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Üzümlü Altıntepe mevkiinde Urartu dönemine ait tarihi kalede 2009 yılı kazı çalışmaları
tamamlandı.

Kazılarda erken dönem öncesi yeni bulgulara rastlanılırken, bölge tel örgü ile çevrilerek koruma
altına alındı.
Erzincan'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan doğal bir tepe üzerine kurulu, sur duvarları, kabul
salonu, açık hava tapınağı, mezarları ve gelişkin kanalizasyon şebekesiyle Doğu Anadolu
Bölgesi'nde örnek bir yapıya sahip olan Altıntepe'de 2003 yılından itibaren Atatürk Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen bu yıl 7'si yapılan kazı çalışmaları tamamlandı. İlk
bilimsel çalışmaların 1959-1968 yılları arasında yapıldığı alanda bilimsel kazı ve onarım
çalışmaları tekrar başladı. Geçen süre içerisinde define arayıcılarının büyük zarar verdiği kale
ve yapılar, onarılarak tekrar turizme kazandırılacak.

2003 yılında 5 yıl olarak planlanan Altıntepe kazı çalışmaları, artırılarak 10 yıla çıkartıldı. 7 yılını
geride bırakan kazı çalışmaları ile tarihi mekanda önemli bulgulara rastlanıldı. Önümüzdeki
birkaç gün içerisinde tamamlanması planlanan 2009 yılı kazı çalışmalarında mevcut yapının
altında bir yapı daha bulunduğu ortaya çıkartıldı. Altıntepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Karaosmanoğlu, bir kazı döneminin daha sonuna geldiklerini belirterek, geçen yıllarda tapınak
ve kilise alanlarında devam edilen
kazı çalışmaları bu yıl da devam ettiğini söyledi.

Karaosmanoğlu geçen yıl ilk olarak kanalizasyon sistemini ortaya çıkarmıştık. Ortaya çıkan
kanalizasyon şebekesinden sonra tapınak altında yapılan kazıda kaliteli taş işçiliği ile yapılan
duvarlar ortaya çıktı. Bu yapının erken dönemden önce yapıldığı ancak büyük depremlerde
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yerle bir olduğunu kaydeden Karaosmanoğlu, bu depremde yapının tamamının yıkıldığı
olasılığında bulunarak son kazıda yapılan duvar işçiliğinin bunu doğruladığını söyledi. Depremin
ardından sonradan yapılan duvarların büyük işlenmemiş
taşlarla ivedilikle yapıldığını söyleyen Karaosmanoğlu, buranın çok büyük bir merkez olduğunu
vurguladı.

2009 kazı çalışmalarının sonlarına yaklaştıklarını söyleyen Prof. Dr. Karaosmanoğlu yapılan
kazı çalışmaları ile birlikte Altıntepe'nin etrafının tamamıyla çevrildiğini söyledi. Bin 300 metre tel
örgü ile çevrilerek koruma altına alınan tarihi mekanda ayrıca kültür bakanlığı standartlarına
uygun olarak tanıtıcı levhalarında konulduğunu söyleyen Karaosmanoğlu, kazı çalışmalarının
sona ermesinin ardından halka açılacağını belirtti.
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