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GİRİŞ
Phaselis Antik Kentini sınırları içinde bulunan Antalya İli, Kemer İlçesi (Şekil 1, 2)
Kemer ilçesi merkezi Antalya’nın 43 Km. batısındadır. İlçe Batı Toros dağlarının eteklerinde
46 Km. uzunluğundaki kıyı şeridi üzerinde kurulmuştur. Doğusu Akdeniz, batısı orman ve
dağlarla çevrili olan ilçemizin yüzölçümü 53.483 km²‘dir. İlçemizin 45.000 hektarlık alanı
ormandır. İlçemiz iklimi yazları sıcak ve kura, kışları ise ılık ve yağışlıdır. İlçe merkezinde en
yüksek rakım ise 15m. dir.
Yılda ortalama 300 günü güneşli geçer. Deniz suyu sıcaklığı kış aylarında 10-12, yaz
aylarında 27-29 ºC’dir. Bu rakamlar Kemer’de 8 ay denize girilebileceği anlamına
gelmektedir.

Şekil 1. Antalya İli, Kemer İlçesi Phaselis Antik Kentinin uydu görünüşü.

Şekil 2. Antalya İli, Kemer İlçesi Phaselis Antik Kenti konumu.

Kentin Akdeniz’e uzanan bir yarımada üzerinde M.Ö. 7. yüzyılda Rodoslu
kolonistlerce kurulduğu söylenir. Coğrafi konumu Akdeniz dünyasının önemli bir liman
kenti olduğunu gösterir (Şekil 3a, 3b, 3c). Biri yarımadanın kuzeyinde (A), diğeri
kuzeydoğuda (B), üçüncüsü ise güneybatı kısmında (C) yer alan üç limana sahiptir.
Phaselis 1158'deki Selçuklu kuşatmasından sonra gerek depremler, gerekse Antalya ve
Alanya limanlarının işlevlerinin artması ile önem kaybedip, 13. yüzyıl başlarında
tamamen terk edilir. Günümüze çoğunlukla Roma ve Bizans kalıntıları ulaşabilmiştir ki,
bunlar şehrin ana aksını oluşturan ve kuzeygüney limanlarını birleştiren ana caddenin (G)
her iki yanında sıralanır. M.Ö. 43'te Roma egemenliğine giren Fashelis, böylece yeniden
yapılanma sürecine girer ve en az 300 yıl sürecek bir refah süreci başlar. Şehir 129'da
İmparator Hadrian tarafından ziyaret edilir.
Ana cadde agora ile tiyatro arasında genişleyerek küçük bir meydan oluşturur.
Meydanın güneydoğu köşesindeki basamaklar tiyatro ve akropolis’e ulaşımı sağlar.
Phaselis tiyatrosu akropolisin yamacına inşa edilmiş küçük boyutlu tipik bir helenistik
devir (İ.Ö. III. yüzyıl) tiyatrosudur. Çokluk bölgenin doğal taşı konglomera bloklarından
inşa edilmiş olup sahne binasının roma döneminde eklendiği, Geç Bizans’ta ise kısmen
şehri koruyan yeni surların bir parçası olduğu kalıntılardan anlaşılmaktadır.

Şekil 3a. Antalya İli, Kemer İlçesi Phaselis Antik Kentinin Yerleşim Planı.

Şekil 3b. Antalya İli, Kemer İlçesi Phaselis Antik Kenti Şehir Planı

Şekil 3c. Antalya İli, Kemer İlçesi Phaselis Antik Kent Merkezi ve başlıca yapıları.

