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Giriş 
 

Tayinat Höyük’te 2021’de Tayinat Arkeoloji Projesi (TAP) tarafından yapılan arkeolojik 
çalışmalar 23 Temmuz 2021 tarihinde kazı başkanının ve ekip üyelerinin Hatay’a gelmeye 
başlamalarıyla başlatılmıştır. Arkeolog Sayın Sinan Sezgin Tarsus Arkeoloji Müzesi’nden Kültür 
ve Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına temsilci olarak 27 Temmuz 
2021 tarihinde kazılara katılmıştır. 

27 Temmuz 2021 tarihinde Tayinat Höyük’te bulunan mühürlenmiş kazı depoları açılarak 
buluntular ve malzemeler Hatay Arkeoloji Müzesi yakınında bulunan kazı evine taşınmıştır.  
Depolar Hatay Arkeoloji Müzesi uzmanı ve Sinan Sezgin tarafından 17 Ağustos 2021 tarihinde 
kapatılmış ve gelecek sezonda açılmak üzere mühürlenmiştir.  22 Ağustos 2021’de Dr. Elif Denel 
ve Zeynep Kuşdil’in Hatay’dan ayrılmalarıyla 2021 sezonu son bulmuştur. 

2021 arkeolojik çalışma sezonu süresince konservasyon, seramik çizim ve analiz 
çalışmalarına kazı evinde devam edilirken, heykel parçaları üzerinde yapılan restorasyon, 
konservasyon ve 3 boyutlu (3D) tarama çalışmalarına Hatay Müzesi’ndeki bir laboratuvarda 
devam edilmiştir. 

Araştırmalara, projenin 2021 kıdemli ekibi, Prof. Dr. Timothy Harrison (Proje Direktörü – 
Toronto Üniversitesi), Dr. Elif Denel (Asistan Direktör ve Alan 7 Sorumlusu – ARIT Ankara 
Direktörü), Zeynep Kuşdil (2. Asistan Direktör, Toronto Üniversitesi), Dr. Stephen Batiuk 
(Kıdemli Saha Arkeoloğu, Toronto Üniversitesi), Dr. Lynn Welton (Alan 1 Sorumlusu, Toronto 
Üniversitesi), Julie Unruh’un (Uzman Konservatör) yanı sıra Jack Peter Dessel (Tennessee 
Üniversitesi), Nilüfer Batur Yöney (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi) Bianca Hand (Johns 
Hopkins Üniversitesi), Tucker Deady (Toronto Üniversitesi), Filiz Dolğun (Dokuz Eylül 
Üniversitesi), Rana Zaher (Freie Universitat Berlin), Soran Arcil (konservatör), Arzu Bakıroğlu 
Yılmaz (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi), Kenan Yurttagül, Aylin Açıkgöz, Ebru Göztepe 
ile başlanmıştır.  

Kazı sezonundan müze ve depo çalışmasına çevrilen TAP 2021 arkeoloji çalışmalarının 
ana amaçlarını şunlar oluşturmuştur: (1)  TAP tarafından bugüne dek bulunmuş bazalt heykel 
parçaları üzerinde, özellikle 2017’de yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış ve Hatay Arkeoloji 
Müzesi’nde korunan, antik dönemde parçalanmış kadın heykeli üzerinde konservasyon ve 
restorasyon çalışmalarının devamı amacıyla 2018’de başlatılmış olan 3 boyutlu tarama (3D 
scanning) çalışmalarının devamı; (2) pXRF (portable X-R Fluorescence – Taşınabilir X-Floresans 
Spektometresi) kullanılarak Tayinat Höyük’te bulunmuş bazalt parçalardan kimyasal 
kompozisyonları hakkında veri toplanması; (3) TAP tarafından yapılan kazılarda çıkan arkeolojik 
buluntular üzerinde araştırma ve  yayın amaçlı detaylı çalışmalar ve analizler yapılması; (4) 
Açmalarda temizlik ve Tayinat Höyük’te yapılan kazıların devamı ve Adana Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararıyla 26.01.2011 tarihinde 6746 sayılı kararıyla onay almış 
olan Arkeolojik Park ve Kazı Evi projeleri kapsamında ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü tarafından 22.02.2021 tarihinde 1148681 sayılı kararı ile kamulaştırılan Parsel 329 
(eski Parsel 36) üzerinde 2022 sezonunda yürütülecek kazı çalışmalarına hazırlık olarak eski 
sezonların elenmiş toprağın kaldırılması; (5) Kazı çalışmaları ve Arkeolojik Park ve Kazı Evi 
projeleri kapsamında höyük üzerinde yürütülecek kamulaştırma çalışmaları devam ederken 
sayıları fazlalaşacak olan kazı ekibine ve ilerleyen çalışmalara daha etkin alan ve kazı depoları 
sunacak bir kazı evinin bulunması, ve bu yeni eve höyük üzerindeki çiftlikte bulunan kazı 
depolarının taşınması. 



