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Önsöz 

Ülkemiz arkeolojik malzeme açısından dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer 

almaktadır. Sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu toprakları, farklı bölgelere 

ayrılmış ve bu bölgeler içerisinde Antik Likya, özellikle Orta Likya günümüzde de olduğu 

gibi antik dönemde gerek coğrafi konumu ve topografik yapısı ile gerekse iklim koşulları göz 

önüne alındığında toplumlar için yerleşim açısından önemli bir yere sahip olmuştur. 

Dolichiste (Kekova Adası) yerleşime yatkın olmayan arazi yapısı, kıt kaynaklar altında 

yürütülen ana kaya şekillendirmesi ve yerleşim teraslarının yayılım gösterdiği kırsal bir 

yerleşimdir; bu bağlamda bölgedeki mekansal örgünlerin çeşitli ihtiyaçlara göre ortaya çıkmış 

olması muhtemeldir. Diğer taraftan 2013 yılı yazından beri, lisans öğrenimim boyunca 

öğrenci, yüksek lisans öğrenimim boyunca ise heyet üyesi olarak katıldığım Dolichiste 

(Kekova Adası) yüzey araştırmalarında çalışmalarımızda her seferinde yeni keşifler yapmak 

oldukça heyecan vericiydi.    

Sosyal bilimlere hevesli bir öğrenci olarak, önerileri, eleştirileri ve hep örnek aldığım 

üretkenlikleriyle, bir gençlik hevesi olarak kalması muhtemel olan eğilimimi tutkuya 

dönüştüren, aynı zamanda çalışmamın her aşamasında yol gösteren, mesleği öğrenmem de ve 

yeni bakış açıları kazanmamda, araştırma ekibinin bir parçası olmamda, bu alanı çalışmama 

ve araştırma arşivinden yararlanmama izin veren hem araştırma başkanı hem de hocam, 

danışmanım Doç. Dr. ERDOĞAN ASLAN’a her koşulda bilimsel, maddi ve manevi, sınırsız 

desteği için teşekkürlerimi sunarım.  

 Çalışmanın kaleme alınması her ne kadar tek bir kişi olsa da bu çalışma kolektif bir 

emeğin ürünüdür. Ortaya çıkan ürünün, eğer bir yararı varsa, bunun sahibi şüphesiz pek 

çoktur.  

Çalışmamıza katkı sağlayan, ayrıca çalışmalarım süresince yanımda bulunan ve beni 

destekleyen yakın arkadaşlarım Yusuf KILIÇ ve Hanife BORAN’a Kekova Araştırmaları 

süresince araştırma ekibinde yer alan tüm arkadaşlarıma ve adını sayamadığım tüm Arkeolog 

arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim.   

Son olarak yaşam boyu desteğini aldığım ve her zaman yanımda olan aileme özellikle 

abim İsa GÖÇER’e teşekkürlerimi sunarım. 

 

Yasin GÖÇER 

KONYA/2017 
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Özet 

Kekova Bölgesinin 4 km doğusunda yer alan Andriake Limanı ve Myra’da bulunan 

denizcilerin koruyucusu olan St. Nicholaus kilisesi, bölgenin hem ticari hem de dini bir 

öneme sahip olmasına neden olmuştur. Ayrıca Kekova Bölgesi sınırlarında yer alan Aperlai, 

Dolichiste, Simena ve Teimiusa kentleri, antik deniz ticareti rotası içerisinde önemli bir yere 

sahiptir. Bölgede yapılan araştırmalar sonucu, bu bölgede yer alan limanların daha çok kıyı 

ticareti yapan küçük ölçekli limanlar olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, bölgede yer alan 

yerleşimlerin önemini arttırmakta ve bölgenin İÖ 7-6. yüzyıldan başlayarak İS 7. yüzyıla 

kadar antik çağ denizcileri ve tüccarları için talep görmüş ve yerleşime sahne olmuştur. Söz 

konusu kentlerin kıyı yapıları ve limanları bölgede yaşanan depremlere bağlı tektonik 

hareketler sonucu günümüzde su altında bulunmakta ve batık şehir olarak anılmaktadır.   

Dolichiste Yerleşim Analizi başlıklı çalışmamızın temel veri kaynağı Kekova Adası 

Yerleşimi artalanının oluşturduğu düşünülen yaklaşık 80.000 metrekarelik bir alanda 

gerçekleştirilen ekstansif ve sistematik arkeolojik yüzey araştırmasıdır.  Tezin başlıca amacı 

yüzey araştırmaları sonrasında ofis ve kütüphane çalışmalarında elde edilen verinin çağdaş 

arkeolojik kuram çerçevesinde değerlendirilmesi ve böylelikle Kekova Adası Helenistik ve 

Geç Antik Çağ içerisinde kentleşme sürecinin açıklanması ve yerleşim düzeninin 

tanımlanmasıdır. 
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Summary 

Andriake Port, which is 4 km east of the Kekova Region and St. Nicholaus church 

which the guardian of the marines in Myra, which They have caused the region to have both a 

commercial and a religious prescription. In addition, the towns of Aperlai, Dolichiste, Simena 

and Teimiusa on the border of the Kekova Region have an important place in the ancient 

maritime trade route. As a result of the research done in the region, it is understood that the 

harbours located in this region are mostly small-scale harbours operating on shore. This 

situation increases the importance of settlements located in the region and the region 7-6 BC. 

From the beginning of the century to the 7th century AD, there was demand for the antique 

age marines and merchants, and the settlement was the scene. The tectonic movements of the 

coastal structures and ports of the cities related to the depressions inhabited by the region are 

now underwater and are referred to as sunken cities. 

It is an extensive and systematic archaeological survey of an area of approximately 

80,000 square meters, which is thought to be the result of the work of our Dolichiste 

Settlement Analysis, the main data source of the Kekova Island Settlement. The main aim of 

the thesis is to evaluate the data obtained from the office and library studies in the framework 

of contemporary archaeological theory after the main surface surveys and thus to explain the 

process of urbanization in Hellenistic and Late Antiquity and to define the settlement order. 
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1. Giriş  

1.1. Konu 

Coğrafi konumu nedeniyle Anadolu kıyıları tarih boyunca denizcilerin önemli 

rotalarından biri olmuştur1. Antik çağlarda Anadolu’nun Akdeniz kıyıları doğuyu batıya 

bağlayan bir geçit yoluydu. Aynı zamanda Anadolu kıyılarının ve hinterlandının zengin 

endüstri ve ticaret kaynakları bu rotayı kaçınılmaz kılan nedenlerden bir diğeriydi. Gemilerin 

rotaları boyunca Anadolu kıyılarında birçok liman kurulmuştur.  

Çalışmamızın konusunu oluşturan ve ülkemiz topaklarında burada sayılamayacak 

kadar çok sayıda bulunan antik yerleşim yerlerinden Orta Likya sınırları içinde bulunan 

Antalya ile Demre ilçesi yakınlarında, Üçağız mevkiinde yer alan ve günümüzde Kekova 

Bölgesi2  olarak anılan bölge içerisinde Dolichiste (Kekova Adası) yerleşim dokusunu 

kapsamaktadır. Adanın liman alanı ve kıyı yapıları bölgede yaşanan depremlerin neden 

olduğu tektonik hareketler sonucu su altında kalmıştır3. Bölgede bilinen en eski arkeolojik 

kanıtlar Helenistik Dönem’de görülmeye başlanan mimari yapılanmadır4. Ancak bu 

yapılanma bölgenin savunmasına yöneliktir. Ada üzerinde kıyıdan iç bölgelere doğru uzanan 

yapılar, topografya ve iklim özelliklerine uygun olarak konumlanmış ve yerleşim ana 

merkezden başlamak suretiyle saçaklanmaya başlamış, dağınık bir düzene doğru dönüşüm 

geçirmiştir. 

Kekova Adası, kırsal yerleşimler için mini laboratuvar niteliği taşımaktadır. Her ne 

kadar Helenistik döneme inse de “kendini gerçekleştirme” ve gelişim sürecini Geç Antik-

Erken Hristiyanlık Dönemi arasında tamamlamıştır. Ancak en olgun dönemi yine Erken 

Hıristiyanlık dönem olarak ifade edilebilir. 

Doç. Dr. Erdoğan ASLAN başkanlığında yürütülen araştırmalar içerisinde 2012-2017 

yılları arasında Kekova Adası territoriumu üzerinde, ekstansif ve sistematik yüzey 

araştırmaları yapılmış ve fotogrametrik yöntemlerle hava fotoğrafları birleştirilmiştir5. Tüm 

bunlara ek olarak, mimari öğelere ve yerleşim alanlarına ilişkin krokiler oluşturulmuş, arazi 

fişleri doldurulmuş ve bütün bunları fotoğraflamak suretiyle yüzey gözlemleri 

                                                           
1 Aslan 2016, 1. 
2 Kekova Bölgesi adı, 18.01.1990 tarih ve 90/77 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 258.30 km2 alanı kaplayan      

alandır. “Kekova Özel Çevre Koruma Alanı” olarak ilan edilmiş olan Kekova Adası, Simena (Kaleköy), 

Teimiusa (Üçağız), Aperlai (Sıcak İskelesi), Akvaryum Koyu ve Gökkaya Koyunu da içine alan bölgenin 

genel adıdır. Bkz. Aslan 2016, 2. 
3 Detaylı bilgi için Bkz. Çalışmanın “2.1. Coğrafi – Topografik Özellikler” bölümü.  
4 Aslan 2016, 80. 
5. Aslan 2009, 9-21; 2011-9, 211-135;2010, 257-272; 2014a, 335-354; 2014b, 58-75; 2015a, 321-369; Aslan – 

Kılıç 2016, 27-49. 
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gerçekleştirilmiş olması ve bu çalışmanın sonucunda yerleşimin fiziki yapısı ile ilgili veriler 

konuyu belirlememizde önemli etken olmuştur. 

Tersane Koyu yerleşimi içerisinde yer alan liman yapıları adanın bu kısmının önemini 

ortaya koymaktadır6. Çalışma alanımız yaklaşık 80.000 metrekarelik alanı kapsamaktadır. Şu 

ana kadar ada üzerinde kazı çalışması yapılmadığından dolayı yapıların işlevi hakkında net bir 

şey söylenmemek ile birlikte, olasılıkla sivil mimari olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Bu 

yüzden çalışmamız yapıların fonksiyonundan ziyade yerleşim içerisinde yapıların konumları, 

ölçüleri ve yerleşim modellinin analizi üzerine yoğunluk kazanmıştır. 

1.2. Amaç 

Çalışma konumuzu oluşturan ve 2017 yılına kadar süren çalışmalarla tespit edilen ve 

belgelendirilen Kekova Adası yerleşim planı, şimdiye kadar salt veri olarak kalmıştır. Ayrıca 

bu verinin yerleşim planlaması kapsamında değerlendirilmesi eksiklik olarak kalmıştır. 

Çalışmamızda arkeolojik belgeleme yöntemleri ile kayıt altına alınmış Kekova Adası 

yerleşiminin işlevinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Tersane Koyu boyunca uzanan 

yapıların mimari düzeni, duvar örgü sistemi ve duvarı oluşturan malzemeler üzerinde yapılan 

incelemeler ile tam olarak nasıl bir formda inşa edildiği tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Sonrasında incelenen özellikler yerleşim yeri ve bölgedeki benzerleri ile karşılaştırılarak 

gerek dönemsel gerekse bölgesel özelliklerin tespit edilmesiyle tarihlendirme çalışmalarının 

daha sağlıklı yapılması amaçlanmıştır. Bu hedef doğrultusunda çalışmamız alanda yer alan 

yapıların fiziki özellikleri ve konumu üzerinde yoğunlaşarak sürdürülmüştür. 

Bu çalışmanın amacı, Helenistik Dönemde kullanılmaya başlandığı düşünülen 

öncelikli çevresel koşullara göre tasarlanıp, ticaret koşullarına göre şekillenen ve buna bağlı 

olarak İS 5.-6. yüzyılda ciddi nüfus artışı yaşanan köy tipi yerleşimin organizasyon biçimini 

anlamak ve bunların yerleşim düzenindeki değişimlerini açıklamaktır. Kekova Adası’nın 

araştırma tarihi içerisinde, ada üzerinde yer alan yapıların modeli, tipolojisi ve ada yerleşimini 

etkileyen faktörlerin araştırılması şimdiye kadar bir eksiklik olarak kalmıştır. Bu nedenle 

eldeki veriler ışığında ada üzerinde yer alan yapıların; Ada üzerinde dağılımı, bu dağılımı 

etkileyen faktörler ve yapıların kapladığı alan, yapıların işlevsel fonksiyonları doğrultusunda 

sınıflandırılması, tipolojisi ve modelinin oluşturulması ayrıca yapıların kullanım süreci ve 

Akdeniz ticaretindeki amacı yer yer ortaya konulması amaçlanmıştır.  

1.3. Kapsam 

Kırsal alanlar her dönemde kentsel merkezlerin desteklenmesi anlamında önemli rol 

üstlenmiştir. Bilimsel çalışmalar kırsal alanların tasarım ve düzenlemelerine ilişkin 

                                                           
6 Aslan 2009, 9-21; 2011-9, 211-135;2010, 257-272; 2014b, 58-75; 2015a, 321-369; Aslan – Kılıç 2016, 27-49. 



3 
 

değerlendirmeleri genellikle kentsel düzeydeki yorumların ötesine geçmemektedir. Aynı 

zamanda, kırsal alanları salt kentleşme özelliği gösteren alanlara hizmet etmeleri gerektiği 

düşüncesiyle değerlendirilmesi bu alanlara yeteri kadar araştırılmadığını ortaya koymuştur. 

Buna karşılık, kırsalın, kendi kendine yeten ekonomiler de yaratan bir dinamiğe sahip olduğu 

gerçeği de düşünülmelidir. Bütün bunlar değerlendirildiğinde antik kentlerin “khora” ları ile 

birlikte değerlendirilmesi gerektiği arkeoloji dünyasının gündeminde artan bir ilgi ile 

tartışılmaktadır. 

Bu çalışmada kırsal alan arkeolojisi bağlamında ve yerleşim sorunsalı açısından “terra 

incognita” niteliğinde, az bilinen/ihmal edilmiş bir yerleşim yeri olan Kekova Adası mercek 

altına alınmaktadır. Ada özellikle Helenistik Dönem’den itibaren çevresel konumuyla 

Akdeniz ticaret ağının ortasında yer aldığı bir periferi addedilmektedir. Ada engebeli bir 

topografyada, kıt kaynakların akıllıca yönetildiği mekânsal dokulara sahiptir. Ada üzerinde 

Roma dönemden beri tanınan köy tipi ya da dengi ölçekteki süreklilik arz eden yerleşim tipine 

(deme) rastlanmaktadır. Bölgeyle ilgili çalışmalar ve/veya yüzey araştırmalarında yerleşim 

konusu ayrıntılı olarak işlenmemiştir. Son yıllarda yürütülen çalışmalar ağırlıklı salt bilgi, veri 

toplamaya ve belgelendirmeye yönelik gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla, Ada üzerinde 

yerleşim düzeni ve zamanla geçirdiği değişim yeteri derecede çalışılmamıştır.  

Ada üzerindeki yerleşimlerin tamamı çalışma kapsamı içerisine girmese de tezin 

amaçları doğrultusunda ve yerleşimin bütünlüğünü değerlendirmek için kısmen çalışılmıştır. 

Antik dönemlerden itibaren, yerleşim birimlerinin seçiminde savunmaya elverişli konum, 

topografik kısıtlar, ulaşım ve haberleşme ağlarına ve su kaynaklarına fiziksel yakınlık, 

tarımsal potansiyel, vb. konular büyük önem arz etmiştir. Benzer durumun, araştırma 

kapsamındaki yerleşim için de geçerli olduğu gözlemlenmiştir. Bu amaçla, genel arazi 

taramasında, yerleşim desenindeki değişimleri yansıtan ve öncesinde ayrıntılı çalışılmaları 

yapılmamış olan Kekova Adası yerleşimi ele alınmıştır. Yerleşimin organizasyon biçimi, etki 

alanı, çevresel faktörler ve insan etkisi, başta mimari öğeler olmak üzere niceliksel ve 

karşılaştırma metotları yardımıyla incelenmiştir. 

1.4. Yöntem 

Kapsamlı ölçüm, tespit ve fotoğraflama çalışmaları yapılarak elde edilen bulgular 

harita üzerine işlenmiştir ve Kekova Adası’nın Topografik haritası7 çıkartılmıştır. Elde edilen 

                                                           
7 Arazinin topografik şekilleri ve üzerindeki örtüleri kapsayan fizikler görüntülerini göstermek amacı ile özel 

topografya aletleri ve metotları kullanılarak ölçülmesi, genel matematik kurullarına uygun olarak kolaylaştırılmış 

ve basitleştirilmiş özel formüller ve çizelgeler kullanılarak hesaplanması ve küçültülerek çizilmesi bilim ve 

sanatıdır. Bkz. İnal ve diğ. 2005, 1.  
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veriler ışığında kütüphane ve kaynak araştırmaları yapılarak konu ile ilgili daha önce yapılmış 

çalışmalar, antik kaynaklar ve metinler taranarak çalışmamıza katkı sağlayacağını 

düşündüğümüz bilgiler bir araya getirilmiştir. Bütün bunlara ek olarak gerek çalışılan 

malzemenin bir kısmının sualtında yosun ve kekamozla kaplanmış olması gerekse kara da 

yapılan çalışmalar nedeniyle çalışılan malzeme, hali hazır durumu ile imkânlar ölçüsünde 

belgelenerek çalışılmıştır. Kuşkusuz gelecekte bu alanlarda yapılacak çalışmalar ile daha 

nitelikli bilgiler elde edilebilecektir. 

Çalışmamızın birinci bölümünde, çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemi ele alınarak 

konunun çerçevesi çizilmiştir. 

İkinci bölümde çalışma alanını kapsayan Kekova Adası’nın tarihi coğrafyası ve 

araştırma tarihi hakkında bilgi verilmiştir. Hem adanın içerisinde bulunduğu bölge hem de ada 

yerleşimi hakkında antik ve modern tarihçilerin kaynakları ve yapılmış olan çalışmalar 

çalışmamız için bir kılavuz niteliğinde olmuştur. 

Üçüncü bölümde çalışmamız konu olan Kekova Adası Dolichiste Yerleşiminin 

yapıları fotoğraf ve çizim gibi belgeleme yöntemleri ile desteklenip tanımları yapılarak, 

yapılar fonksiyonlarına göre alt başlıklar altında değerlendirilmiştir.  Bu çalışma ile yapıların 

fonksiyonları ile ilgili değerlendirilmesi yapılmıştır. Aynı zamanda ada üzerinde yer alan 

yapıların niteliklerine göre tasnifleme yapılmıştır. 

Son bölümde ise çalışmanın tüm değerlendirilmesi, kullanılan kısaltma, kaynakça, 

çizim, harita ve resimlere yer verişmiştir. Bu bölümde tüm yapıların yerleşim yeri içerisinde 

benzerleri ile aynı zamanda bölge ve kentlerde bulunan benzerleri ile karşılaştırılarak bir 

sonuca ulaşılmıştır. 

2. Dolichiste Coğrafi – Topografik Özellikler ve Tarihi Gelişim  

2.1. Coğrafi – Topografik Özellikler 

Araştırmanın konusu olan Dolichiste (Kekova Adası), Antik Likya sınırları içerisinde 

yer almaktadır. Bölgenin sınırlarını, doğu-batı doğrultusunda uzanan Toros dağlarının uzantısı 

olan ve 3086 m yüksekliğe ulaşan Beydağları ve Akdağlar oluşturmaktadır. Kuzeydoğu-

güney doğrultulu uzanan Toros’lar bu sıranın en yüksek dağı olan Akdağlardan itibaren geniş 

bir bütün oluşturarak denize doğru dik bir biçimde alçalır. Buradan da tekrar kuzeye doğru 

dönerek Beydağlarıyla birleşir8. Bölgedeki büyük dağ sıralarını derin vadilere ayıran dağlık 

alanlar ve bu vadilerden akan nehirler ise doğudan batıya doğru, Alakır Çayı (Gagas), 

                                                           
8 Tüner 2002, 63. 
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Limyros (Göksü), Arykandos (Aykırıçay), Myros (Demre Çayı) ve Ksanthos (Eşen Çayı) dır9 

(Fig. 1). 

Likya’nın kıyı yerleşimi içinde kalan Kekova Bölgesi sınırlandırılırsa günümüz 

Antalya İlinin Kaş (Antiphellos) ve Demre (Myra-Andriake) ilçeleri arasında ve antik çağ 

denizcilerinin Likya coğrafyası içinde en çok çekindikleri Uluburun ve Gelidonya Burnu’nun 

arasında kalan bölümdür. Kekova Adası, Simena (Kaleköy), Teimiusa (Üçağız), Aperlai 

(Sıcak İskelesi), Akvaryum Koyu, Gökkaya Koyu, İç Ada, Toprak Adası, Aşırlı Ada ve 

Kişnali Ada gibi birçok adayı da içine almaktadır10.   

Likya coğrafyası içinde Kekova Bölgesi gerek konumu gerekse de doğal yapısı ile 

liman yerleşimine oldukça elverişlidir. Demre ilçesi sınırları içinde yer alan Andriake 

Limanı’nın 4 km batısından başlayan ve bölgeye adını veren Kekova Adası yaklaşık 7.5 km 

uzunluğunda, en geniş yeri 1.8 km ölçülerindedir. Ada kuzeydoğu-güneybatı doğrultuludur ve 

çoğunlukla dik yamaçlı ve dağlık yapısı yaklaşık 180 m yüksekliğindedir. Adanın dağlık 

yapısı tarıma uygun olmamakla birlikte kentsel yerleşimi de oldukça kısıtlamaktadır11. 

Kekova Adasının 1 km batısında yine kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu, 1.6 km 

genişliğinde 7 km uzunluğunda Sıcak Yarımadası bulunmaktadır. Kuzeydoğu-güneybatı 

yönünde uzanan Kekova Adası ile Sıcak Yarımadası, kuzeyde anakaraya doğru 1 km eninde 

güneybatıdan ve doğudan girişi olan doğal bir koy oluşturmaktadır. Doğal koyun Kekova 

Adası ile Sıcak Yarımadası arasında kalan güneybatı girişinde ise iki ada bulunmaktadır ve bu 

alana da akvaryum koyu adı verilmektedir12. Girişi iki yarımadanın arasından sağlanan doğal 

koy 0.5 km eninde 3 km uzunluğunda, doğu-batı uzantılıdır. Dağlarla çevrili Kekova 

Bölgesine kara ulaşımı sadece bu alanda bulunan Üçağız (Teimiusa) kasabası ile sınırlıdır13 

(Fig. 2). 

Oldukça dağlık olan bölgede tarıma elverişli tek yer Üçağız (Teimiusa) kasabasının 

gerisindeki alçak dağ sırasının kuzeyinde bulunan Kılıçlı Köyü’nün (Tırmısın) bulunduğu 

düzlük alandır. Ayrıca yazları kurak geçen bölgenin su kaynakları da son derece kısıtlıdır ve 

bu nedenle bölgede kurulan antik kentlerde ve liman alanlarında büyük hacimli çok sayıda 

sarnıç bulunmaktadır14. 

Öte yandan Doğu Akdeniz deniz ticaret rotasının ortasında kalan bölgenin kıyı ve 

liman yerleşimine son derece elverişli olması, doğal koyların korunaklı olması ve bu bölgede 

                                                           
9 Onur 2002, 53. 
10 Aslan 2016, 23. 
11 Aslan 2016, 23. 
12 Aslan 2016, 23. 
13 Aslan 2016, 23. 
14 Aslan 2016, 23. 
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kurulan limanların daha iç bölgelerdeki kentlerin de denize açılan yüzü olması15 nedeniyle 

birbirine yakın dört liman kentinin kurulmasına neden olmuştur.  

Kekova Bölgesinde yer alan liman-kıyı kentleri sırasıyla Dolichiste (Kekova Adası), 

Simena (Kaleköy), Teimiusa (Üçağız)16, aynı bölge kapsamında değerlendirilen ve Kekova 

Adasının 5 km batısında bulunan Aperlai (Sıcak İskelesi) kentidir (Fig. 3, 4). Bu kentlerin 

konumuna ve genel yapısına bakıldığında nispeten daha küçük liman alanlarına sahip kıyı 

kentleridir ve Andriake Limanı’na gelen ithal ürünlerin hem iç pazara dağıtılması hem de 

yerel üretim mallarının17 Andriake Limanı’nda uluslararası pazara sunulması işlevini 

üstleniyor olmalıdırlar. Adanın dağlık yapısı tarıma uygun olmamakla birlikte kentsel 

yerleşimi de oldukça kısıtlamasına karşın adada üç yerleşim alanı bulunmaktadır. Ayrıca 

adanın bu bölümünde kuzeye bakan ve yaklaşık 150 m uzunluğunda, 60 m enindeki “Tersane 

Koyu” olarak adlandırılan doğal koy, buradaki yerleşim alanının anakara ile bağlantısını 

sağlayan doğal bir liman alanıdır18. Adanın ikinci yerleşim alanı, bu alanın yaklaşık 1 km 

doğusunda ve adanın kuzeye bakan yüzünde yer alan dik yamaçlı kıyı şeridinde 

görülmektedir. Bu yerleşim alanı yaklaşık 1 km uzunluğundadır ve eğimli bir yamacın 

teraslanması ile oluşturulmuş kıyı yerleşimidir19. Kıyı hattından başlayarak yamaca doğru ana 

kayanın teraslanması ile üst üste dokuz terasa varan bir düzenleme bulunmaktadır. Adanın bu 

bölümünde yer alan kıyı yapılarının başladığı batı bölümünde ise sualtında bir mendirek 

yapısı ve mendireğin gerisinde mendireğin oluşturduğu liman alanına ilişkin yapılar 

bulunmaktadır. Mendireğin doğu ucunun bittiği yerden başlayan ve içinde iki adet palamar 

bağlama babasının bulunduğu doğal bir koy da bu alanda bulunmaktadır. Adanın üçüncü ve 

son yerleşim alanı ise, adanın doğu kısmında yer alan Fener yerleşim alanıdır20 (Fig. 5). 

Kekova Bölgesi’nde bulunan antik dönem kıyı kentlerinin liman alanları ve kıyı 

yapıları günümüzde yaklaşık 2 m sualtındadır21. Bölgeye en yakın antik kıyı yerleşimi olan 

Andriake Limanı’nın güneyinde bulunan antik taş ocağının zemininin de sualtında olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla batıda Aperlai Kenti’nden başlayarak 17 km doğudaki Andriake 

Limanı’na kadar olan bölgenin kıyı yapıları bir şekilde sualtında kalmıştır. Klasik Çağ’ın 

sonlarından Geç Bizans Çağı’na kadar kullanıldığı bilinen bu kentler ve kıyı yapılarının ne 

zaman ve ne şekilde sualtında kaldığı başlı başına bir araştırma konusu niteliğini taşımaktadır.  

                                                           
15 Zimmermann 1992, 201vd.; 2000, 333 vd.; 2003, 265 vd. 
16 Kolb – Kupke 1992, 45.  
17 Tüner 2007, 52vd. 
18 Aslan 2016, 25. 
19 Aslan 2016, 25. 
20 Aslan 2016, 25. 
21 Aslan 2016, 27. 
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Kıyı çizgilerindeki deniz seviyesi değişimleri özellikle son yıllarda multidisipliner 

olarak araştırılmaktadır. Kıyısı olan arkeolojik yerleşimlerde yapılan araştırmalar ve 

kazılardan, tarihi kaynaklardan ve radyometrik tarihleme olanağı sunan biyolojik deniz 

seviyesi göstergelerinden elde edilen sonuçlar da yapılan çalışmaların jeokronolojik kısmını 

oluşturmaktadır22. 

Bölgenin arkeolojik veriler ve günümüz araştırmaları ışığında İS 6823, İS 14124, İS 

24025, İS 4. yy26, İS 53027,  ve İS 7. yy28 yıllarında deprem yaşadığı bilinmektedir. Ancak 

gerek arkeolojik belgeler gerekse alandaki veriler bu depremler içinde İS 2. yüzyılda ve İS 4-

6. yüzyıllar arasında yaşanan depremlerin (Fig. 6) yıkıcı etkileri, bölgenin kıyı çizgilerindeki 

deniz seviyesini değiştirecek ölçüde daha büyük olduğunu göstermektedir29. Deniz 

seviyesinde değişimler iki çeşit olup bunlar: Östatik deniz seviyesi değişimi ve Göreceli deniz 

seviyesi değişimidir (Fig. 7).  

Bu depremlerin kıyı çizgisi üzerinde yarattığı değişimin boyutunu anlayabilmemiz için 

antik çağ kıyı yapıları inşa edilirken göz önünde bulundurulan çevresel koşulların etkileri ve 

bölgenin jeomorfolojik açıdan yapılan günümüz çalışmaları birlikte değerlendirilmelidir. 

Böylece bölgenin halen yaklaşık 2 m sualtında olan kıyı yapılarının gerçekte ne zaman ve ne 

oranda sualtında kaldığı sorusuna ışık tutulabilmektedir. Antik çağ yazarlarının da bildirdiği 

üzere30, söz konusu depremlerle sualtında kalan Kekova Bölgesi kıyı yapıları denizin getirdiği 

çevresel etkenler dikkate alınarak inşa edilmiş olmalıdır31. Öyle ki Akdeniz’de yaşanan gel-

git, su seviyesinde yaklaşık 6-25 cm değişime neden olmaktadır. Bu da iskele, dalgakıran, yol, 

gemi kızağı gibi kıyı yapılarının su çizgisine çok yakın inşa edilebileceği anlamına gelir. 

Kekova Bölgesi gibi benzer korunaklı koylarda ve limanlarda, çalışma veya yürüme yüzeyleri 

ortalama su seviyesinin 20 cm dâhilinde inşa edilebilir denmektedir32. Diğer yandan kötü hava 

şartlarında çıkan fırtınaya bağlı olarak oluşan dalgaların yüksekliği de inşa sırasında dikkate 

alınan bir aktördür. Örneğin kıyıda 1 m büyüklüğünde dalgalar mevcutsa eğer, yapı işlevine 

göre durgun su seviyesinin en az 1,5-2 m üstünde daha yükseğe inşa edilmektedir33. 

                                                           
22 Bekaroğlu 2008, 7. 
23 Flemming 1978, 416 vd. 
24 Pausan., VIII 4.43; Magie 1950, 631; Flemming 1978, 416 vd.; Guidoboni 1994, 669; Waldherr 1997, 246;  
Kokkinia 2000, 177.25 Flemming 1978, 416 vd.; Karagöz 2005, 40. 
26 Flemming 1978, 416 vd. 
27 Flemming 1978, 416 vd.; Guidoboni 1994, 412. 
28 Flemming 1978, 416 vd. 
29 Flemming 1978, 406; Kelletat-Kayan 1983, 87; İde 2011, 32.; İşler 2013, 286. 
30 Blackmann 1982a, 79. 
31 Aslan 2016, 28. 
32 Flemming 1978, 409. 
33 Blackmann 1973b, 115 vd. 
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Kekova Bölgesi’nin Jeomorfolojik yapısına bakıldığında ise kıyılar “Dalmaç tipi kıyı” 

şeklindedir34. E. Öner’e göre35, kıyılarda falez görülmemesi kıyıların jeomorfolojik açıdan 

genç olduklarına işaret eder. Kaş-Demre Platosunda düdenler vasıtasıyla yer altına inen 

akarsular, güneye inerek Kekova Bölgesi  kıyılarında deniz içinden karstik sular olarak denize 

karışmaktadır. Kekova Bölgesi kıyılarında böyle şekillerin gelişmemiş olması bugünkü kıyı 

çizgisinin jeomerfolojik açıdan çok yeni bir boğulmayla ilgili olduğunun ifadesidir36. Bu 

boğulma muhtemelen ilk olarak İS 141 yılında yaşanan deprem sonucu olmalıdır37. Yukarıda 

oluş tarihleri sıralanan ve bölgeyi etkileyen deprem kuşağı Rhodos Adası’ndan Kekova 

Adası’na, buradan da Antalya’nın doğusundan Suriye’ye kadar uzanır38. 

2.2. Tarihi Gelişim 

Dolichiste kenti, bölgeye adını veren Kekova Adası üzerinde bulunmaktadır39. Kekova 

ismi 20. yüzyıla kadar farklı versiyondaki kullanımların sonucu son şeklini almıştır. 

Kullanılan bu isimler, “al-Quaıqab (1154), Cake/Crachous (1191), Civitas Cacabum (Pisa 

1200), Cacauo (13. yy), Cacabo (1300 dolayları), Chachauo (1400 ve 1490 dolayları), Caquo 

(1442), Caccauo (1450), Kaxxaβa (1500 dolayları).  Portulanlarda Loco Veneto olduğu da 

iddia edilmiştir. Translatio Nicolai’in latince çevirisinde Cacabus bir ada olarak da ifade 

edilmiştir. Sonraki zamanlarda Cacabus’un bir ada ya da anakaranın bir limanı olup olmadığı 

sorusunun karşılığı pek net tanımlanamamıştır. 1321 tarihli Marino Sanudo’nun portulanında 

Cacabus adası olarak anılmaktadır. 1494’de yelkenliyle seyahat eden bir hacı grubunun batık 

şehir Cocoba’nın deniz yüzeyinden yukarı yükselen evlerinin ve kulelerin bazı kalıntıları 

üzerinden geçerek gittikleri anlatılmıştır40.” Stephanos Byzantios’da41 adı Dolichiste olarak 

anılan kentin adı Kiepert’in haritalarında42 “ΔΟΛΙΧΙΣΤΕ” olarak geçmektedir. 1811 

yıllarında burayı ziyaret eden Beaufort, Kekova Adası’ndan Kakava, adanın kuzeybatısında 

bulunan Tersane Koyundan ise Ksera diye bahsetmektedir43. Bölgenin Strabonu’un 

dikkatinden kaçtığını ifade eden Beaufort, adanın Ptolemaios’un Dolichiste (Kekova Adası) 

dediği yer olduğunu ve coğrafyacı Meletios tarafından Myra’dan göçen bir koloninin buraya 

yerleştiği bilgisini aktarmaktadır. Ayrıca adada bulunan kekliklerden dolayı da buraya Kakava 

                                                           
34 Aslan 2016, 29. 
35 Öner 1998, 427. 
36 Öner 1998, 427. 
37 Aslan 2016, 29. 
38 Flemming 1978, 447; Fouache 1999, 305. 
39 Aslan 2016, 47. 
40 Hild – Hellenkemper 2004, 848 vd. 
41 Steph. Bkz. 580 vd.; Nolle 2005, 1. “Kekova und Umgebung.” 
42 Kiepert 1908, Karte von Kleinasien. 
43 Beaufort 2002, 21.  
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adını taktıklarını da aktarmaktadır44.  20. yüzyıla kadar bölgeyi ziyaret eden tarihçiler, 

araştırmacılar, seyyahlar45 ve 1946 yılından itibaren bölgeyi gezen G. Bean46 tarafından ada 

ve çevresinin salt tasviri yapılmış bunun dışında yerleşim ya da yapılar hakkında spesifik bir 

bilgi aktarılmamıştır. 1992-2003 yılları arasında bölgede araştırmalar yapan ve bölge 

denizciliği hakkında bilgiler veren M. Zimmerman47 ve 2001 yılında Tersane Koyu’ndaki 

kiliseyi araştırarak yayımlayan U. Peschlow48 çalışmalarından sonra 2012 yılından beri gerek 

sualtında gerekse kıyı yapıları üzerinde danışmanım Doç. Dr. Erdoğan Aslan ve ekibi 

tarafından “Kekova Adası kara ve sualtı araştırmaları” olarak çalışmalar devam etmektedir.  

Orta Likya’nın sahil kesiminde bulunan Kekova Bölgesi ve bu bölgede yer alan 

Aperlai, Dolichiste, Simena ve Teimiusa kentlerinin genel tarihi kuşkusuz Likya Tarihi ve 

siyasal olgularıyla paraleldir49. Doğu Akdeniz, deniz ticaret rotası üzerinde çok önemli bir 

konuma geldiğini Gelidonya Burnu50 ve Uluburun’da51 bulunan iki gemi batığı belgeler 

niteliktedir. Bölgenin yukarıda sözü edilen Tunç Çağ gemilerinin rotaları üzerinde bulunması 

                                                           
44 Beaufort, 23 vd. 
45 Bkz.: Hild – Hellenkemper 2004, 848 vd. 
46 Baen 2001, 119. 
47 Zimmermann 1992,201; 2000, 333; 2003a, 265.  
48 Peschlow 2001, 198. 
49 Tarihte adları ilk kez İÖ 1400’lerde Lukkalı korsanlar olarak duyuran Likya’lılar İÖ 1295'te Mısır'la yapılan 

Kadeş Savaşı'nda Hititler'in yandaşı olarak görülmektedirler. Troia Savaşı'na Priamos'un yanında katılmışlar, İÖ 

7. yüzyılın ilk yarısı içindeyse yerel bir krallık kurmuşlardı. İÖ 545-540 yılları arasında süren çetin ve kanlı 

savaşlardan sonra, Harpagos tarafından Akhaimenid egemenliği altına alındı. Buna karşın, Karia'da olduğu gibi 

eski yerli sülalelerin etkinlikleri de kısmen devam ediyordu. İÖ 5. yüzyılın ortalarında Attika-Delos Deniz 

Birliği'ne kısa bir süre vergi ödeyen Likyalılar, İÖ 4. yüzyılda Perikles adındaki Limyra'lı yerli bir beyin 

gayretleriyle daha çok dini karakteri ağır basan bir birlik kurmaya çalışılar. İÖ 362 yılında İranlılar'a karşı 

yapılan satraplar ayaklanmasına da katılan bölge halkı, ayaklanmanın bastırılmasından sonra, İÖ 4. yüzyılın 

ortalarında Karia satrabı Mausolos (İÖ 377-353) yönetimine bırakıldılar. İÖ 334 yılından sonra Büyük 

İskender’in, onun ölümünden sonrada, sırasıyla generallerinden Antigonos Monophthalmos, Ptolemaioslar (İÖ 

310), İÖ 301 yılından sonra da Lysimakhos'un eline geçti. İÖ 296 tarihinde Ptolemaioslar'ın bölgeyi yeniden 

hâkimiyeti altına almıştır. İÖ 3. yüzyıla gelindiğinde Likçe tümüyle ortadan kalkmış ve yerini Yunancaya 

bırakmıştı. Nitekim Likya adı ile bölgedeki diğer Yunanca kent adları da bu tarihlerden sonra ortaya çıkmış 

olmalıdır. İÖ 197 yılında kısmen III. Antiokhos’un eline geçtiyse de denetimi fazla uzun sürmedi. İÖ 190 yılında 

Romalılar ile Magnesia yöresinde yaptığı savaştan yenik çıkan Antiokhos, İÖ 188’de gerçekleştirilen Apemeia 

Barışı ile birliklerini Torosların gerisine doğru çekmek zorunda kaldı. Bu sırada Likya, Romalılar’a yaptığı 

yardımın ödülü olarak Rodos’a bırakıldı. Büyük bir huzursuzluğa neden olan Rodos denetimi İÖ 168-167 yılına 

kadar sürdü. Bu tarihte, Roma’nın tanıdığı ayrıcalıkla bir kez daha özgürlüğüne kavuşup, Likya Birliği’ni 

yeniden kurarak gelişme gösterdi. Likya Birliği, en büyükleri Ksanthos, Patara, Pınara, Olympos, Myra ve Tlos 

olmak üzere, 23 kentten oluşuyordu. İlk Birlik sikkelerini İÖ 168-67 tarihinden 20 yıl kadar Önce basmaya 

başlamışlardır. İÖ 88 yılında Pontos kralı VI. Mitridates tarafından ele geçirilen Likya, bu kralın Sulla karşısında 

aldığı yenilgiden sonra yeniden bağımsızlığına kavuştu. Likya, Mithridates ile Romalılar arasındaki savaş 

sırasında Romalıların yanında yer aldığı için özgür bırakılmıştır. İS 43 tarihinde Roma İmparatoru Claudius 

tarafından Pamphylia ile birleştirilerek bir eyalet haline getirilmesi ile özgürlüğünün son bulmasına karşın Likya 

Birliği dağılmadı ve hatta sınırları, özgür günlerdekinden daha da genişledi. Roma İmparatoru Vespasianus (İS 

69-79) birleşik eyaleti kalıcı kılana kadar, Roma İmparatoru Nero (İÖ 54-68) kısa bir süre daha Likya'yı özgür 

bırakır. Bkz. Tüner 2007, 25 vd. 
50 Bass 1986, 85 vd.; 1991,69 vd. 
51 Bass 1986, 85 vd. 
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ve kayalık Likya kıyılarında ender rastlanan korunaklı doğal yapısı ile gerek Lukka Halkına 

ait deniz gücüne gerekse dönemin ticaret gemilerine ev sahipliği yaptığı bilinmemektedir52. 

Tunç Çağı’ndan itibaren bölgede görülen deniz ticareti, sonraki dönemlerde 

çeşitlenerek artmaya devam etmiş ve bu süreç Roma ve Bizans Dönemi’ne kadar sürmüştür53. 

Roma için hayati öneme sahip olan Mısır’dan Roma’ya tahıl taşıyan gemilerin54, Güney 

Anadolu kıyılarını takip ederek55 taşıdıkları tahılın Patara’da ve Andriake’de geçici olarak 

depolanması için tahıl depolarının (granariumlar)56 bu kentlere yapılması hem bu limanların 

hem de Andriake Limanı’na 4 km mesafedeki Kekova Limanlarının konumunu ve önemini 

bir kez daha vurgulamaktadır. 

Antik Çağ Doğu Akdeniz ticaret rotasının ortasında kalan, büyük bir kısmı dağlık ve 

kayalıklardan oluşan Likya sahili, liman oluşumuna sadece bazı yerlerde müsaade eder. Öyle 

ki Likya liman yerleşimlerine bakıldığında yirminin üzerinde bir sayıyla karşılaşılır. Doğudan 

batıya doğru sıralandığında Idyros, Phaselis, Korykos, Olympos, Posidarisus, Gagai, 

Melanippe, Phoinikos, Andriake, Simena, Teimiusa, Aperlai, Antiphellos, Kalamaki, 

Phoinike, Patara, Pydnai, Artymnessos/Perdikiai, Kalabantia, Karmylessos, Telmessos, Krya, 

Lissa ve Lydai57 Likya’nın liman yerleşmeleridir. Likya liman kentleri arasında varlıkları 

sorunlu olanlardan biri olan Siderus/Sidarus limanı Plinius’ta geçen Simena limanı olduğu 

düşünülmektedir58. 

Teimiusa Kentinde mezar yazıtlarında adı geçen yabancı denizciler ve Akdeniz’in 

diğer kıyılarında rastlanan Likya’lı denizci adları59, bölgede uluslararası deniz ticaretinin 

yapıldığını göstermektedirler. Bölgede bulunan onur yazıtlarında “onlara ve torunlarına 

savaşta ve barışta herhangi bir anlaşma ve izin olmaksızın ithalat ve ihracat yapabilmeleri 

izinli olsun” gibi ifadeler, deniz ticaretin bölge için ne denli önemli olduğunu anlatmaktadır60. 

Bölge ticaretinde ihraç edilen mallar arasında, kaliteli deniz süngeri, Patara sandalları, 

Murex’ten elde edilen mor boya61, sedir ağacı62, tuzlanmış balık63 gibi ürünler bulunmaktadır. 

                                                           
52 Takmer 2006, 78. 
53 Zimmermann 1992, 220 vd.; 1992b, 201vd. 
54 Arslan 2003, 108 vd. 
55 Zimmermann 1992, 201 vd. 
56 Zimmermann 1992, 201 vd.; Foss 1994, 25. 
57 Tüner 2007, 67 vd. 
58 Tüner 2007, 52 vd. 
59 Zimmermann 1992, 201. 
60 Tüner 2007, 52 vd. 
61 Leadbetter 2003, 127 vd. 
62 Tüner 2007, 52 vd. 
63 Zimmermann 2000, 339. 
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Tüm bu deniz ticareti faaliyetlerinden yararlanmak amacıyla Kekova Bölgesi 

kıyılarında da liman yerleşimleri kurulmuştur. Ancak Likya bölgesi limanlarının birçoğunda 

da örneğine rastlanıldığı üzere, limanı kullanan asıl yerleşim yeri kıyıdan daha korunaklı ve 

tarım yapılabilen iç kesimlerde yer almaktadır. Öyle ki Andriake Myra’nın, Teimiusa 

Kyaneai’nin, Aperlai Apollonia’nın, Antiphellos ise Phellos’un64 liman yerleşmeleridir. 

Teimussa limanındaki küçük klasik kale bu dönemde modernleştirilmiş, Aperlai ve 

Simena’nın kent duvarları65, Dolichiste’deki (Kekova Adası) Tersane Koyunda bulunan 

askeri kule de bu dönemde inşa edilmiştir. Likya’da İÖ 1. yüzyılda kurulduğu tahmin edilen 

sympoliteialar66 arasında Aperlai’nin başında olduğu, Aperlai-Simena-Apollonia-İsinda 

Sympoliteia’sı ve Tyberissos-Teimiusa sympoliteiası67, başlarda iç kesimlerdeki kentlerin 

limanı konumundaki bu kentlerin, deniz ticareti ile geliştiği anlaşılmaktadır.  

Akdeniz ticareti için erken dönemlerden beri önemli bir noktada bulunan Likya bu 

konumundan ötürü İÖ 2. bin yıldan itibaren önemli bir deniz gücüne de sahip olmuştur68. İÖ 

5. yüzyılın başlarında Kserkses'in Yunanlılara karşı başlattığı savaşa katılmak için Kybernis 

ismindeki dynastın kumandasında 50 gemi sevk edilmiştir. İÖ 4. yüzyılın sonlarında 

Tyros’tan önce Aleksandros'a ise 10 gemi sağlanmıştır. Mısır ile Ege limanları arasında, 

donanmaların korunmak için kullandıkları Likya, Mısır Donanması’nın korunması için 

Ptolemaioslar Dönemi’nde de önemini korumuştur69. Yaklaşık olarak İÖ 150-60 yılları 

arasında devam eden korsan faaliyetleri yüzünden Akdeniz ticareti huzursuz bir dönem 

geçirmiştir70. Kilikia ve Pamphylia’nin liman kentlerinden pek çoğu korsanlarla iş birliği 

yaparken Likya’da Olympos, Korykos ve Phaselis dışında hiçbir kent korsanlarla iş birliği 

yapmamıştır. Ksanthos’tan ele geçen üç yazıt muhtemelen korsan savaşları sırasında Likya 

Birliği’nin komutanı olan Patara, Sarpedon Phyle’sinden Aikhmon komutasındaki Likya 

donanmasının Gelidonia açıklarında bir deniz savaşı yapmış ve bu savaşı kazanmış olduğunu 

bildirir. Likya’lılar Mithridates’e karşı Rhodos ile müttefiklik (symmakhia) anlaşması yaparak 

bu savaşta kullanılmak üzere Artapates oğlu Patarali Krinolaos komutasına bir donanma 

vermişlerdir71. Roma’nın karışıklık döneminde de Dolabella’nin Likya’dan çok sayıda gemi 

sağladığı bilinmektedir72. Kekova Bölgesi’nin 14 km doğusunda, Myra’da yer alan ve 

                                                           
64 Kolb – Kupke 1992, 45; Tüner 2007, 52 vd. 
65 Kolb – Kupke 1992, 54. 
66 Tüner 2007, 38 vd. 137 Tüner 2007. 
67 Tüner 2007, 41 vd. 
68 Blackmann 1982a, 85; 2008, 639 vd. 
69 Tüner 2007, 57. 
70 Arslan 2003, 91 vd. 
71 Arslan 2002, 115. 
72 Tüner 2007, 55 vd. 
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denizcilerin koruyucusu olan St. Nicholaus ve Kilisesi Bizans Dönemi’nde bölge limanlarının 

ticari öneminin yanında deniz aşırı seferlerle hac ziyaretine gelen Hırıstiyanlar için de önem 

kazanmıştır73. Bölge limanlarının Piri Reis haritalarında da limana yanaşan gemilerin tasvir 

edilmiş olması ve günümüzde bile sadece deniz yoluyla ulaşılabilen Simena’daki geç dönem 

kalesi74 en azında İS 15. yüzyıla kadar bölge limanlarının kullanıldığını göstermektedir. 

3. Dolichiste Yerleşim Analizi  

Dolichiste yerleşim alanı, bölgeye adını veren Kekova Adası üzerinde 

bulunmaktadır75. Kekova Adası, Simena antik kentinin 1 km güneyinde, Andriake Limanının 

ise 4 km batısında yer almaktadır. Ada, yaklaşık 7.5 km uzunluğunda ve en geniş yeri 1.8 km 

ölçülerindedir. Ada kuzeydoğu-güneybatı doğrultuludur ve çoğunlukla dik yamaçlı ve en 

yüksek yeri yaklaşık 180 m olan dağlık bir yapıdadır. Adanın dağlık yapısı tarıma uygun 

olmamakla birlikte kentsel yerleşimi de oldukça kısıtlamaktadır. Bu nedenle adanın sadece üç 

farklı bölümünde yerleşim bulunmaktadır (Fig. 5).  