İNCELEME BÖLGESİ GENEL JEOLOJİSİ:
İnceleme alanı ve yakın civarında Triyas-Kretase ve Kuvaterner’e ait birimler mostra
vermektedir. Triyas-Kretase allokton olup, Antalya Naplarına aittir. En çok mostra veren de
Tekirova Ofiyolotik Napı’dır. Üst nap olarak kabul etmektedir. Dünit, harzburjit larzorit ve
benzeri türü ultra bazik kayaçlarla gabro diyabaz, diyorit türü bazik kayaçlardan oluşmaktadır.
Genel Jeolojik Harita da bazik ve ultrabazik kayaçlar ayırtlanmıştır. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli
mühendislik jeolojisi haritalarında ise Tekirova Ofiyolitik Napı (of) olarak karakterize
edilmiştir. Birimin yüzey zonunda atmosferik koşullarda gelişen otohidratasyon zonu
alterasyon neticesinde serpantinleşme yaygındır.
Robentson ve Woodcock (1980), Antalya Körfezi batısında araştırmalarda bulunmuşlar ve
bölgeyi Beydağları Zonu, Kumluca Zonu, Gödene Zonu, Kemer Zonu, Tekirova Zonu olmak
üzere beş farklı zona ayırmışlardır.
Bölgenin, kıta kenarında oluşmuş fosil transform fay alanı olduğunu;
En Üst Kretase-Alt Paleosen aralığında, genellikle Ofiyolitten türemiş çakıltaşların, doğrultu
atımlı fayların fazında oluştuğunu; ayrıca Gödene Zonu olarak tanımladıkları birimdeki
serpantinitlerin gerilme ile açılan çukurların altından diyapirik olarak yükseldiklerini;
Tekirova Zonu'nu oluşturan ultramafiklerin ise Geç Kretase'ye ait okyanus kabuk parçası
olduğunu belirtirler.
İnceleme alanında ofiyolit melanj üzerinde çakıltaşı blokları yer almakta, çakıltaşı
blokları, eğimli arazide kırılarak düşmektedir.
Kuvaterner yaşlı, alüvyon birim ise (Qal) kıyı şeridindeki plaj oluşukları ise (Qp) ile
karekterize edilmiştir. Alüvyonel birim içerisine, dere malzemesi de dahil edilmiş ayrıca
ayırtlanmamıştır. Karasal bir oluşum olan bu birimler; inceleme alanının tamamında (%90)
izlenmektedir. Alüvyon kireçtaşı silisik kireçtaşı ve ofiyolotik bileşenlerden oluşur. Dere
yataklarında 35 metreye varan kalınlıklar sunar.

Şekil 4. İnceleme Alanı MTA Yerbilimleri Haritası.
ARKEOJEOFİZİK JEOELEKTRİK DEĞERLENDİRMESİ
Antalya İli, Kemer İlçesi Phaselis Antik Kenti, ören yerinde, Tapınak olduğu
düşünülen alanda, üç ayrı lokasyonda 16 profilde, 26 m. profil uzunluğunda, her profilde 1m.
elektrot aralıklı, çok elektrotlu ERT (Elektrik Rezistivite Tomografi) serimi yapılmıştır.
Profiller arası 1 m olarak, Yaklaşık 4-8 m. derinliğin incelenmesi hedeflenmiştir.
JEOFİZİK ÇALIŞMALAR
Özdirenç (Resistivity) yöntemi olarak da bilinen doğru akım özdirenç yönteminde amaç,
yeriçinin jeolojik yapısını, elektrik özelliğine (özdirenç) göre haritalamaktır. Yöntem, maden,
mineral, jeotermal enerji kaynağı ve petrol aramaları ile hidrojeoloji ve mühendislik jeolojisi
problemlerinin çözümünde kullanılır. Özellikle 1980’lerden itibaren, arkeolojik yapıların
aranmasında da yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.

Çok Elektrotlu Elektrik Rezistivite Tomografi Yöntemi (ERT)
Sığ yapıların araştırılmasında genellikle yatay resistivite taraması olarak adlandırılan
profilleme ölçüm tekniği kullanılır. Bu teknikte; seçilen elektrot diziliminin türüne bağlı
olarak her bir derinlik düzeyi için yapılan ölçümlerle yeraltının görünür rezistivite yapma
kesiti (pseudo-section) elde edilir. Bu tür bir ölçümün tek kanallı bir rezistivite cihazıyla
yapılması oldukça büyük bir zaman alır. Oysa sığ yapıların araştırılmasında hızlı, duyarlı ve

kısa sürede ölçüm yapacak cihazlara gereksinim vardır. Tanımlanan özelliklere sahip olarak
üretilen çok kanallı (multi-electrode) cihazlar, bu amaçlar doğrultusunda son yıllarda oldukça
yaygın biçimde kullanılmaktadır (Dahlin, 2001).
Çalışmanın amacına uygun olarak elektrot dizilim türlerinden uygun olanı seçilerek veri
toplama aşamasına geçilir (Şekil 5). Çok elektrotlu ölçüm ekipmanları için veri toplama
şeması aşağıdadır.