Ayrıca, Antakya Kültürel Mirası Koruma Derneği ve Mustafa Kemal Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi iş birliği ile Antakya tarihi yerleşim alanları içinde Eski Antakya Sokakları 
Haritalama Projesi kapsamında kentin tarihi yapı envanterinin araştırılması için 2021 sezonunda 
başlatılan çalışmalarla bir proje geliştirilmiştir. 

Bunların yanı sıra, Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleşecek bölgenin üzüm ve zeytin tarihi ile 
ilgili sergi kapsamında sergilenmek üzere tümlenebilecek seramikler temizlenmiş ve 
konservasyonları yapılarak sergilenmeye hazırlanmıştır. 

 

Konservasyon Çalışmaları 
2021 kazı sezonu konservasyon çalışmaları baş konservatör Julie Unruh başkanlığında 

konservatör Soran Arcil, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi kültür varlıklarını koruma ve 
onarım bölümü lisans öğrencisi Arzu Bakıroğlu Yılmaz ve Johns Hopkins Üniversitesi Doktora 
öğrencisi Bianca Hand tarafından gerçekleştirilmiştir. Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencileri 
Aylin Açıkgöz ve Ebru Göztepe de konservasyon grubu ile birlikte çalışmalara katılmıştır. Bu 
sezonun ana amacı bazalt rekonstrüksiyon projesi üzerinde çalışarak farklı heykellere ait olan 
yaklaşık 8000 bazalt parçasını rekonstrükte ederek konservasyonunu yapmaktır. Bu 8000 parçanın 
bir kısmının 2017 yılında bulunan kadın heykeline, bir kısmının 2012 yılında bulunan antik 
dönemde parçalanarak atılmış potnia theron ikonografisini çağrıştıran kahraman ve çifte aslanlı 
heykel kaidesine, bir kısmının aynı yıl bulunan Şuppililiuma heykeline ve bir kısmının ise Tayinat 
1 ve Tayinat 2 olarak bilinen Luvice hiyeroglif yazıtlara ait olduğu düşünülmektedir.  

Bulunan heykellerin tamamlayıcı parçaları dışında bu 8000 parça arasında yeni heykel ve 
Luvice yazıt parçaları olduğu ve çalışmaların devamı sonucu bu heykellerinde birleştirilebileceği 
öngörülmektedir. Bu sezonda Luvice yazıt parçalarından üçü birleştirilebilmiş, ne olduğu daha 
belirlenememiş iki heykel parçasının ek yerleri bulunmuştur. Ayrıca kadın heykelinin yüzünün bir 
kısmının birleşen parçaları tespit edilmiştir. Bu çalışmaların yanı sıra, iki Luvice yazıt parçası 
üzerindeki kalsiyum karbonat kirlilikleri yazıtların daha kolay okunabilmesi için Arzu Bakıroğlu 
Yılmaz ve Aylin Açıkgöz tarafından temizlenmiş ve diğer Luvice yazıtlarla beraber aynı masa 
üzerinde birleştirme çalışmaları yapılmıştır.  

