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Phaselis antik kentinin girişinde Kuzey Yerleşim Bölgesi-Akropol’ün güney eteklerinde yer
alan ve daha önceki araştırmacılar tarafından teras duvarları ve sahip olduğu yivli sütun
buluntularından dolayı tapınak olarak tanımlanan yapı kalıntıları Ocak 2019 daki hortum ve
fırtına sonrasında daha önce yoğun olan bitki ve ağaçların altından daha da ortaya çıkmış ve
belirginleşmiştir. Bu hortum yoğun yapı ve ana kaya, kaya kalıntısından dolayı kökleri derine
inemeyen birçok ağacı köklerinden kopartarak devirmiştir. Açılan alanda daha önce bütünü
algılanamayan yapı elemanı görünür ve okunur hale gelmiştir. Devrilen ağaçların kökleri
arasında daha önce görünmeyen küçük yapı kalıntıları ve buluntular açığa çıkmıştır. Birkaç
ağaç köklerinin arasında yoğun Amphora dipleri ve diğer keramik parçaları bulunmuştur.

Günümüzdeki yoldan geçerken bir istinat, teras duvarı üzerinde yer alan yapı kalıntıları eğimli
bir arazi üzerine dağılmış durumdadır. Kentin Helenistik Yerleşim yeri olarak tanımlanan
Kuzey Akropol bu alanın üstünde yer almaktadır. Zamanla buradan Kuzey Akropolün
yamaçlarından kopan büyüklü küçüklü kaya parçaları ve yapı kalıntıları aşağısından yer alan
tapınak alanını tahrip etmiştir. Günümüzde Tapınak kalıntılarının hemen üstünde yukarı
Akropol den kopan oldukça büyük bir kaya ve daha küçük kaya parçaları bulunmakta
diğerleri ise ağaçlar tarafından engellenmektedir. Zaman içerisinde oluşan bitkiler
Akropolden akıp gelen kalıntılar ve kaya parçaları bu alanı ve tapınağı doldurmuştur. Bu
süreç içerisinde yapı elemanlarında da çözülmeler ve dağılmalar meydana gelmiştir.
Yüzeydeki yapı malzemelerin yoğunluğunun azlığı dikkate alındığında olasılıkla yapı
elemanlarının yapının işlevini yitirmesi sonrasında Antik ve Geç Antik Çağ da devşirme
malzeme olarak Kuzey Liman Hamamı gibi geç dönem yapılarında kullanıldığı
düşünülmektedir. Yapılan gözlemlerde birkaç yapıda caddede da benzer nitelikte yapı
malzeme parçalarının kullanıldığı görülmüştür.
Günümüzde hortum sonrasında açığa çıkan bir temenos duvarı ile sınırlanan alanda bulunan
sütün gövde parçaları bir doğrultuyu tanımlamakla birlikte yapı ile ilgili sağlıklı bilgiler ve
veriler ancak araştırma ve kazı çalışması sonrasında olarak ortaya çıkarılabilinir. Bu
doğrultuda öncelikle alanda yapılan temizlik çalışmaları bitki ve köklerin
uzaklaştırılmasından sonra mevcut durumun belgelenmesi yapılarak başlanılması
öngörülmüştür.
Bilimsel çalışma ile yapıdan elde edilecek olan veriler tarihsel süreç içerisinde kentin mimari
dokusu, tarihi, sosyo- kültürel yaşamı, topografyasına kadar birçok alandaki boşluğu
dolduracak hem teorik bilgi hem görsel anlamada katkı sağlaması düşünülmektedir.
Bu bilimsel kazı çalışması ile alanda Tapınak kalıntısı olarak tanımlanan yapı bölümleri ile
toprak altında devam eden mimari elemanların çevresi ile birlikte diğer buluntularda

belgelenerek ve incelenerek kayıt altına alınması düşünülmektedir. Ölçüm ve çizim
çalışmaları paralelinde güncel dijital belgeleme, hava araçları ile belgeleme yöntemleri
uygulanması düşünülmektedir. Çıkan mimari veya daha küçük buluntular konumları kotları
nitelikleri dikkate alınarak belgelenecektir.
Temmuz ayında yürütülen yüzey araştırması kapsamında hortum sonucu farklı alanlardan
koparak gelen ağaç kalıntıları dallar kökler gerektiğinde boyutları küçültülerek
uzaklaştırılmış, Bu çalışma sırasında ağaçların köklerinde yoğun olarak bulunan keramik
buluntular korunmuştur.