Şekil 5. 1İki-boyutlu (Griffiths ve Barker, 1993) ve b) üç-boyutlu elektrik resistivite
tomografi verisinin toplanması
Elektrik Rezistivite Tomografi (ERT) Çalışması : Çalışma alanında Wenner dizilim türü
uygulanmış, elektrot aralığı 1 metre olarak belirlenmiş, 26 elektrot kullanılmış ve toplam hat
uzunluğu 25 metre olarak elde edilmiştir.
Arazi çalışması esnasında her bir elektrot için kot değerleri okunmuş, veri işlem
aşamasında data Surfer proğramı ile değerlendirilmiştir. Kesitler elde edilen özdirenç
(ohm.m) değerlerine göre ayrımlanmış, tabaka sınırları belirlenmiş, litoloji ile ilişkilendirilmiş
ve yaklaşık olarak 7-8 m metre derinlik incelenmiştir. Aşağıda veri işlem aşamasında elde
edilen ERT ölçüsüne ait Ölçülen, Hesaplanan ve Ters çözüm model yer almaktadır.
JEOFİZİK ARAZİ ÇALIŞMALARI

Jeofizik arazi çalışmalarında ASR–G 1101-1 A model dijital ölçüm yapan, akü beslemeli
doğru akım jeofizik rezistivite cihazı kullanılmıştır (Şekil 6). Cihaz özdirenç, IP, yüzde etkisi,
şarjabilite ve SP ölçümlerini de yapmakta,grafiğini vermektedir (Şekil 7).
Etüt çalışmalarında Wenner dizilim (akım ve potansiyel elektrotları eşit aralıklı) tekniği
uygulanılarak yürütülen arazi çalışmalarında, elektrotlar arası mesafe = 1 m olacak şekilde 8
seviyede 100 adet ölçüm alınmıştır. Elektrotları akım elektrodu ve potansiyel elektrodu olarak
elektrotlar arasındaki elektonik devreler cihazla beraber otamatik olarak yapmaktadır.
Yaklaşık 7-8 m derinlik ölçülmüştür.
Jeoelektrik rezistivite yöntemi uygulanılarak etüt edilen alanda 3 ayrı lokasyonda toplam
16 adet ERT profili seçilerek ölçü alınmıştır (Şekil 8, 9, 10).

a
b
Şekil 6. a) ASRG-111-A Rezistivite ölçüm cihazı, b) cihazın kontrol paneli.

Şekil 7. Arazideki Jeofizik rezistivite ölçü alımı.

Batı
Şekil 8. Arazide (ERT) P1-P5 Profillerinin konumu.

Doğu
Şekil 9. Arazide (ERT) P6-P11 Profillerinin konumu.

Batı
Şekil 10. Arazide (ERT) P12-P16 Profillerinin konumu.

ÇOK KANALLI ELEKTRİK REZİSTİVİTE TOMOĞRAFİ DÜŞEY KESİTİ (ERT
İKİ BOYUTLU REZİSTİVİTE ÖZDİRENÇ DEĞİŞİM HARİTASI)
Elde edilen Elektrik Tomografi (ERT) kesitine bakıldığı zaman, kesit geneli özdirenç
değerlerine göre, yeşil renk ile ayrımlanan alanlar düşük özdirençli, sarı renkler ile
ayrımlanan alanlar orta özdirençli ve turuncu renkler ile ayrımlanan alanlar yüksek özdirençli
alanlar olarak belirlenmiştir (Şekil 11).
ERT jeoelektrik kesitleri ve kat haritaları incelendiğinde eş rezistivite konturlarının temel
kayanın ve temel kaya üzerinde geometrik form veren yüksek rezistiviteli anomali dağılımları
görüntülenmiştir. Yer yer dairesel ve köşeli formlu yüksek genlikli anomalilerin
görüntülendiği bu kesitlerde, alanda yüzeyde ve toprak altında kalmış, dağınık olan plastik
mermer parçaları, sütunlar, yapı temelleri ve ana kayadan kaynaklanana anomali dağılımları
görüntülenmiştir (Şekil 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18).

Şekil 11. Antalya İli, Kemer İlçesi Phaselis Antik Kenti ERT profil konumları ve bu
jeoelektrik profillere ait anomali kesitleri.