 
Sezonun başında höyükte bulunan depolardan metal objelerin nem kontrollü kutuları 

alınmış, kutuların içindeki bağıl nem oranları ve silika jel durumları Soran Arcil tarafından kontrol 
edilmiştir. Dört nem kontrollü kutunun kondisyonları uygun nem oranına geri döndürülmüş ve 
yeni bir vakumlama yöntemiyle nem kontrollü ortamlar yaratılmıştır. Bu yeni metodun sonuçları 
gelecek kazı sezonunda toplanacak ve değerlendirilecektir.  



Julie Unruh tarafından önceki sezonda deponun içine yerleştirilmiş HOBO veri 
toplayıcılarının kaydettiği ortam derecesi ve nem oranı verileri indirilmiştir. Julie Unruh, elde 
edilen verileri kış döneminde inceleyecektir. Bu veri toplayıcıları, yeni kazı evi depolarına birer 
adet olmak üzere yerleştirilmiştir. Yeni depoların hava durumu ve nem oranları kayıt altına 
alınmaya devam edilecek ve eserlere etkileri çalışılacaktır. 

Hatay Arkeoloji Müzesi’nde hazırlanan bölgenin üzüm ve zeytin tarihi ile ilgili sergi 
kapsamında sergilenmek üzere altı tümlenebilecek seramik seçilmiş, temizlikleri, tamirleri ve 
konservasyonları Arzu Bakıroğlu Yılmaz, Soran Arcil, ve Bianca Hand tarafından 
tamamlanmıştır. Buna ek olarak, önceki sezonlardan çıkarılmış iki kabın rekonstrüksiyonu yine 
aynı grup tarafından tamamlanmıştır.  

Bu işlemlerin yanı sıra konservasyon ve restorasyon grubu höyük üstünde bulunmuş 47 
amorf basalt parçayı temizlemiş ve kayıt altına almıştır. Bu eserlerin veri tabanına girişini Bianca 
Hand ve Tucker Deady yapmıştır. Aynı zamanda Soran Arcil ve Arzu Bakıroğlu Yılmaz bazalt 
heykellerde bulunan boşlukları tamamlamak için kullanılabilecek çeşitli karışımlar oluşturmuş ve 
hangi karışımın daha iyi bir dolgu malzemesi olarak kullanılabileceği üzerinde çalışmalar 
yapmışlardır. 

 
pXRF Analizi Çalışmaları 
 2021 sezonunda pilot proje olarak pXRF (portable x-ray fluorescence – taşınabilir x-
floresans spektometresi) kullanarak Tayinat Höyük’de ortaya çıkarılmış bazalt buluntuların 
kimyasal analizi yapılmıştır. Üzerinde çalışma yürütülen buluntuların bir kısmını Müze 
Müdürlüğü tarafından heykel ve yazıt parçaları üzerinde çalışma yürütebilmesi amacıyla Tayinat 
ekibine tahsis edilen laboratuvarda bulunan heykel ve tas parçaları oluştururken, bir kısmını ise 



