
 

Proje Başlığı Kizzuwatna Araştırmaları Projesi: Tatarlı Höyük Kazıları 

2017 Yılı Tatarlı Höyük Kazıları 

2018 Yılı Tatarlı Höyük Kazıları 

Öğretim Üyesi 

Unvan Ad 

Soyadı 

Doç.Dr. K.Serdar GİRGİNER 

Proje No ve 

Destek Veren 

Kurum 

BK 010101 (2017) / Kültür ve Turizm Bakanlığı/Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü/Adana Büyükşehir Belediyesi 

BK010101 (2018) / Kültür ve Turizm Bakanlığı/Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü/Adana Büyükşehir Belediyesi 

Projedeki Görev Yürütücü / Proje ve Kazı Başkanı 

Proje Süresi 

(Ay) ve 

Başlama/Bitiş 

Tarihi 

9 Ay / 21.03.2017-29.12.2017 

5 Ay / 02.07.2018-31.12.2018 

Proje Bütçesi 2017: 285.000 TL 

2018: 140.000 TL 

Proje Özeti Proje Özeti  

 

2007 yılında Bakanlar Kurulu Kararı’yla başlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 

Çukurova Üniversitesi adına Adana Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda yürütülen 

Tatarlı Höyük kazılarında 11 yıl geride kalmıştır. Bu süreçte Kizzuwatna Ülkesi’nin çok 

büyük bir kenti ile karşılaşılmış, özellikle GTÇ’nda tapınaklarıyla, sur sistemi ve kutsal su 

kaynaklarına ulaşan taş döşemeli tören yolu açığa çıkarılmıştır. Bahsedilen dönemde 

yerleşim adının Lawazantiya olabilirliği konusunda dünya bilim çevrelerinden büyük destek 

gelmektedir. Bu haliyle bile kazı çalışmaları önemli bir keşfe imza atmıştır. Bu dönemin 

hemen öncesinde, yani Asur Ticaret Kolonileri devrinde de Tatarlı Höyük yerleşimleri o 

dönemlerin uluslararası ticaretine katılmış hatta önemli bir rol oynamış olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 2017 yılı kazılarında Tarihöncesi çağlar konusunda da önemli adımlar 

atılmıştır. Yapılan çalışmalarda özellikle Neolitik çağın Tatarlı’da 2.3 kilometrelik bir alana 

yayıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmalar Tatarlı’nın mega bir yerleşime sahne olduğunu 

göstermekle kalmamış, Doğu Kilikya’daki Neolitikleşme konusunda da önemli keşiflerin 

yakın olduğunu göstermiştir. Geç dönemlerde, yani Hellenistik dönemde ise özellikle 2017-

2018 yılı çalışmalarında üç evreli Hellenistik yerleşmeler açığa çıkarılmış, bu dönem 

Anadolu’da sahil bölgelerinde yer alan antik kentlerin dışında kırsal yerleşme boyutunda 

belki de ilk kez bu kadar detaylı araştırılmıştır. 2019 ve sonrasındaki kısa süreçte Tatarlı 

Höyük’te M.Ö.II.Bin çalışmaları ile Neolitik dönem yerleşimlerine ağırlık verilmesi 

planlanmaktadır. Son yıllarda yayın çalışmalarında da büyük bir hız kazanılmış, kazının 

sonuç ve buluntuları öncelikle SCI dergilerde yayımlanmaya başlamıştır. Tatarlı Höyük 

kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Ticaret Odası 

(2017)’nın destek ve yardımları ile sürdürülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Tatarlı Höyük, Lawazantiya, Kizzuwatna, Kilikya, Hitit 



 

Amaç ve Gerekçe 

 

11. yılı tamamlanan Adana İli, Ceyhan İlçesi Tatarlı Höyük kazılarının sonuçlarıyla 

Anadolu Arkeolojisine önemli katkılar yapmaya başlayan Tatarlı Höyük araştırmaları, 

konusunda uzman araştırmacı ekibiyle yayın çalışmalarına da hız vermiştir. Tatarlı Höyük 

içerdiği tüm dönemleriyle Arkeoloji Literatüründe yerini almıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Yaygın Etki/Katma Değer 

 

Bu projeyle özellikle Antik Çukurova bölgesi yerleşmeleri hakkındaki bilgilerimiz artacak, 

bu veriler bölgedeki bilimsel çalışmaların artmasına neden olacak, dolayısıyla da önce 

Adana, Ceyhan İlçesi, Mustafabeyli Mahallesi ve son olarak da Tatarlı Köyü bilimsel ve 

kültürel anlamda tanınacak ve özellikle mahalle ve köy mutlaka daha da gelişecektir. 

Özellikle Ceyhan ve yöresinin bir enerji bölgesi olduğu ve ileriki yıllarda yapılacak yeni 

yatırımlarla bir sanayi-enerji kenti olacağı göz önüne alındığında, yapacağımız çalışmalarla 

ortaya çıkacak bulgular sonucunda kültürel bir cazibe merkezi olacağından hiç kuşkumuz 

yoktur. Böylece yöremiz hem sanayi hem de kültür bölgesi olacak ve birçok turistin bu 

bölgeye gelmesine katkıda bulunacaktır. Bunların yanı sıra, elde edilecek bulgular 

çerçevesinde bölümümüzün Lisansüstü eğitimi doğrultusunda yeni tezler yaptırılacak ve bu 

tezlerden elde edilen bilimsel çalışmalarla üniversitemiz nezdinde Türkiye bilimine 

katkılarda bulunulacaktır. 

 

 