Bu yerleşimler çalışmamız kapsamında Tersane Koyu Yerleşimi (TKY), Kuzey 

Yerleşim (KY) ve Fener Yerleşimi (FY) olarak adlandırdığımız, üç ayrı yapı grubundan 

oluşur.  

Bunlardan ilki adanın batı ucunda nispeten yerleşime daha uygun bir alanda bulunan, 

günümüzde Tersane Koyu Yerleşimi (TKY) olarak adlandırılan doğal koy76 ve bu koyun 

gerisindeki bölgedir. Yerleşim alanı Tersane Koyu içinde ve gerisinde iki alçak tepe ve bu 

tepelerin eteklerinde farklı seviyelerdeki birbirine bitişik veya bağımsız haldeki yapılardan 

oluşmaktadır. Tersane Koyu içerisindeki alan doğu batı doğrultusunda 500 m, kuzey güney 

doğrultusunda 300 m, uzunluğunda ve yaklaşık 150.000 m2 alanı kapsamakta olup, en yüksek 

yeri yaklaşık 28.91 m’dir.  

Bu alan içerisinde 1 adet Askeri Kule, 119 adet tek veya çok katlı konut olabilecek 

yapı, 1 adet Manastır, 2 adet Kilise, 1 adet Şapel, 51 adet Sarnıç yer almaktadır. 

 Beaufort’ta adı Ksera olarak geçen77 ve günümüzde Tersane Koyu olarak adlandırılan 

adanın bu bölümünde kuzeye bakan ve yaklaşık 130 m uzunluğunda, giriş açıklığı 96 m, en 

dar yeri ise 46 m eninde aynı zamanda giriş kısmında 15-16 m derinliğinden başlayarak 

                                                           
73 Bölgenin geç dönem tarihi için Bkz.; Foss 1994, 1-52; 1996, 1-35; Alparslan 2000, 30 vd. 
74 Hild – Hellenkemper 2004, 848. 
75 Aslan 2016, 24. 
76 Tersane Koyu yaklaşık 7627 m2 alanı kaplamaktadır ve kuzey-güney doğrultulu doğal bir koydur. Koyun 

bulunduğu bölge batı ve güney rüzgarlarının etkisi altındadır. Ayrıca bölge Kekova Adası’nın koruduğu bir iç 

denizin içindedir. Bu nedenle liman alanı yüksek dalgalara maruz kalmayıp denizciler için güvenilir bir alan 

oluşturmaktadır. Bkz. Aslan 2016, 59. 
77 Beaufort 2002, 21. 
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kıyıya doğru derinliği azalan doğal koy, aynı zamanda buradaki yerleşim alanının anakara ile 

bağlantısını sağlayan bir limandır (Fig. 5). 

 Adanın ikinci yerleşim alanı günümüzde bölge halkı tarafında “Batık Kent” olarak 

anılan, çalışmalarımızda ise Kuzey Yerleşim (KY) olarak adlandırılan adanın kuzeye bakan 

ve Tersane Koyu’nun yaklaşık 1 km doğusunda yer alan dik yamaçlı kıyı şeridinde 

görülmektedir. Alan doğu batı doğrultusunda 1 km, kuzey güney doğrultusunda 14.000 m 

uzunluğunda ve yaklaşık 140.000 m2 alanı kapsamakta olup en yüksek yeri yaklaşık 27 m’dir. 

Kıyı hattından başlayarak yamaca doğru ana kayanın teraslanması ile üst üste dokuz terasa 

varan bir düzenleme ile zemini ve güney duvarlarını tamamen ana kayanın oluşturduğu, tek 

ve çok katlı çok sayıda dikdörtgen, kara ve çokgen bir planda yapı görülmektedir (Fig. 5). 

Bu alan içerisinde 3 adet Kilise, 1 adet Şapel, 1 adet Askeri Kule, 224 adet tek, iki 

veya üç katlı konut olabilecek yapı, 1 adet Hamam, 4 adet Üretim Atölyesi, 32 adet Sarnıç, 2 

adet Rıhtım, 1 adet Liman alanı yer almaktadır. 

Adanın üçüncü ve son yerleşim alanı ise günümüzde Fener yerleşimi (FY) olarak 

adlandırdığımız ve adanın doğu ucunda yer alan, günümüzde modern fenerinin bulunduğu 

alandır. Bu alan kuzey güney doğrultusunda 175 m, doğu batı doğrultusunda 150 m ve 

yaklaşık 26.250 m2’lik alanı kapsamakta olup en yüksek yeri yaklaşık 34.7 m’dir (Fig. 5). 

Bu alan içerisinde 1 adet Şapel, 1 adet Askeri Kule, 15 adet tek, iki veya üç katlı konut 

olabilecek yapı, 3 adet Sarnıç yer almaktadır. 

 3.1. Helenistik Kule 

 Tersane Koyu doğu yamacının kıyı hattındaki palamarların doğusunda ve bu 

palamarların bir üst kotunu oluşturan yapı grubunun ise kuzeydoğusunda, kuzey-güney 

doğrultulu konumlandırılmış Helenistik Kule yapısı, 13x12.50 m ölçülerinde kare planlı ve 

tek odalı bir yapıdır (Fig. 11, 16). Yapının tabanını ana kayanın tıraşlanması ile düzleştirilmiş 

doğal zemin oluşturmaktadır. Yapının kuzey, güney ve batı duvarları bu doğal zemin üzerine 

dışta büyük ebatlarda Poligonal ve Bosajlı dörtgen bloklar ile içte ise daha küçük ebatlı 

bloklar ve moloz taşlar ile 0.90 m genişliğinde örülmüştür. Doğu duvarı ise tıraşlanmış ana 

kayadan oluşmaktadır. Ayrıca doğu duvarı üzerinde kazıma tekniği ile işlenmiş çift çizgili bir 

haç motifi bulunmaktadır. Bu haç motifinin her iki yanında alfa “A” ve omega “ω” harfleri 

yer almaktadır. Üst örtüsü günümüze ulaşamamış olan yapının duvarları ölçülebilir zemin 

seviyesinden 5 m yüksekliğe kadar korunmuştur. Yapının üst örtüsünün ve kısmen 

duvarlarının çökmesi sonucu, yapının üst örtüsünde ve duvarında kullanılan moloz taşlar hem 

yapının içerisine hem de etrafına dağılmıştır. Bu dağılmış moloz taşlar yapının içerisinde ve 

etrafında yer yer dolgu bir zemin oluşturmuştur. Yapının güney duvarı üzerinde, doğu 
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köşeden 2 m batıda, 1 m genişliğinde ve zemin seviyesinde dışa açılan bir kapı açıklığı 

bulunmaktadır. Bu kapı açıklığının lentosu girişin hemen doğusunda ve yıkılmış halde 

bulunmaktadır. Lentonun alt kısmı “U” formunda tıraşlanmış, sövelere oturan kısmı aşağı 

doğru uzatılmıştır. Lento üzerinde yine kapıya ait zıvana delikleri bulunmaktadır. Yapının 

güneyinde dağınık haldeki blokları arasında yapıya ait bir pencere lentosu bulunmakta, bu 

bloğun üzerinde de zıvana delikleri bulunmaktadır. Ancak yapının günümüze sağlam 

ulaşabilmiş kadarıyla korunan duvarları üzerinde pencere açıklığı tespit edilememiştir. Ayrıca 

bu kapı açılığının 3 m kuzeyinde ve yapının içerisinde TKS-25 sarnıcı yer almaktadır.  

 Tersane Koyu’nun tamamına ve Kekova Adası’nın güneybatı bölümündeki açık 

denize hâkim bir konumda yer alan yapı gerek stratejik konumu ile gerekse duvarlarında 

kullanılan bloklarının niteliği ve işçiliği değerlendirildiğinde, muhtemelen askeri bir istihkâm 

kulesi olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca duvar işçiliği ve blokların niteliğine bakıldığında 

tüm bu alan içerisindeki en erken tarihli yapı olduğu anlaşılmaktadır78. Tüm bunlara ek olarak 

yapının Geç Dönemde de onarım gördüğü, doğu duvarı üzerinde yer alan haç motifi dolayısı 

ile Geç Dönemde de kullanılmaya devam edildiği anlaşılmaktadır. Kuleler savunmanın 

toplandığı yerler olup, kulelerin yerini ve sayısını arazinin durumu, yani topografya tayin 

etmektedir79. 

 Helenistik Dönem süresince ana yerleşimlerin merkez dışında kalan küçük 

yerleşimler, kaleler ve gözetleme kuleleri ile kontrol edilmesi özellikle bu dönem içerisinde 

sık uygulanan bir olgu olarak kabul görmektedir80. 

 3.2. Konut Yapıları 

TKY-1 

Tersane Koyu’nun kuzeydoğu yamacında tıraşlanan ana kaya üzerine yerleştirilen 

TKY-1 yapısı, bu alanda yer alan diğer tüm yapılardan göreceli olarak izole81 bir şekilde 

konumlandırılmıştır. Doğu-batı doğrultu inşa edilen yapı, Tersane Koyu ve çevresinin 

tamamını görebilecek kotta (yaklaşık deniz seviyesinden 15 m yükseklikte) yer almaktadır 

(Fig. 8, 17). Dikdörtgen plana sahip tonozlu yapı 13.43x8.42 m ölçülerindedir. Yapının girişi 

batı yönündedir ve kapı açıklığı 0.80x1.32x2.04 m ölçülerindedir. Kapıyı oluşturan lento ve 

eşik taşı in-situ olarak korunmuştur. Kapının oturduğu menteşe oyuğu 0.11x0.045 m, zıvana 

                                                           
78 Konecny 1997, 40; Kolb 2008, 175. 
79 Akarca 1998, 141. 
80 Koparal 2012, 140. 
81 Balık sosu işlikleri konumları bakımından ele alındığında tamamının yerleşim yerinin uzağına 

konumlandırıldığı bilinmektedir. Bu durum olasılıkla fermantasyon sırasında oluşan kokuların kent 

yerleşimcilerini rahatsız etmemeleri olarak değerlendirilmektedir. Bkz. Aslan 2015b, 141-161; Trakadas 2005, 

47-82. 
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oyukları ise 0.7x0.30 m ölçülerindedir. Batı duvarı üzerinde tanımlanan kapıdan 1.80 m 

yükseklikte, 0.99x0.80 m ölçülerinde bir adet pencere açıklığı bulunmaktadır.  

Yapının duvarları yer yer ana kayanın tıraşlanmasıyla düzleştirilmiş doğal tabana 

oturtulmuş, düzgün olmayan kesme taş blokların iki sıra birleştirilerek ve harç kullanılarak, 

0.80 m genişliğinde inşa edilmiştir. Genel görünüm olarak dıştan yapıya bakıldığında 

dikdörtgen ve çatısı düz dam olmasına karşın, çatısını oluşturan tonozun kemer izi duvarın 

derzlerinde görülmektedir. 

Yapının içerisine girildiğinde tonozlu bir üst örtüye sahip olduğu görülür. Tonoz, 

farklı ebatlarda moloz taşların harç ile birleştirilmesi ile örülmüştür. Çatıyı örten tonozun 

yapımı sırasında kullanılan ahşap iskele ve kalıp tahtalarının izleri harç üzerinde halen 

görülebilmektedir. Tonoz çatı, girişin bulunduğu batı kısımdaki küçük bir bölümü dışında 

neredeyse tam olarak günümüze ulaşmıştır.  Yapının uzun duvarlarında karşılıklı olarak 

0.46x0.40x0.30 m ölçülerinde birbirine yaklaşık 1 m uzaklıkta ve ölçülebilir zemin 

seviyesinde 1.50 m yükseklikte dörder adet hatıl yuvası bulunmaktadır. Yapı ana kayanın 

tıraşlanarak düzleştirilmesi ile oluşturulmuş doğal taban yapısının üzerine, sıkıştırılmış topak 

ve bu toprağın üzerine çakıl taşları ile kaplanmış taban yapısına sahiptir. Girişin solunda kalan 

kuzey kısımda, kapıya 0.75 m mesafede ve kuzeybatı köşede, içten içe 2.10x2.30 m 

ölçülerinde ve kare planlı tonozlu küçük bir mekân bulunmaktadır. Bu küçük mekânın doğuya 

bakan kapısı 0.50x0.54 m ölçülerindedir. Ayrıca bu küçük mekân kullanılan moloz taşlar ve 

harç, duvar örgü biçime ve tonozlu çatısı ile adeta ana yapının minyatürü gibidir.  

 Yapının orta kısmına gelindiğinde, çatıya destek olarak yapıldığı anlaşılan ve yapıyı 

ikiye bölen bant şeklinde kemer düzenlemesi bulunmaktadır. Bu kemer 17 adet kesme taş 

kemer bloğundan oluşmaktadır. Bu bloklar ortalama 0.85x0.65x0.36 m ölçülerindedir. 

Merkezde de 0.37x0.44 m ölçüsünde bir kilit taşı bulunmaktadır. Kemerin içe bakan güney 

yüzünde ikinci ve üçüncü bloğu üzerinde kazıma (grafiti) tekniği ile yapılmış Bizans Çağı’na 

ait iki tane kalkan betimi82 ve iki satır yazıt bulunmaktadır (Fig. 91). Kemerin kuzey ayağında 

ise yine aynı teknikle kazınmış iki adet haç motifi bulunmaktadır. Yapının arka duvarı olan 

doğu duvarında 0.65x1 m ölçülerinde, zeminden 2.88 m yüksekte ikinci bir pencere açıklığı 

bulunmaktadır.  

Yapının içerisinde devam edildiğinde, yapıyı ikiye bölen kemerin gerisinde kalan alan 

moloz taşlarla oluşturulmuş alçak (duvar yüksekliği yaklaşık 1.50 m) duvarlarla üç ana 

bölüme ayrılmıştır. Bu ana bölümlerde kendi içinde daha küçük birimlere ayrılarak toplamda 

                                                           
82 Çoğu 6. yüzyıla tarihlenen yapıt duvarlarında Hıristiyanlıkla ilgili, dini sembollere yer verilmektedir. Bkz. 

İşler 2013, 297. 
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7 adet daha küçük hücresel bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümlerin hiçbirinde kapı açıklığı 

bulunmamakta ve bu duvarların üst seviyesi hizasında, ana yapının duvarlarında harçlı bir 

zemine işaret eden çıkıntılar görülmektedir. Fizyolojik olarak bakıldığında bu hücre biçimli 

birimler, harçlı zeminleri, ölçüleri ve tipolojisi değerlendirildiğinde, depolama alanı olarak 

kullanıldığı izlenimi vermektedir. Yapının bu bölümünde de karşılıklı dörder adet 

0.42x0.40x0.30 m ölçülerinde, birbirinden 1.35 m uzaklıkta, zeminden 1.50 m yüksekte 

toplam sekiz adet hatıl yuvası bulunmaktadır. 

Yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte  mimari verilere göre balık sosu işliği 

olarak değerlendirilmiştir83. Yapıyı ikiye bölen kemerin gerisinde kalan alanda moloz taş ve 

harç kullanılarak oluşturulmuş iki sıra halindeki havuz benzeri 7 adet kısım Cetariae84 olarak 

adlandırılmaktadır. Bu kısımların içi hidrolik harç ile sıvalı, zeminleri pişmiş toprak levhalar 

ile kaplı ve cetariae’ları birbirinden ayıran duvarların hizasında, üzerinde hareket etmeyi 

sağlayan ahşap iskele için hatıl yuvaları bulunmaktadır. Yapının üzerinin kapalı olmasının 

başlıca nedeni güneş ışığını doğrudan almaması ve cetariae’lardaki tuz, su ve balık 

karışımının hızlı bir şekilde bozulmamasını sağlamaktır. Pencere açıklıkları ise mayalanma 

sürecinde açığı çıkan gazların giderilmesi amaçlanmıştır. Yerleşim yerinin göreceli olarak 

dışında konumlandırılması fermantasyon sırasında oluşan kokuların yerleşimcileri rahatsız 

etmemesi olarak düşünülmüştür85. 

TKY–2 

Tersane Koyu’nun kuzeydoğu yamacında TKY-1 yapısının bir alt kotunda ve 

güneybatısında yer alan TKY-2 yapısı, kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu konumlandırılmıştır. 

Yapı yaklaşık 30x10 m ölçülerinde ve farklı ölçülerde yan yana 6 odadan86 oluşan bir yapı 

kompleksidir (Fig. 8, 18). Yapı ana kayanın tıraşlanarak düzleştirilmesi ile oluşturulmuş doğal 

tabana örülen duvarlardan oluşmakla birlikte, bazen de tıraşlanmış ana kaya duvarların bir 

bölümünü oluşturmaktadır. Yapının duvarları bu doğal zemin üzerine düzgün olmayan kesme 

taş blokların yan yana iki sıra birleştirilerek ve harç kullanılarak 0.70 m genişliğinde 

örülmüştür. Aynı zamanda bu iki sıra moloz taşların arasında kalan iç kısım ve derz araları, 

                                                           
83 Aslan 2015b, 141-161. 
84 Cetariae: Balık sosu üretim işliklerinde bulunan ve sos üretimi için kullanılan, küçük dörtgen ya da yuvarlak 

içleri opus signinum ile sıvalı sarnıç benzeri mimari hücrelerin Latince adıdır. Bkz. Berdowski 2013, 47; Aslan 

2015b, 146. 
85 Ivanova 1994, 278; Neer – Lentacker 1994, 53; Ben Lazreg et al. 1995, 103; Cotton et al. 1996, 223; Lernau et 

al. 1996, 35; Ørsted 1998, 13; Desse-Berset – Desse 2000, 84; Aquerreta et al. 2001, 107; Gildberg 2004, 3; 

Trakadas 2004, 20; 2005, 47; Stolba 2005, 115; Wilkins 2005, 21; Neer et al. 2006, 173; Barrios 2007, 273; 

Berdowski 2008, 107; Bernal et al. 2009, 125. 
86 Ayrıca diğer odaların varlığına işaret eden duvarlara rastlanılmıştır fakat yoğun bitki örtüsünden ve arazinin 

olumsuz şartlarından dolayı tespit edilememiştir. 
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irili ufaklı daha küçük moloz taşlar ile doldurularak duvar sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca yapının 

üst örtüsü günümüze ulaşamamış olsa da duvarlarının birçoğu çatı seviyesine kadar korunmuş 

olarak ayaktadır. Üst örtüsünün ve duvarlarının çökmesi sonucu yapının üst örtüsünde ve 

duvarında kullanılan moloz taşlar hem yapının içerisine hem de yapının etrafına dağılmıştır. 

Bu dağılmış moloz taşlar yapının tabanında bir dolgu oluşturmasından ve yoğun bitki 

örtüsünden dolayı, yapının tabanı ile ilgili net bir şey söyleyememekle birlikte, yapının 

içerisine ve etrafına yayılan toprak bütünlüğüne bakıldığında, tabanın yer yer sıkıştırılmış 

toprak tabakasının yanı sıra ufak çakıl taşları ve doğal ana kayanın tıraşlanması ile oluştuğu 

gözlemlenmiştir (Fig. 95). 

TKY-2a odası yapı bütününün kuzeydoğu köşesinde konumlandırılmış ve 10.10x7.10 

m ölçülerindedir. Oda güneydoğu kısmında küçük bir bölümle birlikte ‘L’ formundadır ve 

tamamen ana kaya üzerine oturmaktadır. Odanın kuzeydoğu duvarı üzerinde kuzey köşeden 

1.82 m güneydoğuda, 2.15 m genişliğinde ve zemin seviyesinde korunmuş dışa açılan bir kapı 

açıklığı bulunmaktadır. Bu kapı açıklığı genişlik olarak değerlendirildiğinde diğer tüm kapı 

açıklıklarından neredeyse iki kat daha geniştir. Yine aynı duvar üzerinde, tanımlanan kapı 

açıklığından 1.47 m güneydoğuda, 1 m genişliğinde ve ölçülebilir zemin seviyesinden 0.50 m 

yükseklikte bir pencere açıklığı bulunmaktadır.  Kuzeybatı duvarı üzerinde, kuzey köşeden 

1.35 m güneybatıda, 0.96 m genişliğinde ve zemin seviyesinde korunmuş dışa açılan diğer bir 

kapı açıklığı bulunmaktadır. Güneydoğu duvarı üzerinde ise güney köşeden 1 m 

kuzeydoğuda, 1 m genişliğinde ve zemin seviyesinde korunmuş dışa açılan bir diğer kapı 

açıklığı bulunmaktadır. Bu kapı açıklığının oturduğu taban üzerinde var olan kot farkı ana 

kayanın tıraşlanması ile 9 basamaklı merdiven yapılarak aşılmıştır. Bu 9 basamaklı 

merdivenin her bir basamak arası yükseklik 0.20 m’dir. “L” biçimli odanın güneydoğu 

kısmında yer alan küçük bölüm olasılıkla işlik ya da benzer işlevde kullanılmış olmalıdır. Bu 

bölümün güneydoğu duvarı üzerinde, doğu köşeden 1 m kuzeybatıda, 0.60x0.70x0.40 m 

ölçülerinde ve ölçülebilir zemin seviyesinden 0.73 m yükseklikte bir adet niş bulunmaktadır. 

Buna ek olarak yine bu kısmın kuzey duvarı üzerinde ve tanımlanan nişin 1.11 m batısında, 

0.13x0.14 m ölçülerinde ve ölçülebilir zemin seviyesinden 0.28 m yükseklikte bir adet hatıl 

yuvası bulunmaktadır. Bu kısmın doğu duvarı üzerinde ise, birbirleri arasında 0.75 m mesafe 

ile düzenlenmiş, 0.24x0.22 m ölçülerinde ve ölçülebilir zemin seviyesinden 0.26 m 

yükseklikte ayrıca aynı aksta 3 adet hatıl yuvası bulunmaktadır. Bu hatıl yuvalarının kuzeyden 

güneye doğru sırasıyla ölçüleri; 0.24x0.22 m, 0.13x0.23 m ve 0.14x0.24 m’dir. Ayrıca yine 

aynı duvar üzerinde ve tanımlanan bu 3 adet hatıl yuvasının 0.65 m üzerinde ve 0.12x0.20 m 

ölçülerinde diğer bir hatıl yuvası bulunmaktadır. Bahsi geçen hatıl yuvalarının karşısında yer 
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alan duvarda karşılıkları tespit edilmeye çalışılmış fakat hatıl yuvaları olasılıkla sonraki 

kullanım için moloz taşlar ile doldurulmuş olmasından dolayı tespit edilememiştir. 

TKY-2b odası yapı bütünü içerisinde “a” odasının güneybatısında konumlandırılmış ve 

“b” odasının güneydoğu duvarı ile ortak duvarı kullanmaktadır. Dikdörtgen plana sahip oda 

9.10x7.10 m ölçülerindedir. Odanın güneydoğu duvarı üzerinde, güney köşeden 2.40 m 

kuzeydoğuda, 1.24 m genişliğinde ve zemin seviyesinde dışa açılan bir kapı açıklığı 

bulunmaktadır. Aynı duvar üzerinde ve tanımlanan kapı açıklığından 0.95 m kuzeydoğuda, 

0.80x0.65 m ölçülerinde ve ölçülebilir zemin seviyesinden 0.94 m yükseklikte bir pencere 

açıklığı bulunmaktadır. Odanın en iyi korunan bu duvarı ölçülebilir zemin seviyesinden 

yaklaşık 3.60 m yüksekliğe kadar korunmuştur. Ayrıca odanın içerisinde ve tanımlanan 

kapının 1 m kuzeybatısında TKS-1 sarnıcı bulunmaktadır. 

TKY-2c odası yapı bütünü içerisinde “b” odasının güneybatısına konumlandırışmış ve 

“b” odasının güneydoğu duvarı ile ortak duvarı kullanmaktadır. Dikdörtgen plana sahip oda 

4.20x8.43 m ölçülerindedir. Odanın güneydoğu duvarı üzerinde, güney köşeden 0.50 m 

kuzeydoğuda, 1.11 m genişliğinde ve zemin seviyesinde korunmuş dışa açılan bir kapı 

açıklığı bulunmaktadır. Yine aynı duvar üzerinde tanımlanan kapı açıklığından 0.85 m 

kuzeydoğuda, 0.81x0.60 m ölçülerinde ve ölçülebilir zemin seviyesinden 1 m yükseklikte bir 

pencere açıklığı bulunmaktadır. Odanın güneybatı duvarı üzerinde ise, güney köşeden 2.66 m 

kuzeydoğuda, 0.65x0.50 m ölçülerinde ve ölçülebilir zemin seviyesinden 1.10 m yükseklikte 

diğer bir pencere açıklığı bulunmaktadır. Ayrıca odanın batı duvarı üzerinde, 0.20x0.13 m 

ölçülerinde ve ölçülebilir zemin seviyesinden 2 m yükseklikte 6 adet hatıl yuvası 

bulunmaktadır. Bu hatıl yuvaları birbiri ile simetriktir ve her biri arasından 0.14 m mesafe 

vardır. 

 TKY-2d odası yapı bütünlüğü içerisinde “c” odasının güneybatısına konumlandırılmış 

ve “c” odasının güneydoğu duvarı ile ortak duvarı kullanmaktadır. Dikdörtgen plana sahip 

oda 4.30x8.40 m ölçülerindedir. Odanın güneydoğu duvarı üzerinde, güney köşeden 0.75 m 

kuzeydoğuda, 1 m genişliğinde ve ölçülebilir zemin seviyesinden 0.54 m yüksekliğe kadar 

korunmuş dışa açılan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Yine aynı duvar üzerinde ve tanımlanan 

kapı açıklığından 0.60 m kuzeydoğuda, 0.85x0.75 m ölçülerinde ve ölçülebilir zemin 

seviyesinden 0.96 m yükseklikte bir pencere açıklığı bulunmaktadır. Odanın güneybatı duvarı 

üzerinde ise, birbirleri ile simetrik ve “e” odası ile bağlantıyı sağlayan 0.75x1.10 m 

ölçülerinde 2 adet kapı açıklığı bulunmaktadır. Bu kapı açıklıklarından birincisi güney 

köşeden 1.52 m kuzeybatıda, diğeri ise bu kapı açıklığından 1.72 m kuzeybatıdadır. Her iki 

kapı açıklığının lentosu merkezini kilit taşının oluşturduğu ve bu kilit taşının her iki yanında 
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4’er adet kesme taş bloğunun örüldüğü kemerli yapıdan oluşmaktadır. Ayrıca her iki kapı 

açıklığı günümüzde sağlam durumdadır. Yine aynı duvar üzerinde tanımlanan her iki kemerli 

kapının yaklaşık 1 m üzerinde ve aynı aksta, 0.80x1.70 m ölçülerinde, biri in-situ olarak 

korunmuş diğeri tam korunamamış iki adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Bu pencere 

açıklıklarının üst kısmı kapılarda olduğu gibi kesme taş bloklarla kemer düzeninde 

örülmüştür. Ayrıca bu pencere açıklıklarından doğuda yer alanın kemer başlangıç seviyesinde 

ve her iki tarafında birbiri ile aynı aksta 0.25x0.40 m ölçülerinde üç adet hatıl yuvası 

bulunmaktadır. Bu hatıl yuvalarından iki adeti pencerenin doğusundadır ve aralarında 0.70 m 

mesafe vardır. Diğeri ise pencerenin batısındadır.  

TKY-2e odası yapı bütünü içerisinde “d” odasının güneybatısına konumlandırışmış ve 

“d” odasının güneydoğu duvarı ile ortak duvarı kullanmaktadır. Dikdörtgen plana sahip oda 

5.35x8.43 m ölçülerindedir. Odanın en iyi korunan kuzeybatı duvarı çatı seviyesine kadar 

korunmuştur. Bu duvar üzerinde, batı köşeden 1 m kuzeydoğuda, 1.30x0.57x2.05 m 

ölçülerinde ve “f” odası ile bağlantıya sağlayan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Bu kapı 

açıklığı sağlam korunmuştur. Kapı lentosunun üzeri içi dolu kemer yapısı ile güçlendirilerek 

yüksek duvarın yükünün lentodan sövelere aktarılması sağlanmıştır. Bu duvarın kuzeybatı 

kısmı kapı seviyesine kadar ana kayadan oluşmaktadır. Yapının güneybatı duvarı üzerinde ve 

0.81x0.63 m ölçülerinde üç adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Bu pencere açıklıkları 

güneyden başlayarak güney köşeden sırasıyla 1 m, 3.33 m ve 6.85 m kuzeybatıdadır. Yine 

güneyden başlayarak her bir pencere açıklığı ölçülebilir zemin seviyesinde 0.56 m, 0.80 m ve 

0.90 m yüksekliktedir. Ayrıca odanın güneydoğu kısmında ise güney köşeden 2.5 m 

güneydoğuda TKS-2 sarnıcı yer almaktadır.  

TKY-2f odası yapı bütünü içerisinde “e” odasının kuzeybatısında konumlandırışmış ve 

“e” odasının kuzeybatı duvarı ile ortak duvarı kullanmaktadır. Diğer odaların aksine 

güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan oda 7x4 m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. 

Odanın güneybatı duvarı üzerinde ve batı köşesinde 0.70 m genişliğinde ayrıca zemin 

seviyesinde korunmuş dışa açılan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Yine aynı duvar üzerinde, 

tanımlanan kapı açıklığından 0.62 m kuzeybatıda, 0.70x0.65 m ölçülerinde ve ölçülebilir 

zemin seviyesinden 0.70 m yükseklikte bir pencere açıklığı bulunmaktadır. Bu pencere 

açıklığı sağlam korunamamış olmakla birlikte, korunduğu kısmı oluşturan blokların dizilimi, 

niteliği ve diğer odalar ile aynı pencere tipolojisi ile tutarlılığı değerlendirildiğinde, bu 

pencere açıklığının da lentosunun kemerli bir yapıda olduğu anlaşılmaktadır. Odanın birinci 

kat seviyesinde ve kuzey duvarı üzerinde, batı köşeden 0.42 m kuzeydoğuda, 0.57x0.67 m 

ölçülerinde ve ölçülebilir zemin seviyesinden 1.14 m yükseklikte diğer bir pencere açıklığı 
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bulunmaktadır. Bu pencere açıklığının da lentosu kesme taş bloklar kullanılarak kemer 

biçiminde yapılmıştır. Bu pencere açıklığı seviyesinde 3 adet hatıl yuvası bulunmaktadır fakat 

bu 3 adet hatıl yuvasının odanın iç kısımda yer alan yoğun bitki örtüsünden dolayı yerden 

yükseklikleri odanın iç kısmından ölçülememiş ancak odanın dış kısmından ölçülmüştür. Bu 

ölçümün dezavantajı olarak ölçümün yapıldığı bu dış kısımda, eğimli duvar ile bitişik ana 

kayadan dolayı, iç kısımda birbirleri ile simetrik gözüken bu 3 hatıl yuvasının yerden 

yüksekliği farklılık göstermektedir. Kuzeyden başlayarak hatıl yuvalarının ölçülebilir yerden 

yüksekliği 0.40 m, 0.70 m ve 1.70 m’dir. Hatıl yuvalarının ölçüsü ise yine kuzeyden 

başlayarak 0.14x0.25 m, 0.30x0.48 m ve 0.14x0.20 m’dir. Odanın ikinci kat seviyesinde ise, 

birinci kat seviyesinde yer alan pencereden yaklaşık 0.90 m yükseklikte, tipolojik ve ölçü 

olarak birinci kat penceresi ile benzer özelliklerde fakat kemer kısmı günümüze ulaşamamış, 

ikinci kat penceresi bulunmaktadır. Bu pencerenin her iki kısmında ve pencerenin başlangıç 

seviyesi ile aynı seviyede iki adet hatıl yuvası yer almaktadır. Bu iki hatıl yuvası 0.14x0.25 m 

ölçülerindedir. Odanın kuzeydoğu duvarı üzerinde, ölçülebilir zemin seviyesinde 2.25 m 

yükseklikte ve 0.13x0.22 m ölçülerinde birbirleri ile simetrik toplam 12 adet hatıl yuvası 

bulunmaktadır. 

TKY-2 yapı kompleksinin doğu bölümünde birbirine 1.90 m mesafede ve ana yapıya 2 

m mesafede 0.65x0.90 m ölçülerinde toplam dört adet kemer ayağı bulunmaktadır. Bu kemer 

ayaklarının üst bölümleri, birbirine bağlantıları ve ana yapıya bağlandığı kısımlar günümüze 

sağlam ulaşamamıştır. Ancak ayaklardan iki tanesi kemer başlangıcına kadar ayaktadır ve ana 

yapının duvarı önünde de yine temel seviyesinde korunmuştur. Ayrıca bu kemerlerin 

oturduğu karşı ayaklar bulunmaktadır. Korunmuş olan kısımlardan bu ayakların kemerle 

birbirine ve yine kemerlerle ana yapının önündeki ayaklara bağlandıkları, üzerlerinin beşik 

tonozla87 kapatıldığı ve bu alanda kemerli bir koridor oluşturularak “f” odası hariç ana yapıyı 

oluşturan her bir odanın giriş kısımlarını yağmur ve güneşten koruduğu anlaşılmaktadır.  Aynı 

uygulama “f” odasının önündeki bölümde de görülmekte ancak burada sadece iki ayağı olan 

tek kemer kullanıldığı anlaşılmaktadır. Tüm bunlara ek olarak yapı kompleksinin 6 m 

seviyesine kadar korunmuş duvarları ve bu duvarlar üzerindeki çok sayıda ahşap hatıl 

yuvaları göz önüne alındığında kompleksin odalarının iki katlı olduğu ve tüm kompleksin on 

odadan oluştuğu düşünülmektedir. Aynı zamanda tipik bir biçimde kemerli pencere ve kapı 

geçişlerinin dolu kemerlerle ve bindirme tekniği kullanılarak örülmesi, lentolar üzerindeki 

yükün azaltıldığını düşündürmektedir. Ayrıca yapı bütünlüğüne bakıldığından yapının birbiri 

                                                           
87 Bizans Tonozları temelde 3 farklı türdedir: Beşik tonoz, kubbemsi tonoz ve çapraz tonoz. Bkz. Mango 2006, 
14. 
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ile yan yana eklemeli odalardan oluştuğu anlaşılmak ile birlikte sadece “d” ve “e” odaları hem 

dışa açık hem de içten geçmeli odalar olarak değerlendirilmektedir.  

TKY-3 

Tersane Koyu’nun kuzeydoğu yamacında, TKY-2 yapısının ise kuzeybatı köşesinde 

doğu-batı-kuzey doğrultusunda konumlandırılmış TKY-3, TKY-2 yapısının “c”, “d” ve “f” 

odalarının kuzeybatı duvarlarını ortak kullanmaktadır. Yapı birbirinden farklı ve birbiri ile 

içten geçmeli üç farklı odadan oluşmaktadır. Yapıyı oluşturan odaların birbirleri ile olan 

konumundan dolayı, yapının ölçüsü oda bazında değerlendirilmiştir. Yapının tabanını ana 

kayanın tıraşlanması ile düzleştirilmiş doğal zemin oluşturmaktadır. Yapının duvarları bu 

doğal zemin üzerine düzgün olmayan kesme taş blokların yan yana iki sıra birleştirilerek ve 

harç kullanılarak, 0.70 m genişliğinde örülmüştür. Aynı zamanda bu iki sıra moloz taşların 

arasında kalan iç kısım ve derz araları, irili ufaklı daha küçük moloz taşlar ile doldurularak 

duvar sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca üst örtüsü günümüze ulaşamamış olan yapının duvarları 

ölçülebilir zemin seviyesinden yer yer 1 m yüksekliğe kadar korunmuştur. Yapının üst 

örtüsünün ve duvarlarının çökmesi sonucu, üst örtüsünde ve duvarında kullanılan moloz taşlar 

hem yapının içerisine hem de etrafına dağılmıştır. Bu dağılmış moloz taşlar yapının içerisinde 

ve etrafında yer yer dolgu bir zemin oluşturmuştur (Fig. 8, 9).  

TKY-3a odası yapı bütününün batısında konumlandırılmış, 5x5.50 m ölçülerinde ve 

kare planlı bir odadır. Odanın güneydoğu duvarı TKY-2 yapısı “f” odasının kuzeybatı 

duvarını ortak kullanmakta olup, bu kısım ana kayaya yaslandırılmıştır. Ayrıca bu ana kaya 

üzerinde TKS-3 sarnıcı bulunmaktadır. Odanın güneybatı duvarı üzerinde, batı köşesinden 

2.36 m güneydoğuda, 1 m genişliğinde ve zemin seviyesinde korunmuş dışa açılan bir kapı 

açıklığı bulunmaktadır. Ayrıca bu kapı açıklığı yapı bütünlüğünün oluşturan odalar arasında 

dışa açılan tek kapı açıklığıdır. 

TKY-3b odası yapı bütününün kuzeyinde konumlandırılmış, 7.80x8.15 m ölçülerinde 

ve kare planlı bir odadır. Ayrıca yapının en büyük odası olarak nitelendirilebilecek oda, “a” 

odasının kuzeydoğu duvarını ortak kullanmaktadır. Odanın güneybatı duvarı üzerinde, batı 

köşeden 2.50 m güneydoğuda, 1 m genişliğinde ve zemin seviyesinde “a” odası ile geçişi 

sağlayan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. 

TKY-3c odası yapı bütününün güneydoğusunda konumlandırılmış, 6.60x4 m 

ölçülerinde ve dikdörtgen planlı bir odadır. Odanın güneybatı duvarı TKY-2 yapısı “f” 

odasının kuzeydoğu duvarı, güneydoğu duvarı ise yine aynı yapının “c” ve “d” odalarının 

kuzeybatı duvarı ile ortaktır. Odanın kuzeybatı duvarı üzerinde, güney köşeden 2.50 m 

kuzeydoğuda, 0.90 m genişliğinde ve zemin seviyesinde korunmuş “b” odası ile geçişi 
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sağlayan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Ayrıca bu kapı açıklığının bulunduğu ana kaya 

üzerinde ana kayanın tıraşlanması ile oluşturulmuş 3 basamaklı bir merdiven düzenlemesi 

bulunmaktadır. Bu merdiven düzenlemesinin her bir basamağı arası 0.20 m yüksekliğindedir. 

Bu merdiven düzenlemesi ile kapı açıklığını oluşturan zeminde kot farkı aşılmıştır.  

Yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte mimari veri olarak 

değerlendirildiğinde güneydoğuya açılan bir kapı açıklığı ve diğer odalar arası geçişi sağlayan 

kapı açıklıkları ile içten geçmeli ve 3 odalı bir yapı olarak değerlendirilmektedir. 

TKY-4  

Tersane Koyu’nun kuzeydoğu yamacında ve TKY-3 yapısı “a” odasının yaklaşık 1.50 

m güneybatısında, TKY-2 yapısı “f” odasının ise yaklaşık 1 m batısında güneydoğu-kuzeybatı 

doğrultusunda konumlandırılmış TKY-4 yapısı, 6.19x8 m ölçülerinde ve kareye yakın planlı 

bir yapıdır. Ancak yapının güney duvarı ile batı duvarının kesiştiği güneybatı köşesi, ana 

kayaya göre şekillenmiş ve apsis şeklinde düzenlenmiştir. Yapının tabanını ana kayanın 

tıraşlanması ile düzleştirilmiş doğal zemin oluşturmaktadır. Yapının duvarları bu doğal zemin 

üzerine düzgün olmayan kesme taş blokların yan yana iki sıra birleştirilerek ve harç 

kullanılarak, 0.90 m genişliğinde örülmüştür. Aynı zamanda bu iki sıra moloz taşların 

arasında kalan iç kısım ve derz araları, irili ufaklı daha küçük moloz taşlar ile doldurularak 

duvar sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca üst örtüsü günümüze ulaşamamış olan yapının en iyi 

korunmuş kuzeydoğu duvarı ölçülebilir zemin seviyesinden 2 m yüksekliğe kadar 

korunmuştur. Yapının üst örtüsünün ve duvarlarının çökmesi sonucu, üst örtüsünde ve 

duvarında kullanılan moloz taşlar hem yapının içerisine hem de etrafına dağılmıştır. Bu 

dağılmış moloz taşlar yapının içerisinde ve etrafında yer yer dolgu bir zemin oluşturmuştur. 

Yapının güneydoğu duvarı üzerinde, doğu köşeden 1.27 m güneybatıda, 0.80 m genişliğinde 

ve zemin seviyesinde korunmuş dışa açılan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Kuzeybatı 

duvarında ise yapının batı köşesinden 0.91 m kuzeydoğuda ve 0.88x0.90 m ölçülerinde 

pencere açıklığı bulunmaktadır. Bu pencere açıklığının yüksekliği yoğun bitki örtüsünden 

dolayı ölçülememiştir (Fig. 8, 20). 

Yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte  mimari veri olarak 

değerlendirildiğinde toplamda güneydoğuya açılan bir kapı açıklığından ve kuzeybatıya bakan 

bir pencere açıklığından oluşmaktadır. Ayrıca ikinci kat olgusuna ait hatıl yuvası gibi 

herhangi bir belirti tespit edilemediğinden tek mekanlı ve tek katlı basit hybrid bir yapı olarak 

değerlendirilmektedir.  
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TKY-5-6 

Tersane Koyu’nun kuzeydoğu yamacında, TKY-3 yapısının ise kuzeydoğusunda 

güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda konumlandırılmış TKY-5 ve TKY-6 yapıları, birbirleri 

ile ortak bir duvarı paylaşmaları ve bu ortak duvar üzerinde üç adet pencere açıklığı ile 

fiziksel bağlantılarının da olması nedeni ile çalışmamız kapsamında bu iki yapı birlikte 

değerlendirilmiştir (Fig. 8, 21). Her iki yapının tabanını ana kayanın tıraşlanması ile 

düzleştirilmiş doğal zemin oluşturmaktadır. Yapıların duvarları bu doğal zemin üzerine 

düzgün olmayan kesme taş blokların yan yana iki sıra birleştirilerek ve harç kullanılarak, 0.60 

m genişliğinde örülmüştür. Aynı zamanda bu iki sıra moloz taşların arasında kalan iç kısım ve 

derz araları, irili ufaklı daha küçük moloz taşlar ile doldurularak duvar sağlamlaştırılmıştır. 

Ayrıca üst örtüsü günümüze ulaşamamış olan yapıların duvarları ölçülebilir zemin 

seviyesinden yer yer 5 m yüksekliğe kadar korunmuştur. Yapıların üst örtüsünün ve 

duvarlarının çökmesi sonucu, üst örtüsünde ve duvarında kullanılan moloz taşlar hem 

yapıların içerisine hem de etrafına dağılmıştır. Bu dağılmış moloz taşlar yapıların içerisinde 

ve etrafında yer yer dolgu bir zemin oluşturmuştur. 

TKY-5 yapısı 7.37x7.52 m ölçülerinde ve dikdörtgen planlı bir yapıdır. Yapının 

kuzeydoğu duvarı ana kayanın tıraşlanması ile oluşturulmuştur. Ayrıca üç duvarı büyük 

ölçüde korunmuş iken güneydoğu duvarı temel seviyesinde korunmuştur. TKY-6 ile ortak 

kullanılan kuzeybatı duvarı yaklaşık 5 m yüksekliğe kadar korunmuştur. Güneybatı duvarı 

üzerinde güney köşeden 2.32 m kuzeybatıda, 0.85 m genişliğinde ve zemin seviyesinde 

korunmuş dışa açılan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. 

TKY-6 yapısı TKY-5 yapısının kuzeybatısında, 5.13x10.00 m ölçülerinde ve yaklaşık 

dikdörtgen bir plan sergilemesinin yanı sıra kuzeydoğu-kuzeybatı doğrultusundaki duvarları 

apsis oluşturacak şekilde topografyaya uygun düzenlenmiştir. Güneybatı duvarı üzerinde, 

güney köşeden 0.68 m kuzeybatıda, 1 m genişliğinde ve zemin seviyesinde korunmuş dışa 

açılan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Kuzeybatı duvarı üzerinde, batı köşeden 0.42 m 

kuzeydoğuda ve 0.80x0.88 m ölçülerinde in-situ durumda korunmuş bir pencere açıklığı 

bulunmaktadır. Güneydoğu duvarı üzerinde iki, kuzeybatı duvarı üzerinde ise üç adet ve 

0.35x0.30 m ölçülerinde hatıl yuvası bulunmaktadır. 

TKY-5 ile TKY-6 yapılarının ortak kullandıkları duvar üzerinde her biri 1.33 m 

genişliğinde 3 adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Sırası ile bu pencere açıklıklarının 

birbirlerine konumu; en güneybatıdan başlayarak, batı duvardan 1.51 m, 1.04 m ve 1.21 

m’dir. 
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Her iki yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte  mimari veri olarak 

değerlendirildiğinde TKY-5 toplamda güneybatıya açılan bir kapı açıklığından ve TKY-6’ya 

bakan 3 pencere açıklığından, TKY-6 ise toplamda güneybatıda açılan bir kapı açıklığından 

TKY-5’e bakan 3 pencere açıklığından ve kuzeybatıya bakan 1 pencere açıklığından 

oluşmaktadır. Ayrıca her iki yapıda ikinci kat olgusuna ait hatıl yuvası gibi herhangi bir belirti 

tespit edilemediğinden tek mekanlı ve tek katlı basit hybrid bir yapı olarak 

değerlendirilmektedir.  

TKY-7  

Tersane Koyu’nun kuzeydoğu yamacında, TKY-5 ve TKY-6 yapılarının 

güneybatısında ve daha düşük kotta güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda konumlandırılmış 

TKY-7 yapısı, 10.60x10.84 m ölçülerinde ve kareye yakın planlı bir yapıdır. Yapının tabanını 

ana kayanın tıraşlanması ile düzleştirilmiş doğal zemin oluşturmaktadır. Yapının duvarları bu 

doğal zemin üzerine düzgün olmayan kesme taş blokların yan yana iki sıra birleştirilerek ve 

harç kullanılarak, 0.70 m genişliğinde örülmüştür. Aynı zamanda bu iki sıra moloz taşların 

arasında kalan iç kısım ve derz araları, irili ufaklı daha küçük moloz taşlar ile doldurularak 

duvar sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca üst örtüsü günümüze ulaşamamış olan yapının güneydoğu 

ve kuzeydoğu duvarları yer yer yaklaşık 2 m yüksekliğe kadar korunmuştur. Yapının üst 

örtüsünün ve duvarlarının çökmesi sonucu, üst örtüsünde ve duvarında kullanılan moloz taşlar 

hem yapının içerisine hem de etrafına dağılmıştır. Bu dağılmış moloz taşlar yapının içerisinde 

ve etrafında yer yer dolgu bir zemin oluşturmuştur (Fig. 8, 22). Yapının güneybatı duvarı 

üzerinde, batı köşeden 2.30 m güneydoğuda, 1.80 m genişliğinde ve zemin seviyesinde 

korunmuş dışa açılan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Bu kapı açıklığının bulunduğu batı 

kısmında 12.10x2 m ölçülerinde dikdörtgen planlı yapıya girişi kolaylaştıran ana kayanın 

teraslanması ile oluşturulmuş bir ön giriş bulunmaktadır. Yapının güneydoğu iç kısmında 

2.20x1.55 m ölçülerinde, dikdörtgen planlı küçük bir galeri bulunmaktadır. Bu galerinin 

güneydoğu duvarı üzerinde, doğu köşeden 0.26 m güneybatıda, 0.35x0.75 ölçülerinde ve 

ölçülebilir zemin seviyesinden 0.80 m yükseklikte bir pencere açıklığı bulunmaktadır. Ayrıca 

pencere açıklığının alt seviyesinde yapının iki katlı olduğunu işaret eden 0.25x0.13 m 

ölçülerinde iki adet hatıl yuvası bulunmaktadır. Yapının kuzeydoğu duvarında ise, doğu 

köşeden 2.52 m kuzeybatıda, 0.65x0.38 m ölçülerinde ve ölçülebilir zemin seviyesinde 0.80 

m yükseklikte diğer bir pencere açıklığı bulunmaktadır. Yine bu pencere açıklığı ile aynı 

yükseklikte ve pencerenin sadece 0.10 m güneyinde, 0.60x0.85 m ölçülerinde iki adet niş 

bulunmaktadır. Bu iki niş arasında 0.30 m mesafe vardır. Tüm bunlara ek olarak yapının doğu 

köşesinden 3.10 m batıda TKS-4 sarnıcı bulunmaktadır. 
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Yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte  mimari veri olarak 

değerlendirildiğinde toplamda 1 adet ön giriş, güneybatıya açılan 1 adet kapı açıklığı, 2 adet 

pencere, 2 adet niş, 1 adet galeri ve 1 adet sarnıçtan oluşmaktadır. Bu galeri kısmı olasılıkla 

yapıya ait depolama ya da işlik alanı olmalıdır. Tüm bunlara ek olarak öyle ki, yapının 

güneydoğu duvarının üzerine oturduğu yüksek ana kaya, yapının içine doğru uzanarak ikinci 

katın zemininin bir bölümünü de oluşturmakta ayrıca işlik olarak düşünülen küçük galeri ve 

bu galerinin duvarları da bu ana kaya üzerine oturmaktadır. Yapının duvarlarında ikinci kat 

olgusunu gösteren hatıl yuvalarının bulunmasından dolayı tek mekanlı ve iki katlı bir yapı 

olarak değerlendirilmiştir.  

