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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 29 

Haziran 2018 tarihli ve 94949537-161.01-E.550452 sayılı izni çerçevesinde, Demre Müzesi 

Müdürlüğü Uzmanı Umut BULMUŞ’un bakanlık temsilciliğinde, Phaselis Antik Kenti ve 

Teritoryumu’nda başkanlığımda 9 Temmuz – 3 Ağustos 2018 tarihleri arasında arkeoloji, su 

altı arkeolojisi, epigrafi, tarihsel coğrafya ve mimari ekiplerinden oluşan disiplinler arası 

ekiplerle yüzey araştırması yapılmıştır.  

  

ARAZĠ ÇALIġMALARI, YÖNTEMLER ve VERĠ SONUÇLARI 

 

9 Temmuz 2018 (Pazartesi) 

Bu seneki çalışmalarımız büyük ölçüde Kemer, Tekirova ve Çamyuva beldelerinin sınırları 

içinde gerçekleşeceği için ilk olarak Kemer Jandarma Komutanı Yasin BERÇİN’e gidilerek 

kendisi araştırma projemiz ve faaliyet alanlarımız hakkında bilgilendirilmiştir. Ayrıca Kemer 

Belediye Başkan Yardımcısı Kemal YÜKSEL ile de görüşülerek Phaselis araştırmaları ve 

faaliyetleri konusunda detaylıca bilgi verilmiştir. Ardından Kemer Kaymakamlığı’na da 

gidilmiş ve bölgede yürüteceğimiz araştırmalar hakkında bilgi verilmiştir. 

Araştırmanın ilk gününde araştırma istasyonunda geçirilmiş ve eksiklikler tanımlanarak 

hazırlık yapılmıştır. 

 

10 Temmuz 2018 (Salı) 

Salı günü çalışmalarına kentin Kuzey-Doğu Nekropolis alanından başlanmıştır. Kuzey 

Liman’ın batı kıyısından itibaren başlayan söz konusu nekropolis kuzeydoğuda İnce Burun’a 

kadar devam etmektedir. Burada limanın hemen kıyısında konumlanan anıtsal mezar denizden 

gelen aşınmalar –dalgalar, 

rüzgar ve tuz- dolayısıyla 

oldukça tahribata açık bir 

durumda bulunmaktadır. 

Öyle ki 1982-84 yılları 

arasında kentte çalışan 

Cevdet Bayburtluoğlu 

tarafından çekilen söz 

konusu yapıya ait fotoğraflar 

tahribatın boyutlarını 

göstermesi açısından 

önemlidir (Fig. 1-2). 

 

 

 

                                                                            Fig. 1 



Öyle ki bu resimlerde söz konusu 

mezar yapısının yanında başka bir 

tonozlu mezar daha görünürken 

bugün bu tonoza ilişkin alanda 

sadece yapı taşları bulunmaktadır. 

Diğer resimde de görüldüğü üzere 

yapının denize bakan kısmı denize 

doğru akmıştır. Bugün bu tahribat 

ve kayıplar çok daha fazla bir 

durumdadır. Bu sebeple söz 

konusu mezarın en azından bugün 

korunduğu şekli ile belgelenmesi 

ve kayıtlara geçmesi için ve de 

sonraki kazı çalışmalarına ve olası konservasyon/restorasyon çalışmalarına ön hazırlık olarak 

yapının planının çıkarılmasına ve restitüsyonunun hazırlanmasına karar verilerek çalışmalara 

başlanmıştır.   

Teritoryum çalışmaları kapsamında 

Phaselis’in 48 km kuzeybatısında Kemer 

İlçesi’ne bağlı Üçoluk Mahallesi Ekizce 

Yaylası Tahtacı Mezarlığı’nda 

(Karabalçık Mezarlığı) geçen yıl tespit 

edilen Ares kült alanı ziyaret edilmiştir 

(Fig. 3). Bölgede geçen yıl yapılan arazi 

çalışmasında tespit edilen fakat ayrıntılı 

olarak çalışılma fırsatı bulunamayan 

yazıtlar üzerinde belgeleme ve 

transkripsiyon çalışmaları yürütülmüştür. 

Yazıtların el okumaları yapılmış 

fotoğraflanmış ve estampajları alınmıştır. 

Bu alandaki yazıt içeriklerinin hepsi kült yazıtları olup Tanrı Ares Megalos ve/ya Epekoos 

adına dikilmişlerdir.  

Aynı zamanda alanın kuzey kısmında terracotta boğa başı ve iki adet hayvan figürü-

adak parçası bulunmuştur (Fig. 4-6). Alanda iki yeni yazıt tespit edilmiş (Fig. 7-8) ve kayda 

geçirilmiştir. Bunlardan birisi bir sınır yazıtını işaret etmektedir, diğeri üzerinde ise çalışmalar 

devam etmektedir. 

 

Fig. 2 

 

                                                          Fig. 3 



  
Fig. 4 Fig. 5 

 

 

Fig. 6 Fig. 7 

 
Fig. 8 

11 Temmuz 2018 (ÇarĢamba) 

Çalışmalara, bir gün öncesinden çizimleri eksik kalan tapınak planlı mezara devam edilerek 

başlanılmıştır (Fig. 9-10). Eksik kısımlar tamamlanarak plana eklenmiştir. Mezarın alt gömü 

odası olan ve günümüze oldukça korunarak gelen tonozlu hyposorionun ölçüleri alınarak 

çizimi yapılmış ve plana eklenmiştir. Tapınak planlı mezarın çalışmaları tamamlandıktan 

sonra kuzeydoğu nekropolis alanında yer alan bir diğer anıtsal mezar yapısına geçilerek 

çalışmalar başlatılmıştır. Anıtsal yapı söz konusu nekropolisin başlangıç noktasından yaklaşık 

400 m. devam edildiğinde deniz kıyısında yer almaktadır. Alandaki diğer yapılara kıyasla 

daha büyük ölçülere sahip olmasıyla dikkati çeken yapı tek odalı iç mekan ve giriş kapısının 



önünde yer alan dikdörtgen giriş alanı düzenlemesine sahiptir. Kareye yakın plana sahip ve 

mevcut kalıntılardan üst örtüsünün kırma çatı olarak kapatılmış olduğu varsayılan mezar? 

yapısının ölçüleri alınarak planı çıkarılmıştır. Yapının duvar örgüsü moloz taşlar, harç ve yer 

yer kiremit parçaları kullanılarak oluşturulmuştur. Ayrıca Roma Dönemine tarihlenen yazıtlı 

bir blok eşik lentosunun soluna yerleştirilerek devşirme malzemesi olarak kullanılmıştır. 

 
Fig.9 

 
Fig.10 

 

Phaselis’in 37 km kuzeybatısında Kemer İlçesi’ne bağlı Ovacık Köyü Mizir Mevkii’nde yer 

alan Hüseyin Yazır’ın evinin duvarında üç (3) adet yayınlı yazıt tespit edilmiştir. Bu yazıtlar 

AST 19/2’de Bülent İplikçioğlu tarafından yayımlanan beş (5) yazıttandır. Söz konusu 

yazıtlar kült yazıtı olup Meizoares Potamos için dikilmiştir (Figs. 11-13). Aynı duvarda 

çözümlemesi duvarın içinde olduğu için yapılamayan küçük bir sunak da tespit edilmiştir. 

Hüseyin Yazır’ın söylediğine göre sunak üzerinde bir atlı kabartması yer almaktadır (Fig. 14). 

Yazıtların ve sunağın fotoğraflaması yapılarak estampajları alınmıştır.  

 

 
Fig. 11 Fig. 12 



  
Fig. 13 Fig. 14 

Öğleden sonra Üçoluk Mahallesi sakini olan Mustafa Atalay eşliğinde Yongalı Semti’ndeki 

Yörük Yurtları Mevkii’ne gidildi. Yörük Yurtları’nın kuzeyinde büyük bir kayaya oyulmuş ve 

atlı olabileceği düşünülen? kabartmalar tespit edilmiştir (Fig. 15a). Aynı kayanın bir iki metre 

aşağısında kaya üzerine kazınmış iki karakterden oluşan harfler (ΟΔ) tespit edilip 

fotoğraflanmıştır (Fig. 15b). Bu alanda kaçak kazı yapıldığına dair izler mevcuttur.  

  
Fig. 15a Fig. 15b 

Tülektepe’den kuzeye doğru gidilen yol üzerinde, Anlıca’da bir duvar yapısı (Fig. 16) 

bulunmaktadır. Duvar yapısının ilerisindeki yol ayrımının karşısındaki Sedir’lik arazi 

Zabınlar Çukuru olarak geçmekte ve bu alan içerisinde batı yönünde üzeri kapatılmış bir 

mağara bulunmaktadır (Fig. 17). Mustafa Atalay, söz konusu mağaranın derinliğinin yaklaşık 

50 metre olduğunu ve mağara içerisinde insan kemiklerinin bulunduğunu söylemiştir.  

  
Fig. 16 Fig. 17 



Yörük Yurtları’ndan yol aşağı inilerken sağ tarafta Türkmen (Tahtacı) Mezarı’na 

rastlanmaktadır (Fig. 18). Mezardan karşı tepeye bakılınca Oluk Tepe görülmektedir (Fig. 19) 

ve Mustafa Bey Anlıca’daki duvar yapısının bu tepenin ucuna kadar belirli aralıklarla 

ilerlediği belirtilmiştir. 

Feslikanlı ya da Kuyulu Çukur olarak da adlandırılan Katran Dağı Mevkii’nde bir adet sarnıç 

tespit edilmiştir (Fig. 20). Buranın kuzeydoğusuna doğru 500 m ileride Akdiş’in arkasında 

kayaya oyulmuş iki karakterden oluşan harfler (ΟA?) bulunmuştur (Fig. 21). Yine buranın 

kuzeyinde ΟΔ şekillerine kaya üzerinde rastlanmış olup (Fig. 22a-b) alanda kaçak kazı 

yapıldığına dair izler yer almaktadır. 

  
Fig. 20 Fig. 21 

  
Fig. 22a Fig. 22b 

Buradan sonra Ay Taban/Kuyulu/Sulu Çukur olarak adlandırılan mevkide omikron (Ο) harfi 

olan kaya tespit edilmiştir. Bu çukurun 500 m güneydoğusunda ise yine aynı harfin kazınmış 

olduğu bir kayaya rastlanmıştır (Fig. 23a-b). Söz konusu bu kaya önünde ve yaklaşık 5-6 

metre solundaki bir alanda kaçak kazı yapılmıştır (Fig. 23c). 