Belgeleme çalışmaları ile birlikte dron ve ORTO fotolar yardımı ile güney batı Temonos
duvarı çizilmiştir.

Toplamda yaklaşık 45mx75m ölçülerinde bir alana dağılmış olan yapı elemanları günümüzde
otoyoldan başlayarak Akropole yükselen farklı eğimlerde ortalama 18 derece, %32 eğimli bir
arazi üzerinde yer almaktadır. Belli bir şev ile giden alan Akropol doğru daha sarp ve dik
kayalar ile yükselmektedir. Günümüzde Kuzey-Akropol alanında görünür çok fazla yapı
tanımlanamamıştır. Ancak konumu ve bakışımı-manzarası dikkate alındığında AskeriKurumsal yapıları kapsadığı düşünülmektedir. Daha önceki araştırmacılar bu yapıların dışında
erken döneme tarihlendirile bilinecek kutsal su kaynağından bahsetmektedirler. Özellikle
Lykia dini mimarisinde, tapınaklarda su, su kaynağı önemli bir öge olarak ele alınmaktadır.

Güney ve Doğu yönde okunabilen teras- istinat-temenos duvarı üzerinde ayrıca dört farklı
kotlarda daha teras üzerine yerleştirilen yapının günümüzde gözlemlenen en yüksek yapı
yüzeyi, kuzey-doğudaki sütun tamburunun üstü yoldan yaklaşık 10,5 m yükselmektedir.
Güneydeki birinci temonos-teras duvarı yaklaşık 4.3m lik kısmı insitu okunabilmekte, batı
tarafından gelen duvar yüksekliği dikkate alındığında ise duvarın en az yaklaşık 6.6m
yüksekliğe kadar devam ettiği düşünülmektedir. Sadece tek sıra duvar taşları okunabilen
ikinci teras duvarı yol kodundan yaklaşık 5.8m, üçüncü 6.6m, dördüncü 7.2m, beşinci teras

duvarı 8.5m yüksekliğinde yer almaktadır. Toprak üstünde sadece bir taş sırası görünen bu
duvarların tam işlevi anlaşılamamaktadır.