TKY-8 

Tersane Koyu’nun kuzeydoğu yamacında, TKY-7 yapısına paralel ve sadece 1 m 

kadar kuzeybatısında güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu konumlandırılmış TKY-8 yapısı, 

10.68x10.29 m ölçülerinde kare planlı bir yapıdır (Fig. 8, 23). Yapının tabanını ana kayanın 

tıraşlanması ile düzleştirilmiş doğal zemin oluşturmaktadır. Yapının duvarları bu doğal zemin 

üzerine düzgün olmayan kesme taş blokların yan yana iki sıra birleştirilerek ve harç 

kullanılarak, 0.90 m genişliğinde örülmüştür. Aynı zamanda bu iki sıra moloz taşların 

arasında kalan iç kısım ve derz araları, irili ufaklı daha küçük moloz taşlar ile doldurularak 

duvar sağlamlaştırılmıştır.  Ayrıca üst örtüsü günümüze ulaşamamış olan yapının en iyi 

korunmuş güneybatı duvarı ölçülebilir zemin seviyesinden 2 m yüksekliğe kadar 

korunmuştur. Yapının üst örtüsünün ve duvarlarının çökmesi sonucu, üst örtüsünde ve 

duvarında kullanılan moloz taşlar hem yapının içerisine hem de etrafına dağılmıştır. Bu 

dağılmış moloz taşlar yapının içerisinde ve etrafında yer yer dolgu bir zemin oluşturmuştur 

(Fig. ). Yapının güneybatı duvarı üzerinde ve güney köşede, 1 m genişliğinde ve zemin 

seviyesinde korunmuş dışa açılan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Ayrıca bu kapı açıklığının 

kuzeybatı kısmındaki sövesi kısmen korunmuştur.  Yine aynı duvar üzerinde, tanımlanan kapı 

açıklığından 0.80 m kuzeybatıda, 0.54x0.40 m ölçülerinde ve ölçülebilen zemin seviyesinden 

1.30 m yükseklikte bir pencere açıklığı bulunmaktadır.  

Yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte  mimari veri olarak 

değerlendirildiğinde toplamda güneybatıya açılan 1 adet kapı açıklığından ve güneybatıya 

bakan 1 adet pencere açıklığından oluşmaktadır. Ayrıca ikinci kat olgusuna ait hatıl yuvası 

gibi herhangi bir belirti tespit edilemediğinden tek mekanlı ve tek katlı basit hybrid bir yapı 

olarak değerlendirilmektedir.  
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TKY-9 

Tersane Koyu’nun doğu yamacında, TKY-8 yapısının sadece 0.50 m kadar 

kuzeybatısında güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda konumlanmış YKY-9 yapısı, 13.68x5.60 

m ölçülerinde dikdörtgen planlı bir yapıdır (Fig. 8, 24). Yapının tabanını ana kayanın 

tıraşlanması ile düzleştirilmiş doğal zemin oluşturmaktadır. Yapının duvarları bu doğal zemin 

üzerine düzgün olmayan kesme taş blokların yan yana iki sıra birleştirilerek ve harç 

kullanılarak, 0.90 m genişliğinde örülmüştür. Aynı zamanda bu iki sıra moloz taşların 

arasında kalan iç kısım ve derz araları, irili ufaklı daha küçük moloz taşlar ile doldurularak 

duvar sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca üst örtüsü günümüze ulaşamamış olan yapının büyük 

oranda korunmuş duvarları arasında en iyi korunmuş kuzeybatı ve kuzeydoğu duvarı 

ölçülebilir zemin seviyesinden 4 m yüksekliğe kadar m yüksekliğe kadar korunmuştur. 

Yapının üst örtüsünün ve duvarlarının çökmesi sonucu, üst örtüsünde ve duvarında kullanılan 

moloz taşlar hem yapının içerisine hem de etrafına dağılmıştır. Bu dağılmış moloz taşlar 

yapının içerisinde ve etrafında yer yer dolgu bir zemin oluşturmuştur. Yapının kuzeydoğu 

duvarı üzerinde, doğu köşeden 0.65 m kuzeybatıda, 0.75 m genişliğinde ve zemin seviyesinde 

korumuş dışa açılan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Ayrıca bu kapı açıklığının üst lento kısmı 

kemer şeklinde düzenlenmiştir. Bu kemerli kısım takip edilebilmekte fakat günümüze sağlam 

ulaşamamıştır. Bu kapı açıklığının kemer kısmı yine alandaki TKY-2 yapısında görülen 

dolgulu kemer yapısına benzer bir özelliktedir. Yapının güneybatı duvarı üzerinde, doğu 

köşeden 0.66 m güneybatıda 1.50 m genişliğinde ve ölçülebilir zemin seviyesinden 1.30 m 

yüksekliği kadar korunmuş dışa açılan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Yapının güneybatı 

duvarı üzerinde, tanımlanan kapı açıklığından 1.45 m güneybatıda, 1 adet ve bu pencere 

açıklığından 1.05 m daha güneybatıda diğer bir pencere açıklığı bulunmaktadır. Bu pencere 

açıklıkları 0.95x0.65 m ölçülerinde ve birinci kat seviyesindedir. Ayrıca ikinci kat seviyesinde 

ise diğer bir pencere açıklığı bulunmaktadır. Ancak bu pencere açıklığının ölçüsü 

alınamamıştır. Diğer taraftan yapının kuzeybatı duvarı üzerinde, 0.30x0.35 m ölçülerinde ve 

ölçülebilir zemin seviyesinde 0.80 m yükseklikte iki adet hatıl yuvası bulunmaktadır. Bu hatıl 

yuvalarının duvar üzerindeki konumu tam olarak alınamamıştır. Tüm bunlara ek olarak 

yapının güneybatı kısmında 3.60x2 m ölçülerinde ve dikdörtgen bir planda TKY-2 yapısı “a” 

odası ve TKY-7 yapısında bulunan depo-işlik galerilerine benzer nitelikte bir galeri 

bulunmaktadır. Bu galeri kısmının kuzeybatı duvarı üzerinde, batı köşeden 1.35 m 

kuzeydoğuda, 1 m genişliğinde ve zemin seviyesinde korunmuş ana yapıdan geçişi sağlayan 

bir kapı açıklığı bulunmaktadır.  
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Yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte  mimari veri olarak 

değerlendirildiğinde toplamda güneydoğuya ve kuzeydoğuya açılan 2 adet kapı açıklığı, 

birinci katında 2 adet ve ikinci katında 1 adet pencere açıklığı, 1 adet galeri kısmı ve bu galeri 

kısmına geçişi sağlayan 1 adet kapı açıklığı ve 2 adet hatıl yuvasından oluşmaktadır. Ayrıca 

yapının duvarlarında ikinci kat olgusunu gösteren hatıl yuvaları gibi mimari verilerin 

bulunmasından dolayı tek mekanlı ve iki katlı bir yapı olarak değerlendirilmiştir.  

TKY-10-11 

Tersane Koyu’nun doğu yamacında, TKY-7 yapısının 2.70 m güneyinde ve TKY-4 

yapısının ise yaklaşık 1 m batısında güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda konumlandırılmış 

TKY-10 ve TKY-11 yapıları, birbirleri ile ortak bir duvarı paylaşmaları ve organik bağı 

olması dolayısı ile, çalışmamız kapsamında bu iki yapı birlikte değerlendirilmiştir. TKY-10 

yapısı 6.80x5.10 m, TKY-11 yapısı ise 7.18x8.55 m ölçülerinde ve her ikisi de kare planlı bir 

yapıdır (Fig. 8, 9, 25). Yapıların tabanını ana kayanın tıraşlanması ile düzleştirilmiş doğal 

zemin oluşturmaktadır. Yapıların duvarları bu doğal zemin üzerine düzgün olmayan kesme 

taş blokların yan yana iki sıra birleştirilerek ve harç kullanılarak, 0.65 m genişliğinde 

örülmüştür. Aynı zamanda bu iki sıra moloz taşların arasında kalan iç kısım ve derz araları, 

irili ufaklı daha küçük moloz taşlar ile doldurularak duvar sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca üst 

örtüsü günümüze ulaşamamış olan yapıların duvarları temel seviyesinde korunmuşken sadece 

TKY-11 yapısının kuzey doğu duvar köşesi ölçülebilir zemin seviyesinden 1.70 m 

yüksekliğinde korunmuştur. Yapıların üst örtüsünün ve duvarlarının çökmesi sonucu, üst 

örtüsünde ve duvarında kullanılan moloz taşlar hem yapıların içerisine hem de etrafına 

dağılmıştır. Bu dağılmış moloz taşlar yapıların içerisinde ve etrafında yer yer dolgu bir zemin 

oluşturmuştur. Ayrıca TKY-10 yapısı içerisinde ve etrafında yoğun dolgu ve sık bitki 

örtüsünden dolayı yapının girişi tespit edilememiştir. Ancak TKY-11 yapısının güneydoğu 

duvarı üzerinde, güney köşeden 2.50 m kuzeydoğuda, 1.10 m genişliğinde ve zemin 

seviyesinde korunmuş bir dışa açılan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Bu kapı açıklığının 

sövesi ana kayanın tıraşlanması ile oluşturulmuştur. 

Her iki yapıda günümüze kadar korunan şekli ile birlikte  mimari veri olarak 

değerlendirildiğinde TKY-10 yapısında kapı açıklığı ve pencere açıklığı gibi mimari veriler 

tespit edilememiştir. TKY-11 ise mimari veri olarak toplamda güneybatıya açılan 1 adet kapı 

açıklığından oluşmaktadır. Ayrıca yapıların duvarlarında ikinci kat olgusunu gösteren hatıl 

yuvaları gibi mimari verilerin tespit edilemediğinden dolayı tek mekanlı ve tek katlı basit 

hybrid bir yapı olarak değerlendirilmektedir.  
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TKY-12 

Tersane Koyu’nun kuzeydoğusunda, TKY-2 yapısının güneydoğusunda, TKY-4 ve 

TKY-11 yapılarının ise doğusunda konumlandırılmış TKY-12 yapısı; çevre duvarı ile 

çevrilmiş ve genel olarak güneydoğu yönünde konumlandırılmış ayrıca kuzeybatı bölümü 

tıraşlanarak düzeltilmiş ana kayaya yaslandırılmıştır. Yapı kompleksi güney, güneydoğu ve 

kuzeydoğu kısımlarında yaklaşık 2 m, doğu kısmında ise yaklaşık 5 m uzaklıkta çevre duvarı 

ile hem sınırlandırılmış hem de eğimli arazi teraslanması sonucu kot farkı aşılmıştır. Bahsi 

geçen çevre duvarı toplam 35 m uzunluğunda, ölçülebilir zemin seviyesinden yaklaşık 1 m 

yükseklikte ve apsis benzeri bir yay şeklinde kuzey-güney doğrultuludur. Ayrıca çevre duvarı 

yapı kompleksinin güneydoğu köşesi “b” ile aynı aksta bir köşe yaparak batıya dönmekte, “d” 

odasının güneydoğu köşesi ile birleşmektedir. Yapının tabanını ana kayanın tıraşlanması ile 

düzleştirilmiş doğal zemin oluşturmaktadır. Hem yapının hem de çevre duvarları bu doğal 

zemin üzerine düzgün olmayan kesme taş blokların yan yana iki sıra birleştirilerek ve harç 

kullanılarak, 0.65 m genişliğinde örülmüştür. Aynı zamanda bu iki sıra moloz taşların 

arasında kalan iç kısım ve derz araları, irili ufaklı daha küçük moloz taşlar ile doldurularak 

duvar sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca üst örtüsü günümüze ulaşamamış olan yapının duvarları 

ölçülebilir zemin seviyesinden yer yer 1-1.5 m yüksekliğe kadar korunmuştur. Yapının üst 

örtüsünün, duvarlarının ve çevre duvarının çökmesi sonucu, üst örtüsünde ve duvarlarında 

kullanılan moloz taşlar hem yapının içerisine hem de etrafına dağılmıştır. Bu dağılmış moloz 

taşlar yapının içerisinde ve etrafında yer yer dolgu bir zemin oluşturmuştur (Fig. 9, 26).  

TKY-12a odası yapı bütününün kuzey-kuzeydoğu kısmında konumlandırılmış ve “b” 

odasının güneybatı duvarı ile ortak duvarı kullanmaktadır. Ayrıca kuzeybatı duvarını 

tıraşlanmış ana kaya oluşturmaktadır. Doğu-kuzeydoğu duvarı ise ana kayaya uygun şekilde 

apsidal bir yapıya sahiptir. Yaklaşık kare plana sahip oda 6.24x7.47 m ölçülerindedir. 

Güneydoğu duvarı üzerinde, güney köşeden 0.30 m kuzeyde, 0.70 m genişliğinde ve zemin 

seviyesinde korunmuş dışa açılan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. 

 TKY-12b odası yapı bütünü içerisinde tüm yapıların merkezinde konumlandırılmış ve 

“a” odasının güneybatı duvarı ile ortak duvarı kullanmaktadır. Dikdörtgen plana sahip oda 

8.09x6.61 m ölçülerindedir. Odanın ve tüm yapı kompleksinin genel duvarlarından farklı 

olarak bu odanın batı duvar genişliği 1.60 m’dir. Odanın güneydoğu duvarı üzerinde, güney 

köşeden 2.45 m kuzeyde, 0.85 m genişliğinde ve zemin seviyesinde korunmuş dışa açılan bir 

kapı açıklığı bulunmaktadır.  Güneybatı duvarı üzerinde ise güney köşeden 1.40 m batıda, 1 

m genişliğinde ve zemin seviyesinde korunmuş dışa açılan diğer bir kapı açıklığı 

bulunmaktadır. Ayrıca bu güneybatı girişi önünde (güneyi) bu girişe ait olduğu anlaşılan, 
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kırılmış durumda, üzerinde silmeleri ve menteşe deliklerinin de bulunduğu eşik bloğu 

bulunmaktadır. Tüm bunlara ek olarak yine bu oda içerisinde ve odanın doğu duvarı ile yapı 

komplesinin çevre duvarı arasında kalan yaklaşık 5.50 m’lik alanda TKS-5 sarnıcı 

bulunmaktadır.    

 TKY-12c odası yapı bütünü içerisinden “b” odasının güneydoğusunda 

konumlandırılmış ve “b” odasının güneybatı duvarı ile ortak duvarı kullanmaktadır.  Çokken 

forma sahip oda 4.85x6.12 m ölçülerindedir. Odanın duvarları ölçülebilir zemin seviyesinden 

yaklaşık 1.40 m yükseklikte korunmuştur. Odanın güney duvarı üzerinde, güneydoğu 

köşeden 1.60 m batıda, 0.60 m genişliğinde ve zemin seviyesinde korunmuş dışa açılan bir 

kapı açıklığı bulunmaktadır. Doğu duvarı üzerinde ise güneydoğu köşeden 0.60 m 

kuzeybatıda ve 1.15 m genişliğinde ve zemin seviyesinde korunmuş “d” odası ile geçişi 

sağlayan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Odanın kuzeybatı duvarı için ana kaya yarım küre 

formda tıraşlanmış ve önüne apsisli bir duvar örülmüştür. Bu ana kaya üzerinde ve odanın 

dışarısında TKS-6 sarnıcı bulunmaktadır. 

  TKY-12d odası yapı bütünü içerisinde “c” odasının kuzeydoğusuna, “a” odasının ise 

kuzeybatısına konumlandırılmış ve hem “b” odasının kuzeybatı duvarını hem de “c” odasının 

kuzeydoğu duvarı ile ortak duvarı kullanmaktadır. Dikdörtgen plana sahip oda 5.33x4.66 m 

ölçülerindedir. Ayrıca odanın kuzeydoğu ve kuzeybatı duvarları ana kayanın tıraşlanması ile 

oluşturulmuştur.  

Yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte  mimari veri olarak 

değerlendirildiğinde toplamda 4 adet farklı oda, 1 adet avlu ve/veya ön giriş, 4 adet dışa açılan 

1 adet odalar arası geçişi sağlayan kapı açıklığı ve 2 adet sarnıçtan oluşmaktadır. Ayrıca 

yapının duvarlarında ikinci kat olgusunu gösteren hatıl yuvaları gibi mimari verilerin 

bulunmamasından dolayı tek katlı olarak değerlendirilmiştir. Dahası yapı hem içten geçmeli 

hem de eklemeli oda düzenine sahiptir. Bunun yanı sıra dışa açılan kapı açıklıklarının çevre 

duvarı ile çevrelenmiş alanın iç kısmına açılması neticesi ile bu alan bir avlu ve/veya bir ön 

giriş olarak değerlendirilmiştir.  

TKY-13 

Tersane Koyu’nun doğu yamacında, TKY-12 yapısı “c” odasının batısında doğu-batı 

doğrultusunda konumlandırılmış TKY-13 yapısı, 9.79x6.95 m ölçülerinde ve dikdörtgen 

planlı bir yapıdır. Ayıca TKY-12 yapısı “c” odasının doğu duvarını ortak kullanmaktadır (Fig. 

9, 27). 

Yapının tabanını ana kayanın tıraşlanması ile düzleştirilmiş doğal zemin oluşturmaktadır. 

Yapının duvarları bu doğal zemin üzerine düzgün olmayan kesme taş blokların yan yana iki 
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sıra birleştirilerek ve harç kullanılmadan, 0.80 m genişliğinde örülmüştür. Aynı zamanda bu 

iki sıra moloz taşların arasında kalan iç kısım ve derz araları, irili ufaklı daha küçük moloz 

taşlar ile doldurularak duvar sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca üst örtüsü günümüze ulaşamamış 

olan yapının duvarları genel olarak zemin seviyesinde korunmuşken sadece doğu duvarı 

ölçülebilir zemin seviyesinden 1 m yüksekliğe kadar korunmuştur. Yapının üst örtüsünün ve 

duvarlarının çökmesi sonucu, üst örtüsünde ve duvarında kullanılan moloz taşlar hem yapının 

içerisine hem de etrafına dağılmıştır. Bu dağılmış moloz taşlar yapının içerisinde ve etrafında 

yer yer dolgu bir zemin oluşturmuştur (Fig. ). Yapının güney duvarı üzerinde dışa açılan 2 

adet kapı açıklığı bulunmaktadır. Bu kapı açıklıkları sırasıyla batıdan başlayarak, yapının batı 

köşesinden 0.73 m ve diğeri ise bu kapı açıklığından 4.30 m doğudadır. Yine batıdan 

başlayarak birinci kapı açıklığı 0.93 m ve diğeri 1.05 m genişliğindedir. Ayrıca her iki kapı 

açıklığı zemin seviyesinde korunmuştur. Ayrıca yapının yaklaşık 1 m yükseklikte korunmuş 

doğu duvarı üzerinde iki adet “T” formunda hatıl yuvasına benzer açıklık bulunmaktadır. Bu 

açıklıklar kuzeyden başlayarak, birincisi kuzeydoğu köşeden 0.93 m güneyde, diğeri ise 

birincisinden sadece 0.30 m güneydedir.  Bu açıklıklar olasılıkla işliklerde kullanıldığı bilinen 

preslerin baskı kollarının yerleştirildiği fulklum çukurlarına benzemektedir ve bu alanda bir 

işlik olabileceğini düşündürmektedir. 

Yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte  mimari veri olarak 

değerlendirildiğinde toplamda güneye açılan 2 adet kapı açıklığından oluşmaktadır. Ayrıca 

yapının duvarlarında ikinci kat olgusunu gösteren hatıl yuvaları gibi mimari verilerin 

bulunmamasından dolayı tek katlı olarak değerlendirilmiştir.  

TKY-14 

 Tersane Koyu’nun güneydoğusunda, TKY-12 ve TKY-13 yapılarının ise güneyinde ve 

kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan TKY-14 yapısı, farklı ölçülerdeki iki büyük ana 

oda ve bir yan odanın oluşturduğu 15x8.50 m ölçülerinde dikdörtgen planlı bir yapıdır. 

Yapının tabanını ana kayanın tıraşlanması ile düzleştirilmiş doğal zemin oluşturmaktadır. 

Yapının duvarları bu doğal zemin üzerine düzgün olmayan kesme taş blokların yan yana iki 

sıra birleştirilerek ve harç kullanılarak, 1.15 m genişliğinde örülmüştür. Aynı zamanda bu iki 

sıra moloz taşların arasında kalan iç kısım ve derz araları, irili ufaklı daha küçük moloz taşlar 

ile doldurularak duvar sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca üst örtüsü günümüze ulaşamamış olan 

yapının duvarları ölçülebilir zemin seviyesinden yer yer 0.90 m yüksekliğe kadar 

korunmuştur. Yapının üst örtüsünün ve duvarlarının çökmesi sonucu, üst örtüsünde ve 

duvarında kullanılan moloz taşlar hem yapının içerisine hem de etrafına dağılmıştır. Bu 

dağılmış moloz taşlar yapının içerisinde ve etrafında yer yer dolgu bir zemin oluşturmuştur 
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(Fig. ). Yapının her bir odası çalışmamız kapsamında alfabetik sıralamaya göre 

tanımlanmıştır. 

 TKY-14a odası yapı bütününün güneybatısına konumlandırılmış ve “b” odasının 

güneybatı duvarı ile ortak duvarı kullanmaktadır. Kare plana sahip oda 4.88x5.36 m 

ölçülerindedir. Odanın “b” odası ile ortak kuzeydoğu duvarı üzerinde, kuzey köşeden 2.10 m 

güneydoğuda, 1 m genişliğinde ve zemin seviyesinde korunmuş “b” odası ile geçişi sağlayan 

bir kapı açıklığı bulunmaktadır. 

 TKY-14b odası yapı bütünü içerisinde “a” odasının kuzeydoğusunda konumlandırılmış 

ve “a” odasının kuzeydoğu duvarı ile ortak duvarı kullanmaktadır. Kare plana sahip oda 

6x7.66 m ölçülerindedir. Odanın en iyi korunmuş kuzeydoğu duvarı 3.65 m seviyesinde, 

kuzeybatı duvarı 4.20 m seviyesinde korunmuşken diğer duvarları zemin seviyesinde 

korunmuştur. Odanın kuzeydoğu duvarı üzerinde 0.15x0.15 m ölçülerinde, kuzeybatı duvarı 

üzerinde ise 0.20x0.12 m ölçülerinde ve ölçülebilir zemin seviyesinden 1.70 m yükseklikte, 

toplam 11 adet hatıl yuvası bulunmaktadır. Diğer taraftan kuzeydoğu duvarı üzerinde 

0.50x0.50 m ve 0.60x0.30 m ölçülerinde ve ölçülebilir zemin seviyesinden 0.90 m 

yükseklikte, iki adet hatıl yuvası bulunmaktadır. Ek olarak kuzeybatı duvarı üzerinde ise 

0.54x0.28 m ve 0.50x0.19 m ölçülerinde ve ölçülebilir zemin seviyesinde 1 m yükseklikte, 4 

adet mazgal deliği bulunmaktadır.  

 TKY-14c odası yapı bütünü içerisinde ana yapının güneybatı ucunda 

konumlandırılmıştır. Kare plana sahip oda 4.47x5.34 m ölçülerindedir. Kuzeydoğu duvarı 

üzerinde, kuzey köşeden 0.41 m güneydoğuda, 0.50x0.65 m ölçülerinde ve ölçülebilir zemin 

seviyesinden 0.80 m yükseklikte bir adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Kuzeybatı duvarı 

üzerinde, kuzey köşeden 0.90 m güneybatıda, 0.50x0.60 m ölçülerinde ve ölçülebilir zemin 

seviyesinden 0.50 m yükseklikte bir adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Güneydoğu duvarı 

üzerinde 0.24x0.60 m ölçülerinde 1 adet mazgal deliği, kuzeybatı duvarı üzerinde ise 

0.22x0.25 m ölçülerinde 3 adet hatıl yuvası bulunmaktadır.  Bu hatıl yuvalarının düzenine 

bakılırsa üst katlara ulaşımı sağlayan ahşap merdivene ait hatılların yerleştirildiği hatıl 

yuvaları olmalıdır.  

 Bu odayı oluşturan taşların örgü biçimleri diğer odalar ile aynı olmasına rağmen bu 

odanın duvarlarının dış kısmında harç kullanılmış olması ve diğer odalar ile boyut açısından 

değerlendirildiğinde, daha küçük olması, bu odanın galeri gibi depolama alanı olarak 

kullanılmış olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca bu özellikler yapıyı daha işlevsel hale 

getirmesi açısından, bu kısmın ek evre odası olabileceğini düşünülmektedir.  Alandaki benzer 

yapılarda da görülen işlik-depo olduğunu düşündüğümüz küçük yan oda olgusunun (TKY-2a, 
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TKY-7 ve TKY-9) burada da söz konusu olduğu söylenebilmektedir. Odanın güneydoğu 

ucunda 1.11x0.65 m ölçülerinde bir duvar uzantısı bulunmaktadır, bu uzantı çok tahrip 

olmasına rağmen genel plana bakıldığında, ana yapı arasında bir kapı açıklığı olabileceğini 

düşündürmektedir.  

Yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte  mimari veri olarak 

değerlendirildiğinde toplamda odalar arası geçişi sağlayan 1 adet kapı açıklığı, 2 adet pencere 

açıklığı, 14 adet hatıl yuvası ve 5 adet mazgal deliğinden oluşmaktadır. Bu tür mazgal 

delikleri daha çok askeri yapılarda ve kale yerleşimlerinde görülmektedir88. Ayrıca yapının 

duvarlarında ikinci kat olgusunu gösteren hatıl yuvaları gibi mimari verilerin bulunmasından 

dolayı 2 katlı ve içten geçmeli 3 odalı olarak değerlendirilmiştir. 

TKY-15 

Tersane Koyu’nun güneydoğusunda, TKY-2 yapısının da güneydoğusunda doğu-batı 

doğrultusunda konumlandırılmış TKY-15 yapısı, 6.20x4.20 m ölçülerinde dikdörtgen planlı 

bir yapıdır. Yapının tabanını ana kayanın tıraşlanması ile düzleştirilmiş doğal zemin 

oluşturmaktadır. Yapının duvarları bu doğal zemin üzerine düzgün olmayan kesme taş 

blokların yan yana iki sıra birleştirilerek ve harç kullanılmadan, 0.60 m genişliğinde 

örülmüştür. Aynı zamanda bu iki sıra moloz taşların arasında kalan iç kısım ve derz araları, 

irili ufaklı daha küçük moloz taşlar ile doldurularak duvar sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca üst 

örtüsü günümüze ulaşamamış olan yapının en iyi korunmuş kuzey duvar ölçülebilir zemin 

seviyesinden 1.60 m yüksekliğe kadar korunmuştur. Yapının üst örtüsünün ve duvarlarının 

çökmesi sonucu, üst örtüsünde ve duvarında kullanılan moloz taşlar hem yapının içerisine 

hem de etrafına dağılmıştır. Bu dağılmış moloz taşlar yapının içerisinde ve etrafında yer yer 

dolgu bir zemin oluşturmuştur (Fig. 9, 29). 

Yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte  değerlendirildiğinde yapının 

duvarlarında ikinci kat olgusunu gösteren hatıl yuvaları gibi mimari verilerin tespit 

edilemediğinden dolayı tek mekanlı ve tek katlı basit hybrid bir yapı olarak 

değerlendirilmektedir. 

TKY-16-17-18 

Tersane Koyu’nun batı ve doğusunda yer alan iki alçak tepe ve bu tepelerin arasında 

kalan vadinin güneyine, TKY-12 yapısının ise batısında konumlandırılmıştır (Fig. 9, 30). 

Yapılar birbirleri ile ortak duvarları paylaşması ve organik bağlarının olması dolayısıyla 

çalışmamız kapsamında birlikte değerlendirilmiştir. Yapıların tabanını ana kayanın 

                                                           
88 İşler 2013, 288. 
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tıraşlanması ile düzleştirilmiş doğal zemin oluşturmaktadır. Yapıların duvarları bu doğal 

zemin üzerine düzgün olmayan kesme taş blokların yan yana iki sıra birleştirilerek ve harç 

kullanılarak, 0.80 m genişliğinde örülmüştür. Aynı zamanda bu iki sıra moloz taşların 

arasında kalan iç kısım ve derz araları, irili ufaklı daha küçük moloz taşlar ile doldurularak 

duvar sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca üst örtüsü günümüze ulaşamamış olan yapıların duvarları 

ölçülebilir zemin seviyesinden yer yer 1 m yüksekliğe kadar korunmuştur. Yapıların üst 

örtüsünün ve duvarlarının çökmesi sonucu, üst örtüsünde ve duvarında kullanılan moloz taşlar 

hem yapının içerisine hem de etrafına dağılmıştır. Bu dağılmış moloz taşlar yapının içerisinde 

ve etrafında yer yer dolgu bir zemin oluşturmuştur (Fig. ). 

TKY-16 yapısı, TKY-13 yapısının batı duvarını, TKY-17 yapısının ise güney duvarını 

ortak kullanmaktadır. Kare planlı yapı 8.10x9.10 m ölçülerindedir. Yapının duvarları temel 

seviyesinde korunmuş olup, yapının girişine ait herhangi bir açıklık tespit edilememiştir.  

TKY-17 ve TKY-18 yapıları daha önceki yıllarda yapılmış arazi çalışmaları 

kapsamında iki farklı yapı olarak değerlendirilmiş ancak çalışmamız kapsamında hava 

fotoğraflarının incelenmesi aşamasında bu iki yapının ortak duvarı üzerinde bir kapı açıklığı 

tespit edilmiş ve iki farklı yapı olarak değerlendirilen bu iki yapı çalışmamızda bir yapı ve bu 

yapıyı oluşturan odalar olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; 

TKY-17 yapısı, TKY-16 yapısının kuzey, TKY-18 yapısının ise batı duvarını ortak 

kullanmaktadır. Yapı 5.95x8.61 m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Yapının doğu duvarı 

üzerinde güneydoğu köşeden 1 m kuzeybatıda, 0.70 m genişliğinde ve ölçülebilir zemin 

seviyesinden 0.70 m yükseklikte bir adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Diğer taraftan 

yapının 1 adet dışa açılan 1 adet diğer yapıya geçişi sağlayan iki kapı açıklığı bulunmaktadır. 

Bu kapı açıklıklarından kuzey duvar üzerinde yer alan kapı açıklığı, yapının kuzeybatı 

köşesinden 1.70 m kuzeydoğuda ve 0.75 m genişliğindedir. Diğer kapı açıklığı TKY-18 yapısı 

ile ortak kullanılan batı duvarı üzerinde, yapının kuzeybatı köşesinden 0.70 m güneydoğuda 

ve 0.75 m genişliğindedir. Her iki kapı açıklı zemin seviyesinde korunmuştur. 

TKY-18 yapısı, TKY-17 yapısının batı duvarını ortak kullanmaktadır. Dikdörtgen 

planlı yapı 7.25x5.35 m ölçülerindedir. Bu yapının duvarları diğerlerinden farklı olarak harç 

kullanılarak 0.80 m genişliğinde örülmüştür. Yapının iç kısmında ve batı duvarından güney 

yönünde 0.62x2.06 m ölçülerinde ve yapıyı iki odaya ayıran doğu-batı doğrultulu bir duvar 

bulunmaktadır. Bu duvar 0.90 m seviyesine kadar korunmuştur. Bu kısım diğer yapılarda 

olduğu gibi yapının galeri kısmı olarak değerlendirilmektedir.  

Yapılar günümüze kadar korunan şekli ile birlikte  mimari veriler olarak 

değerlendirildiğinde her üç yapının duvarlarında ikinci kat olgusunu gösteren hatıl yuvaları 
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gibi mimari verilerin tespit edilemediğinden tek katlı basit hybrid bir yapı olarak 

değerlendirilmektedir. Diğer taraftan TKY-16 tek mekanlı bir yapı olarak, TKY-17 ve TKY-

18 yapıları birbirleri ile organik bağlarının olması ayrıca aralarında geçişi sağlayan kapı 

açıklığının da olmasından dolayı iki odalı tek bir yapı olarak değerlendirilmiştir. 

TKY-19 

 Tersane Koyu’nun doğu ve batı her iki yamacının oluşturduğu vadinin güney 

doğusunda doğrultusunda konumlandırılmış TKY-19 yapısı, TKY-16 ve TKY-18 yapılarının 

güneybatısında yer almaktadır. Yapı boyut olarak birbirinden farklı ve kuzey-güney 

doğrultulu uzanmış beş odadan oluşmakta olup, birbirine eklemeli bir yapı kompleksi 

özelliği göstermektedir (Fig. 9, 31). Yapının tabanını ana kayanın tıraşlanması ile 

düzleştirilmiş doğal zemin oluşturmaktadır. Yapının duvarları bu doğal zemin üzerine 

düzgün olmayan kesme taş blokların yan yana iki sıra birleştirilerek ve harç kullanılarak, 

0.70 m genişliğinde örülmüştür. Aynı zamanda bu iki sıra moloz taşların arasında kalan iç 

kısım ve derz araları, irili ufaklı daha küçük moloz taşlar ile doldurularak duvar 

sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca üst örtüsü günümüze ulaşamamış olan yapının duvarları genel 

anlamda temel seviyesinde korunmuştur. Yapının üst örtüsünün ve duvarlarının çökmesi 

sonucu, üst örtüsünde ve duvarında kullanılan moloz taşlar hem yapının içerisine hem de 

etrafına dağılmıştır. Bu dağılmış moloz taşlar yapının içerisinde ve etrafında yer yer dolgu 

bir zemin oluşturmuştur.  

 TKY-19a odası yapı bütünü içerisinde tüm yapının en kuzeyinde konumlandırılmış ve 

“b” odasının kuzey duvarı ile ortak duvarı kullanmaktadır. Asimetrik ve dört köşeden oluşan 

oda 9.21x8.11 m ölçülerindedir.  

 TKY-19b odası yapı bütünü içerisinde “a” odasının güneyinde konumlandırılmış ve 

“c” odasının kuzey duvarı ile ortak duvarı kullanmaktadır. Kare plana sahip oda 6.46x5.10 m 

ölçülerindedir. 

 TKY-19c odası yapı bütünü içerisinde “b” odasının güneyinde konumlandırılmış ve 

“d” odasının batı duvarı ile ortak duvarı kullanmaktadır. Dikdörtgen plana sahip oda 

3.50x6.70 m ölçülerindedir.  

 TKY-19d odası yapı bütünü içerisinden “c” odasının güneybatısında konumlandırılmış 

ve “e” odasının kuzeybatı duvarı ile ortak duvarı kullanmaktadır. Dikdörtgen plana sahip oda 

3.33x4.43 m ölçülerindedir. Ayrıca kuzey duvarı üzerinde ve duvarın güney köşesinde 1.10 

m genişliğinde dışa açılan 1 adet kapı açıklığı bulunmaktadır. Bu kapı açıklığı zemin 

seviyesinde korunmuştur.  
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 TKY-19e odası yapı bütünü içerisinde “d” odasının güneydoğusunda 

konumlandırılmış ve yine “d” odasının güneydoğu duvarı ile ortak duvarı kullanmaktadır. 

Dikdörtgen plana sahip oda 3.25x7.20 m ölçülerindedir. 

Yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte  mimari veri olarak 

değerlendirildiğinde toplamda 5 adet farklı oda, kuzeye bakan 1 adet kapı açıklığından 

oluşmaktadır. Ayrıca yapının duvarlarında ikinci kat olgusunu gösteren hatıl yuvaları gibi 

mimari verilerin bulunmamasından dolayı tek katlı ve ekleme odalı olarak değerlendirilmiştir. 

TKY-20 

Tersane Koyu’nun güneyinde bulunan karşı koya en yakın ve bu alandaki yerleşimin 

en güneyde konumlandırılmış TKY-20 yapısı, 6.60x5.70 m ölçülerinde ve kare plan bir 

yapıdır (Fig. 43, 44). Yapının tabanını ana kayanın tıraşlanması ile düzleştirilmiş doğal zemin 

oluşturmaktadır. Yapının tüm duvarları bu doğal zeminin tıraşlanması ile yükseltilmiş ana 

kaya oluşturmakta iken sadece kuzeydoğu kısmı bu ana kaya üzerine düzgün olmayan kesme 

taş blokların yan yana iki sıra birleştirilerek ve harç kullanılarak, 0.80 m genişliğinde 

örülmüştür. Aynı zamanda bu iki sıra moloz taşların arasında kalan iç kısım ve derz araları, 

irili ufaklı daha küçük moloz taşlar ile doldurularak duvar sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca üst 

örtüsü günümüze ulaşamamış olan yapının duvarları zemin seviyesinde korunmuştur. Yapının 

üst örtüsünün ve duvarlarının çökmesi sonucu, üst örtüsünde ve duvarında kullanılan moloz 

taşlar hem yapının içerisine hem de etrafına dağılmıştır. Bu dağılmış moloz taşlar yapının 

içerisinde ve etrafında yer yer dolgu bir zemin oluşturmuştur. Yapının kuzey duvarı üzerinde 

ve doğu köşesinde, 1 m genişliğinde dışa açılan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Bu kapı 

açıklığı zemin seviyesinde korunmuştur. Ayrıca yapının ana kayadan oluşan batı duvarında 

kazıma tekniği ile yapılmış çizgisel bir kare şekli içinde belirgin biçimde okunabilen “1” ve 

“0” rakamları bulunmaktadır. Tüm bunlara ek olarak yapının güney batısında kalan, aynı 

zamanda yapının bir duvarını da oluşturan kaya kütlesinin üzerinde TKY-9 sarnıcı 

bulunmaktadır (Fig. 9, 32). 

Yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte  mimari veri olarak 

değerlendirildiğinde toplamda 1 adet kuzeydoğuya açılan kapı açıklığı ve 1 adet sarnıçtan 

oluşmaktadır. Ayrıca yapının duvarlarında ikinci kat olgusunu gösteren hatıl yuvaları gibi 

mimari verilerin bulunmamasından dolayı tek mekanlı ve tek katlı basit hybrid bir yapı olarak 

değerlendirilmektedir. 

TKY- 21-22-23-24-25-26-27-28 

Tersane Koyu’nun doğu ve batısındaki iki alçak tepeden batı kısımda yer alan doğu 

tepenin eteğinde ve en alt kotta, tersane koyundan başlayıp güneydeki diğer koya kadar 
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uzanan yan yana bir dizi yapı bulunmaktadır. Bu yapılara kuzeyden başlayarak güneye doğru 

sırasıyla TKY- 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 yapıları adı verilmiştir (Fig. 9, 10, 33). Söz 

konusu sekiz yapı oldukça tahrip olmuş ve sadece dış hatları takip edilebildiğinden bu 

bağlamda en kuzeyden başlayarak toplu olarak ele alınmış, salt ölçüleri ve kısa tanımlamaları 

yapılabilmiştir. Yapıların tabanını ana kayanın tıraşlanması ile düzleştirilmiş doğal zemin 

oluşturmaktadır. Yapıların bir kısım duvarları ana kayadan oluşmakta iken genel olarak 

yapıların duvarları bu doğal zemin üzerine düzgün olmayan kesme taş blokların yan yana iki 

sıra birleştirilerek örülmüştür. Aynı zamanda bu iki sıra moloz taşların arasında kalan iç kısım 

ve derz araları, irili ufaklı daha küçük moloz taşlar ile doldurularak duvar sağlamlaştırılmıştır. 

Ayrıca üst örtüsü günümüze ulaşamamış olan yapının duvarları genel anlamda zemin 

seviyesinde korunmuştur. Yapıların üst örtüsünün ve duvarlarının çökmesi sonucu, üst 

örtüsünde ve duvarında kullanılan moloz taşlar hem yapıların içerisine hem de etrafına 

dağılmıştır. Bu dağılmış moloz taşlar yapıların içerisinde ve etrafında yer yer dolgu bir zemin 

oluşturmuştur. 

TKY-21 yapısı yapı grubunun en kuzeyinde kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda 

konumlandırılmıştır. Kare planlı yapı 6.50x5.20 m ölçüsündedir. Yapının duvarları 0.90 m 

genişliğinde örülmüştür. Doğu duvarı üzerinde, kuzey köşeden 0.30 m güneybatıda, 0.80 m 

genişliğinde ve zemin seviyesinde korunmuş dışa açılan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Yapı 

günümüze kadar korunan şekli ile birlikte  mimari veri olarak değerlendirildiğinde toplamda 

kuzeybatıya bakan bir kapı açıklığından oluşmaktadır. Ayrıca yapıda ikinci kat olgusuna ait 

hatıl yuvası gibi herhangi bir belirti tespit edilemediğinden tek mekanlı ve tek katlı basit 

hybrid bir yapı olarak değerlendirilmektedir. 

TKY-22 yapısı TKY-21 yapısının 2 m güneyinde kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda 

konumlandırılmıştır. Kare planlı yapı 8.40x7.70 m ölçülerindedir. Yapının duvarları 0.90 m 

genişliğinde örülmüştür. Yapının kuzey duvarı üzerinde ve batı köşesinde, 1.5 m genişliğinde 

dışa açılan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Bu kapı açıklığı zemin seviyesinde korunmuştur.  

Yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte  mimari veri olarak değerlendirildiğinde 

toplamda kuzeydoğuya bakan bir kapı açıklığından oluşmaktadır. Ayrıca yapıda ikinci kat 

olgusuna ait hatıl yuvası gibi herhangi bir belirti tespit edilemediğinden tek mekanlı ve tek 

katlı basit hybrid bir yapı olarak değerlendirilmektedir. 

TKY-23 ve TKY-24 yapıları TKY-22 yapısının güneyinde kuzeydoğu-güneybatı 

doğrultusunda konumlandırılmıştır. Her iki yapı birbirleri ile aynı duvarı (TKY-23’ün güney, 

TKY-24 ise kuzey duvar) ortak kullanmaktadır. TKY-23 yapısı kare planlı ve 5.80x4.10 m 

ölçülerindedir. TKY-24 yapısı ise dikdörtgen planlı ve 7.10x4.70 m ölçülerindedir. Ayrıca bu 
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yapının doğu duvarı apsis biçimindedir. Batı duvarı ise ana kayanın tıraşlanması ile 

oluşmaktadır. Her iki yapının duvarları 0.55 m genişliğinde örülmüştür.  Yapıların günümüze 

kadar korunan şekli ile birlikte  mimari veri olarak değerlendirildiğinde kapı veya pencere 

açıklığı gibi mimari veriler tespit edilememiştir. Ayrıca yapıda ikinci kat olgusuna ait hatıl 

yuvası gibi herhangi bir belirti tespit edilemediğinden tek mekanlı ve tek katlı basit hybrid bir 

yapı olarak değerlendirilmektedir. 

TKY-25 yapısı TKY-24 yapısının güneyinde kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda 

konumlandırılmıştır. Yapı toplamda üç farklı odadan oluşmaktadır. Yapının duvarları 0.60 m 

genişliğinde örülmüştür. TKY-25a odası kare planlı ve 5.80x6.10 m ölçülerindedir. TKY-25b 

odası “L” biçimindedir ve oda batısında koridorlu bir ön girişe sahiptir. Koridor kısmı 

5.30x2.20 m ölçülerinde ve doğu duvarı üzerinde, kuzey köşeden 0.70 m güneydoğuda, 0.80 

m genişliğinde ve zemin seviyesinde korunmuş dışa açılan bir kapı açıklığı bulunmaktadır.  

Koridorun gerisinde (doğusunda) yer alan oda ise kare planlı ve 6.50x5.70 m ölçülerindedir. 

TKY-25c odası diğer odaların daha güneyde, kare planlı ve 5.80x4.30 m ölçülerindedir.  

Ayrıca oda “b” odasının güney duvarını ortak kullanmaktadır. Tüm bunlara ek olarak hem “b” 

odasının hem de “c” odasının batı duvarları ana kayadan oluşmaktadır. Yapı günümüze kadar 

korunan şekli ile birlikte  mimari veri olarak değerlendirildiğinde 3 adet oda, 1 adet koridor ve 

kuzeydoğuya açılan 1 adet kapı açıklığından oluşmaktadır. Ayrıca yapıda ikinci kat olgusuna 

ait hatıl yuvası gibi herhangi bir belirti tespit edilemediğinden tek katlı bir yapı olarak 

değerlendirilmektedir. 

   TKY-26 yapısı TKY-25 yapısının yaklaşık 1 m güneyinde doğu-batı doğrultusunda 

konumlandırılmıştır. Yapı iki farklı odadan oluşmaktadır ve genel anlamda dikdörtgen 

planlıdır. Yapının duvarları 0.60 m genişliğinde örülmüştür. Yapının güney duvarının büyük 

kısmı ana kayadan oluşmaktadır. TKY-26a odası yapı bütünü içerisinde doğu kısımda 

konumlandırılmış, kare planlı ve 4.80x4.30 m ölçülerindedir. Kuzey duvarı üzerinde ve 

duvarın doğu köşesinde 0.80 m genişliğinde dışa açılan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. TKY-

26b odası yapı bütünü içerisinde “a” odasının batısında konumlandırılmış, kare planlı ve 

5x4.60 m ölçülerindedir. Ayrıca bu odanın duvarları ölçülebilir zemin seviyesinden 1 m 

yüksekliğe kadar korunmuştur. Yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte  mimari veri 

olarak değerlendirildiğinde 2 adet oda ve 1 adet kuzeye açılan kapı açıklığından oluşmaktadır. 

Ayrıca yapıda ikinci kat olgusuna ait hatıl yuvası gibi herhangi bir belirti tespit 

edilemediğinden tek katlı bir yapı olarak değerlendirilmektedir. 

TKY-27 yapısı TKY-26 yapısının güneyinde kuzey-güney doğrultusunda 

konumlandırılmıştır. Bu yapının güney duvarını oluşturan ana kayayı her iki yapı ortak 
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kullanmaktadır. Yapı iki farklı odadan oluşmaktadır ve bu iki oda bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde yapı dikdörtgen planlıdır. Yapının duvarları 0.65 m genişliğindedir. 

Ayrıca yapının kuzey duvarı ana kayadan oluşmaktadır. TKY-27a odası yapı bütünü içerisinde 

doğuda konumlandırılmış, kare planlı ve 4.59x4.44 m ölçülerindedir. Odanın güney duvarı 

üzerinde ve duvarın batı köşesinde 1 m genişliğinde dışa açılan bir kapı açıklığı 

bulunmaktadır. Ayrıca kuzey ve doğu duvarlarının birleştiği kuzeydoğu köşede ve yapının 

hemen dış kısmında TKS-8 sarnıcı bulunmaktadır.  Odanın içerisinde bu sarnıca ait olduğu 

anlaşılan ve sarnıcın yuvarlak olan iç kısmının profilinin görüldüğü 0.54x0.66 m ölçülerinde 

bloklardan biri bulunmaktadır. TKY-27b odası yapı bütünü içerisinde batıda 

konumlandırılmış, kare planlı ve 4.60x4.60 m ölçülerindedir. Yapı günümüze kadar korunan 

şekli ile birlikte  mimari veri olarak değerlendirildiğinde 2 adet oda, 1 adet güneye açılan kapı 

açıklığı, 1 adet sarnıçtan oluşmaktadır. Ayrıca yapıda ikinci kat olgusuna ait hatıl yuvası gibi 

herhangi bir belirti tespit edilemediğinden tek katlı bir yapı olarak değerlendirilmektedir. 

TKY-28 yapısı bu grup içerisinde ki son yapı olup, bu grubun en güneyde kuzey-güney 

doğrultusunda konumlandırılmıştır. Ayrıca yapı TKY-20 yapısının batısında yer almaktadır 

ve bu yapıda olduğu gibi zemini ve güney duvarı ana kayanın tıraşlanması ile 

oluşturulmuştur. “L” biçimde ki yapı 9.40x9.10 m ölçülerindedir. Yapının kuzey duvarı 

üzerinde doğu köşeden 3.10 m batıda, 1 m genişliğinde ve zemin seviyesinde korunmuş dışa 

açılan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Ayrıca yapının hemen batısında ve aynı ana kaya 

üzerinde TKS-10 sarnıcı bulunmaktadır. Yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte  

mimari veri olarak değerlendirildiğinde 2 adet oda, 1 adet kuzeye açılan kapı açıklığı, 1 adet 

sarnıçtan oluşmaktadır. Ayrıca yapıda ikinci kat olgusuna ait hatıl yuvası gibi herhangi bir 

belirti tespit edilemediğinden tek katlı bir yapı olarak değerlendirilmektedir. 

TKY-29-30-31-32 

 Tersane Koyu’nun doğu ve batısında yer alan iki alçak tepenin arasında kalan vadinin 

güneyinde, aynı zamanda TKY-21 yapısından TKY-28 yapısına kadar uzanan yapı grubunun 

batısında, yine bu yapılara paralel denilebilecek sıralama ile bir dizi yapı (TKY-9-10-33-34) 

grubu bulunmaktadır. Bu yapılar genel olarak belirtilen alanda yer alan ana kaya kütlesinden 

faydalanılarak ve olası olabilecek duvarların bu ana kayadan oluşması durumu göz önüne 

alınarak konumlandırılmıştır. Yapıların tabanını ana kayanın tıraşlanması ile düzleştirilmiş 

doğal zemin oluşturmaktadır. Yapıların bir duvarını genel olarak ana kaya oluşturmakla 

birlikte diğer duvarları bu doğal zemin üzerine düzgün olmayan kesme taş blokların yan yana 

iki sıra birleştirilerek ve harç kullanılarak örülmüştür. Aynı zamanda bu iki sıra moloz 

taşların arasında kalan iç kısım ve derz araları, irili ufaklı daha küçük moloz taşlar ile 
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doldurularak duvar sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca üst örtüsü günümüze ulaşamamış olan 

yapının duvarları genel anlamıyla zemin seviyesinde korunmuştur. Yapıların üst örtüsünün 

ve duvarlarının çökmesi sonucu, üst örtüsünde ve duvarında kullanılan moloz taşlar hem 

yapıların içerisine hem de etrafına dağılmıştır. Bu dağılmış moloz taşlar yapıların içerisinde 

ve etrafında yer yer dolgu bir zemin oluşturmuştur. 