  
Fig. 18 Fig. 19 



  
Fig. 23a Fig. 23b 

 
Fig. 23c 

12 Temmuz 2018 (PerĢembe) 

Kuzeydoğu nekropoliste çalışmalar sürdürülmüştür. Kuzey liman koyunun kıyı hattı boyunca 

yer alan anıtsal mezar yapılarının tespiti, belgelenmesi, çizimlerinin yapılması, 

fotoğraflanması ve GPS koordinatlarının alınmasına yönelik yürütülen çalışmalara devam 

edilmiştir. Bu kapsamda kuzey limanın başlangıcından yaklaşık 500 m. doğu yönde 

ilerlendiğinde yer alan tonozlu mezar yapısında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Doğu-batı 

yönünde konumlandırılmış olan mezar yapısı mimari unsurları hakkında net veriler 

sağlayacak oranda korunmuş durumdadır. Mezar yapısının üç duvarı küçük moloz taşlar ve 

harçla örülmüş, batı yöndeki ön cephe ise farklı olarak blok taşlarla örülmüştür. Yapının çatı 

mimarisi ile uyumlu olarak ön cephe de tonozlu örgü sistemi kullanılmıştır. Moloz örgüye 

sahip duvarların dış cephesi sıvalıdır. Mezarın girişinde iki basamak yer alır. Gömü odasının 

zemininde sağ ve solda duvarlar boyunca moloz taşlarla örülen karşılıklı yükseltilerin 

arasında kalan boş alan gömü alanı olarak tespit edilmiştir. Gömünün üzerinin kapatılma 

şekline dair kalıntılar mevcut değildir ancak lahit kapağı ile kapatıldığı üzerinde 

durulmaktadır. Mezarın planı çıkarılarak tanımlamaları yapılmış ve fotoğraflanmıştır (Fig. 24-

25).  



 
Fig. 24 

 
Fig 25 

Oluklu Mahallesi Ekizce Yaylası’ndaki Ares alanında fotoğraflama yapılmak üzere çalışmalar 

sürdürülmüştür. Bu çalışmalar sırasında bulunan üç (3) yeni yazıt bulunmuştur. Söz konusu 

yazıtlar estampaj alındıktan sonra fotoğraflanmıştır. 

Ardından öğle saatlerinde Mustafa Atalay eşliğinde Üçoluk Mahallesi’ndeki Emine-Mıstık’ın 

tarlasına gidilmiştir. Bu mevkiden kuzeye doğru bir adet kayaya oyulmuş ΟΔ şeklinde işarete 

rastlanmıştır (ancak bu işaret son derece aşınık olduğu için doğal olma olasılığı yüksek 

görünmektedir, bk. Fig. 26). Bu kayadan kuzey yönünde ilerlenerek tepenin üstüne inşa 

edilmiş olan tahkimatlı yapıya gidilmiştir. Söz konusu yapının duvarları 80 cm genişliğinde, 

çift duvar tekniğiyle örülmüştür (Fig. 27). Bu duvarlar batıda üçgen şeklinde 

konumlandırılmış, doğu yamaç ise sarp kayalık olarak bırakılmıştır.  

  
Fig. 26 Fig. 27 

Tahkimli yapının güneydoğu cephesinde sura dayalı alt alta ilerleyen üç oda ve mazgal deliği 

bulunmaktadır. Surun güneydoğu köşesindeki ilk odada kapı kalıntısı yer almaktadır (Fig. 

28a-b). Güney cephe ise surlarla kapatılmıştır.  



  
Fig. 28a Fig. 28b 

Yapının güneydoğu surunun dışında bir adet yarı silindirik ve iç bükey oyulmuş (tekneye 

benzeyen) taş bulunmuştur. Çapı 50 cm, boyu 70 cm uzunluğunda olan yarı silindirik taşın üst 

kısmının her iki yanında 10 cm’lik kesme vardır (Fig. 29). Kuzey yamacın ucu tamamen 

uçurum olmasına karşın üst kısımlar yine de küçük ve şekilsiz taşlarla örülerek 

sağlamlaştırılmıştır (Fig. 30). Tüm kuzey yamaç boyunca oda oda teraslama yapılmış olup bu 

yerin yerleşim yeri olarak kullanıldığı anlaşılmıştır (Fig. 31a). Kuzey yamaçta odalar arasında 

sokak düzenlemeleri dikkat çekmektedir. (Fig. 31b). Duvar kuzeybatı uçtan güney yönünde 

devam etmekte olup bir süre sonra takip edilememektedir, ancak güney uçtaki başlangıç 

noktasında üçgen şeklinde birleştiği düşünülmekte ve yapı kuşbakışı bakıldığında yamuk 

planlı olduğu anlaşılmaktadır. Etrafta çatı kiremitleri ile kaba seramik parçaları görülmüştür.  

  
Fig. 29 Fig. 30 

  
Fig. 31a Fig. 31b 

 

 

 



13 Temmuz 2018 (Cuma) 

Kuzeydoğu nekropolis alanındaki çalışmalara devam edilmiştir. Çalışmalar nekropolis 

alanındaki mezar mimarisini ve genel hatlarıyla tipolojiyi belirlemeye yönelik olarak 

sürdürülmüştür. Zira konumu nedeniyle Lykia-Pamphylia sınırında bulunan Phaselis’in gömü 

geleneklerinin sınırlarında yer aldığı bölgelerle mezar mimarisi açısından benzerlik ve 

farklılıklarının tespit edilmesi gerekmektedir.  Nekropolis alanını tümünü taramaya yönelik 

sürdürülen çalışmalarda gerek anıtsal mezar yapılarının gerek farklı ölçeklere sahip tonozlu 

mezar odalarının moloz taş ve sıva içeren duvar örgü sitemiyle oluşturulduğu görülmüştür. 

Mezar mimarisi için mevcut olan malzemenin kullanıldığı dışardan taş getirtilmediği 

görülmektedir. Lahitlerin tekne ve kapaklarında da yine bölgede bulunan yerli kireçtaşı veya 

conglomera türü taşlar tercih edilmiştir. 

Öğleden sonra ofiste çalışılmış ve çalışılan epigrafik malzemelerin estampajları 

numaralandırılarak gözden geçirilmiştir. 

14-15 Temmuz 2018 (Cumartesi-Pazar) 

Tatil 

16 Temmuz 2018 (Pazartesi) 

Nekropolis alanındaki çalışmalara devam edilmiştir. Literatürde Lykia tipi olarak adlandırlan 

semerdamlı kapaklara sahip lahit mezarların Phaselis mezar türleri içerisinde de kullanıldığını 

görülmüştür. Yüzey verilerine bakılarak kent içerisinde toplam üç adet varlığı tespit edilen 

semerdam kapaklı lahitlerin kendi içinde üç farklı şekilde düzenlendiği tespit edilmiştir. 

Doğrudan bir podyum üzerinde yükselenler, hyposorionlu olanlar ve hem tonozlu bir yapı 

içinde yer alıp hem hyposoriona sahip olanlar şeklinde farklı düzenlemeler içinde 

kullanıldıkları görülmektedir. Tonozlu mezar odası içinde yer alan semerdamlı lahit üzerinde 

çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Zira gerek mimari düzenlemenin okunabilmesi gerek ölçüm ve 

çizim çalışmalarının yürütülebilmesi için en uygun şartlara sahip olan mezar yapısıdır. Mezar 

odasının çatısı ve iki duvarı tamamen tahrip olmuştur. Lahit teknesi in-situ konumda ve 

korunmuştur. Tekne üzerinde yer alan kapak üç parça halinde kırıktır. Teknenin yükseldiği 

podyum basamağı ve alt gömü alanı korunmuş durumdadır. Mezar odasının kuzeydoğu 

köşesinde yer alan başka bir mezar yapısına ait düzenleme daha mevcuttur. Bu bölüm mezar 

odasının duvarını da içine alan ve mezar odasının dışına taşan bir alt kota doğru yerleştirilmiş 

olan bir lahit mezar hyposorionudur. Lahit teknesi ve kapak mezar odasının podyum 

hizasından itibaren yükselmekte örme duvarla oluşturulan hyposorion ise arazi yapısına 

uygun olarak alt kotta yer almaktadır. Bu düzenlemeye bakılarak mezarların eş zamanlı olarak 

tasarlandığı ve olasılıkla aynı aileye ait üyeler için oluşturulduğu düşünülmektedir. Yapı ve 

mezarların ölçüleri alınarak planları çıkarılmış, tanımlama ve fotoğraf çekimleri yapılmıştır 

(Fig. 32-33). 



  
Fig. 32-33: Semerdamlı Lahit ve Mezar Odası Genel Görünüm 

 

Ekizce Yaylası’nda sürdürülen çalışmalarda estampaj alımına ve fotoğraflamaya devam 

edilmiştir. İki adet yazıtlı olabileceği düşünülen ve üst kısımlarına delik işlenmiş adak steli 

bulunmuştur (Fig. 34a-b). Ayrıca Ares Epekoos’a adanmış iki yeni adak steli de kayda 

geçirilmiştir (Fig. 35-36). 

  
Fig. 34a Fig. 34b 

  
Fig. 35 Fig. 36 

 



Öğleden sonra Ekizce Yaylası sakinlerinden 

Mehmet Güneş eşliğinde Hisarçandır’ın 

(Fillara) Palamutlu Mahallesi’nde ikamet eden 

Ramazan Hız’ın evine gidilmiştir. Ramazan 

Hız’ın arazisi içinde yer alan lahit üzerinde 

çalışmalar sürdürülmüştür. Söz konusu lahdin 

yan yüzeylerinde kalkan bezemesi, ön 

cephesinde ise ortada tabula ansata içinde yazıt, 

tabula’nın sağ ve sol yanında ise birer kabartma 

insan büstü figürü yer almaktadır (Fig. 37). Söz 

konusu yazıt AST 20/2’de (nr. 12) Bülent İplikçioğlu tarafından yayımlanmıştır.  