Bazı terasların alt temonos duvarının yüksekliğinin altında kalmaları bunların en azından bir
kısmının temonos duvarının yüksekliğini yitirmesinden sonra inşa edilmiş olabileceği veya
bunların yine bir kısmının teras duvarlarının alt yapıları- temel taşları olabileceği yönünde
düşünceyi geliştirmektedir. Diğer bir öngörüde bunların daha erken bir dönemde ilk
teraslamalar ait olabileceği düşüncesidir. Ancak bunların yapı ile ilgili bağlantıları ve tarihsel
süreç içerisindeki değişimleri ve işlevleri kazı ve araştırmadan sonra açıklığa kavuşacağı
düşünülmektedir. Alanda Akropolden kopup gelen Jura-kireçtaşının yanında bölgeye özgü
Traverten Breşi olarak adlandırılan bir taş türü vardır. Temel seviyesindeki taşlarda daha çok
kaba yonuya uyun Jura, dütün ve diğer yapı elemanlarında ise tarverten kullanıldığı
gözlemlenmiştir.
Alanın doğu tarafında altı ağaç kökleri arasında, altında sektörlere göre numaralandırılan
keramik buluntuları ise tapınak stylobat –oturma düzleminin altında yer almaktadır. Bunlarda
yol koduna göre sektör1 yaklaşık 4m, sektör2 4.4m, sektör3 6.24m, sektör4 6.93m, sektör5
5.5m, sektör6 4.3m yüksekliğinde yer almaktadır. Alanın faklı kotlarına ve konumlarına
düzensiz bir şekilde dağılmış olan keramik gurupları tapınağa göre daha alt kotlarda olasılıkla
kendi döneminde tüm alana yayılmış olmalıdırlar. Ancak daha sonra zamanla yükselen
dolgunun üstünde oluşan ağaç ve kökleri bunları sarmalayıp eğimli olan alanda akıp yok
olmalarını engellemiştir. Buluntular tapınak alanı ile bağlantısı nitelik, form malzeme gibi
özellikleri dikkate alınarak doktora öğrencisi Uğurcan Orhan tarafından ayrıca bir bilimsel
çalışma ile araştırılmaktadır. Alan ve yapı kazı sonrası tek yapı ölçeğinin dışında çevresi ile
birlikte kentsel ölçekte, Nekropol, Lagün, Akropol, Limanlarla birlikte yorumlanması
Phaselis’in geçmişini anlamak açısından önemlidir.

Yüzey araştırması ikinci etabında ara ara yapılan bitki temizliği sonrasında tapınak alanı
kısmen de olsa açığa çıkarılmış ve ilk belgeleme kazı için hazır hale getirilmiştir.

07.08.2019
Araştırma kazısının ilk günü temizliği yapılan alanda tapınağın yakın çevresi ile birlikte
belgeleme çalışmaları; hale hazırdaki durumu, yükseklik-kotları, görünen sütunların kotları,
toprağın kotu alınmış, bunlar daha önce teras duvarı-temonos duvarları ile bağlanmış,
yaklaşık bir plan şeması yapılmıştır. Daha önce dron yardımı ile alınan hava fotoğrafı
üzerinden kroki planı çıkarılmıştır. Çalışma için alanın doğusunda sütunların varlığından
dolayı yapının girişinin olduğu düşünülen kısımdan başlanılması önerilmiştir. Üç sütun
dizisinin ve ayrıca çok sayıda sütun parçalarının bulunduğu yaklaşık 7x 12 m2 alanda çalışma
öngörülmüştür. Belirlenen alan daha detaylı temizlenerek çevrelenmiştir.
Toprağın en üst humuslu-bitki altı kısmı alınmaya başlanılmıştır. Görünen sütun tamburları,
parçalarının etrafları temizlenmiştir. Çalışmaya 2 işçi 3 doktora öğrencisi katılmıştır.

08.08.2019
Toprağın en üst humuslu-bitki altı kısmı toprak gevşetilerek alınmaya başlanılmıştır. Bu üst
katmanda daha çok üst Akropolden kayıp gelen farklı ölçülerde taş ve bitki örtüsü, kökleri
görünen sütun tamburları, dikkatle temizlenmiştir. Çalışma kuzey-doğu bölümünden
başlayarak güneye doğru devam etmiştir.
Çalışmaya 2 işçi 3 doktora öğrencisi katılmıştır.

09.08.2019
Devam eden alan çalışmasında ince bir katman toprak daha alınmış ikinci sırada bulunan
sütunun arka-batı tarafında oldukça yakın bir mesafede, daha alt kot da eğik bir vaziyette bir
parça yivli sütun ortaya çıkmıştır. Bu sütun parçası olasılıkla öndeki sütunun üst tamburuna
veya yakındaki başka bir sütuna ait olmalıdır. Sütunun doğu bölümünde temizlik yapılmış
diğer yüzeylerinde koruma amaçlı toprak tabakası bırakılmıştır.
Çalışmaya iki işçi ve dört doktora öğrencisi destek vermiştir.