Müze’deki teşhir malzemeleri oluşturmaktadır. Bu metodun özelliği, tahrip edici olmaması ve 
verinin hızlıca toplanabilmesidir. Kazı sezonu boyunca Lynn Welton, Stephen Batiuk, Bianca 
Hand ve Aylin Açıkgöz’den oluşan ekip her sabah müzeye giderek sergideki ve müze 
laboratuvarındaki heykel ve heykel parçalarını pXRF cihazıyla incelemişler, özellikle 
Suppililiuma heykeli, kadın heykeli, 1930’larda yürütülen kazılarda ele geçmiş ve teşhirde bulunan 
altar, ve laboratuvarda korunan amorf heykel parçalarından veri toplamışlardır. 2021 sezonunda 
Suppililiuma heykelinin 105 noktasından veri alınmış olup, kadın heykelinin ise 109 noktasından 
veri toplanmıştır. Müzede bulunan diğer Tayinat Höyük bazalt parçalarından ise 36 noktadan veri 
alınmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarının heykelleri rekonstrüksiyonunu yapan konservatörlerin 
çalışmalarına yardımcı olacağı ve birleştirme işlemlerini hızlandıracağı umulmaktadır. Toplanan 
veriler kış aylarında araştırmacılar Lynn Welton ve Stephen Batiuk tarafından incelenecek ve bu 
yöntemin kullanılabilirliği saptanacaktır. 
 

 
Seramik Analizi Çalışmaları 
 Tayinat Höyük’te 2009 kazılarında G4 alanında ortaya çıkarılan Erken Tunç Çağı mimarisi 
içinde ele geçen seramik buluntular üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu seramik 
buluntuların ortaya çıkarıldıkları mekânlara göre ayrımları yapılmış, profil veren parçalar ile 
gövde parçaları birbirinden ayrıştırılmış, sayılıp tartıldıktan sonra ayrı ayrı torbalanmıştır. Bu 
işlem veri fişleri üzerine Filiz Dolğun tarafından kaydedilmiş ve bu çalışmalardan elde edilen 
veriler Excel dosyasında hazırlanmış bir veri tabanına aktarılmıştır. Seramik buluntuların 
nicelikleri ve niteliklerini anlamak amacıyla yapılan bu çalışma Filiz Dolğun’un İzmir Dokuz 
Eylül Üniversitesi’nde başladığı doktora tezi kapsamında ilerideki kazı sezonlarında 



değerlendirilecek ve çeşitli analizler yapılacaktır. 2021 kazı sezonunun sona ermesiyle bir kısım 
seramik Müze Müdürlüğü izni ile ve Müdürlük gözetiminde Tutanak tutularak Tayinat eserlerinin 
korunduğu laboratuvara taşınmıştır. Yeterlilik sınavları tamamlandığında, Filiz Dolğun Hatay 

Müzesi’nde, bahar aylarında doktora tezi için çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır.  
 
 
Temizlik ve Geotekstil Yenileme Çalışması 

Alan 1, Alan 7 ve Alan 2’de bulunan Tapınak XVI’nın yıpratıcı hava koşullarından 
korunması için üzerleri jeotekstil ile kapatılmış bulunmaktadır.  Kış ayları boyunca doğal 
nedenlerle yıpranan jeotekstiller Jack Peter Dessel, Rana Zaher ve Kazı Bekçisi Edip Dinç 
önderliğinde, 2 işçi yardımıyla kaldırılmış, açmaların içinde büyümüş olan bitkiler temizlenmiş ve 
yeni jeotekstiller serilmiştir.  Açmaların etraflarında bulunan kum torbalarının yıpranmış olanları 
yenilenmiştir. Açma etrafındaki tel örgünün yıpranan direkleri yenilenmiş, höyük üzerine 
otlamaya gelen hayvanların açmalara düşmemeleri için bozulan bölümler tamir edilmiştir.  Ayrıca, 
2022’de konservasyon ve korumaları ivedilik kazanacak doğal nedenlerle tahrip görmüş kerpiç 
alanların tespitleri yapılmıştır.  
 

    
 
Toprak Taşıma Çalışması 

Kamulaştırılması tamamlanan Parsel 329’da (eski Parsel 36) 2022 sezonunda yürütülecek 
kazılar için daha önceki kazılarda çıkan ve elenmiş toprağın kaldırılması amaçlanmıştır. Hatay 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı 30.07.2021 tarihli 1563 sayılı karar ile höyük 



üzerinde bulunan büyük miktarda elenmiş kazı toprağı Antakya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
temin edilen makine yardımıyla kaldırılmış ve alanın temizlenen kısmı gelecek sezon yapılacak 
kazılar için hazırlanmıştır. Toprak temizleme çalışmalarına 2022 sezonunda da devam edilmesi 
amaçlanmaktadır.  Arkeologlar Jack Peter Dessel, Tucker Deady, Elif Denel ve Kazı Bekçisi Edip 
Dinç makine çalımalarını gözlemlemiştir.  
    