 TKY-29 yapısı bu yapılar arasında en kuzeyinde ve ana kayanın kuzey yamacında 

kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda konumlandırılmıştır. Dikdörtgen planlı yapı 7.60x4.40 

m ölçülerindedir. Yapının güney duvarını ana kaya oluşturmakta iken diğer duvarları 0.70 m 

genişliğinde örülmüştür. Yapının kuzey duvarı üzerinde doğu köşeden 1.30 m güneybatıda 

ve 0.80 m genişliğinde kapı açıklığı bulunmaktadır. Ayrıca bu kapı açıklığı zemin 

seviyesinde korunmuştur. 

 TKY-30 ve TKY-31 yapıları TKY-29 yapısının güneyinde kuzey-güney doğrultusunda 

konumlandırılmış ve bu yapıların güney ve batı duvarları ile zeminlerini tıraşlanmış ana kaya 

oluşturmaktadır. TKY-30 yapısı kare planlı ve 9x8.30 m ölçülerindedir. Kuzey duvarı 

üzerinde ve bu duvarın batı köşesinde 1.48 m genişliğinde dışa açılan bir kapı açıklığı 

bulunmaktadır. TKY -31 yapısı ise dikdörtgen planlı ve 6.10x4 m ölçülerindedir. Yapının 

batı duvarının bir kısmını ana kaya diğer bir kısmını ise TKY-30 yapısının doğu duvarı 

oluşturmaktadır. Ayrıca yapının güneybatı köşesinden 1.72 m güneyinde TKS-14 sarnıcı 

bulunmaktadır. 

TKY-32 yapısı TKY-30 yapısının güneyinde ve TKY-25 yapısı “c” odasının 1.20 m 

batısında doğu-batı doğrultusunda konumlandırılmıştır. Dikdörtgen planlı yapı 7.90x5.10 m 

ölçülerindedir. Doğu duvarı üzerinde, güney köşesinden 1.75 m batıda, 1.50 m genişliğinde ve 

zemin seviyesinde korunmuş dışa açılan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Batı duvarı ana 

kayadan oluşan yapı, bu ana kayanın oluşturduğu yamaca yaslanmıştır.    

 Yapıların günümüze kadar korunan şekli ile birlikte  mimari veri olarak toplu 

değerlendirildiğinde TKY-29 ve TKY-30 yapıları 1 adet kuzeybatıya bakan kapı açıklığı, 

TKY-32 yapısı ise 1 adet batıya bakan kapı açıklığından oluşmaktadır. TKY-31 yapısında ise 

kapı açıklığı veya pencere açıklığı gibi bir mimari veri tespit edilememiştir. Ayrıca tüm 

yapılarda ikinci kat olgusuna ait hatıl yuvası gibi herhangi bir belirti tespit edilemediğinden 

tek mekanlı ve tek katlı basit hybrid bir yapı olarak değerlendirilmektedir. 

TKY-33 

 Tersane Koyu’nun doğu ve batı iki alçak yamacı arasında kalan vadinin güneyinde 

kuzey-güney doğrultusunda konumlandırılmış TKY-33 yapısı, TKY-26 ve TKY-27 

yapılarının sırası ile 1.5 m ve 1.65 m batısında doğu-batı doğrultusunda konumlandırılmıştır.  
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Dikdörtgen planlı yapı 5.10x8.61 m ölçülerindedir (Fig. 10, 35, 94). TKY-34 yapısı ile batı 

duvarı ortak kullanmaktadır. Yapının tabanını ana kayanın tıraşlanması ile düzleştirilmiş 

doğal zemin oluşturmaktadır. Yapının duvarları bu doğal zemin üzerine düzgün olmayan 

kesme taş blokların yan yana iki sıra birleştirilerek ve harç kullanılarak, 0.60 m genişliğinde 

örülmüştür. Aynı zamanda bu iki sıra moloz taşların arasında kalan iç kısım ve derz araları, 

irili ufaklı daha küçük moloz taşlar ile doldurularak duvar sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca üst 

örtüsü günümüze ulaşamamış olan yapının en iyi korunmuş batı duvarı ölçülebilir zemin 

seviyesinden 4 m yüksekliktedir. Yapının üst örtüsünün ve duvarlarının çökmesi sonucu, üst 

örtüsünde ve duvarında kullanılan moloz taşlar hem yapının içerisine hem de etrafına 

dağılmıştır. Bu dağılmış moloz taşlar yapının içerisinde ve etrafında yer yer dolgu bir zemin 

oluşturmuştur (Fig. ). Yapının güney duvarı üzerinde, batı köşeden 1.60 m kuzeydoğuda, 

1.10 m genişliğinde ve zemin seviyesinde korunmuş dışa açılan bir kapı açıklığı 

bulunmaktadır. Yapının büyük oranda korunmuş batı duvarı üzerinde, 0.20x0.20 m 

ölçülerinde ve ölçülebilir zemin seviyesinden yaklaşık 1.30 m yükseklikte bir dizi ahşap hatıl 

yuvası bulunmaktadır. Tüm bunlara ek olarak yapının kuzeydoğu köşesinde 1.40 m 

genişliğinde ve 1.55 m uzunluğunda dışa (kuzey) doğru uzatılmış, yapı bütününden harici bir 

galeri düzenlemesine benzer bir kısım bulunmaktadır.  

Yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte mimari veri olarak 

değerlendirildiğinde toplamda 1 adet güneye açılan kapı açıklığı ve 1 adet galeri kısmında 

oluşmaktadır. Ayrıca yapının duvarlarında ikinci kat olgusunu gösteren hatıl yuvaları gibi 

mimari verilerin bulunmasından dolayı tek mekanlı ve 2 katlı bir yapı olarak 

değerlendirilmektedir. 

TKY-34  

Tersane Koyu’nun doğu ve batı iki alçak yamacı arasında kalan vadinin güneyinde 

kuzey-güney doğrultusunda konumlandırılmış TKY-34 yapısı, TKY-33 yapısının batısında ve 

bitişiğindedir. Doğu duvarını TKY-33 yapısı ile, batı duvarını ise TKY-34 yapısı ile ortak 

kullanmaktadır. Dikdörtgen planlı yapı 6x7.11 m ölçülerindedir. Yapının tabanını ana kayanın 

tıraşlanması ile düzleştirilmiş doğal zemin oluşturmaktadır. Yapının duvarları bu doğal zemin 

üzerine düzgün olmayan kesme taş blokların yan yana iki sıra birleştirilerek ve harç 

kullanılarak, 0.60 m genişliğinde örülmüştür. Aynı zamanda bu iki sıra moloz taşların 

arasında kalan iç kısım ve derz araları, irili ufaklı daha küçük moloz taşlar ile doldurularak 

duvar sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca üst örtüsü günümüze ulaşamamış yapının en iyi korunmuş 

güney duvarı ölçülebilir zemin seviyesinden 5 m kuzey duvarı ise 4 m yüksekliğe kadar 

korunmuştur. Yapının üst örtüsünün ve duvarlarının çökmesi sonucu, üst örtüsünde ve 
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duvarında kullanılan moloz taşlar hem yapının içerisine hem de etrafına dağılmıştır. Bu 

dağılmış moloz taşlar yapının içerisinde ve etrafında yer yer dolgu bir zemin oluşturmuştur 

(Fig. 10, 36). Yapının güney duvarı üzerinde batı köşeden 2.85 m doğuda, 1.05 m ölçülerinde 

ve zemin seviyesinde korunmuş dışa açılan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Ayrıca güney 

duvarı üzerinde batı köşeden 0.30 m doğuda, 0.80 m genişliğinde ve kısmen korunmuş 

kemerli bir adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Söz konusu pencere kemeri alandaki diğer 

kemerli penceresi olan yapılardakine benzer bir biçimde (TKY-2, TKY-9) içi dolgulu bir 

kemer özelliği göstermektedir. Bu yapının da duvarlarındaki hatıl izleri yapının iki katlı 

olduğuna işaret etmektedir (Fig. 94). 

Yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte  mimari veri olarak 

değerlendirildiğinde toplamda 1 adet güneye açılan kapı açıklığı ve 1 adet pencere açıklığı 

oluşmaktadır. Ayrıca yapının duvarlarında ikinci kat olgusunu gösteren hatıl yuvaları gibi 

mimari verilerin bulunmasından dolayı tek mekanlı ve 2 katlı bir yapı olarak 

değerlendirilmektedir. 

TKY-35 

Tersane Koyu’nun doğu ve batı iki alçak yamacı arasında kalan vadinin güneyinde 

kuzey-güney doğrultusunda konumlandırılmış TKY-35 yapısı, KY-34 yapısının batısında ve 

TKY-34 yapısının batı duvarını ortak kullanmaktadır. Dikdörtgen planlı yapı 6.58x6.80 m 

ölçülerindedir. Yapının kuzey duvarı TKY-34 yapısının kuzey duvarının oturduğu ana 

kayanın devamı üzerinde ve yay biçiminde kavisli olarak inşa edilmiştir (Fig. 10, 37). Yapının 

tabanını ana kayanın tıraşlanması ile düzleştirilmiş doğal zemin oluşturmaktadır. Yapının 

duvarları bu doğal zemin üzerine düzgün olmayan kesme taş blokların yan yana iki sıra 

birleştirilerek ve harç kullanılarak, 0.60 m genişliğinde örülmüştür. Aynı zamanda bu iki sıra 

moloz taşların arasında kalan iç kısım ve derz araları, irili ufaklı daha küçük moloz taşlar ile 

doldurularak duvar sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca üst örtüsü günümüze ulaşamamış olan yapının 

duvarları zemin seviyesinde korunmuştur. Yapının üst örtüsünün ve duvarlarının çökmesi 

sonucu, üst örtüsünde ve duvarında kullanılan moloz taşlar hem yapının içerisine hem de 

etrafına dağılmıştır. Bu dağılmış moloz taşlar yapının içerisinde ve etrafında yer yer dolgu bir 

zemin oluşturmuştur. Yapının güney duvarının üzerinde doğu köşeden 2.40 m batıda, 1.20 m 

genişliğinde ve 0.70 m kadar yükseklikte korunmuş dışa açılan bir adet kapı açıklığı 

bulunmaktadır. Yine aynı duvar üzerinde tanımlanan kapının 1.05 m doğusunda 0.60 m 

genişliğinde ve 0.90 m yüksekliğinde in-situ olarak korunmuş bir adet pencere açıklığı 

bulunmaktadır. Ayrıca yapının güneyindeki pencereyi de içine alacak biçimde iki payanda 

üzerine bastığı anlaşılan ve sonradan yapıya dahil edilen bir kemerli bölüm bulunmaktadır. 
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Kemerin bir bölümü ve bir ayağı günümüze ulaşmıştır ancak işlevi konusunda kesin bir 

yargıya varılamamakla beraber iki katlı olduğu anlaşılan yapının üst katlarına ulaşmak 

amacıyla yapılmış olabilecek bir merdivenin parçası olabileceği düşünülmektedir. Yapının 

4.60 m seviyesine kadar korunmuş doğu duvarı üzerinde ikinci kat seviyesinde bir adet, batı 

duvarı üzerinde ise aynı seviyede 0.60x1.20 m ve 1.20x0.80 m ölçülerinde iki adet pencere 

açıklığı bulunmaktadır. Batı duvarı üzerinde 0.40x0.30 m ölçülerinde iki, doğu duvarında 

0.42x0.40 m ölçülerinde iki ve güney duvarında 0.33x0.40 m ölçülerinde bir adet olmak üzere 

toplam beş adet hatıl yuvası bulunmaktadır. Tüm bunlara ek olarak yapının özellikle kuzey 

duvarının iç kısmında kısmen korunmuş olan sıva ve boya izlerinden yapının içinin sıvanarak 

boyandığı anlaşılmaktadır. Son olarak yapının batısında ve dışında TKS-11 sarnıcı 

bulunmaktadır. 

Yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte mimari veri olarak 

değerlendirildiğinde toplamda 1 adet güneye açılan kapı açıklığı ve 4 adet pencere açıklığı, 5 

adet hatıl yuvası ve 1 adet sarnıçtan oluşmaktadır. Ayrıca yapının duvarlarında ikinci kat 

olgusunu gösteren hatıl yuvaları gibi mimari verilerin bulunmasından dolayı tek mekanlı ve 2 

katlı bir yapı olarak değerlendirilmektedir. 

TKY-36 

Tersane Koyu’nun doğu ve batı iki alçak yamacı arasında kalan vadinin güneyinde 

kuzey-güney doğrultusunda konumlandırılmış TKY-36 yapısı, TKY-28 yapısına paralel ve 

batısında, TKY-35 yapısının ise güneybatısında konumlandırılmıştır. Dikdörtgen planlı yapı 

7.90x5.30 m ölçülerindedir. Yapının tabanını ana kayanın tıraşlanması ile düzleştirilmiş doğal 

zemin oluşturmaktadır. Yapının duvarları bu doğal zemin üzerine düzgün olmayan kesme taş 

blokların yan yana iki sıra birleştirilerek ve harç kullanılarak, 0.60 m genişliğinde örülmüştür. 

Aynı zamanda bu iki sıra moloz taşların arasında kalan iç kısım ve derz araları, irili ufaklı 

daha küçük moloz taşlar ile doldurularak duvar sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca üst örtüsü 

günümüze ulaşamamış olan yapının duvarları genel anlamda zemin seviyesinde korunmuştur. 

Yapının üst örtüsünün ve duvarlarının çökmesi sonucu, üst örtüsünde ve duvarında kullanılan 

moloz taşlar hem yapının içerisine hem de etrafına dağılmıştır. Bu dağılmış moloz taşlar 

yapının içerisinde ve etrafında yer yer dolgu bir zemin oluşturmuştur. Yapının kuzey duvarı 

üzerinde, doğu köşeden 2.05 m batıda, 1 m genişliğinde ve zemin seviyesinde korunmuş dışa 

açılan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. 

Yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte mimari veri olarak 

değerlendirildiğinde toplamda 1 adet kuzeye açılan kapı açıklığından oluşmaktadır. Ayrıca 

yapının duvarlarında ikinci kat olgusunu gösteren hatıl yuvaları gibi mimari verilerin 
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bulunmamasından dolayı tek mekanlı ve tek katlı basit hybrid bir yapı olarak 

değerlendirilmektedir. Son olarak TKY-33, 34, 35 yapıları ile TKY-28, 36 yapıları arasında 

kalan koridor olasılıkla bir sokak düzenlemesidir ve buradaki konutların tamamının kapısı bu 

sokağa bakmaktadır (Fig. 10, 38).  

TKY-37  

Tersane Koyu’nun batı tepesinde, TKY-35 yapısının ise kuzeybatısında yer alan TKY-

37 yapısı 9 farklı odadan oluşan bir yapı kompleksidir. Yapı incelendiğinde farklı yapım 

evreleri ile eklektik bir özellik göstermektedir. Yapı temel olarak üç ana bölüm ve bu 

bölümler içinde daha küçük odalardan oluşmaktadır. Yapının tabanını ana kayanın 

tıraşlanması ile düzleştirilmiş doğal zemin oluşturmaktadır. Yapının duvarları bu doğal zemin 

üzerine düzgün olmayan kesme taş blokların yan yana iki sıra birleştirilerek ve harç 

kullanılarak örülmüştür. Aynı zamanda bu iki sıra moloz taşların arasında kalan iç kısım ve 

derz araları, irili ufaklı daha küçük moloz taşlar ile doldurularak duvar sağlamlaştırılmıştır. 

Yapının üst örtüsünün ve duvarlarının çökmesi sonucu, üst örtüsünde ve duvarında kullanılan 

moloz taşlar hem yapının içerisine hem de etrafına dağılmıştır. Bu dağılmış moloz taşlar 

yapının içerisinde ve etrafında yer yer dolgu bir zemin oluşturmuştur (Fig. 10, 39, 93). 

TYK-37a odası yapı bütünü içerisinde tüm yapının en güneydoğusunda 

konumlandırılmıştır. Dikdörtgen bir plana sahip oda 7.40x5.42 m ölçülerindedir. Odanın doğu 

duvarı üzerinde kuzeydoğu köşeden 1.08 m güneybatıda, 1.40 m genişliğinde ve ölçülebilir 

zemin seviyesinde 2.10 m yükseklikte dışa açılan bir adet kapı açıklığı bulunmaktadır.  Ayrıca 

bu kapı açıklığının lentosu üzerinde ölçülebilir zemin seviyesinden 2.10 m yükseklikte içi 

dolu bir kemer bulunmaktadır. Bu kemer 1.50 m çapındadır ve alandaki benzer içi dolu 

kemerli pencerelerle aynı özelliktedir. Odanın batı duvarı üzerinde kuzey köşeden 1.60 m 

güneydoğuda, 0.76 m genişliğinde ve zemin seviyesinde korunmuş dışa açılan bir adet kapı 

açıklığı bulunmaktadır. Odanın güneydoğu duvarı üzerinde 0.30x0.16 m ölçülerinde yedi 

adet, kuzeybatı duvarı üzerinde ise 38x15 m ölçülerinde altı adet hatıl yuvası bulunmaktadır. 

Ayrıca farklı olarak odanın üç duvarı 0.75 m genişliğinde örülmüşken sadece kuzeydoğu 

duvarı 0.50 m genişliğinde örülmüştür. 

TKY-37b odası “a” odasının kuzeybatısında ve güneydoğu duvarını bu oda ile ortak 

kullanmaktadır.  Kare bir plana sahip oda 4.36x5.41 m ölçülerindedir. Ayrıca tonozlu üst yapı 

örtüsü nispeten iyi korunmuştur ve bir bölümü günümüze ulaşabilmiştir. Zeminden tonoz 

örtüye kadar odanın yüksekliği 4.10 m’dir. Odanın kuzeydoğu duvarı üzerinde, batı köşeden 

0.77 m kuzeydoğuda ve 1.65x0.70 m ölçülerinde bir pencere açıklığı bulunmaktadır. Ayrıca 



44 
 

kuzeydoğu duvarı 0.75 m genişliğinde iken, kuzeydoğu duvarı 0.50 m genişliğinde, güneybatı 

duvarı ise 1.50 m genişliğindedir. 

TKY-37c odası yapı bütünü içerisinde en kuzeydoğuda konumlandırılmış ve “b” 

odasının kuzeybatı duvarını ortak kullanmaktadır. Dikdörtgen plana sahip oda 3.97x5.41 m 

ölçülerindedir. Ayrıca odanın üst örtüsü tonozlu bir düzendedir. Bu odanın duvarları 4.10 m 

yüksekliği kadar korunmuştur fakat tonoz kısmı büyük oranda tahrip olmuştur. Ayrıca 

kuzeydoğu duvarı 0.75 m genişliğinde iken, kuzeybatı ve güneydoğu duvarları 0.50 m 

genişliğinde, güneybatı duvarı ise 1.50 m genişliğindedir. “b” ve “c” odalarında herhangi bir 

giriş kapısı bulunmadığından dolayı bu iki odanın içerden pencere ile bağlı büyük bir sarnıç 

yapısı olabileceği düşünülmektedir. 

TKY-37d odası yapı bütününün tam merkezinde konumlandırılmıştır. Kare plana sahip 

oda 7.95x9.70 m ölçülerindedir. Odanın duvarları yaklaşık ölçülebilir zemin seviyesinden 

1.50 m seviyesine kadar korunmuştur. Güney duvarı üzerinde bir adet dışa açılan kapı açıklığı 

ve bu kapının her iki tarafında iki adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Kapı açıklığı 

güneybatı köşeden 3.22 m kuzeydoğuda ve 1.25 m genişliğindedir. Pencere açıklıklarından 

biri güneybatı köşeden 1.33 m kuzeydoğuda ve 1.10 m genişliğinde, diğeri ise yine aynı 

köşeden 6.02 m kuzeydoğuda ve 0.90 m genişliğindedir. Ayrıca üç duvarı 0.85 m genişliğinde 

iken sadece kuzeydoğu duvarı 1.50 m genişliğindedir. 

TKY-37e odası yapı bütünü içerisinde kuzeyde konumlandırılmıştır. Dikdörtgen plana 

sahip oda 6x2.50 m ölçülerindedir. Oda güneydoğu duvarını “d” odasının kuzeybatı duvarı ile 

ortak kullanmaktadır. Odanın en iyi korunun kuzeybatı duvarı 1.35 m yüksekliğe kadar 

korunmuştur. Ayrıca odanın kuzeydoğu ve güneybatı duvarı 0.65 m, kuzeybatı duvarı 0.70 m 

ve güneydoğu duvar 0.85 m genişliğindedir. 

 TKY-37f odası yapı bütünü içerisinde kuzeybatıda konumlandırılmış ve “e” odasının 

güneybatı duvarını ortak kullanmaktadır. Kare plana sahip oda 3.95x2.75 m ölçülerindedir. 

Odanın tüm duvarları zemin seviyesinde korunmuştur. Ayrıca odanın güneydoğu duvarı 0.85 

m, kuzeydoğu duvarı 0.60 m, kuzeybatı duvarı 1.10 m ve güneybatı duvarı 0.90 m 

genişliğindedir.  

TKY-37g odası yapı bütünü içerisinden en kuzeybatıda konumlandırılmış ve “f” 

odasının güneybatı duvarını ortak kullanmaktadır. Dikdörtgen plana sahip oda 2x4.75 m 

ölçülerindedir. Tonozlu bir üst yapıya sahip odanın tüm duvarları korunmuş olup, tonoz kısmı 

tahrip olmuştur. Ayrıca odanın batı duvarı üzerinde kuzeybatı köşeden 1.08 m güneydoğuda 

ve 1.43x0.64 m ölçülerinde bir adet pencere açıklığı, güney duvarı üzerinde ise güney 

köşeden 0.30 m kuzeydoğuda ve 1.47x0.85 m ölçülerinde bir adet kapı açıklığı 
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bulunmaktadır. Güney duvarı “h” odası ile ortak kullanılmakla beraber bu duvar iki yapı 

üzerinde bulunan tonozların destek noktasıdır. Ayrıca odanın kuzey duvarı 1.10 m, doğu 

duvarı 0.90 m, batı duvarı 0.80 m ve güney duvarı 0.90 m genişliğindedir. 

 TKY-37h odası yapı bütünü içerisinde kuzeyde konumlandırılmış ve “g” odasının 

güneydoğu duvarını ortak kullanmaktadır. Dikdörtgen plana sahip oda 2x4.75 m 

ölçülerindedir. 

Odanın duvarları ölçülebilir zemin seviyesinden 2.20 m yüksekliğe kadar korunmuştur. 

Ayrıca tonozlu bir üst yapıya sahip odanın tonoz kısmı günümüze korunamamıştır. Odanın 

güneydoğu duvarı üzerinde, güney köşeden 030 m kuzeydoğuda ve 1.55 m genişliğinde bir 

adet kapı açıklığı bulunmaktadır. 

 Kuzey duvarı üzerinde 0.20x0.15 m ölçülerinde üç adet hatıl yuvası bulunmaktadır. 

Güney duvarı üzerinde ise 0.50x0.40 m ve 0.44x0.24 m ölçülerinde alt alta iki adet niş 

bulunmaktadır. Ayrıca odanın duvar genişliği “g” odasının duvar genişliği ile aynıdır. 

 TKY-37ı odası yapı bütünü içerisinde güneybatı köşede konumlandırılmış ve 

kuzeydoğu duvarını “a” odası ile kuzeybatı duvarını “h” odası ile ortak kullanmaktadır. 

Dikdörtgen plana sahip oda 4.95x3.10 m ölçülerindedir. Yapı tonozlu bir üst yapıya sahiptir 

ancak tonoz kısmı günümüze korunamamıştır.  Odanın en iyi korunmuş doğu duvarı 

ölçülebilir zemin seviyesinden 1.85 m yüksekliktedir. Odanın güneybatı duvarı üzerinde 

güney köşeden 1.20 m kuzeybatıda ve 1 m genişliğinde dışarı açılan bir adet kapı açıklığı 

bulunmaktadır. Ayrıca odanın duvar genişliği “g” odasının duvar genişliği ile aynıdır. 

Yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte mimari veri olarak 

değerlendirildiğinde toplamda 4 adet dışarı açılan kapı açıklığı ve 5 adet pencere açıklığı, çok 

sayıda hatıl yuvasından oluşmaktadır. Ayrıca yapının duvarlarında ikinci kat olgusunu 

gösteren hatıl yuvaları gibi mimari verilerin bulunmasından dolayı çok mekanlı ve 2 katlı bir 

yapı olarak değerlendirilmektedir. 

TKY-38 

TKY-37 yapısının yaklaşık 5 m kuzeybatısında kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda 

konumlandırılmış TKY-38 yapısı, dikdörtgen planlı ve 7.95x8.90 m ölçülerindedir (Fig. 10, 

40). Yapının tabanını ana kayanın tıraşlanması ile düzleştirilmiş doğal zemin oluşturmaktadır. 

Yapının duvarları bu doğal zemin üzerine düzgün olmayan kesme taş blokların yan yana iki 

sıra birleştirilerek ve harç kullanılarak, 0.60 m genişliğinde örülmüştür. Aynı zamanda bu iki 

sıra moloz taşların arasında kalan iç kısım ve derz araları, irili ufaklı daha küçük moloz taşlar 

ile doldurularak duvar sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca üst örtüsü günümüze ulaşamamış olan 

yapının duvarları ölçülebilir zemin seviyesinden yaklaşık 1.5-2 m yüksekliğe kadar 
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korunmuştur. Yapının üst örtüsünün ve duvarlarının çökmesi sonucu, üst örtüsünde ve 

duvarında kullanılan moloz taşlar hem yapının içerisine hem de etrafına dağılmıştır. Bu 

dağılmış moloz taşlar yapının içerisinde ve etrafında yer yer dolgu bir zemin oluşturmuştur 

(Fig. ). Yapının kuzey duvarı üzerinde doğu köşeden 1.87 m batıda ve 1.05 m genişliğinde bir 

adet dışa açılan kapı açıklığı bulunmaktadır. Yine aynı duvar üzerinde ve tanımlanan kapı 

açıklığından 2.14 m batıda ve 0.95 m genişliğinde diğer bir dışa açılan kapı açıklığı 

bulunmaktadır. Ayrıca her iki kapı açıklığı ölçülebilir zemin seviyesinden 1.10 m seviyesinde 

korunmuştur. Yapının batı duvarı üzerinde kuzey köşeden 2.57 m mesafede, 0.90 m 

genişliğinde ve ölçülebilir zemin seviyesinden 1 m yükseklikte bir adet pencere açıklığı 

bulunmaktadır. Ayrıca yapının 0.70 m kuzeybatısında TKS-15 sarnıcı yer almaktadır. 

Yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte mimari veri olarak 

değerlendirildiğinde toplamda 2 adet kuzeybatıya açılan kapı açıklığı, 1 adet pencere açıklığı 

ve 1 adet sarnıçtan oluşmaktadır. Ayrıca yapının duvarlarında ikinci kat olgusunu gösteren 

hatıl yuvaları gibi mimari verilerin bulunmamasından dolayı tek mekanlı ve tek katlı basit 

hybrid bir yapı olarak değerlendirilmektedir. 

TKY-39  

TKY-38 yapısının yaklaşık 1 m kuzeydoğusunda doğu-batı doğrultusunda 

konumlandırılmış TKY-39 yapısı, kare planlı ve 7.70x7.90 m ölçülerindedir (Fig. 10, 40). 

Yapının tabanını ana kayanın tıraşlanması ile düzleştirilmiş doğal zemin oluşturmaktadır. 

Yapının duvarları bu doğal zemin üzerine düzgün olmayan kesme taş blokların yan yana iki 

sıra birleştirilerek ve harç kullanılarak, 65 m genişliğinde örülmüştür. Aynı zamanda bu iki 

sıra moloz taşların arasında kalan iç kısım ve derz araları, irili ufaklı daha küçük moloz taşlar 

ile doldurularak duvar sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca üst örtüsü günümüze ulaşamamış olan 

yapının en iyi korunan batı duvarı ölçülebilir deniz seviyesinden 1.20 m ve doğu duvarı 1.50 

m ölçülerinde korunmuştur. Yapının üst örtüsünün ve duvarlarının çökmesi sonucu, üst 

örtüsünde ve duvarında kullanılan moloz taşlar hem yapının içerisine hem de etrafına 

dağılmıştır. Bu dağılmış moloz taşlar yapının içerisinde ve etrafında yer yer dolgu bir zemin 

oluşturmuştur (Fig. ). Yapının doğu duvarı üzerinde, kuzey köşeden 2.37 m güneyde, 1.10 m 

genişliğinde ve zemin seviyesinde dışa açılmış bir adet kapı açıklığı bulunmaktadır. Bu kapı 

açıklığı ve yıkılmış olan kapının lentosu iki parça halinde girişin önünde bulunmaktadır. 

Lento üzerinde kabartma bir haç motifi işlenmiştir ve haç motifinin büyük bir bölümü kırılmış 

olan lentonun bir parçasında, bir bölümü ise lentonun diğer parçası üzerinde bulunmaktadır.  

Yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte mimari veri olarak 

değerlendirildiğinde toplamda 1 adet doğuya açılan kapı açıklığından oluşmaktadır. Ayrıca 
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yapının duvarlarında ikinci kat olgusunu gösteren hatıl yuvaları gibi mimari verilerin 

bulunmamasından dolayı tek mekanlı ve tek katlı basit hybrid bir yapı olarak 

değerlendirilmektedir. 

TKY-40 

TKY-38 yapısının yaklaşık 1 m kuzeyinde, doğu-batı doğrultusunda konumlandırılmış 

TKY-40 yapısı, kare planlı ve 5.20x5.20 m ölçülerindedir (Fig. 10, 42). Yapının tabanını ana 

kayanın tıraşlanması ile düzleştirilmiş doğal zemin oluşturmaktadır. Yapının duvarları bu 

doğal zemin üzerine düzgün olmayan kesme taş blokların yan yana iki sıra birleştirilerek ve 

harç kullanılmadan, 0.60 m genişliğinde örülmüştür. Aynı zamanda bu iki sıra moloz taşların 

arasında kalan iç kısım ve derz araları, irili ufaklı daha küçük moloz taşlar ile doldurularak 

duvar sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca üst örtüsü günümüze ulaşamamış olan yapının duvarları 

zemin seviyesinde korunmuştur. Yapının üst örtüsünün ve duvarlarının çökmesi sonucu, üst 

örtüsünde ve duvarında kullanılan moloz taşlar hem yapının içerisine hem de etrafına 

dağılmıştır. Bu dağılmış moloz taşlar yapının içerisinde ve etrafında yer yer dolgu bir zemin 

oluşturmuştur. Yapının batı duvarı üzerinde, kuzey köşeden 1.46 m güneyde, 0.80 m 

genişliğinde ve zemin seviyesinde korunmuş dışa açılan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. 

  Yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte mimari veri olarak 

değerlendirildiğinde toplamda 1 adet doğuya açılan kapı açıklığından oluşmaktadır. Ayrıca 

yapının duvarlarında ikinci kat olgusunu gösteren hatıl yuvaları gibi mimari verilerin 

bulunmamasından dolayı tek mekanlı ve tek katlı basit hybrid bir yapı olarak 

değerlendirilmektedir. 

TKY-41 

Tersane Koyu’nun batı tepesi kuzey yamacında, TKY-39 ve TKY-40 yapılarının ise 3 

m kuzeydoğusunda doğu-batı doğrultusunda konumlandırılan TKY-41 yapısı, dikdörtgen 

planlı ve 10.50x7.60 m ölçülerindedir (Fig. 10, 43). Yapının tabanını ana kayanın tıraşlanması 

ile düzleştirilmiş doğal zemin oluşturmaktadır. Yapının duvarları bu doğal zemin üzerine 

düzgün olmayan kesme taş blokların yan yana iki sıra birleştirilerek ve harç kullanılarak, 0.70 

m genişliğinde örülmüştür. Aynı zamanda bu iki sıra moloz taşların arasında kalan iç kısım ve 

derz araları, irili ufaklı daha küçük moloz taşlar ile doldurularak duvar sağlamlaştırılmıştır.  

Ayrıca üst örtüsü günümüze ulaşamamış olan yapının sadece güney duvarı ölçülebilir zemin 

seviyesinden 1.20 m yüksekliğe kadar korunmuştur. Yapının üst örtüsünün ve duvarlarının 

çökmesi sonucu, üst örtüsünde ve duvarında kullanılan moloz taşlar hem yapının içerisine 

hem de etrafına dağılmıştır. Bu dağılmış moloz taşlar yapının içerisinde ve etrafında yer yer 

dolgu bir zemin oluşturmuştur. Yapının güney duvarı üzerinde bir adet dışa açılan kapı 
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açıklığı, üç adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Kapı açıklığı yapının doğu köşesinden 1.37 

m batıda, 1.25 m genişliğinde ve ölçülebilir zemin seviyesinden 0.50 m yüksekliğe kadar 

korunmuştur. Pencere açıklıkları ise batı köşeden birinci pencere açıklığı 0.90 m doğuda ve 

0.90 m genişliğinde, diğer pencere açıklığı birinci pencere açıklığında 0.90 m batıda ve 0.60 

m genişliğinde, diğeri ise ikinci pencere açıklığından 0.97 m batıda ve 1.10 m genişliğindedir. 

En batıda bulunan pencerenin doğu tarafında moloz taş ve harç ile örülmüş duvarın üzerinin 

sıvası ve sıva üzerine yapılmış olan freske ait renkli boya izleri bulunmaktadır. Yapının 

duvarlarının sıvanarak renkli fresklerle dekor yapıldığı anlaşılmaktadır. Doğu duvarının iç 

kısmında ise sadece dış konturu görülebilen ve 1.15 m yarıçapında dolgu neden ile niteliği 

anlaşılamayan apsidal bir düzenleme bulunmaktadır. Bu düzenleme yapının güney köşesinden 

0.93 m kuzeyde ve 3x1.50 m ölçülerindedir. Aynı zamanda üst yapısı tonozlu yapılmıştır.  

  Yapı günümüze kadar korunan şekli ile birlikte mimari veri olarak 

değerlendirildiğinde toplamda 1 adet güneye açılan kapı açıklığı 3 adet pencere açıklığından 

oluşmaktadır. Ayrıca yapının duvarlarında ikinci kat olgusunu gösteren hatıl yuvaları gibi 

mimari verilerin bulunmamasından dolayı tek mekanlı ve tek katlı basit hybrid bir yapı olarak 

değerlendirilmektedir. 

TKY-42-43-44 

Tersane Koyu’nun güneybatı kısmında doğu-batı doğrultusunda konumlandırılmış üç 

farklı yapı duvarlarının zemin seviyesinde korunması ve birbirleri ile organik bağ olması 

nedeni ile çalışmamız kapsamında birlikte değerlendirilmiştir. Yapı grubu Tersane Koyu’nun 

güney kısmında ve batı yamacında doğu-batı doğrultusunda konumlandırılmıştır (Fig. 10, 44). 

TKY-42 yapısı TKY-41 yapısının bir alt kotunda ve kuzeydoğusunda, TKY-43 ve TKY-44 

yapıları ise TKY-41 yapısı ile aynı kotta ve bu yapıların doğusunda bulunmaktadır. TKY-42 

yapısı 6.10x3.60 m, TKY-43 yapısı 8x3.30 m ve çatısının tonozlu olduğu anlaşılan TKY-44 

yapısı 10.60x5.20 m ölçülerindedir. TKY-42 yapısı ile TKY-43 yapısı birbirleri ile bitişik 

olmalarının yanı sıra TKY-42 yapısı kuzeyde kendi duvarını, TKY-43 yapısı ise güneyde 

kendi duvarını kullanmakta olup, bitişik olmalarına rağmen ortak duvarı kullanmamaktadırlar. 

Yapıların tabanını ana kayanın tıraşlanması ile düzleştirilmiş doğal zemin oluşturmaktadır. 

Yapının duvarları bu doğal zemin üzerine düzgün olmayan kesme taş blokların yan yana iki 

sıra birleştirilerek ve harç kullanılarak, 0.60 m genişliğinde örülmüştür. Aynı zamanda bu iki 

sıra moloz taşların arasında kalan iç kısım ve derz araları, irili ufaklı daha küçük moloz taşlar 

ile doldurularak duvar sağlamlaştırılmıştır. Yapının üst örtüsünün ve duvarlarının çökmesi 

sonucu, üst örtüsünde ve duvarında kullanılan moloz taşlar hem yapının içerisine hem de 
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etrafına dağılmıştır. Bu dağılmış moloz taşlar yapının içerisinde ve etrafında yer yer dolgu bir 

zemin oluşturmuştur. 

 Yapılar günümüze kadar korunan şekli ile birlikte mimari veri olarak 

değerlendirildiğin de kapı açıklığı ve pencere açıklığı gibi unsurlar tespit edilememiştir. 

Ayrıca yapıların duvarlarında ikinci kat olgusunu gösteren hatıl yuvaları gibi mimari verilerin 

bulunmamasından dolayı her üç yapı tek mekanlı ve tek katlı basit hybrid bir yapı olarak 

değerlendirilmektedir. 

TKY-45 

Tersane Koyu’nun doğusunda ve koya paralel uzanan yapı, deniz seviyesinden 

yaklaşık 5 m kotta ve yamaçta kuzey-güney doğrultusunda konumlandırılmış TKY-45 yapısı, 

birçok bölüm ve odadan oluşmaktadır. Dikdörtgen planlı yapı 20x8.50 m ölçülerindedir (Fig. 

11, 45, 92). Yapının genel anlamda tabanını ana kayanın tıraşlanması ile düzleştirilmiş doğal 

zemin oluşturmaktadır. Yapının duvarları bu doğal zemin üzerine düzgün olmayan kesme taş 

blokların yan yana iki sıra birleştirilerek ve harç kullanılarak, 0.55 m genişliğinde örülmüştür. 

Aynı zamanda bu iki sıra moloz taşların arasında kalan iç kısım ve derz araları, irili ufaklı 

daha küçük moloz taşlar ile doldurularak duvar sağlamlaştırılmıştır. Yapının üst örtüsünün ve 

duvarlarının çökmesi sonucu, üst örtüsünde ve duvarında kullanılan moloz taşlar hem yapının 

içerisine hem de etrafına dağılmıştır. Bu dağılmış moloz taşlar yapının içerisinde ve etrafında 

yer yer dolgu bir zemin oluşturmuştur. Yapının kuzey duvarını büyük oranda ana kaya 

oluşturmaktadır. Yapının doğu duvarı nispeten korunmuş ancak diğer duvarları temel 

seviyesindedir. Yapının güney duvarı üzerinde ve güneybatı köşede 1.5 m genişliğinde, zemin 

seviyesinde korunmuş, dışa açılan tonozlu bir adet kapı açıklığı bulunmaktadır. Bu kapı 

açıklığının doğu kısmında ve yapının güneydoğu köşesinde, günümüze iyi durumda ulaşmış 

4x3.10 m ölçülerinde yine tonozlu bir bölüm bulunmaktadır. Bu tonozlu yapının üst kısmında 

zemin benzeri harçlı bir alan ve bu harç üzerinde de plaka izleri bulunmaktadır. Benzer doku, 

girişin batısında, yine girişin üzerini kapattığı anlaşılan tonoz parçasının üzerinde 

görülmektedir. Bu alanda harçla beraber kaplama plaka parçalarının bir kısmı in-situ olarak 

bulunmaktadır. Dolayısıyla girişin üzerinde tonozlarla taşınan bir kat daha olduğu, bu alanın 

zemini ve duvarlarının da kaplama plakaları ile döşendiği anlaşılmaktadır. Yapının orta 

bölümünde 1.50x1.10 m ölçülerinde taşıyıcı bir payanda bulunmaktadır. Söz konusu payanda 

yapının bölümleri arasındaki olası kemerlerin ayağı olabileceği gibi ikinci kata ait taşıtıcı bir 

payanda da olabileceği düşünülmektedir. Yapının güney duvarında duvarı kesen TKS-16 

sarnıcı bulunmaktadır. Yapının kuzeydoğu bölümünde ise 1.60 m çapında doğuya bakan 

yarım daire biçiminde bir düzenleme ve yanında 1.80x1.10 m ölçüsünde aynı yöne bakan bir 
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galeri bulunmaktadır. Bu alandaki duvarlarda kısmen korunmuş sıva kalıntıları ve bu sıvalar 

üzerinde rengi solmuş fresk izleri bulunmaktadır. TKY-41 yapısında olduğu gibi bu yapının 

da iç duvarlarının benzer biçimde sıvanarak renkli fresklerle dekore edildiği düşünülmektedir. 

TKY-46 

    Tersane Koyu’nun kuzeybatı girişinde ve en batısında kuzey-güney doğrultusunda 

konumlandırılmış TKY-46 yapısı, çokgen planlı ve 12.35x9.05 m ölçülerindedir (Fig. 11, 46). 

Yapının tabanı ve üç duvarı ana kayanın tıraşlanması ile oluşturulmuştur, kuzey ve güney 

duvarları batı duvarına geniş bir açı ile birleşmektedir ve yapının koya bakan bölümü daha 

geniş tutulmuştur. Yaklaşık 6 m olan batı duvarından genişleterek açılan yan duvarların 

sadece 7 m’lik bölümü günümüze ulaşmış, yapının zemini sualtında kalmış ve doğu duvarı 

tamamen tahrip olmuştur. Yapının duvarları taban üzerine düzgün olmayan kesme taş 

blokların yan yana iki sıra birleştirilerek ve harç kullanılarak, 1 m genişliğinde örülmüştür. 

Aynı zamanda bu iki sıra moloz taşların arasında kalan iç kısım ve derz araları, irili ufaklı 

daha küçük moloz taşlar ile doldurularak duvar sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca üst örtüsü 

günümüze ulaşamamış olan yapının duvarları zemin seviyesinde korunmuştur. Yapının üst 

örtüsünün ve duvarlarının çökmesi sonucu, üst örtüsünde ve duvarında kullanılan moloz taşlar 

hem yapının içerisine hem de etrafına dağılmıştır. Bu dağılmış moloz taşlar yapının içerisinde 

ve etrafında yer yer dolgu bir zemin oluşturmuştur. Yapının 2 m kadar kuzeybatısında ana 

kayanın tıraşlanması ile oluşturulmuş TKS-17 sarnıcı bulunmaktadır. 

Yapının günümüze kadar korunan şekli ile birlikte mimari veri olarak 

değerlendirildiğin de kapı açıklığı ve pencere açıklığı gibi unsurlar tespit edilememiştir. 

Ayrıca yapının duvarlarında ikinci kat olgusunu gösteren hatıl yuvaları gibi mimari verilerin 

bulunmamasından dolayı tek mekanlı ve tek katlı basit hybrid bir yapı olarak 

değerlendirilmektedir. 

  TKY-47 

TKY-46 yapısının yaklaşık 4 m güneyinde ve aynı ana kaya üzerine, ana kayanın 

tıraşlanması ile oturtulmuş yapının zemini sualtında kalmaktadır. Yapının batı ve güney 

duvarının bir kısmını ana kaya oluşturmaktadır. Yapının duvarları uzunluk olarak birbirinden 

farklıdır ve batı duvarı uzunluğu (10 m), doğu duvarına (15 m) göre daha kısa olup, duvarların 

uzunluklarının bu özelliği ile yapı batı yönünden doğuya doğru genişlemektedir. Güney ve 

kuzey duvarlarının uzunluğu ise 14 m’dir. Yapının en sağlam durumdaki batı duvarı üzerinde 

0.30x0.35 m ölçüsünde ve bir hat halinde hatıl yuvaları bulunmaktadır. Bu hatıl yuvaları 

yapının iki katlı olduğunu göstermektedir ancak yapının üst bölümleri tahrip olduğundan 

ikinci katın yüksekliği tam olarak hesaplanamamaktadır (Fig. 11, 47). 
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TKY-48 

Tersane Koyu’nun batı bölümünde, TKY-47 yapısının yaklaşık 30 m güneyinde yer 

alan birbirine bitişik bir dizi yapı kompleksinin ilk yapısıdır. Yapının batı duvarı ana kayadan 

oluşan eğimli yamacın tıraşlanması ile oluşturulmuştur. Yapının zemini ve dörtgen bloklarla 

örülen ve temel seviyesinde korunmuş diğer üç duvarı ise günümüzde yaklaşık 1-3 m 

sualtındadır. Kare planlı yapı 12x9.50 m ölçülerindedir. Yapının doğu duvarı üzerinde, güney 

köşeden 1.97 m kuzeyde ve 1.80 m ölçülerinde bir adet dışa açılan kapı açıklığı 

bulunmaktadır (Fig. 11, 48). Ayrıca yapının kuzey batı bölümünde ise temel seviyesine kadar 

ana kayaya oyulmuş, TKS-18 sarnıcı bulunmaktadır. 

Yapının günümüze kadar korunan şekli ile birlikte mimari veri olarak 

değerlendirildiğin de 1 adet doğuya açılan kapı açıklığı ve 1 adet sarnıçtan oluşmaktadır. 

Ayrıca yapının duvarlarında ikinci kat olgusunu gösteren hatıl yuvaları gibi mimari verilerin 

bulunmamasından dolayı tek mekanlı ve tek katlı basit hybrid bir yapı olarak 

değerlendirilmektedir. 

TKY-49 

TKY-48 yapısının 2.70 m güneyinde ve bu yapıya paralel konumlandırılmış yapı, 

tersane koyunun batı kısmında doğu-batı doğrultusunda konumlandırılmıştır. Yapı, 

birbirinden farklı ölçülerde dört adet oda ve TKS-19 sarnıcından oluşmakta olup, yapı 

kompleksi özelliği göstermektedir. Genel anlamda yapı dikdörtgen planlı ve 19.50x13 m 

ölçülerindedir. Yapının tüm duvarları temel seviyesinde korunmuştur ve günümüzde 1-3 m 

sualtındadır (Fig. 11, 49).  

TKY-49a odası 8.40 m uzunluğundaki kuzey duvarı batısındaki sarnıcın doğu 

duvarının ortasından başlamakta ve 5.50 m uzunluğundaki doğu duvarı ile birleşmektedir. 

Odanın güney duvarı ise 11.50 m uzunluğundadır ve odanın kuzeybatı köşesini sarnıç yapısı 

oluşturmaktadır. Odanın kuzey, batı ve güney duvarında toplamda üç adet kapı açıklığı 

bulunmaktadır. Odanın ana girişini doğu duvarı üzerinde, güney köşeden 2 m kuzeyde ve 2 m 

genişliğinde kapı açıklığı oluşturur. Kuzey duvarı üzerinde yer alan kapı açıklığı, odanın doğu 

köşesinden 5.10 m mesafede ve 1 m genişliğindedir.  Güney duvarı üzerinde yer alan kapı 

açıklığı ise odanın doğu köşesinden 3.30 m batıda ve 1 m genişliğindedir. Bu kapı 

açıklıklarından kuzeydeki TKY-48 yapısı ile “a” odası arasında kalan koridor benzeri alana, 

güneydeki ise “b” odasına açılmaktadır. TKY-48 yapısının güneybatı köşesinden başlayan ve 

“a” odasının kuzeybatı köşesini oluşturan kısımda TKY-19 sarnıcı bulunmaktadır.  

TKY-49b odası “a” odasının güneyinde ve kuzey duvarı bu oda ile ortaktır. 8x40 m 

ölçüsünde bir ön oda ve gerisinde 4x2.50 m ölçüsünde “c” adı verilen arka odadan oluşan iki 
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odanın batı duvarı ana kayanın tıraşlanması ile oluşturulmuş, diğer duvarlarının tamamı 

kesme taş bloklarla inşa edilmiştir. Odanın batı duvarı dışındaki tüm duvarları ve zemini 

günümüzde sualtında bulunmaktadır. Yapının ana girişi doğu duvarı üzerinde ve duvarın 

güneydoğu köşesinde 1 m genişliğindedir. Yapının kuzey ve güney duvarları üzerinde 

bulunan 1 m genişliğindeki kapı açıklıkları ile kuzeydeki “a” odasına ve güneydeki “d” 

odasına geçiş sağlamaktadır. 

TKY-49c odası “b” odasının batı kısmını oluşturmakta olup, kare planlı ve 2.80x3.30 

m ölçülerindedir. Odanın doğu duvarı üzerinde ve güneydoğu köşesinde 1 m genişliğinde bir 

adet kapı açıklığı bulunmaktadır.  