Aynı bahçe içinde bir adet de adak steli olduğu düşünülen, süslemeli bir çerçeve içinde ortada 

bir tanrıça figürü, sağ ve sol yanında da birer erkek figürü bulunan kabartma fotoğraflanmıştır 

(Fig. 38). Ardından Armutçuk taraflarında, Palamutlu Mahallesi’nde görülen lahdin kuzey 

doğusunda teraslama yapılmış olan tepenin yamacında başka bir lahde rastlanmıştır. Olası yazıtlı 

ön yüzü toprağa gömülüdür.  Kapağı olmayan lahdin her iki yan cephesinde kalkan betimi vardır 

(Fig. 39). 

  

Fig. 38 Fig. 39 

 

Phaselis Antik Kenti 2018 yılı Yüzey Araştırmaları kapsamında, Akdeniz 

Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Eskiçağ Araştırmaları Ana Bilim Dalı yüksek lisans 

öğrencisi Tolga Karahan’ın yürüttüğü tez çalışmaları kapsamında Tetragonal agorada 

çizim çalışmalarına bir işçi ve bir arkeolog ile başlanmıştır. 16 Temmuz’da yapılan 

çalışmalar öncelikle 37 x 33 metrelik boyutuyla kentin merkezinde oldukça önemli bir 

yer kaplayan yapının mimarisine uygun olarak kuzey-güney doğrultusunda 5 adet 

paftaya bölünmesiyle başlamıştır. Birinci pafta yapının güneybatı kısmında çizimlerin 

başlangıç noktasını oluşturacak olan ana kapı ve kapının batısında kalan mekanları 

kapsamaktadır. İkinci pafta yapının batı tarafında, Domitianus agorası ile ortak 

kullanılan sokakla birleşen duvar kısmında ki bölümlerin planlarını çıkartmak için 

 
Fig. 37 



oluşturulmuştur. Üçüncü Pafta yapının kuzey bölümünde, Doğu Roma döneminde inşa 

edilmiş olan bazilika duvarına ayrıldı. Dördüncü pafta yapının doğu kısmında bazilika 

yapısı için Doğu Roma döneminde kullanılmış olan ve zemini mozaik kaplı olan bölüme 

ayrıldı. Beşinci pafta ise yapının kuzeyinde doğu-batı yönünde kullanılmış olan, üç nefli 

ve apsisi günümüze belirgin ölçüde korunabilmiş bazilika yapısının çizimi için 

belirlenmiştir. Belirlenen karelaj yönteminden sonra yapının birinci bölümünün 

duvarlarına ve mekanlarına ait duvarların ölçüleri alınmıştır ve alınan ölçüler araştırma 

istasyonunda dijital ortama geçirilmiştir.  

 

Birinci Pafta Plan Çizimi 

 

17 Temmuz 2018 (Salı) 

Sabah saatlerinde Hisançandır Mahallesi Örencik Damı olduğu düşünülen mevkide 

semerdamlı kaya oyması lahde rastlanmıştır. Lahdin kapak kısmında çift boğa figürü bulunup 

kapak yarı silindirik şeklindedir. Tekne ise ön cephede bulunan tabula ansata’nın sol üst 

kısmından tahrip edilmiştir. Yazıt ise oldukça aşınmış şekilde olup okunamamaktadır. Tabula 

ansata’nın her iki tarafından yuvarlak çerçeve içerisinde kadın ve erkek portreleri 

bulunmaktadır. Kaya zemine oturtulan teknenin sağ ve sol tarafı seki şeklinde işlenmiştir (Fig. 

41a-b). 

Fig. 40: Agoranın Doğu Yakasının Güney Cepheden Görünümü 



  
Fig. 41a Fig. 41b 

Lahdin doğusunda bir çiftliğe ait olduğu düşünülen yapı kalıntılarına rastlanmıştır (Fig. 42). 

Yapı en az sekiz (8) odadan oluşmaktadır. Asıl bina, merkezde olup büyük bloklarla 

çevrelenmiştir. Güneydoğu – kuzeybatı yönünde uzanan ana bina hattı her iki uçta da ikişer oda 

barınmakta olup ortada olası bir avlu bulunmaktadır. Ana binanın çeperi ise daha küçük boyutlu 

düzensiz taşlardan harçsız olarak örülmüş yapı kalıntılarına sahiptir. Söz konusu binanın 

kuzeydoğu hattı üzerinde bir adet kapı kalıntısı bulunmaktadır (Fig. 43). Bu kapının arkasında 

ise büyük bir odaya ait duvar hattı izlenmektedir. Ana binanın kuzeybatı hattında biri alt, biri 

kırık lento olmak üzere toplam altı (6) adet lento parçasına rastlanmaktadır. Lentoların biri 

üzerinde çelenk ve bukranion başına benzer bezemeler bulunmaktadır (Fig. 44a-b). Kapıya 

ilişkin bu parçalar kesme taştan inşa edilmiştir. Odalarda kısmen seramik ve kiremit parçaları 

görülmektedir. Tüm yapı kompleksinin güneydoğu oda ucunda bir sarnıç yapısı vardır.  

  
Fig. 42 Fig. 43 

  
Fig. 44a Fig. 44b 



Çiftliğin batısı, lahdin ise kuzeyinde büyük 

kaya parçaları yer yer düzeltilerek büyük 

boyutlu düzensiz taşlarla örülerek bir yapı 

birimi olarak kullanılmıştır (Fig. 45). Söz 

konusu birim iki küçük odadan oluşmaktadır. 

Ayrıca yapıya ilişkin bir de kapı kalıntısına 

rastlanılmıştır.  

 

Öğleden sonra Ekizce Yaylası’ndaki 

araştırmalara  

devam edilmiştir. Bu alanda bulunan 103x62x40 cm boyutlarında kayaya oyulmuş taş 

çevrilmiştir. Söz konusu kayanın ön yüzünde, 40x15 cm boyutlarındaki bir çerçeve içine 

kazınmış olan üç (3) satırlık yazıt fotoğraflanmış ve estampajı alınmıştır. Yazıtta “Hermas” 

adı net bir şekilde okunmaktadır. Yazıt taşıyıcısının üst kısmında beş adet delik 

bulunmaktadır (Fig. 46a-b). 

  
Fig. 46a Fig. 46b 

Ayrıca ikisinin üzerinde “Ares Epekoos için” (Fig. 47-48), diğerininse üzerinde “adak” (Fig. 

49) kelimesinin net bir şekilde okunduğu üç yeni adak steli daha bulunmuştur.   

 

 

 

Fig. 47 Fig. 48 Fig. 49 

 

Tetragonal Agora’da 16 Temmuz itibariyle başlayan çizim çalışmalarına 1 arkeolog ve 1 işçi 

ile devam edilmiştir. Dün yapılan karelaj-paftalama çalışmalarında ikinci bölüme geçilerek 

yapının batı duvarı ve batı bölgesinde yer alan mekanların ve duvarların ölçümleri alınmıştır. 

 
Fig. 45 



Bu bölge yapının birinci evresinde kullanılmış olduğu düşünülen dükkanların bulunduğu 

bölgedir. Yapı genel itibariyle bir kaç evrede kullanıldığı için birinci evresinden kalan 

duvarları her bölgede izleyemiyoruz. Agora yapısının ilk evresinden son kullanıldığı 

dönemlere kadar en az değişikliğe uğramış bölge olması açısından bizlere agoranın erken 

evreleri hakkında son derece önemli dökümanlar sunmaktadır. Bu dökümanlar çerçevesinde 

agoranın yapılış evresi hakkında gerek planı konusunda gerekse işleyişi konusunda 

fikirlerimizin önünü açmaktadır. Bu önem çerçevesinde yapının agora olarak kullanımın son 

evresi olarak düşünülen İ.S. 6. Yüzyıl ile ilk evresi olan İ.Ö. 2. Yüzyılın ilk yarısı arasında 

kalan süreçte yapıyı çözümleyebiliyoruz. 

Yapının bu bölgesinde yaptığımız ölçüm çalışmaları sonucunda dijital ortama aktardığımız 

çizimler vasıtasıyla ayna-simetri yöntemi kullanılarak yapının erken evrelerinin planını 

çıkartabiliyoruz. 

 

Tetragonal Agora Batı Yakası Plan Çizimi 

 

Fig. 50: Tetragonal Agoranın Batı Yakasının Güney Cepheden Görünümü 

 

 

18 Temmuz 2018 (ÇarĢamba) 



Sabah Ekizce Yaylası’nda yapılan çalışmalarda ikisi yazıtlı ikisi yazıtsız olmak üzere dört (4) 

adet adak steli bulunmuştur (Figs. 51-54). Yazıtlı taşlardan birisi omikron (O) harfini 

içermekte olup üzeri deliklidir (Fig. 51). Diğer yazıt ise alttan profilli olup yarısından fazlası 

kırıktır ve üç satırlık yazıt okunabilmiştir. Anlamlı bir bütünlük çıkarılamamakla birlikte 

üzerinde çalışılacaktır (Fig. 52). Yazıtsız stellerden ilki “T” formunda traşlanmış bir taştır, 

ancak üzerinde harf okunamamaktadır (Fig. 53). Dördüncü stel üzerinde ise bir adet delik 

bulunmakta ve herhangi bir harf barındırmamaktadır (Fig. 54). 

    

Fig. 51 Fig. 52 Fig. 53 Fig. 54 

Öğleden sonra Mustafa Atalay eşliğinde “Macar Gediği” olarak adlandırılan mevkiye 

gidilmiştir. Söz konusu mevkinin kuzeyindeki tepe üzerinde teras düzenlemeleri 

bulunmaktadır. Ayrıca mevcut teras düzenlemeleri üzerinde yer yer odalar ve gözetleme 

kulesi kalıntıları yer almaktadır. Bu mevkiden doğu yönde Göynük Boğazı, kuzeybatıda 

Anlıca ve Oluklu tepeler, batısında Kızıl İn, Kale ve Beydağları ile doğu-güneydoğu yönünde 

Katran (Kavak) Dağı görülebilmektedir (Hrt. 1). 

 

Hrt. 1 



 

Phaselis Tetragonal Agorası belgeleme çalışmaları 1 arkeolog ve 1 işçi ile devam etmiştir. 5 

paftaya ayrılan yapının belgeleme çalışmaları 3. Paftanın belgelenmesi ile devam etmiştir. 