 
 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS-GIS) Çalışmaları 

Tayinat Höyük’ün veri tabanına aktarılmak üzere Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS ya da GIS) 
verisi ArcMap programına Tucker Deady tarafından işlenmiştir. Bu proje 1930’da gerçekleştirilen 
kazılarda ortaya çıkarılan yapı katlarının planlarını birleştirerek tek bir plan haline getirmeyi 
amaçlamış ve bu amaca ulaşılmıştır. Bu veri birleştirmesi Tayinat Höyük kazılarında kullanılan 
veri tabanıyla uyumlu hale getirilip, veri tabanı içinde aranabilir ve kullanılabilir hale getirilerek 
ekip kullanımına açılmıştır.  

Bunun yanı sıra, Tucker Deady, ArcMap programını kullanarak güney Akdeniz bölgesinde 
zeytin dağılımını gösteren jpg dosyalarını jeoreferanslayarak GIS dijital verisine çevirmiş olup bu 
veriler Hatay Arkeoloji Müzesi’nin zeytin ve üzüm üzerine planladığı sergi için müzeye teslim 
edilmiştir.  
 
Depo Taşıma Çalışması  

Tayinat Höyük üzerindeki özel mülk olan alanların kamulaştırma sorunlarının çözülmesi 
kapsamında kamulaştırılması planlanan alan içinde bulunan çiftlikte depo olarak kullanılan iki 
odanın boşaltılması kararı alınmıştır. Çiftlikte bulunan depolar kötü durumda olup eserlerin 
sağlıklı bir şekilde korunması için daha fazla kullanılmalarının uygun olmadığı görülmüştür.  Uzun 
vadede eserlerin korunması için uygun ortam sağlayamadıkları anlaşılmaktadır. Bütün kazı 
ekibinin bir arada kalacağı, depoların da kazı evi içinde bulunacağı ve kamulaştırma sorunlarının 
çözülürken kullanılabileceği bir apartman binası kiralanmıştır. Amaç, Tayinat Höyük üzerinde 
bulunan Parsel 367 ve 366 (eski Parsel 116 ve 118) üzerindeki çiftlik alanının kamulaştırılmasının 
tamamlanması (2011 yılında başlatılan trampa prosedürünün sonuçlandırılamadığı ve arazilerin 
trampa özelliklerinin kaldırıldığı tarafımıza Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden  
28.09.2020 tarih ve 718420 sayılı yazı ile iletilmiş bulunmaktadır) ve Parsel 367’nin batısında 



bulunan, 1. ve 3. derece Sit alanı dışındaki kısmın Kazı Evi, Laboratuvar, vs. olarak 
değerlendirilebilmesidir.   

Bu amaçla 2011 yılında Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
kararıyla 26.01.2011 tarih ve 6746 sayılı yazısıyla onay alınan Arkeolojik Park ve Kazı Evi 
projelerinin yürütülmesi arzu edilmektedir. Böylelikle Tayiant Höyük’te kurulacak Arkeolojik 
Park kapsamında ziyaretçilerin bilgilendirilerek alanı gezebilmeleri, Tayinat’ın bölge arkeolojisi 
ve tarihindeki önemi hakkında bilgi alacakları bir merkezde misafir edilerek ihtiyaçlarını 
giderebilmeleri sağlanacaktır. Ayrıca Kazı Evi kapsamında laboratuvar araştırmaları, toplantılar, 
eğitim programları düzenlenecek alanlar yapılarak bölgenin arkeolojik ve tarihi araştırmalarında 
etkin olacak bir merkezin kurulması amaçlanmaktadır. 