15.08.2019
Çalışma alanında kuzey-doğu bölümünde baştan gelerek bir alt çalışma katmanına inilmiş ve
aynı düzlemde devam etmesi öngörülmüştür. Üst deki akıntı ile gelen moloz dolgulu toprak
yerine daha küçük taşlar ile dolu daha açık renk toprak katmanına ulaşılmıştır. Çalışmada
sütunların etrafında koruma amaçlı bir katman toprak bırakılmıştır. Oldukça fazla tahribata
maruz kalmış olan sütunların yüzeylerinde parçalanmalar mevcuttur.
Çalışmaya iki işçi ve dört doktora öğrencisi destek vermiştir.

16.08.2019
Belirlenen kazı alanında tekrar kuzey-doğu bölümünde baştan gelerek bir alt çalışma
katmanına başlanılmış aynı düzlemde devam etmesi öngörülmüştür. Bu katmandan
başlayarak daha fazla küçük kiremit ve keramik parçalarına rastlanılmıştır. Amphora, tabak,
künk, kiremit, pişmiş toprak levhalar ortaya çıkmıştır.
Çalışmaya iki işçi ve dört doktora öğrencisi destek vermiştir.

19.08.2019
Güneye doğru devam eden çalışmada birinci kuzey sütun sıralarından sonra basamak
yapılarak bir alt kot da devam edilmiştir. Yüzeyde görünen sütun tamburlarının altında tekrar
sütun tamburları ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 103-105 cm uzunluğundaki görünür olan yivli
tamburların altındaki sütunlarında yine aynı düzende devam ettiği belgelenmiştir. Yüzeydeki
bölümleri yivleri ve dış perdahları oldukça tahrip olmuş olan sütunların toprak altında kalan
kısımları oldukça iyi durumdadır. Yivleri daha okuna bilinir ve çatlakları daha azdır. Toprak
katmanı bunları hem iklim-hava şartlarından, hem yangın ve Akropolden kopup gelen taş gibi
afetlerden hayvanlardan korumuştur. Ancak yoğun bir Orman-agaç dokusunun içerisinde
kalan alanda, toprak altında en çok onları sarmalayan kılcal kökler zorlamıştır.

Dışarda kalan kısımlar ayrıca yosun, alg gibi micro düzeyde yüzey kayıplarına ile birlikte
havadaki Karbon, Sülfür gibi tuz ve asitlerin etkisiyle renk değişimleri tekrarlanan patina
kayıplarına maruz kalmıştır.
Çalışmaya iki işçi ve dört doktora öğrencisi destek vermiştir.

20.08.2019
Alanda sabah yapılan çalışmada az bir katman daha inilmiş bu düzlemde toprağın içinde
küçük ölçekli iç ve dış bükey profilli bir mimari buluntu açığa çıkarılmıştır. Bir yüzeyi
tamamen kırık olan mimari buluntu yaklaşık 20 x30 cm ölçülerindedir.

Geniş bir alana yayılmış olan mimari buluntular yapının işlev veya görünüşü, planı gibi
mimari formu çevresi ile ilişkileri hakkında net bir bilgi sunmamaktadır. Toprak üstünde
kalan yetersiz sayıda buluntular alanda geçmişte anıtsal bir yapının varlığını göstermekle
birlikte Dor Sütunları dışında fazla bir bilgi sunmamaktadır. Ulaşılamayan buluntuların bir
kısmı zemin toprak altında ve olasılıkla büyük bir bölümünde devşirme malzeme olarak
kentin geç Antik Çağ yapılarında kullanılmıştır. Alanın doğusunda farklı kotlarda bulunan
keramik gurupları ve teraslamalar ayrıca çok işlevli bir alana işaret etmektedir.
Zemin, toprak altındaki insitu veya dağılmış mimari buluntulara kazı yardımı ile ulaşılması
öngörülmektedir. Fakat veri karmaşıklığı ve yapının bilinmeyen zemin kodu göz önüne
alındığında alanın taranması gündeme gelmektedir.

