
Ulucak Höyük Kazısı 

Doç. Dr. Özlem Çevik 

Trakya Üniversitesi 

Gediz Valley

Küçük Menderes
Valley

Büyük Menderes Valley

Bakırçay valley

 

 

Ulucak Höyük, İzmir-Ankara karayolu üzerinde, İzmir-Bornova ilçesine yaklaşık 14 km 

mesafede yer almaktadır. Höyük, Gediz’in bir kolu olan Nif Çayı yakınında verimli bir ovada 

konumlanmıştır. Ulucak Höyük’teki kazı çalışmaları, 1997-2008 yılları arasında Ege 



Üniversitesi’nden Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu’nun danışmanlığında İzmir Arkeoloji Müzesi 

tarafından yürütülmüş, 2009 yılından itibaren ise Bakanlar Kurulu kararı ile başkanlığımda 

sürdürülmektedir. 

 

1997-2008 yılları arasında gerçekleştirilen kazılarda, höyükteki iskan sürecinin Geç Neolitik 

Dönem’den Geç Roma- Bizans Çağı’na dek kesintili olarak devam ettiği saptanmıştır. Söz 

konusu dönemlere ait planı tümüyle ya da kısmen ortaya çıkartılan 40’a yakın konut kazılmış, 

ancak ana toprağa ulaşılamamıştır.  2008 yılında ulaşılan en eski iskan tabakalarının (Tabaka 

V) radyokarbon analizleri, MÖ 6500 tarihini vermiştir.  



I. Tabaka Geç Roma-Bizans

II. Tabaka Erken Tunç Çağı  

III. Tabaka Orta Kalkolitik (?)

-
------------------------------Kültürel Kesinti--------------------------------

IV. Tabaka (a-k 10 yapı katı) Geç Neolitik-Erken 
Kalkolitik 

V. Tabaka (6 yapı katı) Geç Neolitik

ULUCAK HÖYÜK KÜLTÜREL SİLSİLE

 

Ulucak Neolitik Tabakaları (1997-2008)

IV-V’in Gelişim Aşamaları

•Vb-f (İÖ 6500-6200) Tek başına ayakta duran dal-örgü mimarili evre

•Va (İÖ 6100-6000) Bitişik planlı dal-örgü evli evre ve çentik 

bezekli çanak çömleğin ortaya çıkışı

•Ulucak IV (İÖ 6000-5700) Kerpiç tuğlalı dörtgen planlı evler ve kırmızı 

astarlı çanak çömlek

 

 11m’lik kültür depoziti ile Ulucak Höyük, göçebe avcı-toplayıcı yaşam tarzından 

yerleşik çiftçi yaşam tarzına geçiş olarak tanımladığımız NeolitikleşmeSüreci’nin  Batı Anadolu 

ve Avrupa’ya yayılımının anlaşılmasında anahtar bir yerleşim yeridir. 2009-2010 yılı kazı 

sezonlarında, L12-L13-P13 ve R13 olmak üzere toplam 4 açmada çalışılmıştır. 10 yılı aşkın 

süredir kazılan L13 açmasında, örneklerini Yakın Doğu’dan bildiğimiz kırmızı sıvalı kireç 

tabanlarla karakterize olunan özel işlevli yapılar ortaya çıkartılmıştır. Söz konusu mekanların 

tabanlarından alınan C14 örnekleri, ana toprağa hala ulaşılamamış olmasına karşın, Ulucak 

Höyük’teki ilk çiftçi yerleşimcilerin MÖ 7040 tarihi kadar erkene uzandığını göstermektedir. 



Son iki sezonda elde edilen diğer önemli bulgu ise, varlığını karışık tabakalarda ele geçen 

seramiklerden bildiğimiz MÖ 2. Binyıl iskanının höyükte P13 açmasında mimariyle ilişkili 

olarak ortaya çıkartılmış olması temsil etmektedir. 

30 Nolu Yapı

 

 2009 yılında kazıyı devraldıktan sonra, prefabrik bir çalışma laboratuvarı inşa edilmiş 

ve belediyenin tarafımıza sağladığı bir mekan raf sistemi döşenerek kazı deposu haline 

getirilmiştir. Höyüğün 1000 m2’lik alanı halihazırda çatı ile kapatılarak koruma altına 

alınmıştı. 2010 yılında kazılan ve kazılması planlanan 800 m2lik alanda çatı ile kapatılarak 

koruma altına alınmıştır.  

 