Yapının Kuzey tarafına İ.S. 7. Yy’da inşa edildiği düşünülen bazilika veya kilise yapısının 

apsisinin arka cephesini kapsayan bu alan son derece önemlidir. Yapının düzenlendiği 

dönemde yapıldığı düşünülen zeminde bulunan mozaik yapının bu bölgesinin bize sıklıkla 

bazilikaya giriş ve çıkışlarda kullanıldığını göstermektedir. Zira apsisin bazilikayı agoranın 

içinde bölen duvarıyla bitişik bir şekilde inşa edilmiş merdivenli bir kapısı bu bölümden 

açılmaktadır. Ayrıca bu yol agoranın orta kısmından bir duvarla ayrılmış ve bir koridor 

oluşturulmuştur. Fazlasıyla değişikliğe uğramış olan bu bölüm çalışmaları yapının geç dönem 

kullanımı hakkında bize fikirler vermektedir ve yapı içerisinde gelişen süreçleri 

gözlemlememizi sağlamaktadır. 

 

Tetragonal Agora Doğu Yakası Plan Çizimi 

 

 

Fig. 55: Tetragonal Agoranın Doğu Yakasının Güney Cepheden Yakın Görünümü ve Oluşturulan Koridorun 

Sonunda Apsis 

 



19 Temmuz 2018 (PerĢembe)  

Yapının bir odasında çift duvar sistemi uygulandığı tespit edilerek genişliğinin bir (1) m olduğu 

ölçülmüştür. Terasların kuzeyi boyunca doğu-batı yönünde küçük dere vadisine uzanan tarafta 

yer yer dikdörtgen formlu yapı grupları göze çarpmaktadır. Bu alan Antalya-Kumluca 

Karayolundan kuzeye doğru ayrılan Narlı Yolun girişinden itibaren her iki tarafında doğuya 

doğru teraslar takip edilmektedir. İki vadi arası teraslanmış; günümüzde hâlâ seralık alan olarak 

kullanılan vadi görülen yola kadar inmektedir. Bu yolu takiben vadinin doğu ve batısında 

dikdörtgen gruplu pek çok oda bulunmaktadır. Narlı Yolun anayoldan yaklaşık 500 m solunda 

hemen yolunda kenarında duvarları sağlam örülmüş iki oda tespit edilmiştir. Bu odaların batıya 

doğru devam ettiği, çift duvar tekniğinde örüldüğü gözlemlenmiştir (Fig. 59). Söz konusu mevki 

Tahtalı Dağı’nın güney-güneybatı yönünde bulunmaktadır. Bu mevkinin teraslamasının Tahtalı 

Dağı’na doğru devam ettiği görülmektedir. Antalya-Kumluca Karayolu’nda Narlı Yolu’na 

ayrılan kavşaktan 500 m kuzeyde modern yolun kenarından doğuya doğru madenciler tarafından 

yaklaşık 200 m’lik bir tali yol açılmıştır. Yolun son bulduğu noktada oldukça büyük bir maden 

çukuru(?) bulunmakta olup bu alanda büyük çaplı bir tahribat gözlemlenmiştir (Fig. 60). 

 

Antalya Kumluca karayolunun Kızılöziçi 

Mevkii’nin batısında kalan eteklerde çok 

sayıda antik teras yapıları görülmektedir. 

Orta ve büyük boyutlardaki taşlarla yapılan 

teraslar paralel bir düzen göstermektedir 

(Fig. 56). Terasların ortasında yaklaşık 4 m 

çapında yuvarlak taş örgü bir oluşum 

görülmektedir (Fig. 57). Yuvarlak yapının 

doğu ve güney tarafında yayılan dört-beş 

odalı bir yapı grubu bulunmaktadır (Fig. 

58). 
Fig. 56 

  
Fig. 57 Fig. 58 

  

Fig. 59 Fig. 60 



 

 

Madenciler tarafından açılan tali yolun Tahtalı Dağı’nın güney-güneybatısından devam eden 

güzergâh boyunca teraslama gözlenmektedir. Tahtalı Dağı etekleri boyunca uzanan 

güzergâhta dörtgen yapılı iki yıkıntı oda bulunmaktadır (Hrt. 2). Madenin hemen altında 

(doğusunda) yaklaşık olarak 3 m genişliğinde koruma duvarları yer almaktadır.  

 

Hrt. 2 

Öğleden sonra Beycik’in doğusunda Selim Mevkii adı verilen yere gidilmiştir. Burada iki adet 

yazıtsız ve kayaya oyulmuş semerdamlı lahit bulunmuştur. İlk lahdin kapağı tamamen 

korunmuş olmakla birlikte tekne kısmı tamamen tahrip olmuştur (Fig. 61). Yazıtlı kısmında 

sadece iota (I) harfi okunmuştur. Diğeri ise kuzeybatı yönünde kapağı üç parçaya ayrılmış 

hamozorion lahit yer almaktadır (Fig. 62). 

  

Fig. 61 Fig. 62 

Tahtalı Dağı’nın doğu-güneydoğu eteklerinde Antalya-Kumluca yolunun 3 km batısında derin 

bir vadinin güney tarafındaki tarlalık alanda iki adet lahit tespit edilmiştir. Biri iyi durumda 

olup iki basamaklı podyum üzerinde semerdamlı bir lahittir. Lahdin ön yüzünde teknenin 



kapakla birleştiği yerden tabula ansata’nın üst kısmına kadar ortada bir kırık mevcuttur. On 

iki (12) satırlık yazıtın sol kısmı kısmen tahrip olmuş durumdadır. Lahdin sağ kenarındaki 

kalkan figürü net olup sol yanındaki ise oldukça tahrip olmuştur. Mezarın içyapısı çift katlı 

olarak dizayn edilmiştir (Fig. 63a-c).  

 

 

Fig. 63a Fig. 63b 

 

Fig. 63c 

 

Bu lahdin sağ tarafında diğer lahit yer 

almaktadır. Bu lahdin tekne, kapak ve 

podyumunun bir kısmının kalıntıları 

bulunmaktadır (Fig. 64). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 64 



Selçuk Üniversitesi’nden Erdoğan ASLAN başkanlığında yürütülen Sualtı arkeoloji 

ekibimiz tarafından Phaselis’in limanları üzerine tespit, belgeleme ve haritalama çalışmalarına 

devam edilmiştir. Bugünkü çalışmamızda 2018 yılında kentte sürdürülen sualtı çalışmaları, 

bir önceki yılın devamı olarak Güney Liman Alanı başta olmak üzere kentin tüm kıyı hattını 

kapsamaktadır. Üç farklı alanda yapılan çalışmalar Scuba dalışlarla gerçekleştirilmiş olup 

sualtı tespit edilen eserler fotoğraflanarak belgelendirilmiştir. 1 numara ile gösterilen alan 

Phaselis Antik Kenti Akrapolü’nün kıyılarıdır. 2 numaralı alan, Güney Liman mendireği ve 

Güney Liman içini kapsayan bölge ve 3 numara ile işaretli alan ise Güney Liman’ın batısında 

bulunan kıyı şerididir (Fig. 65-67).  

 

Fig. 65: Tüm çalışma alanlarını gösterir harita 

 

  

Fig. 66: Araştırma için Dalışa Hazırlık  

 

 



  

Fig. 67: Araştırmacıların Sualtından Görünümleri 

 

Akrapol Önü Sualtı Araştırmaları 

WGS 84: (Y 365221.85 X: 305554.89) ile WGS 84: (Y 365196.88 X 305518.40) 

koordinatlı alanlarda sualtı araştırmaları yapılmıştır. Araştırma sırasında kırık pişmiş toprak 

seramik ve amphora parçalarının yanı sıra metal obje de tespit edilmiştir (Fig. 68-71).  

 

 

Fig. 68: Akrapol Önü Sualtı Çalışma Alanını Haritası 



  

Fig. 69 a-b: Sualtından Genel Görünümler 

   

Fig. 70 a-b: Amphora Kulp Parçası  

  

Fig. 71 a-b:  Sualtında Tespit Edilen Metal Obje 

 

20 Temmuz 2018 (Cuma)  

Tekirova sakinlerinden Sami Bey eşliğinde Tekirova’nın Kepez Mevkii’nde yer alan bir 

çiftlik yerleşimine gidilmiştir. Bu yerleşim ortalama 90 ila 130 cm aralığındaki bir genişlikte, 

çift duvar sisteminde büyük şekilsiz taşlardan örülmüş duvar sistemine sahiptir (Fig. 72). 

Kimi bloklar dikdörtgen olarak şekillendirilmiş olup kimi yerlerde ana kayaya oyulmuştur. 

Doğu cephede kuzey köşeye doğru bir kapı girişi bulunmaktadır. Kapının alt lentosu in-situ 

halindedir, üzerinde ise kapı oyukları mevcuttur. Yapının batı duvarına yaklaşık 3-4 m 



mesafede ana kayanın işlenmesiyle oluşturulmuş bir işlik vardır (Fig. 73). İşliğin hemen 

güney kenarında 130 cm çapında görünen derinliği 110 cm olan bir sarnıç bulunmaktadır. 

Ancak söz konusu sarnıçta kaçak kazı yapıldığı tespit edilmiştir (Fig. 74). Etrafta ise çatı 

kiremitleri ve günlük malzeme olarak kullanılan seramik parçalarına rastlanılmıştır (Fig. 75). 

Mevcut çiftlik yerleşimi kareye yakın boyutlardadır. 

 

 

Fig. 73 

 

Fig. 72 Fig. 74 

Yapının güney cephesinin tam orta kısmında 140 cm genişliğinde bir sağlam kapı 

bulunmaktadır. Kapının yan lentolarından doğudaki 180 cm, batısındaki ise 150 cm 

yüksekliğe kadar korunmuştur. Kapı lentolarının kapı kenetleri sağlamdır ve yerel kaya 

kullanılarak inşa edilmiştir. Muhtemelen, bu kapıdan başlayan patika bir sonraki görülecek 

olan kuleye aittir (Fig. 76). 

  

Fig. 75 Fig. 76 



Dış duvar güney cephede yaklaşık 255 cm yüksekliğe kadar korunmuştur. Doğu duvarının 

yüksekliği ise daha iyi korunmuş olup ölçülen en yüksek yeri yaklaşık 3-3.20 m civarındadır. 

Genişliği ise 90-130 cm arasında değişiklik göstermektedir (Fig. 72). 