Yeraltı araştırmaları mimari buluntuların tespiti için çoklu elektrot ölçüm alan rezistivite
yöntemi ile belgeleme çalışmalarına başlanılmıştır. Kuzey-güney yönünde devam eden
birbirine yaklaşık 5m ara ile paralel, lineer hatlarda 5m de bir zemine toprağa çakılan

elektrotlar yardımı ile ölçüm yapılarak alan taranmıştır. Bir lineer doğrultuda 7 adet elektrot
zemine çakılmıştır. Bu işlem güneye doğru sekiz defa tekrarlanmıştır. Her işlem en az üç saat
zaman gerektirmiştir, verileri alan yüzeyi ile ilişkilendirmek ve olası buluntuların yer tespiti
için Cors-GPRS ile her elektrotun ayrıca koordinatları alınmıştır. Daha sonra her iki yönde
alınan bu veriler karşılaştırılarak alanın toprak altındaki jeo-fiziki durumu olası yapı
kalıntılarının yerlerinin tespiti plan, kot gibi bilgilerine ulaşılması öngörülmektedir.
Dışarıdan gelen iki kişilik ekibe ek olarak iki işçi ve dört doktora öğrencisi destek vermiştir.

21.08.2019
Yeraltında devam eden mimari buluntuların tespiti için çoklu elektrot ölçüm alan rezistivite
yöntemi ile belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir. Doğu-batı yönünde devam eden
birbirine yaklaşık 7m ara ile paralel, lineer hatlarda 2m de bir zemine toprağa çakılan
elektrotlar yardımı ile ölçüm yapılarak alan taranmıştır. Bir lineer doğrultuda 56 adet elektrot
zemine çakılmıştır. Bu işlem güneye doğru üç defa tekrarlanmıştır. Her işlem en az üç saat
zaman gerektirmiştir, verileri alan yüzeyi ile ilişkilendirmek ve olası buluntuların yer tespiti
için Cors-GPRS ile her elektrotun ayrıca koordinatları alınmıştır. Daha sonra her iki yönde
alınan bu veriler karşılaştırılarak alanın toprak altındaki jeo-fiziki durumu olası yapı
kalıntılarının yerlerinin tespiti plan, kot gibi bilgilerine ulaşılması öngörülmektedir.

22.08.2019
Alandaki çalışma güneye doğru devam etmiş yüzeyde toprağın üzerinde devrilmiş olarak
duran sütun tamburunun batıya doğru devam eden diğer parçaları açığa çıkarılmıştır. Ayrıca
doğu tarafında bir altkotda önünde başka bir mimari eleman açığa çıkarılmıştır. Alanın güney
ucundan hem batıya hem doğuya doğru bir temzlik çalışması daha yapılmış burada toprak
üstünde okunamayan taşların sınırları gözlemlenmiştir.
Çalışmaya beş öğrenci katılmıştır.

23.08.2019
Bugün alanda sadece belgelemeye yönelik bir çalışma yapılmıştır: Dron yardımı ile tapınak
alanının çevresi ile birlikte güncel hava fotoğrafları çekilmiş, Cors GPRS sistemi yardımı ile
alandaki buluntu, teras duvarların koordinatları belirlenmiş ve autocad programına
aktarılmıştır. Tüm veriler karşılaştırılarak alanın vaziyet planı çıkarılmıştır.

26.08.2019

Haftanın ilk günü yapılan çalışmada araştırma alanın doğu batı bölümünde oluşturulan
basamağın devamı yaklaşık 120x 2.40 alanda yaklaşık 28cm lik bir toprak tabakası daha
alınmıştır. Çalışmada yoğun kiremit parçalarına az miktarda keramik, Ampfora dip parçasına
rastlanılmıştır. Ele geçen kiremit parçaları bir bütünü verebilecek kadar büyük olmamasına
rağmen profil parçalarından kısmi restitüsyon yapılabilinir niteliktedir.
Çalışmaya 3 işçi 3 doktora öğrencisi katılmıştır.