TKY-49d odası “c” ve “d” odalarının güneyinde ve kuzey duvarı ortak olan oda, 

dikdörtgen planlı ve 10.5x70 m ölçüsündedir. Sualtında temel seviyesinde korunmuş olan 

duvarlarının tamamı kesme taş bloklarla inşa edilmiştir. Yapının batı duvarı paralelindeki 

diğer yapılara benzer nitelikte ana kayadan oluşmakta, kesme taş bloklardan oluşan diğer 

duvarları ve zemini günümüzde sualtında bulunmaktadır. Yapının ana girişi doğu duvar 

üzerinde, güney köşeden 0.30 m kuzeyde ve 2 m genişliğindedir. Ayrıca yapının güney duvarı 

üzerinde, doğu köşeden 0.93 m batıda ve 1 m genişliğinde dışa açılan diğer adet kapı açıklığı 

bulunmaktadır.  

Yapının günümüze kadar korunan şekli ile birlikte mimari veri olarak 

değerlendirildiğin de liman alanı olarak düzenlenmiş bu doğal koyun batı yamacında yer alan 

limana ilişkin yapılardan, ölçek olarak en büyüyü ve en komplike yapısı olup, insula benzeri 

bir plan göstermektedir.  

TKY-50  

 Tersane koyunun batı bölümünde ve koyun en sığı kısmında doğu-batı doğrultusunda 

konumlandırılmış yapı, günümüzde sualtındadır. Birbirine paralel uzanan diğer yapıların 

devamı niteliğinde ki yapı, iki odadan oluşmaktadır. Güney duvarının hem su altında 

olmasının getirdiği yıpranma hem de duvarların günümüze sağlam ulaşamayıp, duvarı 

oluşturan moloz taşların yapının içine ve etrafına dağılarak zemini kaplaması ve burada bir 

dolgu oluşturmasından dolayı, güney duvarı takip edilememektedir. Yapı genel anlamda, 

doğu duvarı tespit edilememesinin rağmen aynı konumda ve benzer özellikte diğer yapılar ile 

birlikte düşünüldüğünde var olan biçimi ile kare planlı ve 13x14.50 m ölçülerindedir. Ayrıca 

duvarları 0.70 m genişliğinde örülmüştür (Fig. 11, 50). 

TKY-50a odası kuzey duvarı tespit edilememesine rağmen, tespit edilmiş duvarları 

değerlendirildiğinde dikdörtgen planlı ve 3.30x13 m ölçülerindedir. Güney duvarını “b” odası 

ile ortak kullanın odanın kapı veya pencere açıklığı tespit edilememiştir. Odanın kuzeyinde ve 
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TKY-49 yapısı ile arasında bulunan yaklaşık 3 m genişliğinde boş alan, tüm bu yapıların 

gerisindeki alanda yer alan atık su kanalının denize ulaştığı yer olmasından dolayı, bu alanda 

herhangi bir yapı bulunmamaktadır.   

TKY-50b odası “a” odasının güneyinde ve doğu duvarı görülememekle beraber odanın 

eninin yaklaşık 8 m olduğu anlaşılmaktadır. Bu alandaki benzer örneklerinden doğu yönünde 

bir giriş açıklığı beklenen yapının güneybatı köşesinde bir giriş bulunmaktadır.  Bu alandaki 

giriş açıklığında in-situ durumda 1.3x0.70 m ölçülerinde kesme taş eşik bloğu ve gerisinde 

ana kayanın tıraşlanması ile oluşturulmuş basamaklar görülmektedir. Eşik taşının üzerinde iki 

adet söve ve bir adet menteşe çukuru bulunmaktadır ve tek kanatlı ahşap bir kapısı olduğu 

anlaşılmaktadır. Ayrıca bu kapının güneyinde TKY-50 yapısının güneybatı köşesine 

yaslanmış TKS-20 sarnıcı bulunmaktadır. 

TKY-51 

TKY-48 yapısından başlayarak TKY-49 yapısı “d” odasının önüne (doğu) kadar 32 m 

uzunluğundaki bölümü takip edilebilen, bu alanda tespit edilen TKY-48 ve TKY-49 

yapılarının cephelerini oluşturan ve ana girişlerinin açıldığı doğu bölümü boyunca uzanan 

“Rıhtım” yapısıdır.  Yapı yaklaşık 2 m sualtındadır ve 1.70x0.70 m ölçülerinde masif 

bloklardan oluşmaktadır (Fig. 11, 51) Liman alanının batı bölümünde bulunan yapıların 

önünde uzanan ve bir sırası görülebilen rıhtım duvarı, kuzey bölümde daha net görülebilmekte 

ancak güney bölümdeki yoğun dolgu nedeniyle TKY-49 yapısı “d” odasından itibaren daha 

ne kadar devam ettiği takip edilememektedir. Alandaki diğer verilere bakıldığında rıhtım 

duvarının planı ve daha ne kadar uzandığı konusunda yorum yapılabilmektedir. Öyle ki 

limanın batı bölümünde duvarlarının bir bölümü tespit edilebilen TKY-50 yapısının 5 m 

güneybatısında ve yapının yanındaki sarnıcın kuzeyinde yer alan ana kayaya oyulmuş 4 

basamaklı merdiven yapısının önünde denize sıfır konumda bir girişe ait eşik bloğu yer 

almaktadır. İn-situ durumda 1.30x0.70 m ölçüsündeki eşik bloğunun üzerinde kapı zıvanaları 

ve kilit deliği bulunmaktadır. İn-situ durumdaki bu girişin gerisinde TKY-50 yapısına paralel 

bir yapı daha olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan limanın güneydoğusunda yer alan ve TKY-

52 yapısı adını verdiğimiz yapıda hem in-situ durumdadır hem de duvar işçiliği bakımından 

diğer yapılar ile paralellik göstermektedir. Tüm bu verilere dayanarak rıhtım duvarının TKY-

52 yapısının önünden batıya doğru 28 m uzandığı ve buradan kuzeye dönerek TKY-49 

yapısının önüne kadar 23 m daha uzanarak toplam uzunluğu yaklaşık 83 m olan ve koyun 

batısı ile güneyinde yer alan tüm yapıların kullanabileceği bir rıhtım yapısı olduğunu 

söylemek mümkün görünmektedir. 
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TKY-52-53 

Limanı oluşturan ve kuzeyden güneye doğru sığlaşan doğal koyun güneydoğu 

köşesinde yer alan dörtgen yapılardır. Bu yapılar limanın günümüzdeki en sığ ve dolgunun en 

yoğun olduğu bölümde yer almaktadır (Fig. 11, 52). Yapıların zemini ve duvarlarının ilk 

sırası tamamen sualtında olan yapılarından günümüz kıyı hattında yer alan TKY-52 yapısı 

dikdörtgen planlı ve 5.50x2.50 m ölçülerindedir. Bu yapının güneydoğu köşesinde yer alan 

TKY-53 yapısı ise 3x1.50 m ve 3x40 m ölçülerinde iki odadan oluşmaktadır. Yapıların yoğun 

dolgu altında olmasından dolayı yapılara ait bir giriş ya da etrafında başka yapıların olup 

olmadığı görülememektedir. Bu yapıların 7 m kuzeydoğusunda, deniz seviyesinden yaklaşık 3 

m yükseklikte TKY-23 sarnıcı bulunmaktadır. Liman alanının doğu yamacındaki iki sarnıçtan 

biri olan bu sarnıca ana kayaya oyulmuş bir merdiven ile deniz yönünden ulaşılmaktadır. 

TKY-54 

Yapı liman alanının doğu bölümündeki kayalık yamaçta, palamarların bulunduğu 

demirleme alanının 4 m doğusunda ve bir üst kotta yer almaktadır (Fig.11, 53). 8x4.50 m 

ölçülerindeki yapının doğu duvarı ve zemini tümüyle ana kayadan oluşmaktadır ve doğu 

duvarı 2 m seviyesine kadar korunmuştur. Yapının kuzey ve güney duvarları ise kısmen 

eğimli yamacın tıraşlanması ile elde edilen yükseltiden, kısmen de kesme taş bloklarla inşa 

edilmiştir. Ancak hem kuzey ve güney duvarının kesme taşlarla inşa edilen bölümü hem de 

tamamen örülerek inşa edilen doğu duvarının bir bölümü temel seviyesinde korunmuş, üst 

bölümleri günümüze ulaşamamıştır. 

TKY-55 

TKY-54 yapısı ile aynı konumda ve paralelinde yer almaktadır. Güney duvarı TKY-54 

yapısı ile ortak olan yapı 8x5 m ölçülerindedir (Fig. 11, 54). Yapı TKY-54 yapısına benzer 

nitelikte doğu duvarı ve zemini tümüyle ana kayadan oluşmakta, kuzey ve güney duvarları ise 

kısmen eğimli yamacın tıraşlanması ile elde edilen yükseltiden, kısmen de kesme taş bloklarla 

inşa edilmiştir. Yapının ana kaya olan doğu ve kuzey duvarı korunmuş olmakla birlikte kesme 

taşlarla inşa edilen bölümü günümüze ulaşamamıştır. Yapının kuzeybatı köşesinde TKS-24 

sarnıcı bulunmaktadır. 

TKY-56-57-58       

Doğal koyun girişinde ve doğu yamacında yer alan yapılar zeminleri ve duvarlarının 

çoğu tahrip olmuş durumda sualtında bulunmaktadır. TKY-55 yapısının 30 m kuzeyinde ve 

görülebilen bölümü 6.7x2.5 m ölçüsündeki TKY-56 yapısı, TKY-56 yapısının 3 m kuzeyinde 

4x2.20 m ölçüsündeki TKY-57 yapısı ve TKY-57 yapısının 5 m kuzeyinde de 6x1.50 m 

ölçüsündeki TKY-58 yapısı yer almaktadır (Fig. 11, 54).  Her üç yapıda eğimli kayalık 
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yamacın tıraşlanması ile doğu duvarlarının tamamı, zemini ve yan duvarlarının bir bölümü 

ana kayadan oluşmaktadır. Kesme taşlarla örülen batı duvarları ve yan duvarlarının örme 

kısımları günümüze ulaşamamıştır. Bu yapılar koyun doğu yamacında ve kıyı hattında inşa 

edilmişler ve yukarıda sözünü ettiğimiz depremler sonucu oluşan tektonik hareketler sonucu 

bir kısmı sualtında kalmıştır. Yapıların batı bölümünde sualtında dağınık halde bulunan çok 

sayıdaki blok ve bir takım duvar kalıntıları bu yapıların üst bölümlerine ait olmalıdır.  

TKY-59 

Yapı Liman yapılarının (TKY-56-57-58) doğusunda ve bir üst kotunda 

konumlandırılmıştır. Ana kayanın tıraşlanması ile oluşturulmuş zemine oturtulan yapının 

duvarlarını ana kaya oluşturmaktadır. Yapının batı duvarı yoğun tahribat neticesinden dolayı 

takip edilememektedir. Yapının günümüzde var olan duvarları değerlendirildiğinde, yapı 

2.26x8.85 m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır (Fig. 11, 54). Yapının kapı ve pencere 

açıklığı var alan duvarları üzerinde tespit edilememiştir. Yapı ile aynı ana kaya üzerine 

yapılmış ve yapının yaklaşık 2 m kuzeyinde TKS-26 sarnıcı bulunmaktadır. 

TKY-60 

Yapı, Tersane Koyu’nun doğu yamacında ve TKY-59 yapısının doğusunda ayrıca aynı 

ana kaya üzerinde konumlandırılmıştır. Yapı 5.10x10.20 m ölçülerinde ve dikdörtgen 

planlıdır (Fig. 11, 56). Yapının güney ve batı duvarı ana kayanın tıraşlanması ile oluşturulmuş 

iken diğer duvarları harç kullanılmadan moloz taşlarla 0.70 m genişliğinde örülerek 

yükseltilmiştir ve duvarlar zemin seviyesinde korunmuştur. Ayrıca yapının tabanı bu ana 

kayanın tıraşlanıp düzleştirilmesi ile oluşturulmuş doğal zemindir. Yapının hem kuzey hem de 

doğu duvarında toplam iki adet kapı açıklığı bulunmaktadır.  Doğu duvarında yer alan kapı 

açıklığı güneydoğu köşeden 1.37 m mesafede ve 1.30 m genişliğindedir. Kuzey duvarında yer 

alan kapı açıklığı ise kuzeydoğu köşeden 3.80 m mesafede ve 1.20 m genişliğindedir. Yapının 

duvarları ve üst örtüsü korunamamış ve günümüze ulaşamamıştır. Yapının içerisinde, 

duvarların çökmesi sonucunda duvar malzemesi olarak kullanılmış olan moloz taşlar dağınık 

bir şekilde bulunmaktadır. Yapının güneyinde kalan, aynı zamanda yapının iki duvarını da 

oluşturan kaya kütlesinde TKS-27 sarnıcı bulunmaktadır. Bunlara ek olarak yapının ana 

kayadan oluşan güney duvarı iç kısmında ve yapının güneydoğu köşesinden 1.30 m mesafede 

3 basamaklı ve 0.20 m basamak yüksekliği olan 0.50 m genişliğinde merdiven düzenlemesi 

yer almaktadır. Merdiven yapı ile sarnıç arasında kot farkını ortadan kaldırmak ve yapının 

içerisinden sarnıca ulaşımı sağlamak amacıyla kuzey güney doğrultusunda yapılmıştır. 
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TKY-61 

TKY-61 yapısı iki odadan oluşmaktadır ve kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. 

Helenistik Kule’nin kuzeyinde ve aynı kotta yer almaktadır. Yapı 10.70x5 m ölçülerinde ve 

dikdörtgen planlıdır (Fig. 11, 57). Yapının duvarları hem ana kayadan hem de moloz taşlardan 

oluşmakta ve duvar kalınlığı kendi içerisinde bir bütünlük oluşturmadığından dolayı oda 

bazında değerlendirilmiştir. Ayrıca yapının duvarlarını oluşturan moloz taşlar, yapının 

içerisinde ve etrafında dağınık olarak bulunmakta olup, aynı zamanda yapının tabanında 

kısmen dolgu oluşturduğundan dolayı, yapının tabanı tam olarak anlaşılamamakla birlikte, 

ana kayadan oluşan duvar köşe kısımları incelendiğinde yapının tabanının ana kayanın 

tıraşlanması ile oluşturulmuş doğal taban olduğu düşünülmektedir. 

TKY-61a odası yapının güneyinde yer alan “a” odası 5x5.60 m ölçülerinde ve kare 

planlıdır. Odanın doğu duvarının bir kısmı ana kayanın tıraşlanmasıyla oluşturulmuşken bir 

kısmı moloz taşlarla örülmüştür. Bunun neticesinde duvarın moloz taşlar ile örülen kısmı da 

ana kayadan oluşan kısmı ile aynı 0.90 m genişliğindedir.  Odanın duvarları ve üst örtüsü 

günümüze ulaşamamıştır. Ayrıca odanın güney duvarı 0.85, batı duvarı 0.70 ve “b” odası ile 

ortak kuzey duvarı ise 0.75 m genişliğindedir. Kuzey duvarı üzerinde “b” odasına geçişi 

sağlayan kapı açıklığı yer almaktadır. Bu kapı açıklığı odanın kuzeydoğu köşesinden 1 m 

mesafede ve 1.10 m genişliğindedir. Odanın güney duvarı batı yönüne 1.42 m ölçüsünde 

devam etmekte olup, yoğun tahribattan dolayı devamı takip edilememektedir. 

TKY-61b odası “a” odasının kuzeyinde, 4.95x6.20 m ölçülerinde ve kare planlıdır. 

Odanın kuzey duvarını ana kaya oluştururken diğer duvarları iki sıra moloz taşların 

birleştirilmesi ile bu moloz taşların ve derz aralarının içerisine irili ufaklı çakıl taşların 

doldurularak harç kullanılmadan 0.70 m ve 0.75 m genişliğinde örülmüştür. Odanın en iyi 

korunmuş doğu duvarı 1 m seviyesindedir. 

TKY-62 

Kuzey-güney doğrultulu yapı Helenistik Kule’nin kuzeybatısında, TKY-61 yapısının 

batısındadır. Tek bir odadan oluşan yapı 4.90x6.65 m ölçüleri ile kısmen dikdörtgen planlıdır. 

Yapının tüm duvarları ana kayadan oluşmaktadır (Fig. 11, 58). Yapının güneybatı dış 

köşesinde ana kayanın tıraşlanması ile oluşturulmuş basamaklı merdiven düzenlemesi 

bulunmaktadır. Ana kayaya oyulmuş merdiven, en dar basamağı 0.10x1.55 m ve en geniş 

basamağı 0.30x1.55 m olan sekiz adet düzensiz basamaktan oluşmaktadır. Yapının en iyi 

korunmuş doğu duvarı 3.65 m seviyesine kadar ayaktadır. Aynı zamanda bu merdiven 

düzenlemesi günümüze kısmen sağlam ulaşabilmiş olup, ana kayanın tahrip olması 

neticesinde tahribata uğramıştır.  
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TKY-63 

Yapı Helenistik Kule’nin güneydoğusunda, TKY-54 ve TKY-55 yapılarına paralel ve 

onların doğusunda yer almaktadır. Kareye yakın planlı yapı 5.40x4.75 m ölçülerine sahiptir 

(Fig. 11). Yapının tüm duvarları ana kayadan oluşmaktadır ve duvar kalınlığı tespit 

edilememektedir. Olasılıkla yapının zemini de ana kayanın tıraşlanması ile oluşturulmuştur. 

Yapının girişi tespit edilememiştir. 

TKY-64 

Helenistik Kule’nin doğusunda yer alan yapı 10.30x6.50 m ölçülerinde ve dikdörtgen 

planlıdır. Yapının duvar genişliği 0.65 m ve moloz taşlar kullanılarak harç ile örülmüştür (Fig. 

11). Ancak yapının duvarları temel seviyesinde takip edilebilmektedir. Yapının genel planına 

bakıldığında zemin seviyesinde korunmuş duvarları takip edilebilmekte ancak duvarlar 

üzerinde kapı açıklığı ve pencere açıklığı tespit edilememektedir. 

TKY-65-66-67 

Üç farklı yapıdan oluşan bu yapı grubu Helenistik Kule’nin güneydoğusunda ve aynı 

ana kaya üzerine konumlandırılmış olup, birbirleri ile fiziksel ilişkileri göz önünde 

bulundurularak çalışmamız kapsamında ortak değerlendirilmiştir. Her üç yapıda zemin 

seviyesinde korunmuş ve kapı açıklıkları ve pencere açıklıkları tespit edilememiştir (Fig. 11). 

Yapı grubu içerisinde TKY-65 yapısı, TKY-66 yapısının güneybatısında TKY-67 yapısının 

ise kuzeydoğusunda yer almaktadır. Yapı 5.95x3.55 m ölçülerinde ve kare planlıdır. Batı 

duvarı moloz taşlarla 0.75 m genişliğinde örülerek yükseltilen yapının diğer üç duvarı ana 

kayadan oluşmaktadır. TKY-66 yapısı, TKY-65 yapısının kuzeydoğusunda, 4.50x8.10 m 

ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Yapının dört duvarı ana kayanın tıraşlanması ile 

oluşturulmuştur. Bu grubun son yapısı TKY-67, TKY-65 yapısının güneybatısında, 3.80x3.80 

m ölçülerinde ve kare planlıdır. Yapının dört duvarı da ana kayanın tıraşlanması ile 

oluşturulmuştur. 

TKY-68 

Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan yapı TKY-8 ve TKY-9 yapılarının 

kuzeydoğusunda, TKY-5 ve TKY-6 yapılarının kuzeyinde yer almaktadır. Yapı toplam üç 

farklı boyutta odadan oluşmaktadır. Bu odalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde yapı “L” 

şeklindedir. Yapının duvarları moloz taşların iki sıra birleştirilerek, bu moloz taşların arasına 

ve derz aralarına irili ufaklı çakıl taşlarının doldurulması ile 0.70 m genişliğinde örülmüştür 

(Fig. 11, 59). 
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TKY-68a odası: Oda 5.80x9.60 m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır ve 2 kapı açıklığı 

bulunmaktadır. Bu kapılardan ilki kuzeydoğu duvarı üzerinde, odanın kuzey duvarından 0.50 

m mesafede ve 0.81 m genişliğindedir. İkinci girişi ise güney duvarında ve batı duvarından 2 

m uzaklıkta olan kapı 0.85 m genişliğindedir. Odanın en iyi korunmuş kuzey duvarı 1.63 m 

yüksekliğindedir.  

TKY-68b odası: Oda 4.50x6.20 m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Odanın doğu 

duvarı ana kayadan oluşmakta ve güney duvarı “c” odası ile ortaktır. Ayrıca duvarları zemin 

seviyesinde korunmuştur. Yapıya girişi sağlayan kapı açıklığı batı yönünde, odanın kuzey 

köşesinden 1.45 m mesafede ve 0.65 m genişliğindedir.  

TKY-68c odası: Oda 5.80x4.55 m ölçülerinde ve kare planlıdır. Odanın kuzey duvarı 

“b” odası ile doğu duvarı “a” odası ile ortaktır. Ayrıca odanın batı duvarı üzerinde, kuzey 

köşeden 0.85 m mesafede ve 1 m genişliğinde kapı açıklığı bulunmaktadır.  

TKY-69 

Yapı TKY-5 ve TKY-6 yapılarının kuzeybatısında, TKY-8 ve TKY-9 yapılarının 

doğusunda, TKY-68 yapısının ise güneyinde bulunmaktadır. Yapı 6.90x10.50 m ölçülerinde 

ve dikdörtgen planlıdır (Fig. 11). Yapının duvarları iki sıra moloz taşların birleştirilmesi ve bu 

moloz taşların arasına ayrıca derz aralarına irili ufaklı çakıl taşlarının dolgu olarak 

kullanılması ile harç kullanılmadan 0.90 m genişliğinde örülmüştür. Bir kısmı ana kayanın 

tıraşlanması ile oluşturulmuş ve günümüze en iyi korunmuş doğu duvarı yaklaşık 2.10 m 

seviyesindedir. Duvar malzemesi olarak kullanılan moloz taşların ve dolgu malzemesinin 

çökmesi sonucu, yapının içi ve etrafını oluşturan taban üzerinde, dağınık halde bulunması 

ayrıca bu dağınık moloz birikintilerinin taban üzerinde dolgu oluşturması sonucu yapının 

tabanı anlaşılamamakta ve duvarlar üzerinde kapı veya pencere açıklığı tespit 

edilememektedir.   

TKY-70 

Tersane Koyu’nun batı yamacında, TKY-46 ve TKY-47 yapılarının ise batısında ve 

üst kotunda konumlanan yapı, 6.10x6.55 m ölçülerinde ve kare planlıdır. Yapının doğu duvarı 

üzerinde, güneydoğu köşeden 1.90 m mesafede ve 1.10 m genişliğinde kapı açıklığı 

bulunmaktadır (Fig. 12). Yapının duvarları iki sıra moloz taşların birleştirilmesi ve bu moloz 

taşların arasına ayrıca derz aralarına irili ufaklı çakıl taşlarının dolgu olarak kullanılması ile 

harç kullanılarak 0.60 m genişliğinde örülmüştür. En iyi korunmuş doğu duvarı 1.43 m 

yüksekliğinde iken diğer duvarları zemin seviyesinde korunmuştur. 
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TKY-71 

Doğu yönüne bakan yapı, TKY-70 yapısının güneyindedir. Duvarları asimetrik ve dört 

köşeden oluşan yapı 7.80x6.10 m ölçülerindedir.  Güney duvarı ana kayadan oluşan yapının 

diğer üç duvarı moloz taşlarla harç kullanılmadan 0.60 m genişliğinde örülmüştür. Ayrıca 

yapının duvarları temel seviyesinde takip edilebilmektedir. Doğu duvar üzerinde yer alan kapı 

açıklığı, güneydoğu köşeden 2 m mesafede ve 0.90 m genişliğindedir. Duvar malzemesi 

olarak kullanılan moloz taşların ve dolgu malzemesinin çökmesi sonucu, yapının içi ve 

etrafını oluşturan taban üzerinde, bu moloz taşların dağınık halde bulunmaktadır (Fig. 12, 60). 

TKY-72 

Tersane Koyu’nun batı yamacında yer alan yapı, TKY-47 yapısının batısında ve aynı 

ana kaya kütlesi üzerine konumlandırılmış yapı, 6.20x5.70 m ölçülerinde ve çokgen planlıdır. 

Yapının duvarları ana kayadan oluşmaktadır ve yapı zemin seviyesinde korunmuştur (Fig. 

12). 

TKY-73 

TKY-73 yapısı Tersane Koyu’nun batı yamacında, TKY-71 yapısının doğusunda 

doğu-batı yönünde uzanmaktadır. Yapı 12.75x4.50 m ölçülerinde ve dikdörtgen planlı olup, 

iki farklı odadan oluşmaktadır. Yapının “a” odasının kuzey duvarı ve “b” odasının doğu 

duvarı hariç diğer üç duvara ana kayadan oluşmaktadır (Fig. 12, 61). Moloz taşların iki sıra 

birleştirilerek ve bu moloz taşların ayrıca derz aralarının arasına irili ufaklı çakıl taşları 

doldurularak 0.80 m genişliğinde örülüştür.  Ayrıca yapı zemin seviyesinde korunmuştur. 

TKY-73a odası: Oda 7.30x5.25 m ölçülerinde ve kare planlıdır. Odanın doğu duvarı 

üzerinde, güneydoğu köşeden 1.60 m mesafede ve 1 m genişliğinde dışa açılan kapı açıklığı 

bulunmaktadır. Bu odanın batısında ve batı duvarını ortak kullanan “b” odası bulunmaktadır. 

TKY-73b odası: Oda 5.10x4 m ölçülerinde ve kare planlıdır. Odanın “a” odası ile ortak 

doğu duvarı üzerinde, güneybatı köşeden 1.80 m mesafede ve 0.88 m genişliğinde kapı 

açıklığı bulunmaktadır. 

TKY-74 

Tek bir odadan oluşan yapı TKY-73 yapısının doğusundadır. Beşgen bir plana sahip 

olan yapı 10.79x8.17 m ölçülerindedir. Duvar genişliği 0.65 m olan yapının duvarları moloz 

taşlarla harç kullanılmadan örülmüştür. Ancak duvarları temel seviyesinde takip 

edilebilmektedir (Fig. 12, 62). Kuzeydoğu yönünde yer alan kapı açıklığı, batı köşeden 5.50 

m mesafede ve 1.20 m genişliğindedir. Eşik taşı in-situ olarak korunan yapının zıvana 

oyukları 0.02x0.08 m ve 0.02x0.05 m ölçülerindedir. Yapının içerisinde, duvarların çökmesi 
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sonucu, duvar malzemesi olarak kullanılan moloz taşlar dağınık bir şekilde bulunmakta ve 

taban üzerinde dolgu oluşturmaktadır. 

TKY-75 

Tersane Koyu batı yamacının en alt kotunda TKY-74 yapısının güneyinde yer alan 

TKY-75 yapısı, iki farklı odadan oluşmaktadır (Fig. 12). Dört duvarı da ana kayadan oluşan 

yapının sadece odaları birbirinden ayırın ortak duvarı moloz taşlar ile 0.90 m genişliğinde 

örülmüştür. Genel anlamda bakıldığında iki kare odanın birleşmesi ile oluşmuş dikdörtgen 

planlı yapıdır. Yapının duvarları temel seviyesinde korunmuş ve dışa açılan kapı açıklığı 

tespit edilememiştir.  

 TKY-75a odası yapının batısında, 6.25x5.85 m ölçülerinde ve kare planlıdır. Odanın 

doğu duvarı üzerinde, güney köşeden 1.50 m mesafede ve 1.55 m genişliğinde kapı açıklığı 

bulunmaktadır. Bu kapı açıklığı ile odanın doğusunda yer alan “b” odasına geçilmektedir. 

TKY-75b odası 5.85x4.85 m ölçülerinde ve kare planlıdır.  

TKY-76 

Yapı, TKY-75 yapısının güneyinde ve TKY-73 yapısının güneydoğusunda yer 

almaktadır. Yapının batı duvarı ana kayanın apsidal şekilde tıraşlanmasından oluşmakta, diğer 

duvarları ise moloz taşlar ile 0.70 m genişliğinde örülmüştür. Yapı genel anlamda 5x4 m 

ölçülerinde ve çokgen planlıdır (Fig. 12, 63). Yapıya girişi sağlayan kapı açıklığı yapının 

kuzey duvarı üzerinde, kuzeybatı köşede ve 1 m genişliğindedir. Yapının ana kayadan oluşan 

batı duvarının iç kısmı kırmızı renk harç ile sıvanmıştır. Yapının en iyi korunmuş kuzey 

duvarının batı köşesi ölçülebilir zemin seviyesinde yaklaşık 3 m yüksekliktedir. Yapının 

içerisinde ve etrafında, duvarların çökmesi sonucu, duvar malzemesi olarak kullanılan moloz 

taşlar dağınık halde bulunmaktadır. 

TKY-77 

Tersane koyunun batı yamacında ve TKY-76 yapısının güneyinde yer alan yapı 

7.35x8.30 m ölçülerindeki kısmen kare planlıdır (Fig. 12, 64). Yapının kuzey duvarı ana 

kayanın tıraşlanması ile oluşturulmuş iken diğer üç duvarı moloz taşların iki sıra 

birleştirilerek ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve derz aralarına irili ufaklı çakıl taşların 

doldurulması ile 0.70 m genişliğinde örülmüştür. Buna ek olarak yapının duvarları zemin 

seviyesinde korunmuştur. Yapının güney duvarı üzerinde ve güneydoğu köşeden 0.66 m 

mesafede ve 0.77 m genişliğinde kapı açıklığı bulunmaktadır. Yapının güneydoğu yönünde, 

ana kayaya oyulmuş yaklaşık 0.20x1.50 m ölçülerine sahip dört basamaklı ve kuzey-güney 

doğrultulu merdiven yer almaktadır. Yapının doğusunda, kuzey-güney doğrultusunda uzanan 

7.67x2.72 m ölçülerinde L biçiminde bir duvar yer almakta ancak duvarın yapı ile bir 
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bütünlük sağlayıp sağlamadığı veya devamı yoğun tahribat neticesinde tespit 

edilememektedir. 

TKY-78  

Tersane koyunun batı yamacında, TKY-77 yapısının güneydoğusunda ve TKY-45 

yapısının kuzeybatısında yer alan yapı, 6.50x6.10 m ölçülerinde ve kare planlıdır. Yapının 

kuzey ve batı duvarı ana kayanın tıraşlanması ile oluşturulmuş iken diğer duvarları moloz 

taşlar ile 0.66 m genişliğinde örülmüştür. Ayrıca yapının duvarları temel seviyesinde 

korunmuş ve kapı açıklığı tespit edilememiştir (Fig. 12, 65).  

TKY-79 

Tersane koyunun batı yamacında, TKY-45 yapısının kuzeyinde ve TKY-78 yapısının 

doğusunda yer alan yapı, 7.05x4.20 m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Yapının duvarları 

moloz taşlar ile 0.61 m genişliğinde örülmüştür. Ayrıca yapının en iyi korunmuş doğu duvarı 

0.81 m yüksekliğinde iken diğer duvarları temel seviyesinde korunmuş ve yapıya ait kapı 

açıklığı tespit edilememiştir (Fig. 12). 

TKY-80 

Tersane koyunun batı yamacında, TKY-76 yapısının güneydoğusunda ve TKY-77 

yapısının kuzeydoğusunda yer alan yapı, 6.75x6.71 m ölçülerinde ve kare planlıdır. Yapının 

güney ve batı duvarı ana kayanın tıraşlanması ile oluşturulmuş iken diğer duvarları moloz 

taşlar ile 0.70 m genişliğinde örülmüştür. Ayrıca yapının duvarları temel seviyesinde 

korunmuştur. Yapının kuzey duvarı üzerinde, kuzey köşeden 1.90 m mesafede ve 0.98 m 

genişliğinde kapı açıklığı bulunmaktadır. Bu kapı açıklığının kuzeyinde 5.74x2.89 m 

ölçülerinde dikdörtgen formlu ve kot farkı ile eğimi ortadan kaldırarak yapıya giriş kolaylığı 

sağlamak için ana kayanın tıraşlanması ile yapılmış bir ön giriş bulunmaktadır (Fig. 12, 66).  

TKY-81 

Tersane Koyu’nun batı yamacında, TKY-45 yapısının güneyinde yer alan yapı, 

4.75x5.28 m ölçülerinde ve kısmen kare bir planlıdır. Yapı ana kayanın tıraşlanmasıyla eğim 

farkı giderilerek oluşturulmuş doğal bir platform üzerine konumlandırılmıştır. Yapının 

duvarları moloz taşların iki sıra birleştirilerek ayrıca bu iki sıra moloz taşların arasına irili 

ufaklı daha küçük çakıl taşlarının doldurulması ile 0.50 m genişliğinde örülmüş olup, genel 

bütünlük içerisinde bu duvarlar günümüzde zemin seviyesinde korunmuş ancak sadece doğu 

duvarı 1.39 m yükseklikte korunabilmiştir. Ayrıca zemin seviyesinde korunmuş duvarlarda 

kullanılan moloz taşlar yapının içerisinde ve etrafında dağınık olarak bulunmaktadır. Zeminde 

bu molozların dağınık olarak adeta bir dolgu oluşturması ve yoğun tahribat nedeni ile yapının 

kapı açıklığı tespit edilememiştir (Fig. 12, 67).  
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TKY-82 

Tersane koyunun batısında, TKY-45 yapısının güneyinde ve TKY-81 yapısının ise 

güneybatısında yer alan yapı, iki farklı ölçülerde odadan oluşmakta ve kuzeydoğu-güneybatı 

doğrultusunda uzanmaktadır.  Yapı genel anlamda 13.85x6.75 m ölçülerinde ve dikdörtgen 

planlıdır (Fig. 12). Yapının güneybatı duvarı ana kayanın tıraşlanması ile oluşturulmuş iken 

diğer duvarları iki sıra moloz taşların birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve derz 

aralarının irili ufaklı çakıl taşlar ile doldurularak harç ile 0.70 m genişliğinde örülmüştür. 

Yapının duvarları zemin seviyesinde korunmuştur. Ayrıca yapının duvarlarında kullanılan 

moloz taşlar, duvarların çökmesi sonucu yapının içerisinde ve etrafında dağınık halde 

bulunmaktadır. 

TKY-82a odası yapının kuzeydoğu kısmında 7.40x6.74 m ölçülerinde ve kare 

planlıdır. Odanın güneydoğu duvarında güneybatı köşeden 1.50 m mesafede ve 1.30 m 

genişlikte kapı açıklığı bulunmaktadır. Odanın güneybatı duvarı “b” odasının kuzeydoğu 

duvarını oluşturmakta ancak bu duvar üzerinde herhangi bir geçiş bulunmamaktadır. 

TKY-82b odası yapının güneybatı kısmını oluşturmaktadır. Oda 6.45x6.75 m 

ölçülerinde ve kare planlıdır. Odanın üç duvarı moloz taşlarla örülmüşken, güneybatı duvarı 

ana kayadan oluşmaktadır. Odanın güneybatı duvarının kuzey köşesinde ana kayanın 

oyulmasıyla oluşturulan TKS-29 sarnıcı bulunmaktadır. Yapının üst örtüsü ve yapıya ait 

duvarlar korunamamıştır.  

TKY-83 

Tersane koyunun batısında, TKY-82 yapısının kuzeybatı köşesine yaslanmış şekilde 

yer alan yapı, toplam üç farklı odadan oluşmaktadır. Yapının tüm duvarları moloz taşların iki 

sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların içerisine ve derz aralarına daha küçük irili 

ufaklı çakıl taşların sıkıştırılması ile 0.80 m genişliğinde örülmüştür. Yapı birbirinden farlı 

boyutlarda toplam üç odadan oluşmaktadır.  

TKY-83a odası yapının kuzeydoğusunu oluşturmakla birlikte 8.30x6.65 m ölçülerinde 

ve çokgen planlıdır. Kuzeybatı duvarı “b” odası ile güneybatı duvarı “c” odası ile ortak 

kullanılmıştır. Yapının kuzeybatı-güneydoğu duvarı üzerinde, güneydoğu köşeden 0.30 m 

mesafede ve 1.25 m genişliğinde kapı açıklığı bulunmaktadır ve bu kapı açıklığı zemin 

seviyesinde korunmuştur. Odanın en iyi korunmuş kuzeybatı duvarı 2.70 m seviyesindedir. 

TKY-83b odası yapının kuzeybatı kısmını oluşturmakla birlikte 7.10x7.90 m 

ölçülerinde ve çokgen planlıdır. Odanın güneybatı duvarı üzerinde, güney köşeden 0.70 m 

mesafede ve 1.10 m genişliğinde kapı açıklığı bulunmaktadır ve bu kapı açılığı zemin 

seviyesinde korunmuştur. Ayrıca kapı açıklığının güneydoğu dış kısmında ve 0.80x1.20 m 
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ölçülerinde, sağlam durumda lento bulunmaktadır. Ayrıca odanın en iyi korunmuş kuzeydoğu 

duvarı 1.80 m seviyesindedir.  

TKY-83c odası yapının güneybatısını oluşturmakla birlikte 5.95x6.05 m ölçülerinde ve 

kare planlıdır. Odanın zemin seviyesinde korunmuş duvarları üzerinde kapı açıklığı tespit 

edilememiş olup, en iyi korunan kuzeybatı duvarı 1.40 m seviyesindedir. 

TKY-84 

Tersane koyunun güneybatısında, TKS-30 sarnıcının güneyinde yer alan yapı, 

4.50x2.85 m ölçülerinde ve çokgen planlıdır. Yapının duvarları moloz taşların iki sıra 

birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların içerisine ve derz aralarına daha küçük irili 

ufaklı çakıl taşların sıkıştırılması ile harç kullanılarak 0.40 m genişliğinde örülmüştür. Ancak 

yapının sadece doğu ve kuzey duvarlarının birleşme noktası ana kayadan oluşmaktadır. 

Ayrıca yapının duvarları zemin seviyesinde korunmuştur. Yapının güney duvarı üzerinde ve 

bu duvarın güneybatı köşesinde 1.45 m genişliğinde, zemin seviyesinde korunmuş kapı 

açıklığı bulunmaktadır (Fig. 13, 68). 

TKY-85 

Tersane Koyu’nun batısında, TKY-78 ve TKY-79 yapılarının güneybatısında yer alan 

yapı, 8.40x8.35 m ölçülerinde ve çokgen planlıdır (Fig.13). Yapının duvarları moloz taşların 

iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların içerisine ve derz aralarına daha küçük 

irili ufaklı çakıl taşların sıkıştırılması ile 0.60 m genişliğinde örülmüştür. Yapının sadece batı 

duvarı ana kayaya yaslanmış ve duvar ana kayadan oluşmaktadır. Ayrıca yapının duvarları 

zemin seviyesinde korunmuştur. Yapının kuzey duvarı üzerinde, batı köşeden 2.65 m 

mesafede ve 1.45 m genişliğinde kapı açıklığı bulunmaktadır. Yapının güney dış kısmında 5 

uzunluğunda, batıda 3.20 m genişliğinde ve doğuya doğru 6.10 m genişliğe ulaşan bir kısım 

bulunmaktadır. Bu kısmın doğu yönünde sınırlandıran bir duvar tespit edilememiş ve bu 

kısımdan yapıya giriş-çıkışı sağlayan kapı açıklığı da tespit edilememiştir. Bu kısmın yoğun 

tahribat ve bitki örtüsünden dolayı fonksiyonu anlaşılamamıştır. 

TKY-86  

Tersane Koyu’nun güneybatısında, TKY-84 yapısının güneyinde yer alan yapı, farklı 

ölçülerde “a” ve “b” odaları olarak adlandırılan iki odadan ve bir sarnıçtan oluşmaktadır. 

Yapının genel ölçüsü odaların ve sarnıcın konumları itibarı ile farklı değerlendirilmiştir (Fig. 

13, 69). Yapının duvarları iki sıra moloz taşların birleştirilmesi, ayrıca bu iki sıra moloz 

taşların ve derz aralarına irili ufaklı çakıl taşların doldurulması ile harç kullanılarak 0.80 m 

genişliğinde örülmüştür. Yapının hem içerisinde hem de çevresinde duvarların da kullanılan 



64 
 

moloz taşlar dağınık olarak bulunmaktadır ve bu moloz taşlar zeminde dolgu oluşturmaktadır. 

Yapının en iyi korunmuş kuzeydoğu duvarı 2.45 m seviyesindedir.    

TKY-86a odası 10.05x8.40 m ölçülerinde ve yaklaşık kare planlıdır. Odanın güneybatı 

duvarı TKS-31’in kuzeydoğu duvarı ile bitişikken, güneydoğu duvarı “b” odasının kuzeybatı 

duvarı ile ortak kullanılmıştır. Odanın kuzeybatı duvarında, kuzey köşeden 2.80 m mesafede 

ve 1.05 m genişliğinde dışa açılan kapı açıklığı bulunmaktadır. Odanın güneydoğu duvarında 

ise, batı köşeden 1.50 m mesafede ve 0.80 m genişliğinde “b” odasına geçişi sağlayan kapı 

açıklığı bulunmaktadır. Her iki kapı açıklığı zemin seviyesinde korunmuştur. Yapının 

kuzeydoğu duvarında ise güney köşeden 4.15 m mesafede 0.68x0.64 m ölçülerinde ve 

ölçülebilir zeminden 1.51 m yükseklikte bir pencere bulunmaktadır.  

TKY-86b odası 4.60x9.10 m ölçülerindedir ve dikdörtgen planlıdır. Odanın kuzeybatı 

duvarı “a” odası ve TKS-31 ile ortaktır. Ayrıca odanın duvarları temel seviyesinde takip 

edilebilmektedir. 

TKY-87 

Tersane Koyu’nun güneybatısında ve TKY-86 yapısının doğusunda yer alan yapı, 

10.91x6.32 m ölçülerinde ve kare planlıdır. Yapı toplamda doğu-batı doğrultusunda ve 

birbirinden farklı ölçüde iki odadan oluşmaktadır (Fig. 13, 70). Yapının duvarları iki sıra 

moloz taşların birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve derz arasına irili ufaklı çakıl 

taşların doldurulması ile harç kullanılarak 0.72 m genişliğinde örülmüştür. Yapının 

duvarlarının çökmesi sonucu, yapıyı oluşturan duvarlarda kullanılan moloz taşlar ve dolgu 

malzemesi yapının hem içerisinde hem de etrafında dağınık halde bulunmaktadır ve bu 

alanlarda zeminde dolgu oluşturmaktadır.  

TKY-87a odası 7.05x7.72 m ölçülerinde ve kare planlıdır. Odanın iki dışa açılan ve bir 

“b” odasına açılan toplamda üç kapı açıklığı tespit edilmiştir. Bu kapı açıklıklarından doğu 

duvarı üzerinde yer alan kapı açıklığı kuzey köşeden 0.75 m mesafede ve 1 m genişliğinde, 

kuzey duvarı üzerinde yer alan kapı açıklığı ise doğu köşeden 2.80 m mesafede ve 0.75 m 

genişliğindedir. Odanın “b” odasına açılan batı duvarı üzerindeki kapı açıklığı, kuzey köşeden 

1 m mesafede ve 1.45 m genişliğindedir. Odanın en iyi korunmuş doğu duvarı 4.33 m 

seviyesinde korunmuş iken diğer duvarları zemin seviyesinde korunmuştur. Güney duvarının 

bir kısmı ana kayanın tıraşlanması ile oluşturulmuş ve bu ana kayanın üzeri moloz taşlar ile 

örülerek yükseltilmiştir.   

TKY-87b odası 7.70x5.78 m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Odanın doğu duvarı 

“a” odası ile ortaktır. 
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TKY-88 

Tersane Koyu’nun güneybatısında ve TKY-87 yapısının güneydoğusunda yer alan 

yapı, birbirinden farklı ölçülerde toplamda üç odadan oluşmaktadır. Odaların birbirleri ile 

olan konumları neticesinde, yapı ölçü olarak oda bazında değerlendirilmiştir. Yapının 

duvarları moloz taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve derz arasına 

irili ufaklı çakıl taşlarının doldurulması ile harç kullanılarak 0.85 m genişliğinde örülmüştür. 

Yapının duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların çökmesi sonucu 

yapının içerisinde ve çevresin de dağınık halde bulunmakta ayrıca bu malzemeler zemin 

üzerinde dolgu oluşturmaktadır (Fig. 13).  

TKY-88a odası 6.82x12.50 m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Odanın batısında 

“b” odası bulunmaktadır ve batı duvarı bu oda ile ortak kullanılmıştır. Bu ortak kullanılan batı 

duvar üzerinde odalar arası geçişi sağlayan iki adet kapı açıklığı bulunmaktadır. Bu kapı 

açıklıkları güneyden başlayarak, birinci kapı açıklığı güney köşeden 2.60 m mesafede ve 1.62 

m genişliğinde, diğer kapı açıklığı ise birinci kapı açıklığından 3.50 m mesafede ve 1.20 m 

genişliğindedir.   

TKY-88b odası “a” odasının batısında, 6.43x12.37 m ölçülerinde ve dikdörtgen 

planlıdır. Odanın duvarları kısmen 1.70 m seviyesinde korunmuştur.  

TKY-88c odası diğer iki odanın kuzeydoğusunda ve sadece “b” odasının kuzeydoğu 

köşesi ile fiziksel bağı bulunmaktadır. Ayrıca oda kuzey-güney doğrultusunda uzanmakta, 

4.92x8.20 m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. 

TKY-89 

Tersane Koyu’nun güneybatısında, TKY-87 yapısının güneyinde ve TKY-88 yapısının 

güneybatısında yer alan yapı iki odadan ve bir sarnıçtan oluşmaktadır. Yapı kuzey-güney 

doğrultulu ve toplamda iki odadan oluşmaktadır (Fig. 13). Yapının duvarları moloz taşların 

iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve derz arasına irili ufaklı çakıl 

taşlarının doldurulması ile harç kullanılarak 0.60 m genişliğinde örülmüştür. Yapının 

duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların çökmesi sonucu yapının 

içerisinde ve çevresin de dağınık halde bulunmakta ayrıca bu malzemeler zemin üzerinde 

dolgu oluşturmaktadır.  

TKY-89a odası yapının güneyinde yer almaktadır. Odanın batı duvarı kuzeydoğu 

güneybatı doğrultusunda daralarak uzanmaktadır. Odanın güney yönünde genişliği 8 m iken, 

kuzey yönünde daralarak 6.45 m genişliğe azaltmaktadır.  Bunun neticesinde oda tam 

dikdörtgen plan sergilememektedir. Odanın en iyi korunmuş doğu duvarı 3.30 m 

yüksekliğindedir. Odaya girişi sağlayan ve güney duvarında yer alan kapı açıklığı, doğu 
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köşeden 2.70 m mesafede ve 1.45 m genişliğindedir. Ayrıca ölçülebilen zemin seviyesinden 

yüksekliği 1.45 m olan kapı, lentosu ile birlikte sağlam olarak günümüze kadar gelebilmiştir. 

Bunlara ek olarak bu kapının üzerinde pencere yer almaktadır fakat pencerenin ölçümü 

yapılamamıştır. Odanın batı duvarında iki adet pencere bulunmaktadır. Kuzey yönünde yer 

alan pencere kuzey köşeden 0.60 m uzaklıkta, 0.70 m genişliğinde ve ölçülebilir zemin 

seviyesinden 1.60 m yüksekliktedir. Diğer pencere bu pencereden 0.75 m kuzeyde, 1 m 

genişliğindedir. Odanın en iyi korunmuş güney duvarı ölçülebilir zemin seviyesinden 1.30 m 

yüksekliktedir. Odanın doğusunda iki adet tonozlu yapı bulunmaktadır. Ancak yapıların 

tonozlu üst örtüleri günümüze ulaşamamıştır. Bu iki tonozlu yapı 3x15 m ölçülerindedir. Bu 

yapıların batı duvarını “a” odasının doğu duvarı oluşturmaktadır. Ayrıca bu “a” odasının batı 

duvarı hariç her iki yapının diğer duvarları malzeme ve teknik olarak ana yapı ile aynı 

olmasına rağmen, duvar genişliği ana yapıdan 0.25 m daha geniş ve 0.80 m genişliğindedir. 

Bu yapıların duvarlarında hatıl yuvaları bulunmaktadır ve ölçüleri 0.13x0.25 m’dir.  

TKY-89b odası yapının kuzeyinde yer almaktadır. Oda farklı duvar uzunlukları ile 

çokgen planlıdır. Odanın kuzey duvarı 4 m, güney 6.20 m, doğu ve batı duvarı ise 6.45 m 

uzunluğundadır. Bu duvar uzunlukları ile güneyde daha geniş, kuzeye doğru daralan bir yapı 

sergilemektedir. Odanın doğu duvarında bir adet kapı açıklığı ve iki adet pencere 

bulunmaktadır. Doğu duvarı üzerinde yer alan bu mimari unsurlar kuzeyden başlayarak, 

pencere açıklığı 0.56 m mesafede ve 0.54x.0.57 m genişliğinde, kapı açıklığı pencere 

açıklığında 1.06 m mesafede ve 1.22 m genişliğinde, diğer pencere açıklığı ise kapı 

açıklığından kuzey köşeden pencere açıklığı 0.78 m mesafede ve 0.64x0.54 m ölçülerindedir. 