Yapının güneydoğu tarafındaki yaklaşık 10 m aşağıdaki alan işlenerek işlik gibi kullanılmış, 

fakat çalılıktan plan yapısı kesinleştirilememiştir. Alanın doğu tarafındaki kayalık alan kısmen 

işlenerek kullanılmıştır. Doğu yöndeki kapı lentosunun güneyinde bir sarnıç ve ona bağlı bir 

merdiven yapısı yer almaktadır. Sarnıcın yanında sarnıç için kullanılan ortası yarı silindirik 

şekilde kesilmiş bir yapı elemanı vardır. Yapının kuzey doğu köşesinin kuzeyine düşmüş üst 

lento yıkık olarak durmaktadır. Kapının üst arşitrav bloğu üzerinde çelenk figürü 

bulunmaktadır ancak oldukça yıpranmıştır (Fig. 77).  

Yapının kuzey cephesinde kapı açıklığı bulunmaktadır. 

Bu yapının hemen önünde kaçak bir kazı yapılmıştır. 

Yapıya ilişkin kapı kalıntıları mevcut halde görülebil-

mektedir. 

Doğu cephedeki kapı kuzeye ve güneye göre daha 

yüksek kottadır. Yapının çok katlı olduğu tespit edil-

miştir. Yapının doğu duvarının iç kanadında kayaya 

oyulu 110 cm genişliğinde 40 cm derinliğinde bir seki 

işlenmiş; kuzey-güney doğrultulu bu sekinin güneyinde 

sanki ahşap bir hatılın oturabileceği bir düzen söz 

konusudur (Fig. 78).  

Kule: Tahtalı Dağı’nın doğusunda ve Tekirova’nın 

batısında yükselen, Antalya-Kumluca Karayolunun do-

ğusuna uzanan Yarıkpınar’ın karşısındaki tepenin 

(Kepez Başı) güneybatı zirvesinde hem Kemer -Çalış 

Dağı’nı hem de Üç Adalar’ı gören yuvarlak formlu bir 

gözetleme kulesi mevcuttur. Güneyde Musa Dağı’nın 

zirvesini görmektedir. Zirvenin üzeri neredeyse tamamen kayalıktır. Gözetleme kulesi için 

zirvedeki kayalık alan düzeltilmiştir (Fig. 79). Bu kulenin çapı yaklaşık 425 cm’dir. Aynı 

yerel kayadan işlenmiş [biri kalın (85x35x30) biri ince (68x25x48) olmak üzere] dikdörtgen 

bosajlı birkaç yapı malzemesi bulunmaktadır. Söz konusu yapının hemen kuzeyinde bir sarnıç 

yer almaktadır. Sarnıcın ağız çapı 2 m ve yuvarlak şekilli gözetleme kulesine olan uzaklığı 

yaklaşık 2 m’dir. Bugün yüksek gerilim hattının bir ayağı beton ile yapıştırılıp bu sarnıcın 

içine oturtulmuştur (Fig. 80). Bu kayalıktan bir alt kota inen merdivenler ve onun üstünde de 

bir kapı eşiği korunagelmiştir. Bu kapı eşiği 90 cm genişliğinde ve 50 cm derinliğindedir.  

 

Fig. 77 

 

Fig. 78 



  

Fig. 79 Fig. 80 

Söz konusu yuvarlak formlu kulenin alt 

kotunda 5.60x6 m boyutundaki kaya 

düzleştirilerek doğu ve batıdan duvarla 

örülmüş, kuzey ve güneyde ise ana kayaya 

oyulmuştur (Fig. 81). Yapının batısının kaya 

tarafı düzleştirilmiş ve bu yönde uçurum 

bulunmaktadır.  

Kuleden aşağı iniş boyunca Armutini 

Mevkii’nde yer yer teraslama ve seramik 

akıntılar görülmektedir.  

Sualtı çalışmaları kapsamında ise Güney Liman Mendireği ve Güney Liman’ın iç 

kısmı olan WGS 84: (Y 365220.71 X 305492.71) koordinatlı alan scuba dalışlar ile 

taranmıştır. 0-14 metre arası değişen derinliklere sahip olan bu bölgede kırılmış şekilde pişmiş 

toprak seramik parçaları, amphora kulp ve ağız kısımları ile mimari blok tespit edilmiştir (Fig. 

82-85).    

 

 

 

Fig. 81 



Fig. 82: Güney Liman Sualtı Araştırma Alanlarını Gösterir Harita 

 

  

Fig. 83 - 84: Güney Liman İçinde Tespit Edilen Seramik Parçaları 

 

 

Fig. 85: Güney Liman İçinde Tespit Edilen Yarım Daire Şeklinde 

Mimari Obje  

 

Güney Liman Alanının batısında WGS 84: (Y 365154.03 X 305434.00) koordinatlı noktadan 

başlanarak WGS 84: (Y 36.522724 X 305454.28) koordinatlı noktaya kadar tarama 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu alanda yapılan çalışmalarda hiçbir kültür varlığına 

rastlanılmamıştır (Fig. 86).  

 



 

Fig. 86: Güney Limanın Batı Kıyıları Sualtı Araştırma Alanını Gösterir Harita 

 

21 Temmuz 2018 (Cumartesi) 

Yarım gün ofis çalışması gerçekleştirilmiştir. Öğleden sonra, ekibimiz üyesi Aşkın Karahan 

tarafından Drone ile Göl üzerinde modelleme çalışması yapılmıştır. 

 

                                                                                         Fig. 87 



 

22 Temmuz 2018 (Pazar) 

Tatil 

23 Temmuz 2018 (Pazartesi) 

Sabahtan, Phaselis teritoryumu sınırları içinde bulunan Beldibi ve Belbaşı kaya sığınakları 

ziyaret edilip, özellikle Beldibi sığınağında bulunan kaya mezarlarının sayısal olarak 

belgelenip korunması için ne tür bir çalışma yapılması gerekeceği hususunda tespit 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Fig. 88-89).  

Fig. 88-89 

 

Türkiye sınırları içerisinde bugüne dek kayda geçirilen 212 Paleolitik/Epipaleolitik sit 

alanının 14’ü Antalya il sınırırları içerisinde bulunmaktadır.  Bu 14 mağaradan altısının 

Beldibi Beldesi’nin sınırları içine odaklanması, Beldibi’nin taş devrinde yoğun bir iskân 

bölgesi olduğunu göstermektedir. Söz konusu kaya sığınaklarının çoğu 1956-1959 yılları 

arasında paleoantropolog Enver Bostancı tarafından keşfedilmiş ve bilim dünyasına 

tanıtılmıştır. Beldibi/Kumbucağı kaya sığınağında da Bostancı çalışmış ve Beldibi buluntuları, 

Bostancı tarafından incelenmek amacıyla Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi’ne transfer edilmiş olup, hala oradaki Paleoantropoloji deposunda bulunmaktadır. 

Beldibi mağaralarının en önemli özelliği kaya duvarlarında resimlerin yer almasıdır. 

Resimlerin ortak noktası, şematik bir biçimde betimlenmiş olmalarıdır. Doğal şartlara maruz 

kalan söz konusu mağara resimlerinin bir an önce sayısal olarak belgelenip korunmaya 

alınması elzem görülmektedir. Alanda yapılacak bundan sonraki çalışmalarda hem 

Kumbucağı hem de Sarıçınar, Hayıtlıgöl ve Haçlı kaya sığınaklarında bulunan mağara 

resimlerinin sayısal olarak belgelenmesi planlanmaktadır. 

Belbaşı kaya sığınağına giderken bölgenin antik dönem ulaşım sistemi hakkında yapılan 

gözlemler sonucunda Çamdağ Tüneli’nin 500 m güneyinde modern yoldan ayrılarak Çam 

Dağ’ın güney eteklerinden önce kuzeybatıya doğru yönelen; Hayıtlıgöl ile Kelini Kayalığı 

arasındaki bayır ve dar bir geçidi aştıktan sonra Belbaşı Düzlüğü’nde yönünü kuzeye çeviren 

antik bir yol tespit edilmiştir.  

Öğleden sonra, Tahtalı Dağı’nın doğu-güneydoğu eteklerinde Antalya-Kumluca yolunun 3 

km batısında derin bir vadinin güney tarafındaki tarlalık alanda geçen Perşembe günü tespit 

edilen lahit üzerinde tespit ve sayısal belgeleme çalışmaları yürütülmüştür (Fig. 90-91). İlk 



olarak C. Anti tarafından görülen ve E. Kalinka tarafından yayımlanan (TAM II/3 1214) söz 

konusu mezar yazıtının eksik yayınlandığı tespit edilmiştir. Kalinka yazıtın sadece 5 satırını 

okuyabilmiştir, fakat bizim tespitlerimizde yazıtın 12 satır olduğu belirlenmiştir. Bu sebeple 

de yazıtın en doğru okumasının RTI metodu ile belgelenerek yapılabilineceğine karar 

verilmiştir. Aynı alanda bulunan diğer lahit de her iki araştırmacı tarafından de kaydedilmiş 

olsa da günümüzde maalesef tamamen parçalanmış durumdadır. Bu sebeple diğer lahdin hem 

formu hem de yazıtı hakkında bir belgeleme yapmak mümkün olmamıştır.  

  

Fig. 90-91 

Kuzey-güney doğrultusunda devam eden üç sıra terasın alt kotunda mevcut olan iki mezar 

yapısında incelemeler ve kayıt çalışmaları yürütüldü. Yan yana konuşlandırılmış olan mezar 

yapıları yaklaşık 5 m. aralıkla yerleştirilmiştir. Bu sıraya göre alanda yer alan ilk mezar yapısı 

büyük oranda tahrip olmuştur. Podyum döşeminin kısmi olarak izlenebildiği mezarın lahit 

teknesi kırık dört parça halinde alana yayılmış vaziyettedir. Lahit kapağı semerdam 

formundadır. 1/3 oranında kırık olduğu görülebilen laht kapağı ters duru vaziyette podyum 

yapısının kenarında durmaktadır. Kapak uzunluğu 2.40 en: 1.17 m. olarak tespit edilmiştir. 

Kapağın uzun yüzlerde ikişer ve dar yüzlerde birer adet olmak üzere toplam a adet kaldırma 

çıkıntıları işlenmeden bırakılmıştır.  

Alandaki diğer mezar yapısı podyum, tekne ve kapak birlikteliğini koruyarak günümüze 

ulaşmıştır. Podyumun üzeri küçük moloz taş dolgusu ile kaplıdır, doğu yöndeki dar yüzde 

podyumum iki basamağını oluşturan blok taşlar görülebilmektedir. Bu bölümde podyum 

yüksekliği 0.50 m. olarak ölçülebilmiştir. Lahit mezarın alt gömü odası olabileceğine işaret 

eden podyum blokları altında izlenebilen bir açıklık mevcuttur. Net bir şey söylemek mümkün 

değilse de bu açıklığın hyposorion bölümüne ait bir düzenleme olduğu düşünülmektedir. 