Şekil 12. Antalya İli, Kemer İlçesi Phaselis Antik Kent iki boyutlu, P1-P5; P6-P11; P12-P16
ERT profillerine ait derinlik kat haritaları ve P1-P5 profillerine ait 1 m derinlik için model
yapılar.

b
Şekil 13. Antalya İli, Kemer İlçesi Phaselis Antik Kent iki boyutlu kat haritaları ve olası
yapı temellri. a) yaklaşık 1 m derinlik için 1. Kat haritası; b) yaklaşık 2 m derinlik için 2.
Kat haritası.

Şekil 14. İnceleme alanı genel görünümü

Şekil 15. Antalya İli, Kemer İlçesi Phaselis Antik Kenti P1-P5 profillerine ait ERT
jeoelektrik kat anomali kesitleri

Şekil 16. Antalya İli, Kemer İlçesi Phaselis Antik Kenti ERT P1 –P5 profil konumları, bu
profillere ait ERT jeoelektrik anomali kesitleri ve bu kesitler üzerindeki yüksek rezistiviteli
lokasyonların yüzeydeki yapı elamanları ile olası ilişkisi.

Şekil 17. Antalya İli, Kemer İlçesi Phaselis Antik Kenti P6 - P11 profillerine ait ERT
jeoelektrik kat anomali kesitleri

Şekil 18. Antalya İli, Kemer İlçesi Phaselis Antik Kenti P12 – P16 profillerine ait ERT
jeoelektrik kat anomali kesitleri

SONUÇ
Jeofizik arazi çalışmalarında ASR–G 1101-1 A model dijital ölçüm cihazı kullanılarak
paralel profillerde ERT özdirenç ölçümleri yapılarak jeoelektrik anomali kesitleri ve iki
boyutlu yüksek rezistiviteli jeoelektrik anomali dağılımları elde edilmiştir. ERT jeoelektrik
kesitleri ve kat haritaları incelendiğinde eş rezistivite konturlarının temel kayanın ve temel
kaya üzerinde geometrik form veren yüksek rezistiviteli anomali dağılımları görüntülenmiştir.
Yer yer dairesel ve köşeli formlu yüksek genlikli anomalilerin görüntülendiği bu kesitlerde,
alanda yüzeyde ve toprak altında kalmış, dağınık olan plastik mermer parçaları, sütunlar, yapı
temelleri ve ana kayadan kaynaklanana anomali dağılımları görüntülenmiştir. Bu yüksek
rezistiviteli geometrik form veren anomali lokasyonları, arkeolojik sondajlarla, test
edilmelidir.

Saygılarımla. 26.11.2019
Fikret Boşça
Jeofizik Mühendisi

EKLER:
EK-1: P1- P5 profilleri kat haritaları ve yorumu,
EK-2 : P6- P11 profilleri kat haritaları ve yorumu,
EK-3 : P12- P16 profilleri kat haritaları ve yorumu,

EK-1
ERT JEOELEKTRİK TOMOĞRAFİ KAT HARİTASI ( P1 – P5)

Yaklaşık 1m derinlik için 1. Kat haritası

Yaklaşık 2m derinlik için 2. Kat haritası

Yaklaşık 3m derinlik için 3. Kat haritası

Yaklaşık 4m derinlik için 4. Kat haritası

Yaklaşık 5m derinlik için 5. Kat haritası

Yaklaşık 6m derinlik için 6. Kat haritası

Yaklaşık 7m derinlik için 7. Kat haritası

Yaklaşık 8m derinlik için8. Kat haritası

1. Kat haritası yorumu: P2 profili boyunca Tapınak ana duvarı güney kısmı net görülüyor.
P3 ve Pt profilinde 2,4,6,m de yüzeyde görülen sütunların hizasında gömülü sütun olabilir.
10 15m de ayrı sütun veya yapı olabilir.
2.Kat haritası yorumu: P2 profili boyunca Tapınak ana duvarı güney kısmı net görülüyor.
3.Kat haritası yorumu: P2 profili boyunca Tapınak ana duvarı güney kısmı net görülüyor.
4.Kat haritası yorumu: P2 profili boyunca Tapınak ana duvarı güney kısmı net görülüyor.p4 profili
boyunca 6-8m arasında ,8-13m arasında ve 15,17,19m arasında sütun gibi yapı olabilir.