En kuzeyde yer alan pencerenin ölçülebilen zemin seviyesinde yüksekliği 0.85 m, diğer 

pencerenin ise 0.35 m’dir. Kapı açıklığının yüksekliği yoğun dolgu ve bitki nedeni ile 

ölçülememiştir. Ayrıca kapının bulunduğu kısımda yıkılan moloz taşların oluşturmuş olduğu 

moloz dolgu içerisinde kapının lentosu bulunmaktadır. Tüm bunlara ek olarak odanın kuzey 

kısmında ve kuzey duvarına bitişik ana kayada TKS-37 sarnıcı bulunmaktadır.   

TKY-90 

Tersane Koyu’nun güneybatısında, TKY-87 yapısının güneybatısında ve TKY-89 

yapısının kuzeybatısında, kuzey-güney doğrultusunda yer almaktadır. Yapı toplamda 

birbirinden farklı ölçülerde üç odadan ve bir sarnıçtan oluşmaktadır (Fig. 13). Yapının 

duvarları moloz taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve derz arasına 

irili ufaklı çakıl taşlarının doldurulması ile harç kullanılarak 0.70 m genişliğinde örülmüştür. 

Yapının duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların çökmesi sonucu 
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yapının içerisinde ve çevresin de dağınık halde bulunmakta ayrıca bu malzemeler zemin 

üzerinde dolgu oluşturmaktadır. 

TKY-90a odası yapının güneyinde yer almakta ve 5.95x10.70 m ölçüleri ile çokgen 

planlıdır. Odanın güney duvarı, tıraşlanarak düzleştirilmiş ana kaya üzerine iki farklı 

doğrultuda uzanmaktadır. Güney duvarının 3.40 m uzunluğunda ki batı kısmı doğu-batı 

doğrultusunda uzanırken, 3.10 m’lik kısmı kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda 

uzanmaktadır. Ayrıca bu güney duvarın doğu kısım duvarı TKY-89b odasının batı duvarının 

3.10 m’lik kısmını oluşturmaktadır. 

Batı duvarı kuzey köşesinde yapıya girişi sağlayan 0.74 m genişliğinde bir kapı 

bulunmaktadır. Odanın kuzey duvarında ise iki adet pencere ve bir kapı açıklığı 

bulunmaktadır. Kuzey duvarının batı yönünde yer olan pencere 0.80 m genişliğindedir. 

Kapıdan 0.70 m, batı duvarından 0.28 m uzaklıktadır. Kuzey duvarının doğu yönünde yer alan 

pencerenin genişliği 0.70 m’dir. Kapıdan 0.69 m uzaklıktaki pencerenin, doğu duvarına olan 

uzaklığı 0.66 m’dir. Kapı açıklığının genişliği 0.90 m’dir ve bu kapı ile TKY-90b odasına 

geçiş sağlanmaktadır. Doğu duvarında bulunan pencere 1.02 m genişliğinde olup kuzey 

duvarına olan uzaklığı 2.69 m’dir. Odanın zemininde, doğu duvarına yakın bir alanda ana 

kayaya oyulmuş TKS-36 sarnıcı yer almaktadır. 

TKY-90b odası “a” odasının kuzeyinde ve odanın güney duvarını “a” odasının kuzey 

duvarı oluşturmaktadır. Oda 10x7.03 m ölçülerinde ve yaklaşık dikdörtgen planlıdır. Odanın 

kuzey duvarında bir adet pencere açıklığı ve bir adet “c” odası ile geçişi sağlayan kapı açıklığı 

bulunmaktadır. Kuzey duvarında bulunan pencere açıklığı batı köşeden 0.45 m mesafede ve 

0.96 m genişliğindedir. Duvarların korunamadığından dolayı bu pencere açıklığının 

yüksekliği tespit edilememektedir. Aynı duvar üzerinde yer alan ve “c” odası ile geçiş 

sağlayan kapı açıklığı ise bu pencere açıklığından 4.30 m mesafede ve 0.95 m genişliğindedir. 

Bu kapı açıklığının olduğu kısımda yaklaşık 0.65 m’lik kot farkından dolayı, ana kayanın 

tıraşlanması ve düzleştirilmiş ile dört basamaklı kuzey-güney doğrultusunda yükselen 

merdiven düzenlemesi bulunmaktadır. Ayrıca merdiven düzenlemesinin genişliği kapı açıklığı 

kadar (0.95 m) ve merdivenleri oluşturan basamaklarının yükseklikleri 0.20 m’dir. Ayrıca 

kapını açıklığının olduğu bu kısım, ölçülebilir zemin seviyesinden 1.60 m seviyesine kadar 

korunmuştur.   

TKY-90c odası “b” kuzeyinde ve odanın güney duvarını “b” odasının kuzey duvarı 

oluşturmaktadır.  Oda 5.50x6.45 m ölçülerinde ve yaklaşık kare planlıdır. Odanın doğu 

duvarını ise TKY-87 yapısının batı duvarı oluşturmaktadır. Odanın kuzey duvarında doğu 

köşeden 0.97 m uzaklıkta ve 0.92 m genişliğinde kapı açıklığı bulunmaktadır.  
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TKY-91 

Tersane Koyu’nun güneybatısında ve TKY-90 yapısının güneybatısında yer alan yapı 

birbirinden farklı ölçülerde iki odadan oluşmaktadır. Yapının duvarları moloz taşların iki sıra 

birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve derz arasına irili ufaklı çakıl taşlarının 

doldurulması ile harç kullanılarak 0.60 m genişliğinde örülmüştür. Yapının duvarlarında 

kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların çökmesi sonucu yapının içerisinde ve 

çevresin de dağınık halde bulunmakta ayrıca bu malzemeler zemin üzerinde dolgu 

oluşturmaktadır (Fig. 13). 

TKY-91a odası yapının batı kısmını oluşturmaktadır ve odanın doğu duvarının bir 

kısmı “b” odasının batı duvarını oluşturmaktadır.  Oda 7.30x8.19 m ölçülerinde ve kare 

planlıdır. Odanın toplamda iki kapı ve iki pencere açıklığı bulunmaktadır. Kuzey duvarında 

yer alan kapı açıklığı, batı duvardan 0.60 m mesafede ve 0.78 m genişliğindedir. Diğer kapı 

açıklığı doğu duvarı üzerinde, güney köşeden 0.64 m mesafede ve 1.10 m genişliğindedir. 

Pencere açıklıklarından kuzey duvarda yer alan pencere açıklığı, batı köşeden 1.11 m 

mesafede ve 0.54 m genişliğindedir. Ayrıca bu pencere açıklığı ölçülebilir zemin seviyesinden 

1 m yüksekliktedir. Batı duvarı üzerinde yer alan pencere açıklığı ise, kuzey köşeden 0.57 m 

mesafede ve 0.85 m genişliğindedir.  

TKY-91b odası Oda yapının doğu kısmını oluşturmakta ve 7.72x3.48m ölçüleri ile 

dikdörtgen planlıdır. Odanın batı duvarında, ölçülebilir zemin seviyesinden 0.80 m 

yükseklikte ve 0.28x0.32 m ölçülerinde bir adet hatıl yuvası bulunmaktadır. Odanın güney 

duvarı tıraşlanmış ana kayanın üzerine oturtulmuştur. Odanın en iyi korunan doğu duvarı 

ölçülebilir zemin seviyesinden 2.55 m yüksekliğindedir. 

TKY-92 

Tersane Koyu’nun güneybatısında yer alan yapı grubu arasında ve TKY-91 yapısının 

güneybatısında yer alan yapı, birbirinden farklı toplam üç odadan ve bir sarnıçtan 

oluşmaktadır. Yapının duvarları moloz taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz 

taşların ve derz arasına irili ufaklı çakıl taşlarının doldurulması ile harç kullanılarak 0.65 m 

genişliğinde örülmüştür. Yapının duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi 

duvarların çökmesi sonucu yapının içerisinde ve çevresin de dağınık halde bulunmakta ayrıca 

bu malzemeler zemin üzerinde dolgu oluşturmaktadır (Fig. 13). 

TKY-92a odası “b” odasının güneyinde “c” odasının ise kuzeyinde yer alarak merkezi 

odadır ve 8.15x9.51 m ölçülerinde ve kare planlıdır. Odanın duvarları üzerinde diğer odalar 

ile geçiş sağlayan birbirinden farklı ve toplamda üç adet kapı açıklığı bulunmaktadır. Bu kapı 

açıklıklarından güney duvarda bulunan kapı açıklığı doğu köşeden 1.50 m mesafede ve 0.94 
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m genişliğindedir ve “c” odasına geçişi sağlamaktadır. Diğer iki kapı açıklığı kuzey duvar 

üzerindedir ve “b” odasına geçişi sağlamaktadır. Bu kapı açıklıkları doğudan başlayarak, 

birinci kapı açıklığı doğu köşeden 0.77 m mesafede ve 1.03 m ölçülerindedir. Diğer kapı 

açıklığı ise bu kapı açıklığından 1.70 m batıda ve 0.80 m ölçülerindedir. Ayrıca odanın güney 

duvarı üzerinde batı duvarına bitişik olarak yapılmış 0.30x0.40 m ölçülerinde bir adet künk 

deliği bulunmaktadır. Kuzey duvarı üzerinde iki adet hatıl yuvası bulunmaktadır ve bu hatıl 

yuvarlarından doğuda yer alan 0.13x0.17 m, batıda yer alan 0.20x0.25 m ölçülerindedir. Doğu 

duvarı üzerinde ise 0.10x0.15 m ölçülerinde bir hatıl yuvası bulunmaktadır. Ayrıca odanın en 

iyi korunmuş duvarı doğu duvarıdır ve ölçülebilir zemin seviyesinden 3.40 m yükseklikte 

korunmuştur.  

TKY-92b odası “a” odasını kuzeyden ve doğudan çevreleyen “L” formunda bir odadır. 

Kuzey ve doğu duvarının kesiştiği köşede kuzey duvarına paralel olarak uzanan 4.44x0.74 m 

uzunluğunda bir duvar bulunmaktadır. Bu duvarın doğu ve batı ucunda 0.72 m uzunluğunda 

kuzeye doğru iki duvarın uzandığı görülmektedir. Odaya dışarıdan giriş kuzey duvarı 

üzerinde, batı köşeden 3.51 m mesafede ve genişliği 2.37 m olan giriş açıklığından 

sağlanmaktadır. Doğu ve güney duvarının kesiştiği nokta ana kayadan oluşmaktadır. 

 TKY-92c odası “a” odasının güneyindedir ve “a” odasının güney duvarı “c” odasının 

kuzey duvarını oluşturmaktadır. Dikdörtgen planlı oda 3.95x9.36 m ölçülerindedir. Odanın 

güney ve batı duvarının kesiştiği dış kısım ana kayadan oluşmaktadır. Güney duvarında 

bulunan kapı açıklığı, doğu duvarından 2 m mesafede ve 1.13 m genişliğindedir. Odanın doğu 

ve batı duvarlarının kesiştiği noktada TKS-32 sarnıcı bulunmaktadır. 

TKY-93 

  Tersane Koyu’nun güneybatısında, TKY-38 yapısının kuzeybatısında ve TKY-81 

yapısı ile aynı kotta yer alan yapı, 4.23x3.90 m ölçülerinde ve kare planlıdır (Fig. 13, 71). 

Yapının duvarları moloz taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve 

derz arasına irili ufaklı çakıl taşlarının doldurulması ile harç kullanılarak 0.56 m genişliğinde 

örülmüştür. Yapının duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların 

çökmesi sonucu yapının içerisinde ve çevresin de dağınık halde bulunmakta ayrıca bu 

malzemeler zemin üzerinde dolgu oluşturmaktadır. Yapının duvarları temel seviyesinde takip 

edilebilmektedir ve hem zeminde oluşan dolgu hem de yoğun bitki nedeni ile yapıya ait kapı 

açıklığı tespit edilememiştir.  

TKY-94 

Tersane Koyu’nun güneybatısında, TKY-38 yapısının batısında ve TKY-93 yapısının 

güneyinde yer alan 4.82x2.52 m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır (Fig. 13, 72). Yapının 
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duvarları moloz taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve derz arasına 

irili ufaklı çakıl taşlarının doldurulması ile harç kullanılarak 0.63 m genişliğinde örülmüştür. 

Yapının duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların çökmesi sonucu 

yapının içerisinde ve çevresin de dağınık halde bulunmakta ayrıca bu malzemeler zemin 

üzerinde dolgu oluşturmaktadır. Yapının en iyi korunmuş batı duvarı 1.17 m yüksekliğindedir 

ve diğer duvarları zemin seviyesinde korunmuştur. Yapının doğu duvarı üzerinde güney 

köşeden 1.95 m mesafede ve 1.09 m genişliğinde kapı açıklığı bulunmaktadır. Ayrıca yapının 

batı duvarı TKY-52 sarnıcının doğu duvarını oluşturmaktadır.  

 

 

TKY-95 

Tersane Koyu’nun güneybatısında, TKY-95 yapısı ve TKY-88 yapısının doğusunda 

ayrıca TKY-38 yapısının batısında bulunmaktadır (Fig. 13, 73). Yapının duvarları moloz 

taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve derz arasına irili ufaklı çakıl 

taşlarının doldurulması ile harç kullanılarak 0.76 m genişliğinde örülmüştür. Yapının 

duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların çökmesi sonucu yapının 

içerisinde ve çevresin de dağınık halde bulunmakta ayrıca bu malzemeler zemin üzerinde 

dolgu oluşturmaktadır. Yapının zemini ana kayanın tıraşlanması ile düzleştirilmiş doğal zemin 

oluşturmaktadır. 

TKY-95a odası yapının kuzey kısmını oluşturmakla birlikte 11.15x8.05 m ölçülerinde 

ve dikdörtgen planlıdır. Odanın kuzey duvarında, batı köşeden 1.25 m mesafede ve 1.23 m 

genişliğinde dışa açılan kapı açıklığı bulunmaktadır. Ayrıca bu kapının 1.91x0.45x0.74 m 

ölçülerindeki lentosu yıkılmış bir vaziyette yapının güneydoğu dış kısmında bulunmaktadır. 

Ayrıca odanın batı duvarının bir kısmını tıraşlanmış ana kaya oluşturmuş ve bu ana kayanın 

üzerine moloz taşlar ile duvar örülmüştür. En iyi korunmuş doğu duvarı 1.15 m 

yüksekliğindedir.  

TKY-95b odası yapının güney kısmını oluşturmakla birlikte 2.65x8.05 m ölçülerinde 

ve dikdörtgen planlıdır. Odanın kuzey duvarı üzerinde, batı köşeden 1.35 m mesafede ve 2 m 

genişliğinde “a” odası ile geçiş sağlayan kapı açıklığı bulunmaktadır. Odanın en iyi korunmuş 

güney duvarı 1.16 m seviyesinde günümüze ulaşmıştır. 

TKY-96 

Tersane Koyu’nun güneybatısında, TKY-95 yapısının güney, TKY-37 yapısının ise 

batı kısmında yer alan yapı, 5.80x4.65 m ölçülerinde ve kare planlıdır (Fig. 13). Yapının 

güney duvarı ana kayanın tıraşlanması ve düzleştirilmesi ile oluşurken diğer üç duvarı moloz 
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taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve derz arasına irili ufaklı çakıl 

taşlarının doldurulması ile harç kullanılarak 0.76 m genişliğinde örülmüştür. Yapının 

duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların çökmesi sonucu yapının 

içerisinde ve çevresin de dağınık halde bulunmakta ayrıca bu malzemeler zemin üzerinde 

dolgu oluşturmaktadır. Yapının zemini ana kayanın tıraşlanması ile düzleştirilmiş doğal zemin 

oluşturmaktadır. Ayrıca yapının sadece batı duvarı 1.42 m yüksekliğinde, diğer duvarları ise 

zemin seviyesinde korunmuştur. 

TKY-97 

Tersane koyunun güneybatısında, TKY-95 yapısının güneydoğusunda ve bir üst 

kotunda yer alman yapı, 6.63x7.29 m ölçülerinde ve kare planlıdır. Yapının duvarları moloz 

taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve derz arasına irili ufaklı çakıl 

taşlarının doldurulması ile harç kullanılarak 0.80 m genişliğinde örülmüştür. Yapının 

duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların çökmesi sonucu yapının 

içerisinde ve çevresin de dağınık halde bulunmakta ayrıca bu malzemeler zemin üzerinde 

dolgu oluşturmaktadır. Yapının en iyi korunmuş kuzey duvarı 1.31 m yüksekliğinde iken 

diğer duvarları zemin seviyesinde korunmuştur (Fig. 13, 74).  

TKY-98 

Tersane Koyu’nun güneybatısında, TKY-88 yapısının doğusunda ve TKY-95 

yapısının batısında yer alan yapı, 4.97 x 5.13 m. ölçülerinde ve kare planlıdır (Fig. 13). 

Yapının duvarları moloz taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve 

derz arasına irili ufaklı çakıl taşlarının doldurulması ile harç kullanılarak 0.70 m genişliğinde 

örülmüştür. Yapının duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların 

çökmesi sonucu yapının içerisinde ve çevresin de dağınık halde bulunmakta ayrıca bu 

malzemeler zemin üzerinde dolgu oluşturmaktadır. Ayrıca yapının duvarları zemin 

seviyesinde korunmuştur. 

TKY-99 

Tersane Koyu’nun batı tepesinde, TKY-37 yapısının güneyinde yer almaktadır ve 

birbirinden farklı ölçülerde yedi odadan oluşan yapı kompleksidir (Fig. 13). Yapıyı oluşturan 

bu yedi oda temel olarak dört ana bölüm ve bu bölümlere daha küçük ek kısımlara ayrılmıştır. 

Çalışmamız kapsamında her kısım alfabetik düzene göre oda olarak nitelendirilip 

adlandırılmıştır.  Yapının duvarları moloz taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra 

moloz taşların ve derz arasına irili ufaklı çakıl taşlarının doldurulması ile harç kullanılarak 

0.65 m genişliğinde örülmüştür. Ayrıca yapının duvarlarında pişmiş toprak plakalar 

kullanılmıştır. Yapının duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların 



72 
 

çökmesi sonucu yapının içerisinde ve çevresin de dağınık halde bulunmakta ayrıca bu 

malzemeler zemin üzerinde dolgu oluşturmaktadır. 

TKY-99a odası yapı kompleksinin merkezinde yer almakta ve 8.90x9.45 m ölçüleri ile 

hem yapı kompleksinin en geniş odası hem de kare planlıdır. Odanın batı duvarı ölçülebilir 

zemin seviyesinden 1.27 m, doğu duvarı 3.19 m yüksekliğinde korunmuşken diğer duvarları 

zemin seviyesindedir. Odanın farklı duvarlarında toplamda dört kapı açıklığı ve bir pencere 

bulunmaktadır. Bu kapı açıklıklarından batı duvarı üzerinde yer alan kapı açıklığı, kuzey 

köşeden 3.50 m mesafede ve 0.70 m genişliğinde olup, dışa açılan kapı açıklığıdır. Ayrıca 

aynı duvar üzerinde belirtilen kapıdan güneye doğru 2 m uzaklıkta 0.46x0.80x0.65 m 

ölçülerinde yerden yüksekliği 1.25 m olan bir pencere bulunmaktadır. Odanın doğu duvarı 

üzerinde, güney köşeden 2.24 m mesafede ve 0.98 m genişliğinde kapı açıklığı bulunmaktadır 

ve bu kapı açıklığı “e” odası ile geçişi sağlamaktadır. Odanın güney duvarı üzerinde, batı 

köşeden 3.76 m mesafede yer alan kapı açıklığı 0.90 m genişliğinde ve “g” odası ile geçişi 

sağlamaktadır. Aynı duvar üzerinde yer alan diğer kapı açıklığı doğu köşeden 0.75 m 

mesafede ve 0.90 m genişliğinde olup, “f” odası ile geçişi sağlamaktadır. 

TKY-99b odası yapı kompleksinin kuzeybatısında yer alır ve 7.28x6.65 m ölçüleri ile 

kare planlıdır. Odanın en iyi korunmuş kuzey duvarı 1.60 m yüksekliktedir. Odanın doğu 

duvarı üzerinde, güney köşeden 2.45 m mesafede ve 1.10 m genişliğinde kapı açıklığı 

bulunmaktadır.  

TKY-99c odası yapı kompleksinin kuzey kısmında yer alır ve 2.46x5.72 m ölçüleri ile 

dikdörtgen planlıdır. Odanın güneyini “a” odası, batısını ise “b” odası oluşturmaktadır. 

Odanın kuzey duvarının batı köşesinde 1.81 m genişliğinde kapı açıklığı vardır. Aynı duvarda 

0.70 m genişliğinde, doğu köşeden 0.67 m uzaklıkta, yerden 1.09 m yükseklikte bir pencere 

bulunmaktadır. Günümüze ulaşabilen hali ile pencerenin korunabilen yüksekliği 0.76 m’dir. 

Kapı bu pencereden 1.25 m uzaklıktadır. Kuzey duvarının doğu ucunda 0.50x0.78x0.52 m 

ölçülerinde bir niş bulunmaktadır. Niş yerden 0.84 m yükseklikte, doğu duvarından 0.05 m 

uzaklıktadır. Pencere ve niş arasında 0.11 m mesafe vardır. Odanın en iyi korunmuş kuzey 

duvarı ölçülebilir zemin seviyesinden 2.15 m seviyesindedir.  

TKY-99d odası yapı kompleksinin kuzeydoğu kısmında yer almakla birlikte 

3.73x10.40 m ölçüleri ile dikdörtgen planlıdır. Odanın güney duvarı “e” odası ile, batı duvarı 

“a” ve “c” odaları ile ortak kullanılmaktadır. Odanın en iyi korunan güney duvarı 1.93 m 

yüksekliğindedir. Odanın yıkılan duvar malzemesinin zemin üzerinde dolgu oluşturması ile 

birlikte bunun sonucunda yoğun tahribat ve buna ek olarak yoğun bitki örtüsünden dolayı 

doğu duvarı tespit edilememiştir. Odanın güney duvarı üzerinde 0.18x0.98x0.23 m 
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ölçülerinde, ölçülebilir zemin seviyesinde 1.14 m yükseklikte ve batı köşeden 1.08 m 

uzaklıkta bir niş yer almaktadır.  

TKY-99e odası Yapı kompleksinin batı kısmında yer almakta ve 4.35x6.45 m ölçüleri 

ile dikdörtgen planlıdır. Odanın batı duvarı “a” odası ile güney duvarı “f” odası ile ortaktır. 

Odanın en iyi korunun güney duvarı ölçülebilir zemin seviyesinden 3.36 m seviyesindedir. 

TKY-99f odası yapı kompleksinin güneydoğu köşe kısmında ve 3.40x4.15 m ölçüleri 

ile asimetrik bir plan sergilemektedir. Batı duvarı üzerinde, güney köşeden 1 m mesafede ve 

0.67 m genişliğinde, kapı açıklığı bulunmaktadır.   Odanın güney duvarı üzerinde, batı 

köşeden 1.30 m mesafede ve ölçülebilir zemin seviyesinden 1.06 m yükseklikte mazgal deliği 

yer almaktadır. Bu mazgal yuvası 0.33x0.42.x0.56 m ölçülerinde ve mazgalın genişliği dışa 

doğru 0.09 m’ye kadar daralmaktadır. Ayrıca mazgalın lentosu 0.55x0.23 m ölçülerinde olup 

batıya doğru 0.17 m’ye kadar daralmaktadır. Odanın kuzeydoğu duvarında, kuzey köşeden 

0.33 m mesafede ve ölçülebilir zemin seviyesinden 0.0.46 m yükseklikte ve 0.81x0.71 m 

ölçülerinde pencere açıklığı bulunmaktadır. Odanın kuzey duvarı üzerinde, doğu köşeden 0.36 

m mesafede, ölçülebilir zemin seviyesinden 0.64 m yükseklikte ve 0.57x1.20x0.38 m 

ölçülerinde niş yer almaktadır. Aynı duvar üzerinde ölçülebilir zemin seviyesinde 1.59 m 

yükseklikte, nişten 0.44 m uzaklıkta ve 0.11x0.24x0.49 m ölçülerinde bir hatıl yuvası yer 

almaktadır. En iyi korunmuş kuzey duvarı 2.78 m yüksekliğindedir.  

TKY-99g odası yapı kompleksinin doğu kısmını oluşturmakta ve 3.40x5.65 m ölçüleri 

ile dikdörtgen planlıdır. Odanın batı duvarı ve kuzey köşede 0.90 m genişliğinde bir pencere 

açıklığı bulunmaktadır. Odanın en iyi korunmuş kuzey duvarı 2.04 m seviyesine kadar 

korunabilmiştir.  

TKY-100 

Tersane Koyu’nun güneybatısında, TKY-99’un ise kuzeybatısında yer alan yapı, 

birbirinden farklı ölçülerde ve toplamda üç odadan oluşmaktadır. Yapının duvarları moloz 

taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve derz arasına irili ufaklı çakıl 

taşlarının doldurulması ile harç kullanılarak 0.80 m genişliğinde örülmüştür. Yapının 

duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların çökmesi sonucu yapının 

içerisinde ve çevresinde dağınık halde bulunmakta ayrıca bu malzemeler zemin üzerinde 

dolgu oluşturmaktadır (Fig. 13, 75). 

TKY-100a odası yapı bütününün batı kısmını oluşturmakta ve 3.56x6.42 m ölçüleri ile 

dikdörtgen planlıdır. Odanın kuzey ve güney duvarı tıraşlanmış ana kaya üzerine moloz 

taşlarla harç kullanılmadan örülmüş ve sadece doğu duvarında harç kullanılmıştır. Odanın 

duvarları arasında, güney duvarı 1.20 m, kuzey duvarı, 1.03 m ve doğu duvarı ise 2.18 m 
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seviyesinde iken batı duvarı zemin seviyesindedir. Odanın doğu duvarı “b” odası ile ortak 

kullanılmakta ve bu duvar üzerinde her iki oda arası geçişi sağlayan kapı bulunmaktadır. Bu 

kapı, güney köşeden 1.44 m mesafede ve 0.85 m genişliğinde olup, ölçülebilen zemin 

seviyesinden 1.46 m yüksekliktedir. Olasılıkla bu oda yapıya sonradan eklenmiş olmalıdır. 

TKY-100b odası yapı bütününün hem en büyük odası hem de diğer odaları birbirine 

bağlayan merkezi oda özelliği ile 9.44x8.12 m ölçülerinde ve kare planlıdır. Odanın batı 

duvarı üzerinde iki adet hatıl yuvası bulunmaktadır. Bu hatıl yuvaları kuzeyden başlayarak 

“a” odasında tanımlanan kapı açıklığı baz alınarak kuzey yönünde yer alan hatıl yuvası 

0.23x0.22x0.46 m ölçülerindedir. Ölçülebilir zemin seviyesinden 2.19 m yükseklikte olan 

hatıl yuvasının kapıya olan uzaklığı ise 2.49 m’dir. Güney yönünde yer alan hatıl yuvası ise 

0.16x0.14x0.40 m ölçülerindedir. Ölçülebilir zemin seviyesinden 2.07 m yükseklikte olan 

hatıl yuvasının kapıya olan uzaklığı 1.31 m’dir. Odanın doğu duvarı üzerinde biri dışa açılan 

diğeri “c” odası ile geçişi sağlayan iki adet kapı açıklığı bulunmaktadır. Bu kapı 

açıklıklarından dışa açılan kuzeydoğu köşeden 1.10 m mesafede ve 1 m genişliğindedir. Yine 

aynı duvar üzerinde “c” odası ile geçişi sağlayan kapı açıklığı güneydoğu köşeden 1.60 m 

mesafede ve 1 m genişliğindedir. Odanın kuzey duvarı üzerinde, kuzeybatı köşeden 1.58 m 

mesafede, ölçülebilir zemin seviyesinden 1.34 m mesafede ve 0.64 m genişliğinde bir pencere 

açıklığı bulunmaktadır. Korunabilen kısmından alınan ölçüye göre pencerenin uzunluğu 0.87 

m’dir. Odanın güney duvarı üzerinde bir adet kapı açıklığı ve bu kapı açıklığının her iki 

yanında birer adet pencere bulunmaktadır. Kapı açıklığı 1.24 m genişliğindedir. Bu kapının 

batı yönünde yer alan pencereye uzaklığı 2.60 m, doğu yönde olan pencereye olan uzaklığı 

1.17 m’dir. Batı yönünde bulunan pencere 0.76 m genişliğinde ve günümüze ölçülebilir zemin 

seviyesinden ulaşabilen yüksekliği 0.83 m’dir. Doğu yönünde yer alan pencere açıklığı ise 

0.52 m genişliğinde ve ölçülebilen zemin seviyesinden 1.88 m yüksekliktedir. Güney duvarı 

üzerinde ve batı yönünde birbirleri ile arasında 1.40 m mesafe olan iki adet hatıl yuvası 

bulunmaktadır. Hatıl yuvalarından ilki batı duvarından 0.17 m mesafede, ölçülebilir zemin 

seviyesinden 1.24 m yükseklikte ve 0.19x0.18x0.70 m ölçülerindedir. Bu hatıl yuvasının 

doğusunda bulunan hatıl yuvası ise, kapıya 0.50 m mesafede, ölçülebilir zemin seviyesinden 

1.41 m yükseklikte ve 0.23x0.24x0.70 m ölçülerindedir. Odanın en iyi korunan güney duvarı 

ölçülebilir zemin seviyesinden 2.08 m yüksekliğindedir. 

TKY-100c odası yapı bütünlüğünün batı kısmını oluşturmakla birlikte 3.80x4.42 m 

ölçülerinde ve kare planlıdır. Odanın günümüze ulaşabilen en yüksek duvarı 1.84 m 

seviyesindeki batı duvarıdır. Ayrıca odanın batı duvarı üzerinde, kuzeybatı köşeden 0.75 m 

mesafede ve 1 m genişliğinde dışa açılan kapı açıklığı bulunmaktadır. 
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TKY-101  

Tersane Koyu’nun güneybatı kısmında ve TKY-100 yapısının batısında yer alan yapı, 

birbirinden farklı ölçülerde toplam dört odadan oluşmaktadır (Fig. 13, 76). Yapının duvarları 

moloz taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve derz arasına irili 

ufaklı çakıl taşlarının doldurulması ile harç kullanılarak 0.65 m genişliğinde örülmüştür. 

Yapının duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların çökmesi sonucu 

yapının içerisinde ve çevresinde dağınık halde bulunmakta ayrıca bu malzemeler zemin 

üzerinde dolgu oluşturmaktadır. 

TKY-101a odası yapı bütünlüğünün merkezini oluşturan oda, 9.05x6.80 m ölçülerinde 

ve kare planlıdır. Odanın farklı duvarlarında ve diğer odalara geçişi sağlayan üç adet kapı 

açıklığı bulunmaktadır. Bu kapı açıklıklarından doğu duvarı üzerinde bulunan kapı açıklığı 

kuzey duvarından 1.45 m mesafede ve 1.20 m genişliğindedir. Ayrıca bu kapı açıklığı “b” 

odasına geçişi sağlamaktadır. Diğer kapı açıklığından kuzey duvarı üzerinde yer alan kapı 

açıklığı doğu duvarından 1.77 m mesafede ve 0.66 m genişliğindedir. Ayrıca bu kapı açıklığı 

“c” odasına geçişi sağlamaktadır. Son olarak güney duvarı üzerinde yer alan kapı açıklığı batı 

duvarından 3.80 m mesafede ve 1.10 m genişliğindedir. Ayıca bu kapı açıklığı “d” odasına 

geçişi sağlamaktadır. Odanın en iyi korunmuş kuzey duvarı ölçülebilir zemin seviyesinden 

3.30 m yüksekliktedir. 

TKY-101b odası yapı bütünlüğünün batı kısmında yer almakta olup, 4.30x6.80 m 

ölçülerinde kısmen dikdörtgen planlıdır. Odanın iç kısmında ve batı duvarının güney 

köşesinde 1.63x0.95x0.95 m ölçülerinde tonozlu bir yapı bulunmaktadır. Odanın kuzey duvarı 

üzerinde, doğu duvarından 1.35 m mesafede ve 0.93 m genişliğinde kapı açıklığı 

bulunmaktadır. Ayrıca bu kapı açıklığı “c” odasına geçişi sağlamaktadır. 

TKY-101c odası yapı bütünlüğünün kuzey kısmında yer almakta olup, 8.70x3.80 m 

ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Odanın kuzey duvarının batı köşesinden 0.85 m 

mesafesinden sonraki 2.90 m’lik kısmı ana kayanın tıraşlanması ile oluşturulmuştur. Odanın 

kuzey duvarı üzerinde, batı duvarından 1.90 m mesafede, ölçülebilir zemin seviyesinden 1 m 

yükseklikte ve 0.20x0.25 m ölçülerinde bir adet hatıl yuvası bulunmaktadır. 

TKY-101d odası yapı bütünlüğünün güneybatı kısmında yer almakta olup, 6.58x3.90 

m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Odanın doğu duvarı üzerinde ve kuzey köşesinde 1.30 

m genişliğinde dışa açılan kapı açıklığı bulunmaktadır. Yine aynı duvar üzerinde ve bu kapı 

açıklığından 0.45 m güneyde, ölçülebilir zemin seviyesinden 1.50 m yükseklikte ve  

0.26x0.24 m ölçülerinden bir adet hatıl yuvası bulunmaktadır. Odanın güney duvarı üzerinde 

bir dışa açılan kapı açıklığı, bir pencere ve bir mazgal bulunmaktadır. Kapı açıklığı doğu 
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duvarından 2.45 m mesafede ve 0.80 m ölçülerindedir. Kapı açıklığı 0.80 m genişliğindedir ve 

doğu duvarından 2.45 m uzaklıktadır. Pencere açıklığı batı duvarından 1.10 m mesafede ve 

0.63x0.62 m ölçülerindedir. Mazgal deliği ise doğu duvarından 0.90 m mesafede ve iç 

kısımda 0.35x0.65 m iken dış kısma daralarak 0.11x0.65 ölçülerine daralmaktadır. Batı duvarı 

üzerinde 0.38 m genişliğinde üç adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Bu pencere açıklıkları 

güneyden başlayarak birinci kapı açıklığı güney duvardan 0.40 m kuzeyde, ikinci pencere 

açıklığı birinci pencere açıklığından 0.40 m kuzeyde ve üçüncü pencere açıklığı ikinci 

pencere açıklığından 1.07 m kuzeydedir. Ayrıca odanın içerisinde ve batı duvarına bitişik 

TKS-38 sarnıcı bulunmaktadır. 

TKY-102 

Tersane Koyu’nun güneybatısında, TKY-100 yapısının kuzeybatısında ve TKY-101 

yapısının kuzeyinde yer alan yapı 5.40x4.04 m ölçülerinde ve kare planlıdır (Fig. 13).  

Yapının duvarları moloz taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve 

derz arasına irili ufaklı çakıl taşlarının doldurulması ile harç kullanılarak 0.62 m genişliğinde 

örülmüştür. Yapının duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların 

çökmesi sonucu yapının içerisinde ve çevresinde dağınık halde bulunmakta ayrıca bu 

malzemeler zemin üzerinde dolgu oluşturmaktadır. Yapının en iyi korunmuş doğu duvarı 2.50 

m yüksekliğindedir. Ayrıca yapının güney duvarını TKY-101 yapısının kuzey duvarı 

oluşturmaktadır. Yapının kuzey duvarı üzerinde, kuzeydoğu köşeden 1 m mesafede ve 0.93 m 

genişliğinde kapı açıklığı bulunmaktadır. 

TKY-103 

Tersane Koyu’nun güneybatısında, kuzey-güney doğrultusunda uzanan ve iki odadan 

oluşan yapı, TKY-101 yapısının kuzeybatısında ve TKY-102 yapısının batısında yer 

almaktadır (Fig. 13). Yapının duvarları moloz taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra 

moloz taşların ve derz arasına irili ufaklı çakıl taşlarının doldurulması ile harç kullanılarak 

0.80 m genişliğinde örülmüştür. Yapının duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve dolgu 

malzemesi duvarların çökmesi sonucu yapının içerisinde ve çevresinde dağınık halde 

bulunmakta ayrıca bu malzemeler zemin üzerinde dolgu oluşturmaktadır. Yapının “a” ve “b” 

odasının kesiştiği doğu köşesinde TKS-34 sarnıcı yer almaktadır. 

TKY-103a odası yapı bütününün kuzey kısmını oluşturmaktadır ve 9.40x9.17 m 

ölçüleri ile kare planlıdır. Odanın batı duvarı üzerinde, güneybatı köşeden 1.70 m mesafede 

ve 1.38 m genişliğindedir. Ayrıca kapı lentosu ile birlikte in-situ olarak korunmuştur. Aynı 

duvarda ve bu kapının 1.48 m kuzeyinde 0.51 m genişliğinde pencere açıklığı bulunmaktadır. 
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Odanın güney duvarında “b” odasına geçişi sağlayan kapı açıklığı bulunmaktadır ve bu kapı 

açıklığı güneybatı köşeden 3.37 m mesafede ve 1.11 m genişliğindedir. 

TKY-103b odası Oda yapı bütününün güneyinde yer almakta ve 4.03x7 m ölçüleri ile 

dikdörtgen planlıdır. Odanın kuzey duvarını “a” odasının güney duvarı oluşturmaktadır.  

TKY-104 

Tersane Koyu’nun güneybatısında ve TKY-104, TKY-88 yapılarının güneyinde, 

TKY-103 yapısının ise kuzeyinde yer alan yapı, 8x11.24 m ölçülerinde ve dikdörtgen 

planlıdır (Fig. 13). Yapının güney duvarı TKY-103a olarak adlandırılan odanın kuzey 

duvarını oluşturmaktadır. Yapının duvarları moloz taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki 

sıra moloz taşların ve derz arasına irili ufaklı çakıl taşlarının doldurulması ile harç 

kullanılarak 0.80 m genişliğinde örülmüştür. Yapının duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve 

dolgu malzemesi duvarların çökmesi sonucu yapının içerisinde ve çevresinde dağınık halde 

bulunmakta ayrıca bu malzemeler zemin üzerinde dolgu oluşturmaktadır. Yapının günümüze 

ulaşabilen en sağlam kuzey duvarı 1.50 m seviyesinde korunmuştur. Yapının doğu duvarının 

kuzey köşesinde 0.75 m genişliğinde yapıya girişi sağlayan kapı açıklığı bulunmaktadır. 

TKY-105 

Tersane Koyu’nun güneybatısında, TKY-101 yapısının ise batısında yer alan yapı, 

6.55x11.46 m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Yapının doğu duvarı, TKY-101a olarak 

adlandırılan odanın batı duvarını oluşturmaktadır. Yapının duvarları moloz taşların iki sıra 

birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve derz arasına irili ufaklı çakıl taşlarının 

doldurulması ile harç kullanılarak 0.70 m genişliğinde örülmüştür. Yapının duvarlarında 

kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların çökmesi sonucu yapının içerisinde ve 

çevresinde dağınık halde bulunmakta ayrıca bu malzemeler zemin üzerinde dolgu 

oluşturmaktadır. Yapının günümüze ulaşabilen en sağlam doğu duvarı 3.10 m seviyesinde 

korunmuştur. Yapının kuzey duvarı üzerinde, doğu duvarından 2.78 m mesafede ve 1.24 m 

genişliğinde kapı açıklığı bulunmaktadır (Fig. 13). 

TKY-106 

Tersane Koyu’nun güneybatısında, TKY-89 yapısının güneyinde ve TKY-105 

yapısının batısında yer alan yapı, 7.90x7.95 m ölçülerinde ve kare planlıdır (Fig. 14). Yapının 

duvarları moloz taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve derz arasına 

irili ufaklı çakıl taşlarının doldurulması ile harç kullanılmadan 0.70 m genişliğinde 

örülmüştür. Yapının duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların 

çökmesi sonucu yapının içerisinde ve çevresinde dağınık halde bulunmakta ayrıca bu 

malzemeler zemin üzerinde dolgu oluşturmaktadır. Yapının kuzey duvarı üzerinde, doğu 
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duvarına 2.31 m mesafede ve 1 m genişliğinde kapı açıklığı bulunmaktadır. Ayrıca yapının en 

iyi korunmuş güney duvarı 1 m yüksekliğindedir.  

TKY-107 

TKY-105 ve TKY-106 yapılarının güneyinde yer alan TKY-107 yapısı birbirinden 

farklı ölçülerde toplam dört odadan oluşmaktadır (Fig. 14, 77). Yapının duvarları moloz 

taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve derz arasına irili ufaklı çakıl 

taşlarının doldurulması ile harç kullanılmadan 0.60 m genişliğinde örülmüştür. Yapının 

duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların çökmesi sonucu yapının 

içerisinde ve çevresinde dağınık halde bulunmakta ayrıca bu malzemeler zemin üzerinde 

dolgu oluşturmaktadır. Ayrıca yapının en iyi korunmuş batı duvarı ölçülebilir zemin 

seviyesinden 3.40 m yüksekliktedir. 

TKY-107a odası yapının güney kısmını oluşturmakta ve 7.75x4 m ölçüleri ile 

dikdörtgen planlıdır. Odanın batı ve güney duvarı üzerinde birer adet toplamda iki adet 

pencere açıklığı bulunmaktadır. Bu pencere açıklıklarından batı duvarı üzerinde yer alan kapı 

açıklığı, güney duvarına 0.32 m uzaklıkta, ölçülebilir zemin seviyesinden 1.12 m yükseklikte 

ve 0.80 m genişliğindedir. Güney duvarı üzerinde yer alan kapı açıklığı, batı duvarına 1.15 m 

uzaklıkta, ölçülebilir zemin seviyesinden 1.15 m yükseklikte ve 0.95 m genişliğindedir. 

TKY-107b odası yapının merkezi odasıdır ve 7.75x5.68 m ölçüleri ile dikdörtgen 

planlıdır. Odanın güney duvarı “a” odası ile, kuzey duvarı “c” odası ile, batı duvarı ise “d” 

odası ile ortaktır. Odanın kuzey duvarı üzerinde, doğu duvarına 1.60 m mesafede ve 1 m 

genişliğinde kapı açıklığı bulunmaktadır. TKY-107b odasının doğu köşesinde TKS-44 sarnıcı 

bulunmaktadır. 

 TKY-107c odası yapı bütünlüğünün kuzey kısmını oluşturmakta olup, 4.65x7.77 m 

ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Odanın batı duvarı üzerinde güney duvardan 0.65 m 

mesafede ve 0.97 m genişliğinde kapı açıklığı bulunmaktadır. 

TKY-107d odası yapı bütünlüğünün batı kısmını oluşturmakta, 4.40x5.68 m ölçüleri 

ile kare planlıdır ancak odanın batı duvarı apsidal şekilde kavisli uzanmaktadır. Odanın kuzey 

duvarı üzerinde, doğu duvarına 0.37 m mesafede ve 0.80 m genişliğinde kapı açıklığı 

bulunmaktadır. 

TKY-108 

TKY-107 yapısının güneyinde ve aynı kotta yer alan yapı iki odadan oluşmaktadır. 

Yapının duvarları moloz taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve 

derz arasına irili ufaklı çakıl taşlarının doldurulması ile harç kullanılarak 0.60 m genişliğinde 

örülmüştür. Yapının duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların 
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çökmesi sonucu yapının içerisinde ve çevresinde dağınık halde bulunmakta ayrıca bu 

malzemeler zemin üzerinde dolgu oluşturmaktadır. Yapının günümüze ulaşabilen en yüksek 

güney duvarı ölçülebilir zemin seviyesinden 4.45 m yüksekliğindedir (Fig. 14).  

TKY-108a Odası yapı bütünlüğünün doğu kısmını oluşturmakta ve 4.70x6.20 m 

ölçüleri ile yaklaşık kare planlıdır. Odanın güney duvarı üzerinde, batı duvarına 1.53 m 

mesafede ve 0.66 m genişliğinde pencere açıklığı bulunmaktadır. Yapının batı duvarı 

üzerinde, güney duvarından 1.48 m mesafede ve 0.87 m genişliğinde “b” odasına geçişi 

sağlayan kapı açıklığı bulunmaktadır.  

TKY-108b odası yapı bütünlüğünün batı kısmını oluşturmakta ve 6.20x8.20 m ölçüleri 

ile yaklaşık kare planlıdır. Odanın batı duvarı üzerinde bir adet kapı açıklığı ve iki adet 

pencere bulunmaktadır. Batı duvarının güney yönünde yer alan pencere güney duvarından 

0.66 m mesafede, ölçülebilir zemin seviyesinde 1 m yükseklikte ve 0.66 m genişliğindedir. Bu 

pencereden 0.77 m mesafede ve 0.95x1.95 m ölçülerinde kapı açıklığı bulunmaktadır. Ayrıca 

bu kapı lentosu ile birlikte korunmuştur. Aynı duvar üzerinde kuzey yönünde yer alan pencere 

kapıdan 0.68 m mesafede, ölçülebilir zemin seviyesinden 1 m yükseklikte ve 0.67 m 

genişliğindedir.  Odanın güney duvarı üzerinde batı duvarında olduğu gibi bir adet kapı 

açıklığı ve iki adet pencere bulunmaktadır. Bu duvar üzerinde yer alan kapı açıklığı doğu 

duvarından 0.40 m mesafede ve 1 m genişliğindedir. Kapı açıklığından 0.73 m mesafede, 

ölçülebilir zemin seviyesinden 0.95 m yükseklikte ve 0.70x1.03 m ölçülerinde pencere 

açıklığı bulunmaktadır. Bu pencere açıklığından 0.70 m mesafede, ölçülebilir zemin 

seviyesinden 0.95 m yükseklikte ve 0.66x.25 m ölçülerinde diğer pencere açıklığı 

bulunmaktadır.  Ayrıca bu pencerenin 0.25 m yukarısında ve 0.40x0.35 m ölçülerinde bir hatıl 

yuvası bulunmaktadır. Son olarak odanın kuzey duvarı üzerinde, batı duvardan 1.55 m 

mesafede ve 0.70 m genişliğinde bir pencere bulunmaktadır. 

TKY-109  

TKY-108 yapısının güneyinde yer alan yapı 12.65x14.50 m ölçülerinde ve kare 

planlıdır (Fig. 14). Yapının duvarları moloz taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra 

moloz taşların ve derz arasına irili ufaklı çakıl taşlarının doldurulması ile harç kullanılarak 

0.70 m genişliğinde örülmüştür. Yapının duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve dolgu 

malzemesi duvarların çökmesi sonucu yapının içerisinde ve çevresinde dağınık halde 

bulunmakta ayrıca bu malzemeler zemin üzerinde dolgu oluşturmaktadır. Yapının günümüze 

ulaşabilen en yüksek güney duvarı ölçülebilir zemin seviyesinden 3.30 m yüksekliğindedir. 

Ayrıca yapının batı duvarında ana kayanın tıraşlanması ile düzleştirilen kısımda doğal zemin 

oluşturulmuş ve bu doğal zemin üzerine batı duvarı örülmüştür. Yapının doğu duvarı kuzey 
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köşesinde ve 1.10 m genişliğinde dışa açılan kapı açıklığı bulunmaktadır. Ayrıca yapının 

doğu duvarı üzerinde, kuzeydoğu köşeden 2.95 m mesafede ve 0.70 m çapında niş 

bulunmaktadır. Bu nişlerin her biri arasında 0.46 m mesafe bulunmaktadır.  

TKY-110 

TKY-109 yapısının batısında yer alan TKY-110 yapısı, birbirinden farklı ölçülerinde 

toplam dört odadan oluşmaktadır (Fig. 14). Yapının duvarları moloz taşların iki sıra 

birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve derz arasına irili ufaklı çakıl taşlarının 

doldurulması ile harç kullanılmadan 0.80 m genişliğinde örülmüştür. Yapının duvarlarında 

kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların çökmesi sonucu yapının içerisinde ve 

çevresinde dağınık halde bulunmakta ayrıca bu malzemeler zemin üzerinde dolgu 

oluşturmaktadır. Yapının günümüze ulaşabilen en yüksek “b” odası güney duvarı ölçülebilir 

zemin seviyesinden 2.30 m yüksekliğindedir. Ayrıca yapının batı kısmında yer alan ana kaya 

üzerinde ve yapının 4 m kuzey batısında TKS-39 sarnıcı bulunmaktadır. 

TKY-110a odası: Yapı bütününün batısını oluşturarak en büyük ve merkezi odası olan 

“a” odası, 9.67x9.20 m ölçüleri ile kare planlıdır. Odanın doğu duvarı TKY-109 ile batı 

duvarı TKY-110 yapısının “c” odası ile ortaktır. Odanın doğu duvarının güney köşesinde, 

ölçülebilir zemin seviyesinden 1.50 m yükseklikte ve 0.80 m genişliğinde pencere açıklığı 

bulunmaktadır. Odanın güney duvarı üzerinde 2 adet kapı açıklığı vardır. Bu kapı 

açıklıklarından dışa açılan kapı açıklığı, doğu köşeden 3.85 m mesafede ve 0.95 m 

genişliğindedir. Diğer kapı açıklığı bu kapı açıklığından 1.52 m batıda ve 1.67 m 

genişliğindedir. Ayrıca bu kapı açıklığı ile “b” odasına geçiş sağlanmaktadır.  