Lahit teknesi 2.32 m. uzunluğunda, 1.16 m. genişliğinde ve 1. 46 yüksekliğindedir. Üç yüzü 

bezenmiş teknenin arka uzun yüzü işlenmeden bırakılmıştır. Bezeme unsurlarını barındıran 

cepheler iki sıra silme profil ile çevrelenmiştir. Ön yüzde dikdörtgen bir tabula içinde yazıt 

yer almaktadır.  Doğu yöndeki dar yüzde iç içe iki daire motifi ve içte kalan yuvarlak alanın 

içinde olasılıkla bir bezek yer almaktadır ancak tanımlanamayacak derecede tahrip olmuştur. 

Batı dar yüzdeki benzer dairesel çemberler ise yer yer izlenebilen hatlar olarak 

görülebilmektedir. Lahtin kapağı semerdam formundadır. Genişliği 1.23 m. ve mahya kirişi 

ile birlikte yüksekliği 1 m.’ye ulaşmaktadır. Kapak üzerinde mahya kirişi mevcuttur. Ayrıca 

dar yüzlerde birer uzun yüzlerde ikişer adet olmak üzere toplam 6 adet kaldırma çıkıntısı yer 



almaktadır. Kapağın uzun cephelerinde yer alan kaldırma çıkıntıları 0.41 m. yükseklik ve 0.27 

m. genişlikleri ile büyük dikdörtgen cephe unsurları olarak dikkat çekicidir. 

 

24 Temmuz 2018 (Salı) 

Sabah saatlerinde Anlıca Tepe’de (Hrt. 1) 11.07.2018/Çarşamba günü tespit edilmiş olan ΟΔ 

kazılı kayaya gidilmiştir. Aynı kaya üzerinde olduğu düşünülen/öngörülen kabartmanın ve 

ΟΔ yazısının fotogrametrisi yapılmıştır. Aynı zamanda CORS cihazı kullanılarak kayanın 

koordinatları alınmıştır. 

Hemen ardından yine aynı gün yol üzerinde görülen, Oluklu Tepe (Hrt. 1) üzerindeki kaya 

duvarların CORS ile ölçüsü alınmak ve hatları tespit edilmek için alan söz konusu tepe ziyaret 

edilmiştir. Tepeye giriş Feslikan Çukuru’ndan ufak, kıvrımlı ve sonunda merdiven 

oluşturulmuş bir patikadan girilmektedir. Girişin hemen doğusunda bulunan duvar kuzey-

güney doğrultulu olup duvarın ölçülebilen kısmı yaklaşık 2 m genişliğinde, uzunluğu 9 m’dir. 

Duvarın köşesinden doğu-batı yönünde 11 m olarak ölçülebilmiştir (Fig. 92). Duvar daha 

sonra anakaya ile birleşmektedir. Oluklu Tepe içinde kalan bu alan, izlenime göre, batıdan 

kuzeye ve oradan da doğuya doğru bir oval çizerek kuru duvar tekniğiyle örülmüş duvarlarla 

tahkimatlandırılmıştır. 

Son derece geniş bir alan barındıran tepe 

içinde yaklaşık 6 ila 10 oda tespit edilmiş 

olup, tepenin orta kısmının bir avlu gibi 

bırakıldığı düşünülmektedir. Avlunun, 

olasılıkla, hayvanlar için olduğu 

söylenebilir. Tespiti sağlanan odalardan biri 

doğu-batı doğrultulu büyük taşlardan inşa 

edilmiş bir duvar örgüsünden oluşmaktadır. 

Aynı duvar kuzey-güney doğrultuda bir 

duvarla kesiştirilerek anakaya ile 

birleştirilmiştir (Fig. 93). Bu yapı 

kalıntısının güneydoğu yönünde yine 

anakaya kullanılarak kare formlu bir oda 

tespit edilmiştir.  

Tepenin zirvesinde doğuya ve batıya açık 

şekilde bir bakışa sahip olan noktada kaya 

düzleştirilerek dikdörtgen bir platform 

oluşturulmuş, ancak herhangi bir yapı taşına 

rastlanılmamıştır. Alanda biri gri diğeri 

kahverengi astarlı Roma Dönemine tarihlendirilebilecek iki seramik parçası, bir taban 

döşemesi parçası ve büyük bir pithosa ait olabileceği düşünülen ağız parçası fotoğraflanmıştır.  

Alanda yapıldığı tespit edilen kaçak kazılarda yaklaşık 1 m’lik dolgu toprak tespit edilmiştir. 

Bu kazılardan çıkmış olan seramikler Roma-Doğu Roma Dönemi’ne tarihlenebilmektedir. 

Oluklu Tepe’nin zirvesinde oldukça geniş bir yayılım gösteren alanın yer yer kayalar yer yer 

 

Fig. 92 

 

Fig. 93 



kuru duvar stilinde örülmüş tahkimat duvarlarıyla koruma altına alındığı görülmektedir. Bu 

koruma altına alanın içinde kayalara yaslandırılmış odaların duvarlarının temelleri 

görülebilmektedir. Alanın hemen kuzey-kuzeybatı etekleri tarım alanı olarak kullanılmış 

olmalıdır. Söz konusu alanda çokça seramik parçası bulunmuştur (Fig. 94a-b). 

  

Fig. 94a Fig. 94b 

  

Oluklu Tepe’den sonra kuzey yönünde yer alan Ekizce Yaylası’na gidilmiştir. Ekizce 

Yaylası’ndaki Ares Alanı’nda RTI çalışmaları sürdürülmüştür. Aynı zamanda alanın 

topografik haritasını çıkarabilmek adına drone ile hava fotoğrafları çekilmiş ve Cors cihazı 

kullanılarak koordinat alınmıştır. Bu çalışmalar sırasında beş (5) yeni yazıt daha bulunarak 

kayda alınmıştır. Yazıtların tümü Ares için dikilen adak steli olup, bir tanesinde sadece ok (  ) 

çizimi bulunmaktadır (Fig. 95-96). 

  

Fig. 95 Fig. 96 

 

25 Temmuz 2018 (ÇarĢamba) 

Üçoluk, Ekizce, Hisarçandır mevkilerinde bulunan yazıtların okuması, raporlaması 

yapılmıştır. 2018 yılı epigrafi raporu hazırlanmıştır.  

 

26.07.2018 (PerĢembe) 

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Üçoluk Mahallesi’nde bulunan Ekizce Yaylası’ndaki Ares 

Kült Alanı’ndaki çalışmalara devam edilmiştir. Son derece tahrip olmuş yazıtların 

dijitalleştirilmesi ve okunabilmesi için RTI tekniği kullanılarak fotoğraflaması yapılmıştır 



(Fig. 97-98). Ayrıca alanda bulunan tüm yazıtlar klasik yöntem olan karta kayıt, estampaj 

alımı ve fotoğraflama işlemleri eksiksiz olarak tamamlanmıştır.  

Fig. 97 Fig. 98 

 

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Leyla Kaderli ve Burdur Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Şimşek’in 

koordinatörlüğünde tiyatro çalışmalarına başlanmıştır. Bu bağlamda tiyatroda yapılacak kazı 

ve restorasyon çalışmalarına altlık oluşturmak üzere genel bir temizlik çalışması 

yürütülmüştür. Akropolis tepesine yaslanan tiyatronun diazoma bölümünün Helenistik Kule 

tarafındaki bölümünden başlanarak bitki (çalılık) temizliği yapılmıştır (Fig. 99-100).  

 

Fig. 99 Fig. 100 

 

27.07.2018 (Cuma) 

Ekizce Yaylası’nda uygulanan klasik yöntemli okumalar için ofis çalışması yapılmıştır. 

Yazıtların raporlaması tamamlanmış, estampaj kayıtları kontrol edildikten sonra 2018 yılı 

Phaselis Yüzey Araştırması’nın Ekizce Yaylası çalışmaları tamamlanmıştır.  

Tiyatrodaki temizlik çalışmalarına diazoma kısmında devam edilmiştir.  



Öğleden sonra 20 Temmuz Cuma günü Tekirova’nın Kepez Mevkii’nde tespit edilen çitlik 

yerleşiminde çalışılmıştır. Öncelikle alanın ana sınırlarını belirleyen polygonal nitelikteki 

kuru duvarın sınırları tespit edilmiştir. Cors cihazıyla birlikte yapının duvarları, iki adet kapı 

girişi ve iki adet işlik yapısının koordinatları ve oryantasyonları hassas ölçüm ile kayıt altına 

alınarak yapının ana hat planı çıkarılmıştır (Fig. 101).  

 

Fig. 101 

Yoğun moloz yığıntısının varlığına rağmen alan içerisinde yapılan incelemelerde yaşam 

amaçlı kullanılan herhangi bir konut kalıntısına rastlanılmamıştır. Aynı durum avlu duvarının 

yakın çevresinde de geçerlidir. Yapının iç kısmında bulunan işlik 1 no’lu işlik olarak 

adlandırılmıştır. Burada son derece basit ve sade bir işçilik görülür öyle ki mevcut ana kaya 

basit bir şekilde traşlanarak düz bir zemin oluşturulmuş ve bu alanda işlenen üründen elde 

edilen sıvı (zeytinyağı, şarap) basit bir çörten aracılığıyla yapının güneyinde özenle inşaa 

edilen içi sıvalı bir sarnıca akıtılmıştır. Yapının kuzey hattını oluşturan anakaya üzerinde oda 

içine bakan dikdörtgen formlu bir adet niş bulunur. Bu alanın mevcut rölöveden hareketle 

üzerinin açık olduğu anlaşılmaktadır. 2 no’lu işlik ise ana duvarın kuzeydoğu köşesinde 

anakaya üzerinde tasarlanmıştır. Oldukça yüksek bir kot üzerinde bulunan bu atölye/işlik 

dördül bir plana sahip olup iki adet mekana bölünmüştür. Yapıya ilk girişi batıdaki kapıdan 

olup oradan da kuzeydeki ikinci odaya geçiş sağlanmaktadır. Alanda kısmen korunan 

duvarlara ait dağınık ya da in-situ haldeki taşlar görülmektedir (Fig. 102-103). Her iki mekana 

açılan kapılara ait eşiklerin son derece iyi korunduğu ve üzerlerindeki izlerden nasıl bir 

çalışma prensibine sahip oldukları anlaşılmaktadır. Yapı biri güneyde diğeri doğuda olmak 

üzere iki adet sahiptir. 