Depo taşıma çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen 
13.08.2021 tarihli ve 1622258 sayılı izin ile 14 Ağustos 2021 tarihinde bakanlık temsilcisi Sinan 
Sezgin ve Hatay Müzesi Uzmanı Ali Çelikay gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Küçük Dalyan 
Mahallesi, Çayır Caddesi, Göçer Apartmanı, No.31’de bulunan yeni depo alanları eserlerin 
saklanmasına uygun olup güvenlik sistemiyle koruma altına alınmıştır. 
 

 
 

Antakya Sokak Belgeleme Çalışmaları 
2021 sezonunda Tayinat Höyük Arkeolojik Araştırma Projesi kapsamında Antakya 

Kültürel Mirası Koruma Derneği ve Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi iş birliği ile 
Antakya tarihi yerleşim alanları içinde gerçekleştirilen Eski Antakya Sokakları Haritalama Projesi 
(MOCA), kentin tarihi yapı envanterinin hazırlanması konusunda önümüzdeki yıllarda 
gerçekleştirilmesi öngörülen daha geniş kapsamlı bir araştırma için hazırlık niteliği taşımaktadır.  
 Günümüzde yaygın olarak tüm Dünya kentleri için internet ortamından ulaşılabilen sokak 
görüntüleri, sokakların darlığı nedeniyle Antakya tarihi yerleşim alanlarının büyük bölümü için 
mevcut değildir. Bu sezon gerçekleştirilen deneme çalışmalarını izleyerek, önümüzdeki yıllarda 



Google ya da benzeri bir Street View (sokak görüntüsü) veri tabanı ve hizmet sağlayıcısının 
desteğiyle tüm Antakya sokaklarının belgelenmesi öngörülmektedir. Bu sezon gerçekleştirilen 
çalışmalarda Tayinat Höyük Arkeolojik Araştırma Projesi tarafından sağlanan bir Samsung 360 
derece fotoğraf makinesi ile detay çekimleri için bir Nikon SLR dijital fotoğraf makinesinden 
yararlanılmaktadır. Belgeleme çalışmaları Kenan Yurttagül önderliğinde, Ebru Göztepe, Burcu 
Doğru ve Aylin Açıkgöz, tarafından mimarlık tarihi ve restorasyon uzmanı Prof. Nilüfer Batur 
Yöney ve Stephen Batiuk’un teknik desteği ile yapılmıştır. Çalışmalar farklı nitelikteki dar, araç 
giremeyen sokaklarda gerçekleştirilerek farklı örnekler oluşturulmaktadır. Bunların arasında 
Antakya tarihi kentsel sit alanı Güllübahçe ve Kantara mahalleleri, Uzunçarşı ve civarındaki ticaret 
bölgesinde Yeni Cami ve Habib-i Neccar mahallelerinde yer alan sokaklar yer almaktadır. Elde 
edilen sokak görüntüleri, insan yüzleri kapatılarak Google veri tabanına yüklenmektedir. 
 

 
Mezarlık 

Höyük alanının güneydoğusunda her geçen gün büyüyerek gelişen mezarlığın arkeolojik 
dokuya zarar vermesi nedeni ile definlerin durdurulması talebinde bulunulmuştu.  Demirköprü’de 
bulunan jandarma karakolunun yardımlarıyla ve Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 29.09.2021 tarihli ve 1681 sayılı kararı ile definler durdurulmuş ve Antakya 
Büyükşehir Belediyesi uzmanları tarafından defin yapılmaması için mezarlık etrafına duyuru 
panoları yerleştirilmiştir. Ayrıca Belediye’nin Fen İşleri Bölümünden uzmanlarla bağlantı 
kurulmuş ve mezarlık alanın etrafına höyük dokusuna zarar vermeyecek şekilde bir tel sınır 
çekilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır.  