TKY-110b odası yapı bütünlüğünün güney kısmında yer almakta ve 6.68x5.40 m 

ölçüleri ile dikdörtgen planlıdır. Odanın kuzey duvarı TKY-110 yapısı “c” odası ile güney 

duvarı TKY-110 yapısı “d” odası ile ortaktır. Odanın doğu duvarı üzerinde, kuzey duvarından 

1.88 m mesafede ve 1 m genişliğinde dışa açılan kapı açıklığı bulunmaktadır.  

TKY-110c odası yapı bütünlüğünün batı kısmında “b” odasının ise kuzey kısmında yer 

almakta ve 9.55x4.15 m ölçüleri ile dikdörtgen planlıdır. Yapının kuzey ve batı duvarları 

tıraşlanarak düzleştirilmiş ana kayadan oluşmaktadır. Odanın doğu duvarını “a” odasının batı 

duvarı, güney duvarını ise “b” odasının kuzey duvarı oluşturmaktadır. 

TKY-110d odası yapı bütünlüğünün güney kısmını oluşturmakta ve 5.55x5 m ölçüleri 

ile kare planlıdır. Odanın hem batı duvarı hem de güney duvarı tıraşlanarak düzleştirilmiş ana 

kayadan oluşmaktadır. Odanın kuzey duvarını “b” odasının güney duvarı oluşturmaktadır. 
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Doğu-batı doğrultusunda uzanan TKY-111 yapısı, TKY-110 yapısının güneyinde yer 

almaktadır ve birbirinden farklı ölçülerde toplam üç odadan oluşmaktadır (Fig. 14). Yapının 

duvarları moloz taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve derz arasına 

irili ufaklı çakıl taşlarının doldurulması ile harç kullanılmadan 0.70 m genişliğinde 

örülmüştür. Yapının duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların 

çökmesi sonucu yapının içerisinde ve çevresinde dağınık halde bulunmakta ayrıca bu 

malzemeler zemin üzerinde dolgu oluşturmaktadır. Yapının günümüze ulaşabilen en yüksek 

“a” odası güney duvarı ölçülebilir zemin seviyesinden 1.90 m yüksekliğindedir. 

TKY-111a odası yapı bütününün batı kısmını oluşturmakta ve 4.45x8.50 m ölçüleri ile 

dikdörtgen planlıdır. Odanın biri dışa açılan biri “b” odasına açılan toplamda iki adet kapı 

açıklığı, biri doğu duvarında biri güney duvarında toplamda iki adet pencere açıklığı 

bulunmaktadır. Bu pencere açıklıklarından doğu duvarı üzerinde yer alan pencere açıklığı, 

güney duvarından 1.80 m mesafede, ölçülebilir zemin seviyesinden 0.70 m yükseklikte ve 

0.57 m genişliğindedir. Güney duvarında yer alan pencere açıklığı ise doğu duvardan 0.80 m 

mesafede, ölçülebilir zemin seviyesinden 1.30 m ve 0.57x0.83 m ölçülerindedir. Ayrıca bu 

pencere açıklığı lentosu ile birlikte korunmuştur. Bu lento 0.33x0.79 m ölçülerinde iki adet 

bloktan oluşmaktadır. Odanın iki adet kapı açıklığından batı duvarında dışa açılan kapı 

açıklığı, kuzey duvardan 0.70 m mesafede ve 1.83 m genişliğindedir. Doğu duvarında “b” 

odasına geçişi sağlayan kapı açıklığı ise güney duvarından 2.36 m mesafede ve 0.93 m 

genişliğindedir.  

TKY-111b odası yapı bütünlüğünün hem en büyük hem de merkezi odasıdır. Oda 

8.50x9.37 m ölçüleri ile kısmen kare planlıdır. Odanın doğu duvarı “c” odası ile batı duvarı 

“a” odası ile ortak kullanılmıştır. Odanın “c” odasına geçişi sağlayan bir adet kapı açıklığı ve 

farklı duvarlarında toplam dört adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Doğu duvarında “c” 

odasına geçişi sağlayan kapı açıklığı güney duvarından 2.75 m mesafede ve 1.23 m 

genişliğindedir. Bu kapı açıklığı ile aynı duvar üzerinde ve kapının her iki kısmında yer alan 

toplam iki pencere açıklığından güney yönünde yer alan pencere açıklığı, güney duvarından 

0.76 m mesafede, ölçülebilir zemin seviyesinden 1.20 m yükseklikte ve 0.74x0.85 m 

ölçülerindedir. Kuzey yönünde yer alan pencere açıklığı ise güney duvardan 0.66 m mesafede, 

ölçülebilir zemin seviyesinden 1.15 m yükseklikte ve 0.95x0.80 m ölçülerindedir. Ayrıca bu 

pencere açıklığı daha sonraki dönemlerde kapatılmıştır. Odanın güney duvarı üzerinde ise 

diğer iki adet pencere açıklığı yer almaktadır. Bu pencere açıklıklarından Güney duvarının 

doğu köşesindeki ölçülebilir zemin seviyesinden 0. 0.91 m yükseklikte ve 0.60 m 

genişliğindedir. Doğu duvarına 0.24 m uzaklıkta olan bu pencerenin zeminden ölçülebilen 

TKY-111 
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yüksekliği ise 0.91 m’dir. Aynı duvarın batı köşesinden 0.50 m mesafede yer alan pencere 

açıklığı ise ölçülebilir zemin seviyesinden 1.05 m yükseklikte ve 0.60x0.74 m ölçülerindedir 

TKY-111c odası yapı bütünlüğünün doğu kısmını oluşturmakta ve 8.50x4.75 m 

ölçüleri ile dikdörtgen planlıdır. Odanın güney duvarı üzerinde ve doğu duvardan 1.80 m 

mesafede ve 1.47 m genişliğinde dışa açılan kapı açıklığı bulunmaktadır. Bu kapının dışa 

açılan güney kısmında ana kayanın tıraşlanmasıyla düzleştirilmiş 0.30x1.40 m ölçülerinde 3 

basamaklı bir merdiven bulunmaktadır. Ayrıca odanın doğu duvarı tıraşlanarak düzleştirilmiş 

ana kaya üzerine örülen duvar uzantısı ile 4.86 m güney yönünde devam etmektedir. Bu 

duvarın kuzey köşesine 0.42 m uzaklıkta ve 0.95 m genişliğinde pencere açıklığı 

bulunmaktadır. 

TKY-112  

TKY-111 yapısının güneyinde yer alan yapı birbirinden farklı ölçülerde toplam iki 

odadan oluşmaktadır (Fig. 14). Yapının duvarları moloz taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca 

bu iki sıra moloz taşların ve derz arasına irili ufaklı çakıl taşlarının doldurulması ile harç 

kullanılarak 0.65 m genişliğinde örülmüştür. Yapının duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve 

dolgu malzemesi duvarların çökmesi sonucu yapının içerisinde ve çevresinde dağınık halde 

bulunmakta ayrıca bu malzemeler zemin üzerinde dolgu oluşturmaktadır.  

TKY-112a odası yapı bütününün güney kısmını oluşturmakla birlikte çokgen planlıdır. 

Oda kuzeyde 5.50x6.40 ölçülerinde iken güneye doğru 1.50 m genişleyerek 5.50x7.90 m 

ölçülerine ulaşmaktadır. Odanın doğu duvarı, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda 4.35 m 

uzanmakta ve kuzey duvarı ile köşe yaptığı geri kalan 1.15 m’lik kısmı tıraşlanarak 

düzleştirişmiş ana kayadan oluşmaktadır. Odanın doğu duvarı hariç diğer üç duvarında birer 

adet toplamda üç adet kapı açıklığı bulunmaktadır. Bu kapı açıklıklarından batı duvarı 

üzerinde yer alan kapı açıklığı güney duvardan 2.60 m mesafede ve 1.07 m genişliğindedir. 

Güney duvar üzerinde yer alan kapı açıklığı batı duvarından 1.20 m mesafede ve 1 m 

genişliğindedir. Kuzey duvar üzerinde yer alan ve “b” odasına geçişi sağlayan kapı açıklığı 

ise doğu duvardan 3.05 m mesafede ve 0.83 m genişliğindedir. Ayrıca odanın güneybatı dış 

köşesinde, batı yönüne doğru 3.97 m takip edilebilen duvar uzanmaktadır. Bu duvar üzerinde 

güneybatı köşeden 1.08 m mesafede ve 0.41 m genişliğinde pencere açıklığı bulunmaktadır. 

TKY-112b odası yapı bütünlüğünün kuzey kısmını oluşturmakla birlikte genel hatları 

ile 3.55x9.25 m ölçülerinde kısmen dikdörtgen planlıdır. Odanın doğu ve batı duvarını 

tıraşlanarak düzleştirilmiş ana kaya oluşturmaktadır. Zemin topografyasına göre oluşturulmuş 

odanın doğu kısmı 1.55 m genişliğinde iken, bat kısmı 3.27 m genişliğindedir.  Ayrıca bu 
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odanın kuzey duvarı tüm yapının duvarlarından 0.10 m fark ile 0.75 m genişliğinde 

örülmüştür. 

TKY-113 

TKY-112 yapısının güneybatısında bulunan TKY-113 yapısı iki odadan oluşmakta 

olup kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır (Fig. 15). Yapının duvarları moloz taşların iki 

sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve derz arasına irili ufaklı çakıl taşlarının 

doldurulması ile harç kullanılarak 0.70 m genişliğinde örülmüştür. Yapının duvarlarında 

kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların çökmesi sonucu yapının içerisinde ve 

çevresinde dağınık halde bulunmakta ayrıca bu malzemeler zemin üzerinde dolgu 

oluşturmaktadır. 

TKY-113a odası yapı bütünlüğünün kuzey kısmını oluşturmakla birlikte 6.95x5.70 m 

ölçülerinde ve kısmen kare planlıdır. Ayrıca odanın kuzey ve batı duvarlarının kesiştiği 

kuzeybatı dış köşesinde yaklaşık 1.92 m genişliğinde ana kaya kütlesi bulunmaktadır. Odanın 

farklı duvarları üzerinde ikisi dışa açılan ve biri “b” odasına geçişi sağlayan toplamda üç kapı 

açıklığı vardır. Bu kapı açıklıklarından doğu duvarı üzerinde yer alan kapı açıklığı güney 

duvardan 1.90 m mesafede ve 1.05 m genişliğindedir. Batı duvarı üzerinde yer alan kapı 

açıklığı, batı duvardan 0.60 m mesafede ve 0.95 m genişliğindedir. Güney duvarda ve “b” 

odasına geçişi sağlayan kapı açıklığı ise doğu duvardan 1.95 m mesafede ve 0.90 m 

genişliğindedir.  

TKY-113b odası yapı bütününün güney kısmını oluşturmakla birlikte 6.80x7.25 m 

ölçüleri ile kare planlıdır. Odanın doğu kısmında ve doğu duvarın güney kısmından çıkış 

yaparak kuzey kısmında sonlanan 7.05 m genişliğinde ve doğuya doğru 2.98 m çıkıntı yapan 

bir apsis kısmı bulunmaktadır. Bu kısımın duvar genişliği yapının duvarlarından farklı 

genişlikte olmakla birlikte 0.80 m genişliğindedir. 

TKY-114  

Yapı, TKY-113 yapısının güneybatısında ve bir alt kotunda ayrıca TKY-115 

(Manastır) yapısının kuzeyinde yer almaktadır (Fig. 15). Kuzeybatı-güneydoğu yönünde 

uzanan yapı birbirinden farklı ölçüleri ile toplamda beş odadan ve iki sarnıçtan oluşmaktadır. 

Yapının duvarları moloz taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve 

derz arasına irili ufaklı çakıl taşlarının doldurulması ile harç kullanılarak 0.70 m genişliğinde 

örülmüştür. Yapının duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların 

çökmesi sonucu yapının içerisinde ve çevresinde dağınık halde bulunmakta ayrıca bu 

malzemeler zemin üzerinde dolgu oluşturmaktadır. 
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TKY-114a odası yapı bütününün güney kısmını oluşturmakla birlikte 10x4.98 m 

ölçüleri ile dikdörtgen planlıdır. Odanın kuzey ve batı duvarlarının kesiştiği nokta günümüze 

ulaşamamıştır ve takip edilememektedir. Odanın güney duvarı üzerinde, doğu duvardan 2.15 

m mesafede ve 0.60 m genişliğinde yap açıklığı bulunmaktadır.  Odanın kuzey duvarı 

üzerinde, doğu köşeden 0.22 m mesafede ve 0.80 m genişliğinde başlayıp 0.38 m’ye kadar 

daralan bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Ayrıca odanın güneybatı köşesinden 2.17 m 

kuzeybatıda TKS-42 sarnıcı bulunmaktadır.  

TKY-114b odası “a” odasının kuzeyinde ve “a” odasının kuzey duvarı “b” odasının 

güney duvarını oluşturmaktadır. Odanın doğu duvarı 2 m çapında apsidal formdadır. Ayrıca 

bu apsis kısmının merkezinde 0.50x0.66x0.38 m ölçülerinde bir niş bulunmaktadır. Apsisin 

doğusunda TKS-43 sarnıcı bulunmaktadır. 

TKY-114c odası “c” odasının batısında ve 2 m çapında yuvarlak formludur. Odanın 

kuzeydoğusunda 1.10 m genişliğinde dışa açılan kapı açıklığı bulunmaktadır.  

TKY-114d odası “c” odasının kuzeyinde yer almakla birlikte 3.20x4 m ölçüleri ile 

düzgün bir plan sergilememekte ve çokgen planlıdır. Odanın kuzey duvarı düz olmamakla 

birlikte batıdan güneybatıya doğru apsidal form sergilemektedir. Ayrıca ondanın batı duvarı 

üzerinde 1.44 m genişliğinde dışa açılan kapı açıklığı bulunmaktadır. 

TKY-114e odası “d” odasının kuzeybatısında yer almakla birlikte 4.08x1.84 m ölçüleri 

ile düzgün olmayan dikdörtgen planlıdır. Odanın farklı duvarlarında toplamda üç adet dışa 

açılan kapı açıklığı bulunmaktadır. Bu kapı açıklıklarından güney duvar üzerinde yer alan 

kapı açıklığı batı köşeden 0.50 m mesafede ve 1 m genişliğindedir. Bu kapının doğu 

yönündeki sövesi yapının yıkılan duvarlarına ait moloz taşlardan dolayı görünmemektedir. 

Odanın doğu duvarı üzerinde yer alan kapı açıklığı kuzey duvardan 1.65 m mesafede ve 1.10 

m genişliğindedir. Bu kapıdan 1.26 m uzaklıkta ve ölçülebilir zemin seviyesinden 0.35 m 

yükseklikte karşılıklı olarak yerleştirilmiş iki niş bulunmaktadır. Bu nişlerden doğu yönündeki 

0.43x0.46 m, batı yönündeki 0.33x0.50 m ölçülerindedir. Odanın kuzey duvarı üzerinde, batı 

duvarından 0.33 m mesafede ve 1.05 m genişliğinde kapı açıklığı bulunmaktadır. Ayrıca 

odanın kuzey kısmında doğu ve batı duvarı kuzey yönünde yaklaşık 1 m uzunluğunda devam 

etmekte iken yoğun bitki örtüsünden ve duvarların yıkılarak yoğun tahrip olmasından dolayı 

takip edilememektedir.  

TKY-115  

Tersane Koyu’nun güneybatı ucunda ve kent yerleşiminden nispeten uzakta inşa 

edilmiş TKY-115 (Manastır) yapısı oldukça iyi korunmuştur ve Tersane Koyu’nun tamamını 
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görebilecek kotta bulunmaktadır. Bu yapının detayla açıklaması ve tanımlaması çalışmanın 

manastır başlığı altında değerlendirilmiştir.  

TKY-116 

Yapı TKY-115 (Manastır) yapısının kuzeybatısında bulunmakla birlikte birbirinden 

farklı ölçülerde toplamda iki odadan oluşmaktadır. Yapı koyun en küçük yapılarından biridir. 

Yapının duvarları moloz taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve 

derz arasına irili ufaklı çakıl taşlarının doldurulması ile harç kullanılarak 0.40 m genişliğinde 

örülmüştür. Yapının duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların 

çökmesi sonucu yapının içerisinde ve çevresinde dağınık halde bulunmakta ayrıca bu 

malzemeler zemin üzerinde dolgu oluşturmaktadır. Tüm bunlara ek olarak yapının duvarları 

zemin seviyesinde takip edilebilmektedir. 

TKY-116a odası yapı bütününün batı kısmını oluşturmakta ve 2.15x2.10 m ölçülerinde 

kare planlıdır. Odanın güney duvarı üzerinde ve bu duvarında doğu köşesinde 0.98 m 

genişliğinde dışa açılan kapı açıklığı bulunmaktadır. Odanın doğu duvarı “b” odasının batı 

duvarını oluşturmaktadır. 

TKY-116b odası yapı bütününün doğu kısmını oluşturmakta ve 2.65x2.72 m ölçüleri 

ile kısmın kare/asimetrik planlıdır. 

 

TKY-117 

Kuzey-güney doğrultusunda uzanan TKY-115 (Manastır) yapısının batısında bulunan 

TKY-117 yapısı, 8.45x17.05 m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır (Fig. 78). Yapının ana 

kayanın tıraşlanması ile oluşturulmuş güney duvarı hariç diğer duvarları moloz taşların iki 

sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve derz arasına irili ufaklı çakıl taşlarının 

doldurulması ile harç kullanılarak 0.65 m genişliğinde örülmüştür. Yapının duvarlarında 

kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların çökmesi sonucu yapının içerisinde ve 

çevresinde dağınık halde bulunmakta ayrıca bu malzemeler zemin üzerinde bir dolgu 

oluşturmaktadır. Yapının günümüze en iyi korunmuş doğu duvarı ölçülebilir zemin 

seviyesinden 2.52 m yüksekliktedir. Yapının kuzey ve doğu duvarları üzerinde ikişer adet 

toplamda dört adet dışa açılan kapı açıklığı bulunmaktadır. Bu kapı açıklıklarından kuzey 

duvar üzerinde ve duvarın doğu köşesinde yer alan kapı açıklığı 2.10 m genişliğindedir. Bu 

kapı açıklığından 2.80 m batıda ve yine aynı duvar üzerin de yer alan diğer kapı açıklığı 0.82 

m genişliğindedir. Doğu duvarı üzerinde güney duvardan 3.85 m mesafede yer alan kapı 

açıklığı 1.15 m genişliğindedir. Bu kapı açıklığından 6.82 m kuzeyde ve yine aynı duvar 

üzerinde yer alan kapı açıklığı ise 0.90 m genişliğindedir. Ayrıca doğu duvarı üzerinde, kuzey 
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duvarından 1.75 m mesafede ve 0.65 m genişliğinde bir kapı açıklığı daha bulunur ve bu kapı 

açıklığı ile Şapele geçiş sağlanmaktadır. Ayrıca yapının ana kayadan oluşan güney duvarı 

üzerinde 0.12-0.15 m mesafeler ile beş adet hatıl yuvası bulunmaktadır. Batı duvarından 0.22 

m uzaklıkta başlayan hatıl yuvaları 0.95x0.14 m ölçülerindedir ve ölçülebilir zemin 

seviyesinde 1.50 m yüksekliktedir. Tüm bunlara ek olarak yapının biri içerisinde biri 

dışarısında toplam iki adet sarnıç bulunmaktadır. Bu sarnıçlardan TKS-40 yapının içerisinde 

yer almaktadır.  Yapının güney duvarını oluşturan ana kaya kütlesi üzerinde yer alan diğer 

sarnıç ise TKS-41’dir. Ayrıca bu sarnıca ana kayanın tıraşlanmasıyla elde edilen 0.25x0.90 m 

ölçülerindeki üç basamaklı bir merdiven ile çıkılmaktadır. 

TKY-118  

Yapı TKY-36 yapısının batısında ve TKY-37 yapısının güneyinde yer almaktadır ve 

6.70 m çağında yuvarlak formlu bir kule yapısıdır (Fig. 79). Yapı moloz taşlarla harç 

kullanılmadan 1.05 m genişliğinde örülmüştür. Ayrıca yapı oldukça iyi durumda korunmuştur 

ve 3.57 m yüksekliğinde duvarları ile günümüze ulaşmıştır. Yapının doğu kısım duvarı 

üzerinde, ölçülebilir zemin seviyesinden 1.03 m yükseklikte ve 0.39x0.56x0.39 m ölçülerinde 

üçgen formlu mazgal deliği bulunmaktadır. Yapının batı kısım duvarı üzerinde doğu duvarı 

üzerinde yer alan mazgal deliği ile aynı aksta ve 0.88 m genişliğinde dışa açılan kapı açıklığı 

bulunmaktadır. Ayrıca bu kapı açıklığı dıştan 2.66 m genişliği ile içeri doğru 0.88 m 

genişliğine daralarak üçgen biçimindedir. 

TKY-119  

Yapı TKY-99 yapısının güneyinde yer alır ve güney yönüne bakmaktadır. Yapının 

kuzey duvarı TKY-99 yapısı “g” odasının güneyinde yer almakta ve ortak duvarı 

kullanmaktadır.  Yapı 5.13x7.50 m ölçüleri ile dikdörtgen planlıdır. Yapının duvarları moloz 

taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve derz arasına irili ufaklı çakıl 

taşlarının doldurulması ile harç kullanılarak 0.70 m genişliğinde örülmüştür. Yapının 

duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve dolgu malzemesi duvarların çökmesi sonucu yapının 

içerisinde ve çevresinde dağınık bir halde bulunmakta ayrıca bu malzemeler zemin üzerinde 

dolgu oluşturmaktadır. Tüm bunlara ek olarak yapının duvarları zemin seviyesinde takip 

edilebilmektedir. Yapının güney duvarı üzerinde, batı duvarına 0.77 m mesafede ve 0.78 m 

genişliğinde dışa açılan kapı açıklığı bulunmaktadır. Yapının kuzey ve doğu duvarlarının 

birleştiği kuzeydoğu köşesinde kemer kullanıldığını gösteren bir kemer ayağı bulunmaktadır. 

Bu kemer ayağı 0.70 m genişliğinde, tıraşlanarak düzleştirilmiş ana kaya üzerine oturtulmuş 

ve 1.06 m yüksekliğinde korunmuştur. Kemerin sadece 0.54x0.58x0.28 m ölçülerindeki 

kemer ayağı üzerine oturan kesme taş bloğu in-situ halde günümüze ulaşmıştır. Yapı 
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içerisinde 0.54x0.31x0.24 m, 0.54x0.28x0.44 m ve 0.67x0.55x0.29 m ölçülerinde yapının 

yıkılmış kemerine ait olduğu anlaşılan 3 adet kesme taş blok bulunmaktadır. Ayrıca yapının 

sadece batı duvarı harç kullanılmadan moloz taşlarla olasılıkla sonradan inşa edilmiştir. 

Kemerin bulunduğu doğu duvarı ile güney duvarı temel seviyesinde izlenirken, yapının en iyi 

korunan kuzey duvarı ölçülebilir zemin seviyesinden 2.10 m yüksekliğindedir (Fig  80).  

 3.3. Manastır 

Tersane Koyu’nun güneybatı ucunda ve kent yerleşiminden nispeten uzakta inşa 

edilmiş TKY-115 (Manastır) yapısı oldukça iyi korunmuştur ve Tersane Koyu’nun tamamını 

görebilecek kotta bulunmaktadır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan yapının güney kısmı 

tıraşlanarak düzleştirilmiş ana kayaya yaslanmaktadır (Fig. 15, 82, 89). Toplam birbirinden 

farklı dört odadan oluşan yapının üst örtüsü günümüze ulaşmamış olsa da duvarları ölçülebilir 

zemin seviyesinden 6 m yüksekliktedir ve çatı seviyesine kadar korunmuştur. Yapının 

duvarları moloz taşların iki sıra birleştirilmesi ayrıca bu iki sıra moloz taşların ve derz arasına 

irili ufaklı çakıl taşlarının doldurulması ile harç kullanılarak ayrıca pişmiş toprak plakalar 

doldurularak 0.65 m genişliğinde örülmüştür. Yapının duvarlarında kullanılan moloz taşlar ve 

dolgu malzemesi kısmen duvarların çökmesi sonucu yapının içerisinde ve çevresinde dağınık 

halde bulunmakta ayrıca bu malzemeler zemin üzerinde dolgu oluşturmaktadır. Yapıya giriş 

kuzey duvarının orta kısmında bulunan bir kapıdan kuzey-güney doğrultulu narteks benzeri 

dar bir koridordan sağlanmaktadır. Bu girişin önünde dini ritüel için kullanılan içine kutsal su 

konulduğu düşünülen bir taş kap bulunmaktadır. TKY-115b olarak adlandırılan bölümün 

doğu duvarında ve batı duvarında birer kapı bulunmaktadır ve doğudaki kapıdan yapının 

doğusundaki çok sayıda penceresi bulunan ve TKY-115a olarak adlandırılan apsisli ana odaya 

geçilmektedir. Koridorun batı duvarındaki kapıdan ise yine çok sayıda penceresi bulunan 

TKY-115c olarak adlandırılan dikdörtgen bir yan odaya ve bu odanın güney duvarında 

bulunan bir kapıdan ise TKY-115d olarak adlandırılan depo benzeri daha küçük bir odaya 

geçilmektedir. 

TKY-115a odası yapı bütününün doğusunu oluşturan ve yapının en büyük bölümüdür. 

Oda 7.90x7.45 m ölçülerinde ve kısmen kare planlıdır. Odanın doğu duvarı kuzey duvardan 

2.26 m mesafede ve güney duvarda 1.77 m mesafede, 1.87 m genişliğinde ve 1 m dışa çıkıntı 

yaparak kesme taş bloklarla apsis şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca apsisin bulunduğu doğu 

duvarında bir niş, beş pencere açıklığı ve iki hatıl yuvası bulunmaktadır. Kesme taş bloklarla 

örülen apsisin merkezinde 0.44x0.67 m ölçülerinde bir niş yer almaktadır. Apsisin her iki 

yanında 64x64 m genişliğinde kemerli birer pencere bulunmaktadır. Apsisin üzerinde 

0.50x0.30 m ölçülerinde iki adet hatıl yuvası bulunmaktadır. Aynı duvarda ve ikinci kat 
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seviyesinde sağlam olarak günümüze ulaşabilen 0.65x0.90 m ölçülerinde üç adet pencere 

açıklığı bulunmaktadır. Odanın güney duvarı üzerinde birinci kata ait bir kapı, bir pencere ve 

bir niş bulunmaktadır. Merkezde yer alan kapı 1.05x2.30 m, doğusunda yer alan pencere 

0.80x0.70 m ölçülerindedir. Her ikisi de sonraki dönemlerde moloz taşlarla kapatılmıştır. 

Kapının batısında 0.30x0.70x0.50 m ölçülerinde ve ölçülebilir zemin seviyesinden 0.45 m 

yükseklikte bir niş bulunmaktadır. Duvarda bulunan 14 adet hatıl yuvası yapının iki katlı 

olduğunu göstermektedir. İkinci kata ait iki adet pencere, bir adet kapı açıklığı bulunmaktadır. 

Alt katta merkezde bulunan kapının aksine ikinci katta bulunan 0.85 m genişliğindeki kapı 

batı duvarına yakın olarak yapılmıştır. Duvarın merkezinde yer alan 0.80x1.15 m 

ölçülerindeki pencere sağlam olarak günümüze ulaşmıştır. Bu pencerenin doğusunda 0.80 m 

genişliğinde diğer pencere yer almaktadır. Odanın batı duvarında ve apsisin aksında, 

0.95x0.55 m ölçülerinde altı adet kesme taş blok ve bir adet kilit taşından oluşan kemerli bir 

kapı bulunmaktadır. Duvar birinci seviyesinde korunmuştur. Odanın en yoğun tahribe 

uğramış kuzey duvarının doğu yönünde 0.84x0.64 m ölçülerinde lentosuyla birlikte korunan 

bir pencere bulunmaktadır. Bu pencere sonraki dönemlerde moloz taşlarla kapatılmıştır ve 

0.83x0.64 m ölçülerindedir. Diğer pencere ise batı yönünde ve 0.65 m genişliğindedir.  

TKY-115b odası yapı bütünlüğünün merkezinde ve “a” odasının batısında yer alan 

almakla birlikte, 1.30x6.10 m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Odanın kuzey yönünde 1.35 

m genişliğinde, ölçülebilir zemin seviyesinden 1.90 m yükseklikte ve sağlam bir şekilde 

günümüze ulaşan ayrıca kemer bölümü sekiz adet kesme taş bloktan oluşan kemerli bir kapı 

bulunmaktadır. Bu bölümde kuzeyde bulunan ana kapıya ek olarak doğu ve batı yönlerindeki 

odalara geçişi sağlayan iki adet kapı açıklığının bulunması, bu odanın diğer odalara geçiş için 

kullanılan bir koridor olduğunu düşündürmektedir.  

TKY-115c odası yapı bütünlüğünün batısını oluşturmakla birlikte, 6.40x7.42 m 

ölçülerinde ve kısmen kare planlıdır. Kuzey duvar üzerinde yer alan 0.11x0.21 m 

ölçülerindeki 18 adet hatıl yuvası odanın iki katlı olduğunu göstermektedir. Ayrıca oda çatı 

seviyesine kadar korunmuştur. Doğu duvarının merkezinde ve ikinci kat seviyesinde iki adet 

in-situ kesme taştan kemerli olduğu anlaşılan, bir kapı ve bu kapının her iki kenarında birer 

adet pencere bulunmaktadır. Odanın kuzey duvarında 0.65x0.90 m ölçülerinde iki adet 

pencere bulunmaktadır. İkinci kat seviyesinde sağlam olarak günümüze ulaşabilen 0.70x0.90 

m ölçülerinde iki pencere bulunmaktadır. Doğudaki pencerenin doğu, batıdaki pencerenin batı 

yönünde 0.30x0.30 m ölçülerinde birer hatıl yuvası bulunmaktadır. Batı duvarında 0.84 m 

genişliğinde sağlam olarak günümüze ulaşan sekiz adet kesme taş ile oluşturulmuş olan 

kemerli bir kapı bulunmaktadır. Kemerin üst seviyesinde ikinci katı taşıyan hatıllara ait iki 
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adet büyük hatıl yuvası bulunmaktadır. İkinci katın merkezinde 0.90 m genişliğinde sonraki 

dönemlerde fonksiyonunu yitirdiğinden dolayı moloz taşlarla kapatılmış olan kemerli fakat 

kemeri günümüze ulaşamamış bir kapı bulunmaktadır. Kapının her iki yanında günümüze 

sağlam olarak ulaşan 0.60x0.90 m ölçülerinde iki adet pencere bulunmaktadır. Güney 

duvarında 1 m genişliğinde iki adet kapı bulunmaktadır. Bu kapılardan doğu yönündeki 

kemeri ile birlikte sağlam bir şekilde günümüze ulaşmıştır ve “d” odasına geçişi 

sağlamaktadır. Kemeri korunamayan batı yönündeki kapı ise dışarı açılmaktadır. Kemer 

üzerinde bulunan 11 adet hatıl yuvası kuzey duvarındaki hatıl yuvaları ile aynı seviyede 

bulunmaktadır. İkinci kat seviyesinde doğu ve batı köşelerinde 0.80 m genişliğinde iki adet 

kapı bulunmaktadır. Kapılardan biri lentosu ile birlikte görünürken, diğerinin üst yapısı 

korunamamıştır.  

TKY-115d odası yapı bütünlüğünün batı kısmında ayrıca “b” ve “c” odalarının 

güneyinde yer almakla birlikte, 7.10x3.30 m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Odanın 

kuzey duvarı üzerinde ve batı duvarından 1.36 m mesafede kemerli kapı bulunmaktadır. 

Kapının 0.45 m batısında ve 0.46x0.30 m ölçülerinde bir adet niş bulunmaktadır. Ayrıca 

odanın batı duvarı üzerinde, kuzey duvardan 0.60 m uzaklıkta ve 0.50 m genişliğinde pencere 

bulunmaktadır.  

Yapı ada üzerinde korunmuş en sağlam yapılardan biri olarak günümüze 

ulaşabilmiştir. Yapının doğuya bakan apsisi ve giriş bölümündeki narteks benzeri 

uygulamanın plana yansıtılması bu yapının bazilika olduğunu düşündürmektedir.  

 3.4. Kiliseler 

  3.4.1. Büyük Kilise 

Tersane Koyu’nun güney yamacında yer alan kilise, TKY-99 yapısının güneyinde, TKY-107 

ve TKY-108 yapılarının doğusundadır (Fig. 84, 85). Yapının üst örtüsü ve duvarları tamamen 

yıkılmış olup kısmen temel seviyesinde takip edilmektedir. Kuzeybatı duvarının güneybatı köşesi ise 

4.38 m seviyesinde günümüze ulaşabilmiştir. Kilise dıştan 33x18 m ölçülerinde kuzeydoğu-güneybatı 

doğrultusunda uzanmaktadır. Kilisenin naos kısmı üç nefe ayrılmıştır. Orta nef 8.75 m, yan nefler 3.20 

m genişliğindedir. Kilisenin içinde çok sayıda mimari plastik parça (sütun başlığı, sütun parçaları, 

lento, parapet parçaları) bulunmaktadır (Fig. 95). Kilisenin güneybatısında narteks yer almaktadır. 

6.81x18.80 m ölçülerindeki narteks dikdörtgen bir plana sahiptir. Büyük kısmı tahrip olmuş olan 

narteksin güneybatı köşesi takip edilememektedir. Orta nefin kuzeydoğusunda 8.60 m genişliğinde 

apsis yer almaktadır. 4.60 m dışa çıkıntı yapan apsisin içinde, genişlikleri 0.35 m olan üç basamaklı 

synthronon ana kayaya oyularak yapılmıştır. Kiliseye ait giriş açıklıkları tespit edilememekle birlikte 

nef girişleri kısmen görülebilmektedir. Orta nefin kapı açıklığı 2.30 m, kuzeybatı nefinin kapı açıklığı 

1.54 m genişliğindedir. Ancak güneydoğu nefinin girişi yıkılan duvarlar ve bitki örtüsünden dolayı 
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tam olarak tespit edilememiştir. Duvar genişliği 0.68 m olan kilisenin duvarları moloz taşlarla ve kireç 

katkılı bir harçla örülmüştür. Kilisenin güneydoğudaki yan nefinin kuzeydoğu köşesinde moloz taş ve 

harç ile örülmüş duvarın üzerinin sıvası ve sıva üzerine yapılmış olan freske ait renkli boya izleri 

bulunmaktadır. Bu duvarın dış kısmında TKS-48 olarak adlandırılan sarnıç yer almaktadır. Kuzeybatı 

nefinde 0.70x2.12x0.34 m ölçülerinde kapının girişine ait lento yıkılmış olarak bulunmaktadır. 

Kilisenin çevresinde kuzeybatı ve güneybatı yönünde ikişer adet mekân bulunduğundan dolayı 

bazilikal bir plan sergilemektedir. 

  3.4.2. Liman Kilisesi 

Adını bulunduğu mevki ile andığımız ilk Kilise yapısı Tersane Koyu Liman Alanının 

yaklaşık 10 m güneyinde, günümüze çok az bölümü ulaşabilmiş büyük boy bir Kilise 

yapısıdır (Fig. 83). Sağlam olduğu dönemde oldukça ihtişamlı bir yapıda olduğu anlaşılan 

Kilise yapısının limanın güneyinde ve limana hâkim bir konumda olması, limana giren 

gemilerin görebilmesi için önünde herhangi bir yapının inşa edilmediği düşünülmektedir. Üç 

nefli olduğu anlaşılan yapının sadece üç apsisinin yakın zamana kadar ayakta olduğu bu 

Kilise ile ilgili daha önce yapılmış olan bilimsel bir yayından anlaşılmaktadır89. Ancak ne var 

ki günümüzde sadece güney nefin apsisi ve ana nefin çok az bir bölümü ayaktadır. Yapının 

tuğla ve blok taşlarla inşa edilmiş kemer ve kubbelerinde kullanılan tuğlaları üzerinde haç 

işaretleri bulunmaktadır ve bu tuğlaların kilise için imal edildiği anlaşılmaktadır. Günümüzde 

bir bölümü halen ayakta kalan apsisin pencere kemerinde renkli mozaik bölümler bulunmakta 

ancak hem tahribat nedeniyle hem de teseraların üzerindeki kireç katmanından motif 

anlaşılamamaktadır. Yine aynı alanda apsisin batıya bakan ve kemerin başladığı duvardaki 

yastık taşı olarak kullanılmış silmeli kesme taş blok üzerinde kabartmalı bir haç motifi yer 

almaktadır. Kilisenin dış duvarında ise sıva üzerinde belli belirsiz görülebilen renkli fresk 

boyaları bulunmakta ancak herhangi bir figür seçilememektedir. Kilisenin yıkılmış olan 

mimari elemanları etrafa dağılmış durumdadır.  

 3.5. Şapel 

 Manastır yapısının yaklaşık 20 m kuzeybatısında yer alan bu Şapel yapısı bir yapı 

kompleksinin parçasıdır ve oldukça iyi korunmuş durumdadır (Fig. 81).  Duvarları zeminden 

itibaren 2.80 m yüksekliktedir ve düzgün kesme taş kireç bloklarla örülmüştür. Doğusunda 

2.45 m çapında apsisi bulunan Şapelin dıştan dışa ölçüsü 5.20x4.20 m, içten içe ise 3.85x2.85 

m olup duvar kalınlığı 0.66 m’dir. Batı duvarının ortasında 0.65 m genişliğinde girişi bulunan 

şapelin güney duvarında zeminden 1.20 m yüksekte 0.94x0.66 m ölçülerinde iki pencere 

açıklığı bulunmaktadır. Kuzey duvarında ise iki adet niş bulunmaktadır. Nişlerden ilki 

                                                           
89 Peschlow 2001, 197.   
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0.80x0.45x0.25 m ölçülerinde ikincisi ise 0.80x0.70x0.25 m ölçülerindedir. Apsisli bölümü 

oluşturan doğu duvarında ise apsisin her iki yanında kemerin başlangıcındaki profilli yastık 

bloklarında kabartmalı iki adet ve kuzey duvarında da yine kabartma biçiminde işlenmiş bir 

adet olmak üzere toplam üç adet haç motifi bulunmaktadır. Çatısı korunamamış olan şapelin 

içinde güney duvarının önünde yakın zamanda yapıldığı anlaşılan bir kaçak kazı sonucu açığa 

çıkarılmış 2.50x0.80 m ölçülerinde bir mezar bulunmaktadır. Zeminden itibaren 0.90 m 

derinliğe kadar açılmış olan mezarın içinden çıkan dolgu malzemesi şapelin içine ve güney 

penceresinden dışarı atılarak yığılmış durumdadır. Kaçak kazı ile çıkarılmış olan hafriyat 

toprağı içinde çok sayıda kırılmış seramik kap parçası bulunmaktadır ve birçoğu form 

vermektedir. Kekova Adası’nın Tersane Koyu yerleşim alanının en güneybatısında ve 

gözlerden uzak bir alanda yer alan bu alan kaçak kazılara ve tahribata çok açık durumdadır.       

Doğu-batı uzantılı Şapelin kuzeyinde şapele yaslanmış olarak inşa edilmiş ikinci bir oda 

bulunmaktadır. Yine kesme taş bloklarla inşa edilmiş olan bu mekânın yıkılmış olan çatı 

bölümünün tonozla örtüldüğü anlaşılmaktadır. Duvar kalınlığı 0.60 m olan yapının ölçüleri 

dıştan dışa 4x3.20 m, içten içe ise 2.80x2 m’dir ve doğu duvarının ortasında zeminden 0.35 m 

yüksekte 1.30 m yüksekliğinde, 0.54 m genişliğinde in-situ durumda bir giriş kapısı 

bulunmaktadır (Fig. 87, 96).   

3.6. Sarnıçlar  

Adanın bu bölümünde hiçbir doğal su kaynağı bulunmadığından sarnıçlar oldukça önem 

kazanmaktadır. Kimi sarnıçlar konutların içinde kimi sarnıçlar konutların yanında kimileri ise 

konutlardan bağımsız durumdadır. Sarnıçların içlerinin kırmızı renkli mikalı sızdırmaz bir harç ile 

sıvanmış ve oldukça büyük hacimlerde yapılmışlarıdır. Ada üzerinde yapılan daha öneki çalışmalar 

sonucunda bu alanda toplam 52 adet sarnıç tespit edilmiştir (Fig. 5-6). Yerleşim yerinde neredeyse her 

iki yapıya bir sarnıç düşecek sayıdadır. Sarnıç yapıları TKS (Tersane Koyu Sarnıç) kodlaması ile bir 

dizin altında değerlendirilmiştir. 

Temel olarak iki tipe ayırdığımız sarnıçlardan ilk gurubu oval ya da torba formlu sarnıçlar, 

ikinci gurubu ise dörtgen formlu tonoz çatılı sarnıçlar oluşturmaktadır. Bu iki gurupta kendi içinde alt 

formlara ayrılarak ilk gurubun alt formları olan tamamı ana kayaya oyularak inşa edilmiş olan torba 

formlu gövdeye sahip olanlar ve bir bölümü ana kayaya oyulmuş bir bölümü ise moloz taş ve haç 

kullanılarak inşa edilmiş oval gövdeli olanlardır. Dörtgen formlu tonoz çatılı olan ikinci gurubun alt 

formları ise kısmen ana kaya kısmen moloz taş ve haç kullanılarak inşa edilmiş olanlar ve tamamı 

moloz taş ve haç kullanılarak inşa edilmiş sarnıçlardır. Hangi gurupta olursa olsun tamamının ortak 

yanı ise içlerinin kırmızı renkli mikalı sızdırmaz bir harç ile sıvamış ve oldukça büyük hacimlerde 

yapılmış olmalarıdır.  
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TKS-1 

TKS-1 sarnıcı TKY-2 yapısının “b” odası içerisinde ve odanın güneydoğu kapısından 

yaklaşık 1 m kuzeybatıda bulunmaktadır. Ana kayaya oyulmuş sarnıcın ağız kısmında, 

sarnıcın ağız kısmının kapatıldığını gösteren silmeler ve kapak izleri bulunmaktadır. Ayrıca 

sarnıcın içi kırmızı renkli mikalı sızdırmaz harçla sıvanmıştır. Sarnıcın içi ağız seviyesine 

kadar moloz taş ile dolu olduğundan dolayı formu tespit edilememiş, derinliği ve çapı 

ölçülememiştir. 

TKS-2 

TKS-2 sarnıcı TKY-2 yapısı “e” odasının güneydoğu kısmında bulunmaktadır. Ana 

kayaya oyularak yapılmış sarnıcın torba formlu gövdeye sahip içi kırmızı renkli sızdırmaz bir 

harçla sıvanmıştır. Sarnıcın zemininde bulunan moloz ve akıntı toprak nedeniyle derinliği tam 

olarak ölçülememektedir. Sarnıcın ağız çapı 1.32 m ve ölçülebilen derinliği 2.38 m’dir.  

Sarnıcın eldeki veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile yaklaşık 8 m3 hacme sahip 

olduğu anlaşılmaktadır (Fig. 88).  

TKS-3 

TKS-3 sarnıcı, TKY-3 yapısı “a” odasının güneydoğu köşesinde bulunmaktadır. Ana 

kayaya oyulmuş sarnıç torba formludur ve içerisinde zemin yüzeyini kaplayacak kadar moloz 

bulunmaktadır. Ağız çapı 1.10 m olan sarnıcın ölçülebilen derinliği ise yaklaşık 2.70 m’dir. 

Sarnıcın eldeki veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile yaklaşık 19 m3 hacme sahip 

olduğu anlaşılmaktadır (Fig. 88).  

TKS-4 

TKS-4 sarnıcı, TKY-7 yapısının güneydoğu duvar kısmında yüksek bir ana kayanın 

üzerine oturmakta ve bu ana kaya yapının içine doğru uzanmaktadır. Sarnıç, yapının içinde bir 

platform görünümündeki bu ana kaya kütlesinin içi oyularak yapılmıştır.  Ağız kısmı 

1.30x0.55 m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Sarnıcın içi sıvalı ve ağız bölümü kesme taş 

bloklarla kapatılmıştır. Sarnıcın yaklaşık ¾ lük kısmı moloz ile doludur ve ağız çapı 1.25 m, 

ölçülebilen derinliği 1.30 m’dir. Sarnıcın eldeki veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalar 

ile yaklaşık 11 m3 hacme sahip olduğu anlaşılmaktadır (Fig. 88). 

TKS-5 

TKY-12 yapısı toplam dört oda ve iki sarnıçtan oluşmaktadır ve bir çevre duvarı ile 

çevrilmiştir. Bu sarnıçlardan ilki olan TKS-5, yapının çevre duvarının köşe yaptığı alanda 

bulunmaktadır. Ana kayadan oluşan yaklaşık 5 m derinliğindeki büyük boy sarnıç torba 

formludur. Sarnıcın ağız bölümüne, ortası 0.30 m çapında yuvarlak delikli beyaz renkli kireç 

taşından yapılmış 0.55x0.57 m ölçülerinde kare bir blok ile kuyu ağzı yapılmıştır. Söz konusu 



93 
 

kuyu ağzının üzerindeki profilden, sarnıcın kullanıldığı dönemde ağzının kare bir kapakla 

kapatıldığı anlaşılmaktadır. Sarnıcın ¼ lük kısmında moloz bulunmaktadır. Sarnıcın eldeki 

veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile yaklaşık 18 m3 hacme sahip olduğu 

anlaşılmaktadır (Fig. 88). 

TKS-6 

TKY-12 yapısının diğer sarnıcı olan TKS-6, yapının “c” odasında yer almaktadır. 

Odanın kuzeyinde bulunan ana kaya yarım küre biçiminde tıraşlanmış, önüne ise apsisli bir 

duvar örülerek kompozit sarnıç inşa edilmiştir. 3 m çapındaki bu sarnıcın ana kaya 

bölümündeki duvarlarının üst kısmında yaklaşık 0.30x0.21 m ölçülerinde dört adet hatıl 

yuvası bulunmaktadır. Bu hatıl yuvaları ahşap hatıllar yardımı ile sarnıcın üzerinin 

kapatılması için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Sarnıcın ağız çapı 2.85 m ve ölçülebilen 

derinliği 2.37 m’dir. Bu veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile sarnıcın yaklaşık 20 

m3 hacme sahip olduğu anlaşılmaktadır (Fig. 88).  

TKS-7 

TKY-14 yapısının güneydoğusunda bulunan sarnıç torba formludur. Ağız kısmı 

dikdörtgen bir şekilde oyulmuştur. Derinliği ve çapı ölçülemeyen sarnıcın hacmi 

anlaşılamamaktadır. 

TKS-8 

 TKS-8, TKY-27 yapısının “a” odasının kuzey ve doğu duvarlarının birleştiği noktada 

bulunmaktadır. 1.70x1.35 m ölçülerinde kısmen ana kaya, kısmen blok taşlardan 

oluşmaktadır. Yapının içinde sarnıca ait olduğu anlaşılan ve sarnıcın yuvarlak olan iç 

kısmının profilinin görüldüğü 0.54x0.66 m ölçülerindeki bloklardan biri bulunmaktadır. 

Derinliği ve çapı ölçülemeyen sarnıcın hacmi anlaşılamamaktadır. 

 

TKS-9 

TKS-9 olarak adlandırılan bu sarnıç TKY-20 yapısının güneybatısında kalmakta aynı 

zamanda yapının bir duvarını da oluşturmaktadır. Kaya kütlesinin oyularak derinleştirilmesi 

ile yapılmıştır. İçi sızdırmaz kırmızı renkli bir harçla sıvanmış olan sarnıç, büyük boy, kare 

planlı ve düz zeminli olarak yapılmış, yine kare ağız bölümü ise kesme taş bloklarla 

kapatılmıştır. 2.50x2.65x3.80 m ölçülerindeki sarnıcın eldeki veriler ile yapılan hesaplamalar 

sonucu yaklaşık 25 m3 hacme sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

TKS-10 

TKY-28 yapısının güneyinde yer alan sarnıç aynı zamanda yapının güney duvarını da 

oluşturan ana kayanın oyulmasıyla yapılmıştır. Dörtgen bir plana sahiptir. Sarnıcın ¾ lük 
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kısmı moloz ile dolu olup dikdörtgen olan ağız kısmı 3x2.50 m ve ölçülebilen derinliği 1.50 

m’dir. Sarnıcın eldeki veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile yaklaşık 11 m3 hacme 

sahip olduğu anlaşılmaktadır (Fig. 88). 

TKS-11 

TKY-35 yapısının batısında ve dışında yer almaktadır. Ana kayaya oyularak inşa 

edilmiş olup içi sıvalı büyük bir sarnıçtır. Sarnıcın ½’lik kısmı moloz ile doludur. Ağız çapı 

2.20 m ve ölçülebilen derinliği 3.15 m’dir. Sarnıcın eldeki veriler doğrultusunda yapılan 

hesaplamalar ile yaklaşık 26 m3 hacme sahip olduğu anlaşılmaktadır (Fig. 88). 