5.Kat haritası yorumu: P2 profili boyunca Tapınak duvarı güney kısmı artık görülmüyor. 10 ve 20mde
sütun tipi bir yapı olabilir. p4 profili boyunca 9,11,13,15,17,19m de sütun gibi yapı olabilir.
6.Kat haritası yorumu: P2 profili boyunca 10 mde sütun tipi bir yapı olabilir. p4 profili boyunca
14,,16m de sütun gibi yapı olabilir.
7.Kat haritası yorumu: p4 profili boyunca 15m de sütun gibi yapı olabilir.
8.Kat haritası yorumu: p2 profili boyunca temel duvarıı olabilir.

EK-2
ERT JEOELEKTRİK TOMOĞRAFİ KAT HARİTASI ( P6 – P11)

Yaklaşık 1m derinlik için 1. Kat haritası

Yaklaşık 2m derinlik için 2. Kat haritası

Yaklaşık 3m derinlik için 3. Kat haritası

Yaklaşık 4m derinlik için 4. Kat haritası

Yaklaşık 5m derinlik için 5. Kat haritası

Yaklaşık 6m derinlik için 6. Kat haritası

Yaklaşık 7m derinlik için 7. Kat haritası

Yaklaşık 8m derinlik için8. Kat haritası

Doğu

Doğu
1.

Kat haritası yorumu: Ph4 profili boyunca duvar benzeri bir yapı var. Ph 5 de 7. M de sütun
benzeri yapı var. Ph3 boyunca düşük özdirençli daire şeklinde anomaliler var.
2.Kat haritası yorumu: Ph4 profili boyunca duvar benzeri bir yapı var. Ph 5 de 7.mve9m de sütun
benzeri yapı var. Ph3 boyunca düşük özdirençli daire şeklinde anomaliler var.
3.Kat haritası yorumu: Ph4 profili boyunca duvar benzeri bir yapı var. Ph3 boyunca düşük özdirençli
daire şeklinde anomaliler var.
4.Kat haritası yorumu: Ph4 profili boyunca duvar benzeri bir yapı var. Ph3 boyunca düşük özdirençli
daire şeklinde anomaliler var.
5.Kat haritası yorumu: Ph5 profili boyunca duvar benzeri bir yapı var. Ph3 boyunca düşük özdirençli
daire şeklinde anomaliler var.
6.Kat haritası yorumu: Ph5 profili boyunca yüksek özdirençli anomaliler var.
7.Kat haritası yorumu: Ph3 boyunca düşük özdirençli anomaliler var.
8.Kat haritası yorumu:. Ph3 boyunca düşük özdirençli anomaliler var.

EK-3
ERT JEOELEKTRİK TOMOĞRAFİ KAT HARİTASI ( P12 – P16)

Yaklaşık 1m derinlik için 1. Kat haritası

Yaklaşık 2m derinlik için 2. Kat haritası

Yaklaşık 3m derinlik için 3. Kat haritası

Yaklaşık 4m derinlik için 4. Kat haritası

Yaklaşık 5m derinlik için 5. Kat haritası

Yaklaşık 6m derinlik için 6. Kat haritası

Yaklaşık 7m derinlik için 7. Kat haritası
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Yaklaşık 8m derinlik için8. Kat haritası

Batı

doğu
Kat haritası yorumu: P15 v e P 16 profilleri boyunca yüksek özdirençli duvar –merdiven benzeri
yapı olabilir. P 13 profili boyunca duvar taşları olabilir. P13 profili 2m hizasında yüksek özdirenç
eğrileri kaya olabilir. Yuvarlak anomalilersütun parçası veya kaya olabilir.
2.Kat haritası yorumu: P15profili 7m. hizası yüksek özdirenç eğrileri kaya olabilir. P 14 ve P 13
profili ndeki yuvarlak yüksek özdirenç eğrileri yuvarlak mermer veya kaya olabilir.
3.Kat haritası yorumu: P 13 profili ndeki yuvarlak yüksek özdirenç eğrileri yuvarlak mermer veya
kaya olabilir.
4.Kat haritası yorumu: yüksek özdirenç eğrileri kaya olabilir.
5.Kat haritası yorumu: P 14 profili ndeki 15-16m deki yuvarlak düşük özdirenç eğrileri iletken bir
madde (su- metal-maden) olabilir.
6.Kat haritası yorumu: : P 13 profili ndeki yuvarlak yüksek özdirenç eğrileri yuvarlak kaya olabilir.
7.Kat haritası yorumu: Anakaya
8.Kat haritası yorumu : Anakaya