  

                           Fig. 102                                                                   Fig. 103 

 

28 Temmuz 2018 (Cumartesi) 

Hafta içi arazide elde edilen verilerin kaydedilmesi için ofis çalışması yürütülmüştür. 

29 Temmuz 2018 (Pazar) 

 Tatil 

30 Temmuz 2018 (Pazartesi) 

Tiyatroda temizlik ve düzenleme 

çalışmalarına devam edildi. Akropolis’in 

yamaçlarından tiyatronun diazomasına 

düşen taşlar alınarak hem ziyaretçilerin daha 

güvenli bir şekilde tiyatroda dolaşabilmesi 

hem de daha iyi bir görüntü elde edilmesi 

sağlanmaya çalışıldı (Fig. 104). 

                                                            Fig. 104                        

Öğleden sonra Tekirova'da tespit edilen çiftlik yapısı, drone yardımıyla havadan 

fotoğraflandı. Drone Deploy yazılımı aracılığıyla çiftliğin bulunduğu 1 hektarlık alan 

karelajlara bölünüp otonom uçuş planı çıkarıldı ve 50 m. yükseklikten 4.37 sn. lik uçuş süresi 

sonrasında 84 adet hava fotoğrafı alınarak alanın orthofoto'su ve SAM/DEM (Sayısal 

Yükseklik Modeli/Digital Elevation Model) ile birlikte 3 boyutlu modeli üretildi (fig. 105). 

 



 

Fig. 105 

31 Temmuz 2018 (Salı) 

Hisarçandır ve Armutçuk arasında, Antalya – Kumluca karayolunun doğusunda konumlanan 

ve 17 Temmuz Salı günü tespit edilen çiftlik yapısında gns cors ile çizim çalışması yapıldı 

(Fig. 106).  

 



 

Fig. 105 

Günümüzde kullanılan asfalt yola doğrudan bağlantı yapan bir patika yol ile alan içerisine 

ulaşılmaktadır (Fig. 106). Yerleşim güneye bakışımlı eğimi yüksek yamaç boyunca sıkışık 

nizamda inşa edilen kısmen simetrik çok sayıda mekanlarla işgal edilmiştir. Çoğunlukla 

dördül ya da dikdörtgen formlu plan tasara sahip olan bu yapılar kireç katkılı harç ile 

desteklenmiş poligonal nitelikteki kaba taşlarla örülen kagir duvarlarla vücuda getirilmiştir. 

Bu duvarların ortalama genişlikleri 0. 70 m. dir. Alanı örten yoğun mimari enkaz, akıntı dolgu 

ve bitki örtüsü nedeniyle mevcut mimari fizibiliteyi net olarak izleyebilmek zordur ancak jps 

aracılığıyla kayıt altına alınan sayısal değerlerden hareketle yerleşimin rölövesi büyük oranda 

tanımlanabilmiştir. Alandaki yapılaşmalar çoğunlukla doğu batı istikamette yan yana 

planlanan mekanlardan oluşmaktadır. Bu kapalı yaşam alanlarına girişler ise güney duvarlarda 

tasarlanan kapılar aracılığıyla sağlanmaktadır. Girişlere ait kapıların çalışma prensipleri 

konusunda fikir sunabilecek bulgular alanda tek bir örnekle (Kapı Eşiği) temsil edilmektedir. 



Yapılar kompleksini oluşturan her bir ünitenin fonksiyonelliği üzerine net bir tanımlama 

yapabilmek şu an için mümkün değildir ancak gerek imari yayılım alanı gerek mezarlık 

unsurlarına dair tekil örnekler burada dikkate alınabilecek miktarda popülasyona ve iş gücüne 

işaret etmektedir. Alan içerisinde sivil konut amaçlı inşa edilen mekanların varlığı dışında 

farklı işlevsellikleri bulunan herhangi bir yapılaşma görülmemektedir (Fig 107). 

 

Fig. 106 

 

Fig. 107 

 Drone Deploy yazılımı aracılığıyla çiftliğin bulunduğu 3.37 hektarlık alan karelajlara 

bölünüp otonom uçuş planı çıkarıldı ve 55 m. yükseklikten 6 dakikalık uçuş süresi sonrasında 

84 adet hava fotoğrafı alınarak alanın orthofoto'su ve SAM/DEM (Sayısal Yükseklik 

Modeli/Digital Elevation Model) ile birlikte 3 boyutlu modeli üretildi (Fig. 108). 

 

Fig. 108 



1 Ağustos 2018 (ÇarĢamba) 

Tiyatro’daki temizlik çalışmalarına devam edilmiş ve öğleden sonra ofis çalışması 

gerçekleştirilmiş, arazide alınan veriler işlenerek yapılan çizimler sayısallaştırılmıştır. 

2 Ağustos 2018 (PerĢembe) 

İlk olarak, 2017 yılı teritoryum çalışmaları 

sırasında Üçoluk Yaylası’nın Uzuntaş 

Mevkiin’de  (36 41 44 K 30 24 18 D Rakım 

1020 m) tespit edilen yak. 20 m 

yüksekliğindeki bir kayalığın terasına (Fig. 

109) merdiven işlenerek inşa edilen 

khamasorion ve ile aynı kayalığı kuzeyinde 

tespit edilen kare formuna sahip kaya 

işliğinde digital belegeleme çalışmaları 

yürütülmüştür. Havuz kısmı yak. 250 cm x 

170 cm ölçülerinde olup yak. 30 cm 

derinliğe sahiptir. Havuzun 50 cm üstünde 

gene ana kayaya oyulmuş 35 cm x 35 cm ölçülerinde kare planda  20 cm derinliğe sahip bir 

boşluk yer almaktadır. İşlikle ilişkilendirilen bu oyuğa aynı ölçülerde bir tahta aparatın 

oturtulduğu anlaşılmaktadır (Fig. 110). Kollalemis adlı bir şahsa ait olduğu saptanan mezarın 

kapağı kaçak kazıcılar tarafından tahrip edilmiştir. 220 cm x 120 cm ile 150 cm yüksekliğe 

sahip khamasorion’un iç derinliği yak. 70 cm’dir. Bu yılki çalışmamızda söz konusu tekne 

içinde kaçak kazılarca karotla bir delik açıldığı gözlemlenmiştir (Fig. 111).  

 

Fig. 110 

 

Fig. 111 

2018 yılında da alanın yakın çevresinde yapılan yüzey araştırmaları esnasında bu bölge 

içerisinde yerleşik sivil yaşama dair güçlü kanıtlar sunacak arkeolojik bulgulara 

rastlanmamıştır. Ancak kayalık alanın batısında uzanan dik yamaçlar üzerinde özgün kullanım 

yerinde korunamayan bir adet kapı eşiğine ve yakınında bir adet ağırlık taşına rastlanmıştır 

(Fig. 112-113). Gerek kayalık alanın kuzey eteğinde ana kayaya tasarlanan bir adet ürün 

presleme işliği-haznesi ve ele geçen ağırlık taşı, yakın civardaki ekeneklerden elde edilen 

mahsulün yine burada işlendiğine işaret eden güçlü kanıtlardır. Alan içerisinde sivil 

yapılaşmalarla bağlantılı olarak bir kapı eşiği dışında herhangi başkaca bir mimari unsura 

Fig. 109 



tesadüf edilmemiştir. Alanın hemen güneyinde akan dere vadisi nedeniyle çiftliğe ait 

kalıntılar tahrip olmuş olmalıdır (Fig. 84). 
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Fig 114 

Drone Deploy yazılımı aracılığıyla mezarın ve işliğin bulunduğu kayalık alanda 1 hektarlık 

alan karelajlara bölünüp otonom uçuş planı çıkarıldı ve 45 m. yükseklikten 6. Dakika 22 

saniyelik uçuş süresi sonrasında 75 adet hava fotoğrafı alınarak alanın orthofoto'su ve 

SAM/DEM ile birlikte 3 boyutlu modeli üretildi (Fig. 115). 

 

Fig. 115 



 

Uzuntaş’ta yürütülen çalışmaların ardından yine 2017 yılında Üçoluk –Söğütcuması yolu 

üzerinde Kırtepe mevkiinde (Fig. 116) yolun yak 10 m kenarında tespit ettiğimiz biri oldukça 

tahrip olmuş iki podyumlu ve üçgen çatılı lahitin etrafında çalışmalar yürütülmüş ve lahitlerin 

hemen doğusunda konumlanan yer yer kesme taşlardan yapılma çiftlik evi kalıntısının cors ile 

çizimleri yapılmıştır (Fig. 117). 

 

Fig. 116 
Fig. 117 

Günümüzde Kırtepe olarak bilinen geniş mahal içerisindeki alan doğu istikamette 

uzanan yamaç üzerinde çok sayıda münferit odalardan oluşan bir yerleşke niteliğindedir. 

Çalışma kapsamındaki alanın batı uç kısmında toplamda dört adet kapalı mekan ve bir adet 

işlik ve iki adet lahit bulunmaktadır (Fig. 118). Bunun dışında alandaki yapılaşmaların yamaç 

boyunca oda zincirleri şeklinde devam ettiği görülmektedir. 

 
Fig. 118 



Söz konusu basit konutların inşasında kullanılan malzeme kaba işli kısmen polygonal hatlar 

arz eden niteliksiz molozlardan oluşmaktadır. Kalınlığı ortalama 0. 70 m. olan bu duvarlarda 

herhangi bir bağlayıcı kullanılmamıştır. Bu nedenle mevcut rölöve içerisinde bulunan yapı 

duvarları büyük oranda tahrip olmuştur.  2, 5 dekarlık araştırma alanında izlenen ve sayısal 

lokalizayon kayıtları tutulan dört adet konut kısmen asimetrik olup dördül plana sahiptir ve 

kapı geçişleri doğu cephelerde tasarlanmıştır. Alanın kuzeybatı sektöründe bulunan 

dikdörtgen formlu yapıya bitişik nizamda tasarlanmış bir işlik dikkat çekicidir. Burada ana 

kayaya oyulan bir ahşap gediği bölgede fazlaca rastlanan sıvı ürün üretim işliklerinden birinin 

var olduğuna işaret eder. Ayrıca yine aynı sektör içerisinde biri oldukça iyi durumda olan iki 

adet lahte ilişkin belgeleme çalışmaları geride bırakılan yıllarda gerçekleştirilmiştir. Alanın 

genel mimari yayılım hacmi, üretim alanları ve yerleşimle sıkı ilişki içerisinde bulunan 

mezarlık unsurları yerleşke içerisinde sosyal ve ekonomik anlamda uzun süreli bir yaşamın ve 

zirai faaliyetlerin olduğuna dikkat çekmektedir (Fig. 119).  