TKS-12, 13 

TKY-37 yapısının “a” odasına bitişik ve kuzeyinde yer almaktadır. 4.36x5.41 m 

ölçülerindeki tonozlu mekân nispeten iyi korunmuştur ve tonozlu üst örtüsünün bir bölümü 

günümüze ulaşmayı başarmıştır. Zeminden tonoz örtüye kadar yüksekliği 4.10 m olan 

mekânın ve yanındaki yine tonozlu TKY-37c odasının doğu cephesinden TYK-1 yapısında 

olduğu gibi tonozu oluşturan kemer blokları görülmektedir. Çatıyı örten tonozun yapımında 

kullanılan ahşap iskelenin kalas izleri betonun üzerinde görülebilmektedir.  Kuzeybatı 

duvarında 1.65x0.70 m ölçülerinde yandaki TKY-37c odasına bağlantı sağlayan bir pencere 

açıklığı bulunmaktadır. Yapının “c” odası yine tonozlu bir mekandır ve ana kompleksin en 

kuzeybatı odasını oluşturmakta, güneydoğu duvarı “b” odası ile ortak kullanılmaktadır. 

Duvarlar harç kullanılarak moloz taşlarla örülerek yükseltilmiştir. Dikdörtgen bir planı olan 

bu bölümün ölçüleri 3.97x5.41 m yüksekliği ise yine 4.10 m olup tonoz kısmı büyük oranda 

tahrip olmuştur. Yapının “b” ve “c” odalarında herhangi bir giriş kapısı bulunmamaktadır ve 

bu durumlarından dolayı bu iki odanın birbirine içerden pencere ile bağlı büyük bir sarnıç 

yapısı olabileceği düşünülmektedir. 

 

TKS-14 

TKY-31 yapısının güneyinde yer alan sarnıç ana kayaya oyularak inşa edilmiştir. 

Kırmızı renkli sızdırmaz harçla sıvanmış sarnıç yuvarlak ağızlı ve torba formlu gözdeye 

sahiptir. Sarnıcın ¾ lük kısmı moloz ile dolu olup ağız çapı 1 m, ölçülebilen derinliği 1.60 

m’dir. Sarnıcın eldeki veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile yaklaşık 10 m3 hacme 

sahip olduğu görülmektedir (Fig. 88).  

TKS-15 

TKS-15, TKY-38 yapısının kuzeybatı köşesinde ve girişine yakın bir alandadır. 

1.70x2.60 m ölçülerindeki dikdörtgen planlı sarnıcın üst kısmı korunamamıştır. Sarnıcın ½’lik 

kısmı moloz ile doludur. 2.85x1.70x1.30 m ölçülerinde olan sarnıcın, bu ölçüler 
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doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile yaklaşık 25 m3 hacme sahip olduğu anlaşılmaktadır 

(Fig. 88).  

TKS-16 

TKY-45 yapısının güney duvarında duvarı kesen bir yapıda 2.20 m çapında silindirik 

planlı bir sarnıç bulunmaktadır. Derinliği ölçülemeyen sarnıcın hacmi anlaşılamamaktadır. 

TKS-17 

TKY-46 yapısının 2 m kadar kuzeybatısında bulunan sarnıç ana kayanın tıraşlanması 

ile oluşturulmuştur. Kare planlı sarnıcın ölçüleri 1x1x1 m’dir ve 1 m3 hacimlidir.  Yapının üst 

bölümü oldukça tahrip olmasına karşın yapısal bütünlüğü korunmuş ve formu tam olarak 

anlaşılabilmektedir.  

TKS-18 

TKY-48 yapısının kuzeybatı bölümünde bulunmaktadır. 3x1.70 m ölçülerine sahip 

olan sarnıç dörtgen planlıdır. Temel seviyesine kadar ana kayaya oyulmuş, üst bölümü ise 

moloz taşla örülmüştür. İç kısmında pişmiş toprak levhalar ve harçla izole edilerek 

sızdırmazlık sağlanmıştır. Sarnıcın ½’lik kısmı moloz ile doludur. 3.87x2.70x1 m ölçülerinde 

olan sarnıcın, bu ölçüler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile yaklaşık 10 m3 hacme sahip 

olduğu anlaşılmaktadır (Fig. 88). 

TKS-19 

TKS-19, TKY-48 yapısının güneybatı köşesinden başlayarak, TKY-49yapısı “a” 

odasının kuzeybatı köşesini oluşturmaktadır. 5x2.50 m ölçülerine sahip olan sarnıcın 

ölçülebilen derinliği 2 m’dir. Sarnıcın batı duvarı ana kayanın tıraşlanması ile oluşturulmuş 

ancak diğer duvarları dışta moloz taş, içte ise pişmiş toprak levhaların örülmesi ile 0.70 m 

kalınlığında güçlü ve sızdırmaz bir duvar yapısındadır. Yapı günümüz kıyı hattında yer 

almaktadır ve büyük oranda korunmuştur. Sarnıcın iç kısmı moloz ve depozit malzeme ile 

dolu olmasından derinliği tam olarak ölçülememekte, üst örtüsüne yönelik olarak bir bulgu 

elde edilememiş olmasına karşın bölgedeki benzerlerinden çatısının tonoz örtü ile kapandığı 

düşünülmektedir. Duvarları su seviyesinden yaklaşık 3 m yüksekliğe kadar korunmuştur. 

Sarnıcın ½’lik kısmı moloz ile doludur. Elde edilen veriler doğrultusunda yapılan 

hesaplamalar ile yaklaşık 28 m3 hacme sahip olduğu anlaşılmaktadır (Fig. 88). 

TKS-20 

TKY-50 yapısına ait giriş açıklığının güneyinde ve yapının güneybatı köşesine 

yaslanmış bir şekilde yer almaktadır. Sarnıcın ana haznesi ana kayaya oyulmuş, ancak üst 

bölümü 2x1.50 m ölçüsünde ve 1 m yüksekliğinde moloz taş ve harçla yükseltilerek 1 m 

çapında yuvarlak bir ağız bölümü yapılmıştır. Bu bölümün dışına daha büyük bloklarla 
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sağlamlaştırmak amacı ile ikinci bir sıra duvar daha örülmüş ancak günümüze sadece bir 

bölümü ulaşmıştır. Sarnıcın iç haznesi yarısına kadar depozit malzeme ile dolu olduğundan 

derinliği net olarak ölçülememektedir.  Ağız çapı 1 m ve ölçülebilen derinliği 1.30 m’dir.  

Sarnıcın eldeki veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile yaklaşık 3 m3 hacme sahip 

olduğunu göstermektedir.  Görülebilen kısmında sarnıcın iç bölümünün kırmızı renkli 

sızdırmaz bir harçla sıvandığı görülmektedir (Fig. 88). 

TKS-21 

Silindirik bir forma sahip olan sarnıç koyun doğu yamacında TKY-54 yapısının 

güneyinde bulunmaktadır.  Sarnıcın ¼’lük kısmı depozit malzeme ile dolu olup ağız çapı 0.60 

m, ölçülebilen derinliği 2.75 m’dir. Eldeki veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile 

sarnıcın yaklaşık 4 m3 hacme sahip olduğu görülmektedir (Fig. 88). 

TKS-22 

Torba formlu olan sarnıç koyun doğu yamacında TKY-54 yapısının güneyinde TKY-  

52 yapısının batısında bulunmaktadır. Sarnıcın ¼’lük kısmı depozit malzeme ile doludur. 

Ağız çapı 1.50 m ve   ölçülebilen derinliği 2.15 m’dir. Eldeki veriler doğrultusunda yapılan 

hesaplamalar ile sarnıcın yaklaşık 8 m3 hacme sahip olduğu görülmektedir. 

TKS-23  

TKY-52 ve TKY-53 yapılarının 7 m kuzeydoğusunda, deniz seviyesinden yaklaşık 3 

m yukarıda bulunmaktadır. Ana kayaya oyularak inşa edilen sarnıcın ağız çapı yaklaşık 1.40 

m ölçüsündedir ve görülebildiği kadarıyla torba gövdeli bir yapıya sahiptir. Ölçülebilen 

derinliği 1.10 m’dir. Liman alanının doğu yamacındaki üç sarnıçtan biri olan bu sarnıca ana 

kayaya oyulmuş bir merdiven ile deniz yönünden ulaşılmaktadır. İç kısmı depozit malzeme ile 

doludur. Alınan ölçüler ile yapılan hesaplamalar sarnıcın yaklaşık 4.5 m3 su kapasitesine 

sahip olduğunu göstermektedir. 

 

TKS-24 

TKY-55 yapısının kuzeybatı köşesinde tamamen ana kayanın tıraşlanması ile elde 

edilmiş olan sarnıç dörtgen biçimlidir. Güney duvarı TKY-55 yapısı ile ortak olup 3.50x1.50 

m ölçülerinde ve yaklaşık 2 m derinliğindedir. Ana kayaya inşa edilen yapının zemini ve 

duvarları kırmızı renkli bir harç ile sıvandıktan sonra üzeri pişmiş toprak levhalarla 

kaplanarak sızdırmazlığı sağlanmıştır. Bu uygulama, sarnıcın inşa edildiği kayalığın derin ve 

çok sayıda çatlak içermesi nedeniyle, büyük boşlukların önce kaya parçaları veya kesme taş 

bloklarla tamir edildikten sonra sıvanarak levhalarla kaplanmasının nedenidir. Bu düzenleme 

ve işçilik yapının bazı bölümlerinde günümüze ulaşmayı başarmıştır. Elde edilen veriler 
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doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile yaklaşık 9 m3 hacme sahip olduğu anlaşılmaktadır 

(Fig. 88).  

TKS-25 

TKS-25, Helenistik Kule yapısının içinde ve girişin 3 m kuzeyinde yer almaktadır. 

Ağız çapı 1.80 m olan sarnıç ana kayaya oyularak inşa edilmiştir. Sarnıcın içinde ağız 

seviyesine kadar dolgu malzemesi olduğundan formu ve derinliği hakkında bir veri elde 

edilememektedir. Dolayısıyla sarnıcın hacmi anlaşılamamaktadır. 

TKS -26 

2.90x3.25 m ölçülerine sahip olan sarnıç Tersane Koyu’nun doğu yamacında, 

Helenistik Kule’nin kuzeyinde bulunmaktadır ve çokgen bir plan sergilemektedir. Duvar 

genişliği 0.55 m olan sarnıcın kuzeybatı duvarı 2.94 m seviyesine kadar korunabilmiştir. 

Kuzey duvarının batıdan doğuya doğru devam eden 2.50 m’lik kısmı kırmızı bir harç 

kullanılarak moloz taşlarla örülürken geri kalan kısmı güneye dönerek doğu duvarını 

oluşturan ana kaya ile birleşmektedir. Sarnıcın zemin kısmı da ana kayanın tıraşlanması ile 

oluşturulmuştur. Sarnıcın ağız kısmında, üzerinin kapatıldığına işaret eden kapak izleri 

bulunmaktadır.  Elde edilen veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile yaklaşık 21 m3 

hacme sahip olduğu anlaşılmaktadır (Fig. 88). 

TKS-27 

Tersane Koyu’nun doğu yamacında TKY-59 yapısının doğusunda TKS-26 sarnıcının 

güneydoğusunda yer almaktadır. TKY-60 yapısının güneyinde kalan, aynı zamanda yapının 

güney duvarını oluşturan ana kayanın oyularak derinleştirilmesi ile yapılan sarnıç torba 

formludur. İçi sızdırmaz kırmızı renkli bir harçla sıvanmıştır. Ağız çapı 1.44 m olan sarnıcın 

ağız bölümü kesme taş bloklarla kapatılmıştır. Sarnıcın kuzey kısmında ana kayanın 

tıraşlanması ile oluşturulan basamakların kapak kısmına ulaşmak için kullanıldığı 

düşünülmektedir. ¼’lük kısmı depozit malzeme ile dolu olan sarnıcın ölçülebilen derinliği 

3.15 m’dir. Alınan ölçüler ile yapılan hesaplamalar sarnıcın ortalama 12 m3 su kapasitesine 

sahip olduğunu göstermektedir (Fig. 88). 

TKS-29 

TKS-29 olarak adlandırılan sarnıç, TKY-82 yapısının, TKY-82b odasının batı 

köşesinde yer almaktadır ve ana kayanın oyulmasıyla oluşturulmuştur. Sarnıcın ağız çapı 1.45 

m’dir. Sarnıcın kapağı günümüze ulaşmamış olsa da ağız kısmının tıraşlanarak kapağın 

oturtulması için zemin hazırlandığı görülmektedir. Sızdırmaz kırmızı renk bir harçla sıvanmış 

olan sarnıcın içi moloz taşlarla doludur. Sarnıcın ¼’lük kısmı depozit malzeme ile dolu olup 



98 
 

ölçülebilen derinliği 2.80 m’dir. Alınan ölçüler ile yapılan hesaplamalar sarnıcın yaklaşık 18 

m3 hacme sahip olduğunu göstermektedir (Fig. 88). 

TKS-30 

Ana kaya üzerine yerleştirilmiş olan sarnıç dikdörtgen planlıdır ve tonoz örtülü bir 

yapıya sahiptir. Tersane Koyu’nun batı yamacında yer almaktadır. TKY-83 yapısının 

batısında bulunan sarnıç moloz taşlarla harç kullanılarak örülmüştür. İçi sızdırmaz kırmızı 

renk bir harçla sıvanmıştır. Tonozun en üst kısmında kapak kısmı olduğu düşünülen 

0.78x0.80x0.29 m ölçülerinde bir açıklık yer almaktadır. Bu açıklık güney yönünden 3.55 m 

kuzey yönünden 3.12 m uzaklıktadır. Sarnıcın üst örtüsünü oluşturan tonozun güney 

duvarında tonoz köşelerine uzaklığı 2.22 m yerden yüksekliği 1.25 m tonozun üst kısmından 

0.80 m aşağıda ve 0.83x1.15x0.90 m ölçülerine sahip bir pencere yer almaktadır. Bu 

pencerenin üzerinde 0.32x1.32 m ölçülerinde lentosu bulunmaktadır. Sarnıç oldukça sağlam 

bir şekilde günümüze ulaşabilmiştir. 4.50x7x6.50 m ölçülerinde olan sarnıcın, bu ölçüler 

doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile yaklaşık 200 m3 hacme sahip olduğu anlaşılmaktadır 

(Fig. 88).  

TKS-31 

TKY-86 yapısına bitişik olarak yapılan sarnıç, “a” odasının güneybatısında, “b” 

odasının batısında bulunmaktadır. Dikdörtgen planlıdır ve tonoz örtülü bir yapıya sahiptir. 

Ancak tonoz kısmı günümüze ulaşamamıştır. Duvar genişliği 0.60 m olan sarnıcın harç 

kullanılarak moloz taşlarla örülen güneybatı duvarı 3.19 m seviyesine kadar korunabilmiştir. 

3.60x5.75x2.90 m ölçülerinde olan sarnıcın, bu ölçüler doğrultusunda yapılan hesaplamalar 

ile yaklaşık 60 m3 hacme sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

TKS-32 

Sarnıç TKY-92 yapısının güney bölümünü oluşturan TKY-92c odasının içinde yer 

almaktadır. TKY-92c odasının güneydoğu köşesinde ana kayaya oyularak yapılan sarnıç 

kısmen torba formlu bir yapıya sahiptir. Zeminde duvarlardan düşen moloz taşlar 

bulunmaktadır. Sarnıcın ½’lik kısmı moloz taşla doludur. Sarnıcın ölçülebilen yüksekliği 2.30 

m, ağız genişliği 2.10x1.45 m dir. Sarnıcın eldeki veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalar 

ile yaklaşık 7 m3 hacme sahip olduğu anlaşılmaktadır (Fig. 88).  

TKS-33  

TKY-90 yapısının güneyinde ve TKY-106 yapısının batısında yer almaktadır. Torba 

formlu olan sarnıç 0.60x0.40 m ölçülerinde dikdörtgen bir ağız kısmına sahiptir. Kapağı ile 

ilgili bir ize rastlanmayan sarnıcın derinliği 1.66 m’dir. Sarnıcın ½’lik kısmı depozit malzeme 
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ile dolu olup, 1x1.40 m’dir. Bu ölçüler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile yaklaşık 2.5 

m3 hacme sahip olduğu anlaşılmaktadır (Fig. 88). 

TKS-34 

TKY-102 yapısının güney duvarının batı köşesinde bulunmaktadır. 1.72x1.10 m 

ölçülerinde olan kare formlu sarnıcın güney duvarı ana kayadan oluşmaktadır. Ölçülebilen 

derinliği 1.15 m’dir. Sarnıcın kapak kısmı günümüze ulaşamamıştır. Sarnıcın ¾’lük kısmı 

depozit malzeme ile dolu haldedir. Bu ölçüler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile 

yaklaşık 2.5 m3 hacme sahip olduğu anlaşılmaktadır (Fig. 88). 

TKS-35 

TKY-87 yapısının güney duvarına bitişik olarak yapılan sarnıç torba formlu bir yapıya 

sahiptir. Sarnıcın 1/3’lük kısmı depozit malzeme ile doludur.  Ağız çapı 2.95 m, ölçülebilen 

derinliği 2.80 m’dir. Sarnıcın eldeki veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile yaklaşık 

26 m3 hacme sahip olduğunu anlaşılmaktadır (Fig. 88).  

TKS-36 

Sarnıç, TKY-90 yapısının, “a” odasının zemininde, doğu duvarına yakın bir alanda yer 

almaktadır. Ana kayaya oyularak yapılan sarnıcın içi sızdırmaz kırmızı renk bir harçla 

sıvanmıştır. Torba formlu bir gövdeye sahip olan sarnıcın ağız çapı 1.10 m, ölçülebilen 

derinliği 2.83 m’dir. Sarnıcın 1/3’lük kısmı depozit malzeme ile dolu olup, eldeki veriler 

doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile yaklaşık 9 m3 hacme sahip olduğu anlaşılmaktadır 

(Fig. 88). 

TKS-37  

TKY-89 yapısının, “b” olarak adlandırılan odasının kuzeyinde yer alan ve torba 

formlu bir gövdeye sahip olan sarnıcın tamamı ana kayaya oyularak yapılmıştır. İçi sızdırmaz 

kırmızı renkli bir harç ile sıvanmıştır. Derinliği 2.77 m, ağız çapı 1.20 m olan sarnıcın ağız 

kısmı bir kapakla kapatılmış, ancak bu kapağın bir bölümü günümüze ulaşabilmiştir. Sarnıcın 

1/3’lük kısmı depozit malzeme ile doludur. Yapılan hesaplamalar sarnıcın yaklaşık 9 m3 

hacme sahip olduğunu göstermektedir (Fig. 88). 

TKS-38 

TKY-101 yapısı “d” odasının güney duvarı ile batı duvarının kesiştiği yerde ve 

dikdörtgen formlu bir sarnıçtır. Sarnıcın ağzı 1.40x2.20 m ölçülerindedir. Üzeri tonozla örtülü 

olan sarnıcın tonoz kısmı günümüze ulaşamamıştır. Sarnıcın içerisinde, duvarların çökmesi 

sonucunda duvar malzemesi olarak kullanılmış olan moloz taşlar dağınık bir şekilde 

bulunmaktadır. Zeminden ölçülebilen yükseklik 1.27 m’dir. Sarnıcın ½’lik kısmı depozit 
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malzeme ile doludur. Yapılan hesaplamalar ile yaklaşık 4 m3 hacme sahip olduğu 

anlaşılmaktadır (Fig. 88). 

TKS-39 

TKY-110 yapısının kuzeybatısında yer alan sarnıç dikdörtgen formlu bir yapıya 

sahiptir. Dikdörtgen formdaki kapağı günümüze ulaşmamış olsa da tonoz örtüsü ile birlikte 

sağlam olarak günümüze ulaşabilmiştir. Sarnıç 5x4 m ölçülerindedir ve ölçülebilen derinliği 5 

m’dir. Sarnıcın eldeki veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile yaklaşık 100 m3 hacme 

sahip olduğu anlaşılmaktadır (Fig. 88). 

TKS-40 

TKY-117 olarak adlandırılan yapının içinde yer alan sarnıç dikdörtgen formdadır. 

Tonozlu bir örtüye sahip sarnıç 5 m derinlik ve 5x4 m genişliğindedir. Sarnıcın uzunluk, 

genişlik ve ölçülebilen derinliği alınarak yapılan hesaplamalar ile yaklaşık 100 m3 hacme 

sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

TKS-41 

TKY-117 yapısının güneyinde bulunan sarnıç torba formlu bir yapıya sahiptir. Ana 

kayanın oyulmasıyla oluşturulan sarnıç 2.30 m derinliğe sahiptir. Sarnıcın ağız kısmına 

ulaşmak için ana kayanın doğu kısmı tıraşlanarak 3 basamaktan oluşan bir merdiven 

yapılmıştır. İçerisinde zemin yüzeyini kaplayacak kadar moloz bulunan sarnıcın ağız çapı 

1.40 m’dir. Eldeki veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile yaklaşık 8 m3 hacme sahip 

olduğu anlaşılmaktadır (Fig. 88). 

TKS-42 

TKY-114 yapısının içerisinde bulunan sarnıç yuvarlak bir ağız kısmına sahiptir. Ağız 

kısmının çevresine kapağın oturtulması için dikdörtgen formlu bir platform hazırlanmıştır. 

Sarnıcın ağız çapı 0.40 m ve ölçülebilen derinliği 2 m’dir. Yapılan hesaplamalar sarnıcın 

yaklaşık 2.5 m3 hacme sahip olduğunu göstermektedir (Fig. 88). 

TKS-43 

TKY-114 yapısının doğusunda bulunan sarnıç ana kaya oyulmasıyla oluşturulmuştur. 

Torba formlu bir yapıya sahip olan sarnıcın derinliği içerisindeki yoğun moloz taştan dolayı 

tespit edilememiştir. Ağız çapı 1.25 m ve ölçülebilen derinliği 2 m olan sarnıcın yapılan 

hesaplamalar yaklaşık 5 m3 hacme sahip olduğunu göstermektedir (Fig. 88). 
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TKS-44 

Sarnıç, TKY-107 yapısının merkezini oluşturan, “b” odasının doğu köşesinde 

bulunmaktadır. Silindirik formlu bir yapıya sahip olan sarnıcın derinliği 4.50 m’dir. Ağız çapı 

1.60 m ve ölçülebilen derinliği 4.50 m olan sarnıcın yapılan hesaplamalar yaklaşık 9 m3 

hacme sahip olduğunu göstermektedir (Fig. 88). 

TKS-45  

Ortak alan olarak kullanıldığı düşünülen mekânın güneybatı yönünde bulunan sarnıç 

torba formlu bir yapıya sahiptir. Ana kayaya oyulan duvarların iç kısmı kırmızı renkli 

sızdırmaz bir sıva ile sıvanmıştır. 0.43x1.15x0.26 m ölçülerinde dikdörtgen formlu kesme taş 

blok ile sarnıcın ağız kısmı kapatılmıştır. Sarnıcın iç haznesi yarısına kadar depozit malzeme 

ile dolu haldedir. Ağız çapı 1.20 m ve ölçülebilen derinliği 2.50 m olan sarnıcın yapılan 

hesaplamalar yaklaşık 7 m3 hacme sahip olduğunu göstermektedir (Fig. 88). 

TKS-46 

TKS-45 sarnıcının kuzey yönündedir. Torba formlu bir yapıya sahip olan sarnıcın ağız 

çapı 1.89 m’dir. Duvarların iç kısmı kırmızı renkli sızdırma sıva ile sıvanmıştır. İçi moloz 

taşlarla dolu olan sarnıcın derinliği ölçülememiştir. Sarnıcın doğu yönünde yer alan 

0.76x1.72x0.34 m ölçülerinde bir kapakla sarnıcın ağız kısmı kapatılmıştır, ancak kapağın 

diğer kısmı günümüze ulaşmamıştır. Sarnıcın 3/
4’lük kısmı depozit malzeme ile doludur. 

Ölçülebilen derinliği 1.20 m olan sarnıcın eldeki veriler ile yapılan hesaplamalar sarnıcın 

yaklaşık 9 m3 hacme sahip olduğunu göstermektedir (Fig. 88). 

TKS-47 

TKY-109 yapısının doğusunda ve Büyük Kilise’nin güneybatısında yer almaktadır. 

Dikdörtgen planlı ve tonoz örtülü bir yapıya sahiptir. Sarnıç ana kayanın tıraşlanmasıyla 

hazırlanan zemin üzerine moloz taşlarla harç kullanılarak örülmüştür. 4.50x7.60 m ölçülerine 

sahip olan sarnıcın, derinliği 6 m’dir. Sarnıcın tonoz örtüsü günümüze ulaşamamıştır. 

Genişliği 0.71 m olan duvarların içi kırmızı renk bir sıva ile sıvanmıştır. Sarnıcın doğu 

duvarında bir adet künk deliği bulunmaktadır. Künk deliğinin kuzey köşesine olan uzaklığı 

3.30 m, ölçüleri 0.50x0.85 m ve dikdörtgen formdadır. Eldeki veriler doğrultusunda yapılan 

hesaplamalar ile sarnıcın yaklaşık 205 m3 hacme sahip olduğu anlaşılmaktadır (Fig. 88). 

TKS-48 

Büyük Kilise’nin güneydoğu köşesinde yer alan bu sarnıcın ağız kısmı dikdörtgen 

olup torba formlu bir yapıya sahiptir. İçi kırmızı renkli bir sıvayla sıvanmıştır. 1.70 m 

derinliğindeki sarnıcın ağız kısmı iki adet dikdörtgen kapakla kapatılmıştır. Kapak ölçüleri 

0.55x 0.90 m’dir. Sarnıcın ağız çapı 1.60 m’dir. Sarnıcın 2/3’lük kısmı depozit malzeme ile 
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dolu haldedir. Yapılan hesaplamalar sarnıcın yaklaşık 12 m3 hacme sahip olduğunu 

göstermektedir (Fig. 88). 

TKS-49 

Büyük kilisenin güneyinde yer alan sarnıç torba formlu bir yapıya sahiptir. Ağız çapı 

2.30 m olan fakat derinliği ölçülemeyen sarnıcın hacmi anlaşılamamaktadır. 

 TKS-50 

TKY-99 yapısının TKY-99g olarak adlandırılan odasının batısında yer alan sarnıç, 

dikdörtgen planlı olup TKS-30, TKS-31, TKS-38, TKS-40, TKS-52 sarnıçlarına benzer 

şekilde tonoz örtülü bir yapıya sahiptir. Sarnıcın moloz taşlarla örülerek yükseltilen 

duvarlarının iç kısmı sızdırmaz kırmızı renk bir harçla sıvanmıştır. Yoğun bitki örtüsü 

sarnıcın algılanmasını güçleştirmektedir.  İçinde sarnıcın yıkılmış duvarlarına ait moloz taşlar 

yer almaktadır. 2.25x5.50 m ölçülerine sahip olan sarnıcın ölçülebilen derinliği 1.5 m’dir. 

Eldeki veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile sarnıcın yaklaşık 18.5 m3 hacme sahip 

olduğu anlaşılmaktadır (Fig. 88). 

TKS-51  

Sarnıç, TKY-38 ve TKY-94 yapılarının batısında, TKY-93 yapısının güneybatısında 

ve TKY-95’in kuzeydoğusundadır. Dikdörtgen planlı olan sarnıç tonoz örtülü bir yapıya 

sahiptir ancak tonoz kısmı günümüze ulaşamamıştır. Tonozun oturduğu kısım 0.77 m’dir. Bu 

kısımla birlikte toplam duvar genişliği 1.32 m’dir. Sarnıç yaklaşık olarak 3.48 m yüksekliğe 

kadar korunmuştur. Yapının duvarları moloz taşlarla harç kullanılarak örülmüştür. Moloz 

taşlar yer yer ana kayanın tıraşlanması ile oluşturulan kısımlara oturtulmuştur. İç kısmında su 

sızdırmaz kırmızı renk bir harç kullanılmıştır. 6.10x5 m ölçülerine sahip olan sarnıcın 

ölçülebilen derinliği 3 m’dir. Eldeki veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile yaklaşık 

91 m3 hacme sahip olduğu anlaşılmaktadır (Fig. 88). 

4. Değerlendirme 

Modern tarihçilerin Bizans olarak adlandırdıkları uygarlık, gerçekte Roma’nın 

kesintisiz olarak, ancak süreç içinde Hıristiyanlaşarak ve kültürel bir değişim yaşayarak 

devam etmesinden ibarettir. İS 330 yılında Konstantinopolis İmparator I. Konstantin 

tarafından Roma İmparatorluğu’nun yeni başkenti olarak ilan ve imar edilmesi, genellikle 

birçok araştırmacı tarafından Bizans’ın başlangıcı için referans noktası olarak kabul 

edilmektedir90. Bu tarihten sonra kiliseler gibi anıtsal nitelikteki ilk dini yapılar görülmeye 

başlanmıştır. Bu tarihten önce Hıristiyanlar “cemaat evi” olarak tanımlayabileceğimiz “oikos 

ekklesia” denilen evlerde ibadetlerini yapmaktaydılar. Bu tip ibadethanelerin bir örneği 

                                                           
90 Mango 2006, 7-9-49. 
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Suriye’de Dura Europostaki kilise-evidir; ancak Likya’da belgelenmiş bir örneği henüz tespit 

edilmiş değildir. 

Likya Bizans Dönemi arkeolojisi ve mimarlık tarihi bakımından Anadolu’nun önem 

taşıyan bölgelerinden biridir. Bölge’de, 4. yüzyıl ortalarından 14. yüzyıla kadar uzanan geniş 

zaman dilimine ait çok sayıdaki yerleşim ve yapı günümüze ulaşabilmiştir. Bu arkeolojik 

varlık, sadece sayısal olarak değil, yapı çeşitliliği ve mimari özgünlük bakımından da eşine az 

rastlanır bir zenginliği barındırmaktadır. Bizans Dönemi yerleşimlerinde, Roma kentlerinde 

gördüğümüz büyük kamu yapıları, heykellerle süslü kent alanları, geniş revaklı ve caddeler 

gibi unsurlar bulunmamaktadır. Onlar artık, merkezinde kilisenin bulunduğu çevresini saran 

konutların ve bunların aralarından geçen yolların geometrik bir plana göre değil, ortaya çıkan 

ihtiyaçlara göre şekillendiği kentlerdir91. 

Çalışmamızın konusunu oluşturan ve ülkemiz topaklarında burada sayılamayacak 

kadar çok sayıda bulunan antik yerleşim yerlerinden Orta Likya sınırları içinde bulunan 

Antalya ile Demre ilçesi yakınlarında, Üçağız mevkiinde yer alan ve günümüzde Kekova 

Bölgesi92 olarak anılan bölge içerisinde Dolichiste (Tersane Koyu) yerleşim dokusunu 

kapsamaktadır. Adanın liman alanı93 ve kıyı yapıları bölgede yaşanan depremlerin neden 

olduğu tektonik hareketler sonucu su altında kalmıştır94. 

Bölgede bilinen en eski arkeolojik kanıtlar Helenistik Dönem’de görülmeye başlanan 

mimari yapılanmadır95. Ancak bu yapılanma bölgenin savunmasına yöneliktir96. Muhtemelen 

gözetleme ve erken uyarı sisteminin bir parçası olan güçlü duvarlara sahip kule yapısı, 

Teimiusa, Simena ve Kekova’yı içine alan bölgenin batı bölümü ve Kekova Adası’nın 

güneybatı bölümünü aynı anda görebilmektedir. Tüm bu alanları görebilmesinin yanı sıra, çok 

sayıda keskin kayalıkları ve dik yamaçları olan adanın bu bölümünde yer alan ve liman işlevi 

gören doğal koy, anakaradan kuleye ulaşımı sağlayan teknelerin yanaşabilmesi ve teknelere 

barınak sağlaması bakımından da tercih edilmiş olmalıdır. Söz konusu doğal koy, bölgede 

birçok yıkıcı deprem yaşanması ve büyük yıkımlara uğramasına rağmen aynı gerekçelerle 

                                                           
91 Mango 2006, 27. 
92 Kekova Bölgesi adı, 18.01.1990 tarih ve 90/77 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 258.30 km2 alanı kaplayan      

alandır. “Kekova Özel Çevre Koruma Alanı” olarak ilan edilmiş olan Kekova Adası, Simena (Kaleköy), 

Teimiusa (Üçağız), Aperlai (Sıcak İskelesi), Akvaryum Koyu ve Gökkaya Koyunu da içine alan bölgenin genel 

adıdır. Bkz. Aslan 2016, 2. 
93 Tersane koyu yerleşimi içerisinde yer alan liman yapıları adanın bu kısmının önemini ortaya koymaktadır. 

Bkz. Aslan 2009, 9-21; 2011-9, 211-135;2010, 257-272; 2014b, 58-75; 2015a, 321-369; Aslan – Kılıç 2016, 27-

49. 
94 Detaylı bilgi için Bkz. Çalışmanın “2.1. Coğrafi – Topografik Özellikler” bölümü. 
95 Aslan 2016, 80. 
96 Yerleşim yerlerinin merkezi dışında kendi sınırları içerisinde daha küçük yerleşim birimleri, kaleler ve 

gözetleme kuleleri ile kontrol edilmesi ve korunması Helenistik Dönem’de yaygın bir olgudur. Bkz. Koparal 

2012, 139-146.  
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sonraki dönemlerde de liman alanı olarak kullanılmıştır. Tüm bu süreç içinde birçok yapı 

kısmen ya da tamamen işlevini yitirmiş, birçok yapı ise dönüştürülerek ya da onarılarak 

kullanılmaya devam etmiştir.  

Yerleşim yerini oluşturan topoğrafya ilişkisine dair bir çalışma farklı dönemlerde 

insanların tercihlerini ve yerleşim dokusunu ortaya koymaya yarayacaktır. Kekova Adası 

Tersane Koyu yerleşimi belirli bir kentsel tasarıma göre kurulmuş değildir. Zamanla, ortaya 

çıkan gereksinimler doğrultusunda organik biçimde gelişmiştir. Ada üzerinde kıyıdan iç 

bölgelere doğru uzanan yapılar, topografya ve iklim özelliklerine uygun olarak konumlanmış 

ve yerleşim ana merkezden başlamak suretiyle saçaklanmaya başlamış, dağınık bir düzene 

doğru dönüşüm geçirmiştir. Konut gruplarının arasından dar ve düzensiz sokaklar geçmekte, 

herhangi bir meydan ya da kamusal alan bulunmamaktadır. Toplumların kendi kültürlerini 

oluşturduğu, yaşattığı yerleşimler, o çevrenin çevresel özellikleri ile biçimlenirler97. Geç 

Antik Çağ içerisinde Kekova Adası Dolichiste yerleşimi konutları incelendiğinde, düzgün bir 

plan şeması ile inşa edilmediği, evlerin dışa açık olduğu ve ev cephelerinin doğrudan 

sokaklara açıldığı görülmektedir. Konutlar kare, dikdörtgen veya bazen de bir duvarının ana 

kayaya yaslandığı ve ana kaya ile şekillenen çokgen şeklinde topografyaya uygun tek katlı ve 

çok katlı olarak planlamıştır. Ayrıca evler genel olarak ana oda ve bu odanın etrafını saran 

daha küçük odalardan oluşmaktadır. Duvar cephelerini oluşturan pencere ve kapı gibi mimari 

unsurların üzerinde herhangi bir motif bulunmadığı cephelerin sade yapıldığı görülmektedir. 

Konutların planını anlamak için yapıların duvarlarının evrelerini, evre farklılıkları temel 

alınmıştır. Evre farklılıklarını duvarların ana duvara kesişme noktalarından, temellerinden, 

taşların gelişi güzel örgüsünden ve kapı ile pencerelerin konumunu fazla önemsemeksizin 

simetrik olmayan bir şekilde eklenerek örülmüştür98.   Ada üzerinde Tersane Koyu 

yerleşimini çevreleyen herhangi bir sur düzenlemesi bulunmamaktadır. Ada üzerinde 

yerleşimi oluşturan yapıların çatılarına ve ikinci katlarına ilişkin ahşap hatıl yuvaları 

günümüzde halen görülebilmekte olup, bazı yapıların kesme taş blok ve moloz taşlar ile 

oluşturulmuş cepheleri hala ayaktadır. Cepheleri ayakta olan az sayıdaki bu yapıların pencere 

ve kapıları in-situ olarak görülebilmektedir. Yerleşim dokusunu oluşturan yol günümüzde 

kısmen de olsa tespit edilebilmekte olup, kuzey yerleşim de terasa ulaşımı sağlayan ve deniz 

seviyesinden başlayarak üst taraflara kadar ulaşan, ana kayanın tıraşlanması ile oluşturulmuş 

merdiven yapıları bu dokuyu desteklemektedir. Genel anlamda gerek fiziksel çevre etkisine 

                                                           
97 Akı – Yüksel, 1996, 1-14. 
98 Duvarların evre farklılıkları gibi unsurlardan yapıların planını anlamak için yapılan çalışmaların daha fazlası 

için bkz. Durugönül 2007, 13-21. 
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gerekse iklimsel koşullara bağlı olarak sokak düzenlemesi dar bir şekilde yapılmıştır. 

Yerleşim alanının sokak siluetini oda duvarların sade duvarları oluşturmaktadır. Ayrıca 

peristyl düzenlemesi Geç Roma döneminde yaygınlaşmakta ve evlerde lüksü işaret 

etmektedir99. Tersane Koyu yerleşimi içerisinde bu düzenleme konutlarda görülmemektedir. 

Ada üzerinde su kaynağı bulunmamaktadır. Bunun neticesinde su ihtiyacı ana kayaya 

oyularak inşa edilen sarnıçlar sayesinde sağlanmaktadır. 

Kiliseler, Roma mimarlığının sivil yapıları olan bazilikalar örnek alınarak inşa 

edilmiştir. Pagan tapınaklarının tersine büyük kalabalıkları içine almak amacıyla tasarlanan bu 

yapılar, doğu-batı doğrultusunda inşa edilmiş, doğu ucunda yarım daire şeklinde bir apsisi 

bulunan, çoğunlukla sütun dizileri ya da taş örgü payelerle üç nefe ayrılmış, ahşap örtülü 

yapılardır. Bazilikal plan tipi, 4. yüzyıldan 6. yüzyılın sonlarına kadar en yaygın kilise tipi 

olmuştur. Likya bölgesinde de çoğunlukla 5-6. yüzyıllara tarihlenen kiliselerin çok önemli bir 

kısmı bu plan tipinde inşa edilmişlerdir. Genel plan şeması büyük ölçüde standartlaşmış olsa 

da bazilikal planlı kiliseler ayrıntılarında çeşitlenir. Likya’da farklı biçimler ve bölgeye özgü 

nitelikler gösterir. Bu çeşitliliği özellikle bazilikal kiliselerin doğu ucunda yer alan apsis ve 

bema düzenlemelerinde görmekteyiz. Likya Bölgesi kiliselerinde apsisin iki yanında bulunan 

prothesis ve diakonikon mekanları sınırlı sayıda örnekte tanınmaktadır100. Kekova 

territoriumu içerisinde yer alan her iki kilisede de bu özellik görülmemektedir. Likya 

Bölgesi’nde apsisin iki yanında köşe odası olmayan kiliseler daha yaygındır101. Likya 

bölgesinde belirlenen Erken Dönem yapılarının neredeyse tümü üç neflidir102. Andriake’deki 

kiliselerin bazilikal planlı yapılarının tasarım şemasına uygun olarak, yan nefler orta nefin 

yarısı kadar genişliktedir. Bu özellik Kekova Tersane Koyu kiliseleri içinde geçerlidir. 

Kırsal alanlar her dönemde kentsel merkezlerin desteklenmesi anlamında önemli rol 

üstlenmiştir. Bilimsel çalışmalar kırsal alanların tasarım ve düzenlemelerine ilişkin 

değerlendirmeleri genellikle kentsel düzeydeki yorumların ötesine geçmemektedir. Kekova 

Adası, kırsal yerleşimler için mini laboratuvar niteliği taşımaktadır. Her ne kadar Helenistik 

döneme inse de “kendini gerçekleştirme” ve gelişim sürecini Geç Antik-Erken Hıristiyanlık 

Dönemi arasında tamamlamıştır. Ancak en olgun dönemi yine Erken Hıristiyanlık dönemi 

                                                           
99 Zeyrek 2005 49. 
100 Tekinalp 2000, 294. 
101 İskender Bazalikası (6. yy), Kydna’daki bazalikanın birinci evresinde (6. yy), Aperlai Yukarı Kilise (6. yy), 
Kyaneai A (5. yy) ve B Kilisesinde (6. yy), Xanthos Doğu Kilisesi’nde (30), Gürses (6. yy), Limyra’da Kale İçi’ndeki 
Kilise (6. yy), Arykanda’nın 2 km güneydoğusundaki surlu yerleşimde yer alan dört kilise (6. yy), Idyros’daki kilise 
(6. yy), Sura Ova (6. yy) ve Vadi (6. yy) kiliselerinde yan neflerin doğusunda köşe odaları yoktur. Bkz. Tekinalp 
2000, 295.  
102 Tekinalp 2000, 292. 
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olarak ifade edilebilir. Kuşkusuz gelecekte bu alanlarda yapılacak çalışmalar ile daha nitelikli 

bilgiler elde edilebilecektir. Kekova Adası’nın jeomorfolojik yapısı, düzenli bir şehir 

planlamasını mümkün kılmamaktadır. Antik Çağ’da teknolojik imkanların da sınırlı olması 

göz önünde bulundurulduğunda doğaya müdahalenin oldukça güç olduğu açıktır103. Kekova 

Adası’ndaki yerleşimin arazinin yapısı gereği belirli bir plana sadık kalınmadan şekillendiği 

anlaşılmaktadır. 

Bu çalışmada kırsal alan arkeolojisi bağlamında ve yerleşim sorunsalı açısından “terra 

incognita” niteliğinde, az bilinen/ihmal edilmiş bir yerleşim yeri olan Kekova Adası mercek 

altına alınmıştır. Ada özellikle Helenistik Dönem’den itibaren çevresel konumuyla Akdeniz 

ticaret ağının ortasında yer aldığı bir periferi addedilmektedir. Ada engebeli bir topografyada, 

kıt kaynakların akıllıca yönetildiği mekânsal dokulara sahiptir. Ada üzerinde Roma 

döneminden beri tanınan köy tipi ya da dengi ölçekteki süreklilik arz eden yerleşim tipine 

(deme) rastlanmaktadır. Antik dönemlerden itibaren, yerleşim birimlerinin seçiminde 

savunmaya elverişli konum, topografik kısıtlar, ulaşım ve haberleşme ağlarına ve su 

kaynaklarına fiziksel yakınlık, tarımsal potansiyel gibi konular büyük önem arz etmektedir. 

Benzer durumun, araştırma kapsamındaki yerleşim için de geçerli olduğu gözlemlenmiştir. Bu 

amaçla, genel arazi taramasında, yerleşim desenindeki değişimleri yansıtan ve öncesinde 

ayrıntılı çalışılmaları yapılmamış olan Kekova Adası Tersane Koyu (Dolichiste) yerleşimi ele 

alınmıştır. Yerleşimin organizasyon biçimi, etki alanı, çevresel faktörler ve insan etkisi, başta 

mimari öğeler olmak üzere niceliksel ve karşılaştırma metotları yardımıyla incelenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103 Koparal 2012, 139-146.  
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Figür 1: Kekova Bölgesi. 

 

Figür 2: Kekova Adası yerleşim alanları. 

 

Figür 3: Tersane Koyu yerleşimi. 
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Figür 4: Kekova Adası ve Tersane Koyu liman alanı. 

 

Figür 5: Tersane Koyu yerleşim dağılımı. 

 

Figür 6: Doğu Akdeniz’de İÖ 500-İS 1000 yılları arasındaki deprem frekansı. 

 

 

Figür 7: Göreceli Deniz Seviyesi değişiminin şematik gösterimi. 
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Figür 8: TKY-1 – TKY-10 Genel yapı planı. 

 

 

 

 

 

 

Figür 9: TKY-11 – TKY-27 Genel yapı planı. 



118 
 

 

25  

Figür 10: TKY-28 – TKY-44 Genel yapı planı. 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 11: TKY-45 – TKY-69 Genel yapı planı. 
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Figür 12: TKY-70 – TKY-83 Genel yapı planı. 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 13: TKY-84 – TKY-105 Genel yapı planı. 
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Figür 14: TKY-106 – TKY-112 Genel yapı planı. 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 15: TKY-113 – TKY-115 Genel yapı planı. 
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Figür 16: Hellenistik Kule yapısının batıdan görünümü. 

 

Figür 17: TKY-1 Hava fotoğrafı. 

 

Figür 18: TKY-2 Kuzeyden genel görünüm. 

 

Figür 19: TKY-3 Kuzeybatıdan merdiven detay görünümü. 
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Figür 20: TKY-4 Doğudan görünüm. 

 

Figür 21: TKY-5 – TKY-6 Kuzeyden görünüm. 

 

       Figür 22: TKY-7 Güneyden görünüm. 

 

Figür 23: TKY-8 Güneyden görünüm. 
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Figür 24: TKY-9 Güneydoğudan görünüm. 

 

Figür 25: TKY-10 – TKY-11 Güneyden görünüm. 

 

Figür 26: TKY-12 Güneyden görünüm. 

 

Figür 27: TKY-13 Batıdan niş detay görünüm. 
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Figür 28: TKY-14 Batıdan görünüm. 

 
Figür 29: TKY-15 Güneyden görünüm. 

 

Figür 30: TKY-18 Duvar detay görünüm. 

.  

Figür 31: TKY-19 Güneyden görünüm. 
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Figür 32: TKY-20 Kuzeydoğudan genel görünüm. 

 

Figür 33: TKY-21-32 Genel görünüm. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figür 34: TKY-29/32 Kuzeyden görünüm. 
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Figür 35: TKY-33 Güneybatıdan genel görünüm. 

 

Figür 36: TKY-34 Kuzeyden genel görünüm. 

 

Figür 37: TKY-35 Kuzeyden genel görünüm. 

 

Figür 38: TKY-36 Batıdan genel görünüm. 
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Figür 39: TKY-37 Kuzeyden görünüm. 

 

Figür 40: TKY-38 Yapı cephesi ve sarnıç. 

 

Figür 41: TKY-39 Güneyden genel görünüm. 

 

Figür 42: TKY-40 Güneyden genel görünüm. 
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Figür 43: TKY-41 Apsidal bölüm detay görünüm. 

 

Figür 44: TKY-42-43-44 Duvar kalıntıları. 

 

Figür 45: TKY-45 Doğudan genel görünüm. 

 

Figür 46: TKY-46 Batıdan görünüm. 
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Figür 47: TKY-47 Batıdan görünüm. 

 

Figür 48: TKY-48 Batıdan görünüm. 

 

Figür 49: TKY-49 Batıdan görünüm. 

 

Figür 50: TKY-50 Sarnıç batıdan detay görünüm. 
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Figür 51: TKY-51 Rıhtım duvarı sualtı görüntüsü. 

 

Figür 52: TKY-52-53 Batıdan görünüm. 

 

Figür 53: TKY-54 Batıdan görünüm. 

 

Figür 54: TKY-55-59 Yanındaki Sarnıç’ın batıdan görünümü. 



128 
 

Figür 56: TKY-60 Güneyden görünüm. Figür 57: TKY-61 Güneyden görünüm. 

Figür 58: TKY-62 Batıdan görünüm. Figür 59: TKY-68 Kuzeyden görünüm. 

Figür 60: TKY-71 Batıdan görünüm. Figür 61: TKY-73 Kuzeyden görünüm. 

Figür 62: TKY-74 Kuzeyden görünüm. Figür 63: TKY-76 Doğudan görünüm. 
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             Figür 64: TKY-77 Batıdan görünüm. Figür 65: TKY-78 Güneyden görünüm. 

Figür 66: TKY-80 Doğudan görünüm. Figür 67: TKY-81 Batıdan görünüm. 

Figür 68: TKY-84 Doğudan görünüm. Figür 69: TKY-86 Kuzeyden görünüm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
            Figür 70: TKY-87 Batıdan görünüm. 

Figür 71: TKY-93 Kuzeyden görünüm. 
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Figür 72: TKY-94 Güneyden görünüm. Figür 73: TKY-95 Kuzeyden görünüm. 

Figür 74: TKY-97 Batıdan görünüm. Figür 75: TKY-100 Batıdan görünüm. 

Figür 76: TKY-101 Kuzeyden görünüm. Figür 77:  TKY-107 Kuzeyden görünüm. 

Figür 78: TKY-117 Doğudan görünüm. Figür 79: TKY-118 Batıdan görünüm. 
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Figür 80: TKY-119 Güneyden görünüm. 
Figür 81: ŞAPEL Batıdan görünüm. 

Figür 82: Manastır doğudan görünüm. 

 
Figür 83: Liman Kilisesi 

 
Figür 84: Büyük Kilise güneyden görünüm. 
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Figür 85: Büyük Kilise plan. 

  
 

Figür 86: Manastır kesit. Figür 87: Şapel kesit. 
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Figür 88: Sarnıçların kapasite ve formu. 

 

 
Figür 89: Helenistik Kule detay. 
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Figür 90: Tersane Koyu genel model görünümü. 

 

 

Figür 91: TKY-1 Yazıt detay çizim. 

          

Figür 92: TKY-45 Genel plan. 
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Figür 93: TKY-37 Plan detay.     Figür 94: TKY-33-34-35 Genel plan. 

Figür 95: TKY-2 Genel plan. 
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Figür 95: Büyük Kilise mimari plastik parçalar. 

 

Figür 96: Şapel genel görünüm. 
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