihlendirilebilen mazlemeler: Hellenistik, Roma (?) 

 

KRASP 18/91: Yığılı Çakıl Tümülüsü 

Tarih: 28 Haziran 2018 

Köy: İsmil 

Konumu: Beşağıl'ı Dolluk Yayları ve tepenin üzerinde birbirine bağlayan dar doğu-batı 

vadisinin kuzeyinde, Kane Kalesi'nin (17/15) 8,5 km batısında yer almaktadır. 

Tescil durumu: tescilli 

Buluntu Yeri tipi: nekropol (tümülüs) 

Tahribat: Defineci çukurları 

Tahribat derecesi: Çok yoğun 
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Buluntu Yeri Tarifi: Buluntu yeri, çapı 20m ve yüksekliği 3m olan büyük bir tümülüstür. 

Tümülüs, defineciler tarafından ciddi şekilde zarar görmüştür. Defineci çukurları orijinal 

yapının çoğunu ortaya çıkarmaz; ancak, daha büyük taşlar tümülüsün çekirdeğini 

oluşturur, daha küçük çakıllar ise onu kapsar. Bir odanın varlığı için herhangi bir kanıt 

yoktur. Tümülüs içerisinde yalnızca küçük çanak çömlek parçaları bulunmuştur, 

dolayısıyla kesin bir tarih belirlenemez. 

Tarihlendirilebilen mazlemeler: yok 

 

KRASP 18/92: Büyükdemet Tepe Tümülüsları 

Tarih: 28 Haziran 2018 

Köy: Beşağıl 

Konumu: Bozdağlar'da küçük bir doğu-batı vadisinin güney tarafında Beşağıl köyünün 

5.5 km batısında yer almaktadır. 

Tescil durumu: tescilsiz 

Buluntu Yeri tipi: nekropol (tümülüs) 

Tahribat: yok 

Tahribat derecesi: - 

Buluntu Yeri Tarifi: Buluntu yeri, küçük bir vadinin güney tarafında, 400m'lik bir alan 

üzerinde yedi küçük taş tümülüsünden oluşmaktadır. Onlarla ilişkili hiçbir malzeme 

bulunmamakla birlikte, 18/93 no'lu alan bazı Hellenistik / Roma çanak çömlek parçaları 

vermiş ve bu yapılar için geçici bir tarih vermiştir. 

Tarihlendirilebilen mazlemeler: malzeme yok 

 

KRASP 18/93: Kara Tepe Tümülüsları 

Tarih: 28 Haziran 2018 

Köy: Beşağıl 

Konumu: Bozdağlar'da küçük bir doğu-batı vadisinin kuzey tarafında Beşağıl köyünün 

3.7 km batısında yer almaktadır. 

Tescil durumu: tescilsiz 

Buluntu Yeri tipi: nekropol (tümülüs) 

Tahribat: Defineci çukurları 

Tahribat derecesi: Çok yoğun 
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Buluntu Yeri Tarifi: Buluntu yeri, küçük bir vadi kuzey ve güney tarafında, 600m'lik bir 

alan üzerinde üç küçük taş tümülüsünden oluşmaktadır. Tümülüslerden biri yağmalanmış 

ve yıkımla ilişkili malzemeler Helenistik / Roma Dönemi’ne tarilenmektedir. 

Tarihlendirilebilen mazlemeler: malzeme yok 

 

KRASP 18/94: Küllü Höyük 

Tarih: 30 Haziran 2018 

Köy: Yarma 

Konumu: Yarma köyünün 3.6 km kuzey-kuzeybatı ve büyük bir sulama kanalının 1,1 km 

doğusunda yer almaktadır. 

Tescil durumu: tescilli 

Buluntu Yeri tipi: yerleşme (höyük) 

Tahribat: sulama kanalı 

Tahribat derecesi: Orta 

Buluntu Yeri Tarifi: Yerleşme, doğu ve güney taraflarında sulama kanalı ile kesilmiş, 

tek konili bir höyük yak. 2m yüksekliğinde ve 100 m çapındadır.  

Tarihlendirilebilen mazlemeler: GTÇ/Erken Demir Çağı, Demir Çağı. 

 

KRASP 18/95: Tilki Tömeği Höyük 

Tarih: 30 Haziran 2018 

Köy: Ovakavağı 

Konumu: Hayıroğlu köyünün 4.2 km doğusunda ve Ovakavağı köyünün 5.5km kuzey-

kuzeybatısında yer almaktadır. 

Tescil durumu: tescilli 

Buluntu Yeri tipi: yerleşme (höyük) 

Tahribat: Defineci çukurları, tarımsal faaliyetler 

Tahribat derecesi: Çok yoğun 

Buluntu Yeri Tarifi: Yerleşim, her tarafında tarımsal faaliyetler nedeniyle büyük ölçüde 

erozyona uğrayan, tek konili 3-4m yüksekliğinde ve 250m çapında bir höyüktür.  

Tarihlendirilebilen mazlemeler: Demir Çağı, Hellenistik, Roma (?) 

 

KRASP 18/96: Köseli Höyüğü 
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Tarih: 30 Haziran 2018 

Köy: Ovakavağı 

Konumu: İsmil'in 6.2 km batı-kuzeybatısında, büyük bir sulama kanalının batı tarafında 

yer almaktadır. 

Tescil durumu: tescilli 

Buluntu Yeri tipi: yerleşme (höyük) 

Tahribat: Defineci çukurları, tarımsal faaliyetler, sulama kanalı. 

Tahribat derecesi: Çok yoğun 

Buluntu Yeri Tarifi: Yerleşim, 3-4m yüksekliğinde ve 200x150 m boyutlarında tek konili 

bir höyüktür; doğu, güney ve kuzeydeki sulama kanallarıyla kesilir. İnsan kalıntılarının, 

höyüğün yüzeyinde Orta Çağı mezarlığının varlığına işaret etmektedir. Malzemeler, 

sadece GKÇ, İTÇ I-II'dir. 

Tarihlendirilebilen mazlemeler: GKÇ/ETÇ I, ETÇ I-II. 

 

KRASP 18/97: Kekrekaşı Höyük 

Tarih: 3 Temmuz 2018 

Köy: İsmil 

Konumu: İsmil'in merkezinin 7 km kuzey-kuzeybatısında, büyük bir sulama kanalının 

hemen batısında yer almaktadır. 

Tescil durumu: tescilli 

Buluntu Yeri tipi: yerleşme (höyük) 

Tahribat: sulama kanalı, tarımsal faaliyetler 

Tahribat derecesi: Çok yoğun 

Buluntu Yeri Tarifi: Doğu tarafında büyük bir sulama kanalı ile kesilmiş, tek konili, 3 m 

yüksekliğinde ve 200 m çapında bir höyüktür. 

Tarihlendirilebilen mazlemeler: Demir Çağı, Hellenistik, Selçuk. 

KRASP 18/98: Acıkuyu Höyük 

Tarih: 3 Temmuz 2018 

Köy: İsmil  

Konumu: İsmil'in 7.1 km doğusunda ve Konya-Adana karayolunun 1 km güneyinde yer 

almaktadır. 

Tescil durumu: tescilsiz 
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Buluntu Yeri tipi: yerleşme (höyük) 

Tahribat: tarımsal faaliyetler 

Tahribat derecesi: az 

Buluntu Yeri Tarifi: Yerleşim, 3-4 metre yüksekliğe ve 500x350 m çapa sahip, çok konili 

bir höyüktür. 

Tarihlendirilebilen mazlemelei: Demir Çağı, Orta Çağı. 

 

 

 