 

Fig. 119 

 

Öğleden sonra Hisarçandır Palamutlar mevkiinde (Fig. 120) yürütülen araştırmalarda kırma 

çatılı bir lahit teknesi ve başka bir kırma çatı tespit edilmiştir (Fig. 121-122). Mezar, modern 

yoldan ayrılarak yaklaşık 100 m. ilerleyen patika yolun çıkardığı düzlük alan içerisinde yer 

almaktadır. Podyumu izlenemeyen mezarın teknesi in-situ ve kapağı yerinden kay(dırıl)mış 

olarak yerde ters durmaktadır. Lahit teknesi doğu-batı doğrultusundadır, 1.34,5 m en, 2.48 m 

boy ve 1.40 m yükseklik ölçülerindedir. Lahit kapağı kırma çatı formundadır, 1.45 m en, 2.64 

m boy, ve 0.50 m yük. imkan dahilinde alınan ölçüleridir. Teknenin arka uzun yüzü ve bir dar 

yüzü tahrip olmuştur. Teknenin üç yüzü çeşitli bezeme örgeleriyle bezenmiştir. Bezemeli üç 

yüz, kenarları boyunca, dışta geniş bir silme ve içe eğimli daha dar bir silmeden oluşan iki 

kademeli bir çerçeve içine alınmıştır. Ön yüzde sahnenin ortasında yazıtlı bir tabula ansata yer 

alır. Tabula 0.54x0.46 ölçülerindedir. Tabula ansatanın iki yanında gövdesi 0.48 m. 

yüksekliğinde olan birer hurma ağacı tasvirine yer verilmiştir. Ağaçların yanlarında ise sağda 

kalkan mızrak içinde bir erkek büstü tasviri, solda ise yine kalkan ve mızrak içinde kadın 

büstü tasviri yer almaktadır. Dar yüzlerde içi boş bırakılmış kalkan mızrak betimi 

kullanılmıştır. Yazıtın ve ikonografik tasvirlerin daha net görülebilmesi veya gözle 



görülemeyen detayların açığa çıkarılması için lahit üzerinde fotogrametrik çalışmalar yapılmış 

ayrıca mezarın coğrafi koordinatları alınarak topografik harita üzerine yerleştirilmiştir. 

Lahdin üzerindeki tabula ansata’da yer alan 12 satırlık yazıt hem RTI hem de fotogrametri 

uygulanarak sayısal olarak belgelenmiştir (Fig. 123).  
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Fig. 123 

 

3 Ağustos (Cuma) 

Yüzey araştırmamızın son günü olan bu günde ofis çalışması gerçekleştirilmiş ve yapılan 

araştırmalara ilişkin sonuç raporları hazırlanmıştır. 

 



Sonuç olarak 2018 yılında gerek kent içinde gerekse teritoryum sınırları içinde çalışmalar 

yürütülmüştür. 2018 yılı izin başvurusunda belirtilen çalışma programı çerçevesinde; 

 Phaselis teritoryumunda tarihsel coğrafi yüzey araştırmalarına devam edilmiştir. Bu 

bağlamda Üçoluk Mahallesi Ekizce Yaylası Tahtacı Mezarlığı’nda (Karabalçık 

Mezarlığı) geçen yıl tespit edilen Ares kült alanı başta olmak üzere, Üçoluk çevresinde 

Kırtepe, Uzuntaş, Kale, Anlıca Tepe, Oluklu Tepe ve Macar Gediği mevkilerinde; 

Hisarçandır çevresinde Palamut mahallesi, Örencik Damı ve Armutçuk mevkilerinde; 

Beycik Selim Mevkiinde, Tekirova çevresinde Kızılöziçi, Kepez, Kule mevkilerinde 

çalışılmıştır.  

 Kentin ve teritoryumunun fiziki sınırlarının uzaktan algılama, dron, lidar, hava 

fotoğrafları, fotogrametrik yöntemlerle çıkartılması ve önemli yapıların ve 

buluntuların hassas gps, lazer tarayıcılılar ve RTI gibi yöntemlerle belgelenmesi 

çalışmaları kapsamında kent içinde Drone ile Göl üzerinde modelleme çalışması 

yapılmış; teritoryumda Ares kült alanında RTI çalışmaları sürdürülmüştür. Aynı 

zamanda alanın topografik haritasını çıkarabilmek adına drone ile hava fotoğrafları 

çekilmiş ve Cors cihazı kullanılarak koordinat alınmıştır. Teritoryumda Tekirova'da 

tespit edilen çiftlik yapısı, Hisarçandır ve Armutçuk arasında, Antalya – Kumluca 

karayolunun doğusunda konumlanan çiftlik yapısında ve Üçoluk Yaylası’nın Uzuntaş 

Mevkiin’deki çiftlik ve mezar yapılarında Drone Deploy yazılımı aracılığıyla hava 

fotoğrafları alınarak alanları orthofoto'ları çıkartılmış ve SAM/DEM (Sayısal 

Yükseklik Modeli/Digital Elevation Model) ile birlikte 3 boyutlu modelleri 

üretilmiştir. Tekirova’daki çiftlik yapısında, Hisarçandır ve Armutçuk arasındaki 

çiftlik yapısında, Kırtepe mevkiinde tespit edilen küçük bir yerleşke niteliğindeki alan 

ile Oluklu Tepe üzerinde tespit edilen kalıntılarda gns cors ile çizim çalışması 

yürütülmüştür.  

 Kent teritoryumunun belirtilen alanlarında tespit edilen materyal kültür kalıntılarının 

altyapı ve yerleşim dokusuna ilişkin belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir. 

Bölgede tespit edilen mezar yapıları, kent içindeki çalışmalarla birleştirilerek 2018 yılı 

nekropolis çalışmaları başlığı altında ayrı bir rapor olarak da sunulmuştur. 

 Kent limanları ve çevresindeki sualtı araştırmalarına devam edilmiş ve bu bağlamda 

kentte sürdürülen sualtı çalışmaları, bir önceki yılın devamı olarak Güney Liman 

Alanı başta olmak üzere kentin tüm kıyı hattını kapsamıştır. Özellikle üç farklı alanda 

–Akropolis’in etrafı, Güney Liman ve mendireği, Güney Lima’nın batı kıyısında 

bulunan kıyı şeridi - yapılan çalışmalar Scuba dalışlarla gerçekleştirilmiş olup 

sualtında tespit edilen kültür varlıkları fotoğraflanarak belgelendirilmiştir. Söz konusu 

çalışmalar 2018 Yılı Sualtı Araştırmaları başlığı altında ayrıntılı rapor olarak ayrıca 

sunulmuştur. 

 Bu yıl Akropolis çalışmaları, işçi azlığından ötürü gerçekleştirilemiştir. Öyle ki, yoğun 

bitki örtüsü, diken ve cangıl ile kaplı olan akropolis çalışmalarında, çalışılacak alanın 

temizlenmesi oldukça elzem bir konudur. İşçi desteği olmadan söz konusu alanda 

çalışma yürütmek hem çok zahmetli hem de ekstra zaman alıcıdır. 



 Kentin su alt yapısına ve hidrografisine ilişkin çalışmalar ise, bu alanda çalışan 

Mehmet Kürkçü’nün yeni baba olması dolayısıyla kazıya katılamaması nedeniyle 

gerçekleştirilememiştir. 

 2017 yılı araştırma sezonunda olduğu gibi 2018 yılı araştırmalarında da kent içerisinde 

yerleşim planının anlaşılmasına, yapıların tanımlanarak dönemsel olarak 

belgelemesine, antik yerleşimin temellendiği topografyanın sunduğu beşeri ve fiziki 

koşulların alan arkeolojisi perspektifinde araştırılmasına çalışmaları kapsamında, 

tiyatro, tetragonal agora ve nekropolis’te çalışmalar yürütülmüştür. Agora ve 

nekropolis çalışmaları ayrı raporlar olarak ayrıca sunulmuştur. 

  Kentin yayıldığı mekan ile çevre ilişkisinin çok yönlü araştırmalarla irdelenmesi için 

çevresel, ekolojik, arkeo-botanik ve flora-fauna çalışmalarına devam edilmiş ve 

raporları ek dosya olarak sunulmuştur. 

 Phaselis'ten Attaleia'ya taşınan yapı taşları ve yazıtların tespit edilip, yerlerinin 

belirlenmesi ve kent tarihine yaptıkları katkılarının değerlendirilmesi çalışmalarının 

başlatılması hususunda da, Ares kutsal alanında yürütülen çalışmaların tahmin edilen 

süreden fazla zaman alması ve esasen hala daha tamamlanamamış olmasından dolayı 

gerçekleştirilememiş ve 2019 yılında gerçekleştirilmek üzere ertelenmiştir. 

 Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri birimi tarafından desteklenen tez 

projesi kapsamında, Phaselis hinterlandının MÖ I. yüzyılın ilk yarısında Romalılar 

tarafından ager publicus ilan edilmesinin ardından alanda gözlemlenen kültürel 

değişikliklerin ve bu durumun kent ekonomisine olan etkilerinin belirlenmesine 

yönelik yürütülen çalışmaların tamamlanması ve ilgili yayın çaIışmalarına başlanması 

hususunda, söz konusu yayın tamamlanmış ve yayına verilmiştir. 

 2017 yılında tamamlanan Tübitak destekli kentin alan yönetimi ve ekolojik 

araştırmalarına yönelik Akdeniz Üniversitesinde bir çalıştay gerçekleştirilmiştir ve 

yayın çalışmaları devam etmektedir. 

 Phaselis ve teritoryumunda epigrafik araştırmalara devam edilmiş ve 2018 yılı 

Epigrafi Çalışmaları başlığı altında ayrıca sunulmuştur. 

 Hâlihazırda kullanılan topografik haritamıza kent ve teritoryumundan gelen yeni 

bulguIar da işlenmiştir. 