 



 
 

Sonuç  
 2021 kazı sezonunda kamulaştırma çabalarının başarıyla sonuçlandığı, höyük 

üzerinde bulunan ve 1930’larda kazılmış olan Assur Sarayı’nın üzerine inşa edilmiş çırçır 
fabrikasının güneyindeki alanın temizlenerek 2022’de planlanan kazılara hazırlanması öncelik 
almıştır.  Açmalar temizlenmiş, tahrip olan jeotekstiller ve kum torbaları yenilenmiştir.  Arkeolojik 
alanın korunması adına gittikçe genişleyen ve höyük üzerinde bulunan mezarlık alanının 
korunabilmesi için Hatay Arkeoloji Müzesi ve yerel yönetim ile birlikte çözümler üretilmiştir. 
Tayinat Höyük üzerinde yapılması planlanan arkeolojik park kapsamında planlanan özel 
mülkiyetlerin kamulaştırmaları için çalışmalar devam etmiştir.  Bu bağlamda, arkeolojik alanın 
hemen güney batısında bulunan ve höyük alanına uzanan özel mülkiyetin 1. ve 3. derece sit alanı 
dışında kalacak kısmına uzun yıllardır planlanan kazı evi, depo, laboratuvarlar, çalışma, eğitim ve 
toplantı alanları içeren kompleksin yapılması için tarafımıza iletilen 10 yıllık trampa çabalarının 
sonuçlanamayacağı bilgisi çerçevesinde yeni çözümler üretilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.  
Höyük üzerinde bulunan kazı depoları, Hatay Müzesi yakınlarında kiralanan yeni kazı evine 
taşınmıştır. Höyük üzerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS ya da GIS) kullanılarak toplanan veriler 
ArcMap programına aktarılmaya başlanmıştır. Malzeme üzerinde konservasyon ve koruma 
çalışmalarına devam edilmiş, doktora öğrencisi Filiz Dolğun’un seramik üzerinde yürüteceği 
çalışmaların başlanması sağlanmıştır. Ayrıca binlerce parçadan oluşan farklı heykel, yazıt ve 
anıtlara ait bazalt buluntuların birleştirilmeleri için devam eden çalışmalar kapsamında pXRF 
cihazıyla üzerlerinden veriler toplanması ve incelenmeleri çalışmaları başlatılmıştır.  
  

Teşekkürler 
 

  2021 Tayinat Arkeoloji Projesi, Toronto Üniversitesi ve Kanada Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Konseyi (Social Sciences and Humanities Council of Canada) tarafından sağlanan fonlar sayesinde 
gerçekleştirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne araştırmalarımızın devamlılığına verdikleri destekler için teşekkürlerimizi sunarız.  
Yardımları ve birçok açıdan sağladıkları destek için Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne ve 
özellikle Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Sayın Ayşe Ersoy’a teşekkür ederiz. Taş konservasyonu 
ve restorasyonu çalışmalarımız kapsamında ekibimiz için sağladıkları laboratuvar alanı, lojistik 
destek ve her türlü yardım için minnettarız. Tarsus Müzesi’nden Kazı Temsilcisi olarak gelen 
Sayın Sinan Sezgin’e teşekkür ederiz. Antakya Büyükşehir Belediye’sine de hem höyük 
üzerindeki kazılar sırasında elenerek atılan toprağın kaldırılması için sundukları makine desteği 
hem de höyük üzerindeki mezarlık alanın çevrelenerek yeni gömülerin yapılmasının engellenmesi 



adına yaptıkları yardımlar çok teşekkür ederiz. Son olarak da günümüzde yaşanan pandemi 
sıkıntıları nedeniyle projeye fiilen katılamamış olsalar da araştırmalara devam eden ve projeye 
destek veren tüm ekibimize, 2021 sezonu arazi çalışmalarına katılan ekip üyeleri ile birlikte 
teşekkürlerimizi iletmek isteriz. 

 