27.08.2019

Çalışmada güney bölümündeki son taban seviyesinden biraz daha aşağıya inilerek (yaklaşık
10cm) sütunların altında Tapınak döşemesine ulaşılmıştır. Alan TS4 sütunun önüne kadar
genişletilmiş döşeme taşlarının TS4 ün doğu kısmında yer alan işlenmiş mimari elemanın altından
devam ettiği görülmüştür. TS3 sütunun altından güneye doğrultusunda devam eden şerit gibi üç
taş döşeme taşı dışında yapının içinde batı kısmında veya doğu bölümünde döşeme taşına
rastlanılmamıştır. Kiremitler dışında başlık, arşitrav, friz, metop, sima gibi küçük veya büyük
mimari yapı elemanına rastlanılmaması olasılıkla yapı işlevini yitirdikten sonra bu yapı
elemanlarının kaldırıldığı devşirme malzeme olarak başka yapılarda kullanılmak üzere
söküldüğünü düşündürmektedir. Sütunların doğrudan kaidesiz döşeme-stylobata oturması Dor
Mimarisinin bir özelliğidir.

Tabakanın üst kısmından yine kiremit parçaları çıkmaya devam etmiş altından döşemeye ait
olduğu düşünülen harçlı toprak çıkmıştır. Kiremitler in hepsi kırık parçalanmış olarak
bulunmuştur. Ancak yapılan ölçümde farklı et kalınlıkları, hamurlardan ve olasılıkla farklı
formlarda oldukları görülmektedir.

28.08.2019

Bugünkü çalışmaya iki kısımda devam edilmiştir. Yapının içinde kalan TS3 ve TS2 arasında
sonlanan döşeme kodu TS2 sütun tamburuna kadar getirilmiştir ve sütunların altında kalan
döşemenin buraya kadar devam ettiği gözlemlenmiştir. Toprağın içinden yine yoğun kiremit
parçaları açığa çıkarılmıştır.
Alanın güneyine doğru yapılan ikinci çalışmada kaya parçaı ve TS4 sütunun güney tarafınfa
çalışılmış üst humuslu toprak temizlenmiştir. Alanın güney bölümünde yan yatan TS4 sütun
tamburunun doğrultusunda devam ettiği görülen diğer parçalanmış sütun tamburları ile
arasında bir yapı elemanı taşı açığa çıkarılmıştır. Sütun tamburlarının ve bu mimari duvar
elemanın altında toprak tabakası görülmektedir. Olasılıkla batıya doğru devam eden bu yapı
taşları geç dönem bir duvar kalıntısıdır.

29.08.2019

Bugünkü çalışmada iş makinesi yardımı ile tapınak alanının çevresi düzenlenmiş: alanda
bulunan akropolden koparak gelen kaya parçaları ve hortumdan zarar gören kökleri açığa
çıkan bazı ağaçlar, Orman Müdürlüğünün kestiği büyük boyutlu ağaçlar ve odunlar
uzaklaştırılmış yolun güneyinde belirlenen boş bir alana taşınmıştır. Tapınağın üstünde
kuzeyinde bulunan odun yığını ile birlikte kaya parçaları, doğusunda bulunan bazı kök ve
kesilmiş ağaç parçaları, doğusunda kısmi toprak üstünde yer alan kaya parçaları oluşturulan
üç farklı yol güzergâhından alınarak belirlenen alana bırakılmıştır. Ağaç kesikleri, odunlar ve
kayalar uzaklaştırıldıktan sonra bunların bulunduğu alanlar bitki ve artıklardan temizlenmiştir.

Bununla birlikte bu alanlarda taş ve ağaçların yakınında bulunan diğer kök ve üst humuslu tabaka
toprak toparlanarak temizlenmiş, kazı alanı ve mimari yapı kalıntıları daha okuna bilinir olmuştur.
Düzenleme çalışmaları ile birlikte tapınağın güneyinde tapınak döşeme kodu baz alınarak devrik
TS4 sütunun güney tarafında yapı kalıntılarını açığa çıkarmak-okuna bilinir kılmak üzere kazı
çalışmalarına devam edilmiştir.

Yapılan çalışmada TS4 sütunun yaklaşık 4m güney tarafında … ölçülerinde olasılıkla yapı-duvar
elemanı açığa çıkarılmıştır. Bu mimari buluntunun doğuya ve batıya doğru devam eden belli
belirsiz taş sırası ile uyumlu olduğu yine olasılıkla farklı bir dönem duvar uzantısında yer aldığı
düşünülmektedir.

30.08.2019 Zafer Bayramı tatil
02.09.2019

Bugünkü çalışma iki alanda devam etmiştir. Tapınağın güney-doğu bölümünden doğuya doğru ve
içinde TS1 ve TS2 arasındaki alan tapınağın döşeme koduna getirilmeye çalışılmıştır.

03.09.2019
Bugünkü çalışma üç alanda yürütülmüştür: Doğu bölümünde sütunların arasından mevcut seviye
korunarak devam edilmiş; alanın güney ucundan batıya doğru ve ayrıca doğuya doğru bir çalışma
yürütülmüştür.

TS1 ve TS2 sütunun arasındaki kot seviyesi döşeme seviyesine kuzeye TS1 ve TS5, TS6 ya doğru
indirgenmiştir. Döşeme koduna yakın katmanda yoğun kırık kiremit parçaları çıkmıştır. Bunlar
daha öncekilerine benzer form ve niteliktedirler.

Doğuya doğru devam eden çalışmada kuzeyden güneye eğimli giden arazi kesitinin bir kısmı
üzerinde çalışılmış, güney kısmında, doğu batı yönünde toprak üstünde görünen taş sırasına
kadar olan yaklaşık 4m genişleiğindeki alan döşeme koduna kadar indirgenmiş ve taş sırası
veya teras duvarı okunabilinir duruma getirilmiştir.
Alanın güney kısmında yan yatan TS4 sütun tamburunun güneyinden sbatı yönünde devam
eden çalışmada yaklaşık 30-40-50 cm toprak tabakasının altından köşe döşeme taşına
rastlanılmıştır. Büyük ebatlı olan döşeme taşlarının üzerilerinde kenet ve kaydırma yuvaları
vardır. Oldukça düzgün perdahlanmış olan döşeme taşları sert kireç yaşından yapılmıştır.
Batıya ve kuzeye doğru devam eden döşeme taşları tek sıra halinde ilerlediği görülmektedir.
Bu döşemenin doğu bölümünde sütunların altında devam eden yine tek sıra halindeki döşeme
taşlarından yaklaşık 5cm yüksek olduğu tespit edilmiştir.

04.09.2019

05.09.2019
Alanın güneyinde batıya doğru devam eden döşeme taşları dördüncü taştan sonra süregelen
düzenini bozmuş geniş toprak derz sonrası hafif güneye doğru açılmıştır. Tespit edilen bu son
döşeme taşı boyut olarak diğerlerinden daha küçüktür ve kot olarak da yaklaşık 2cm daha
yüksektedir. Genel anlamada değerlendirildiğinde sütunların altlarında bulunan döşeme taşları
4cm bir bant ile çerçevelendiği ve sütun tamburlarının yaklaşık 102-130cm yüksklik arasında
olduğu gözlemlenmektedir.

06.09.2019
Bugünkü çalışma belgelemeye yönelik olarak gerekli ölçüm ve temizlik ve düzenleme çalışmaları
yapılmıştır. Cors ve Drone ile yapılan belgelemeler dijital ortama aktarılmıştır. Mimari
elemanlarının üstleri yakın çevreleri topraktan arındırılmış ve fotoğraf çekimlerine hazır hale
getirilmiştir.

