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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 26
Haziran 2019 tarihli ve 94949537-161.01-E.528284 sayılı izni çerçevesinde, Sinop İl Kültür
Müdürlüğü Uzmanı Hüseyin VURAL’ın bakanlık temsilciliğinde, Phaselis Antik Kenti ve
Teritoryumu’nda başkanlığımda 2-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında arkeoloji, epigrafi,
tarihsel coğrafya, mimari, ekoloji, botani ve zooloji (flora-fauna) ekiplerinden oluşan
disiplinler arası ekiplerle yüzey araştırması yapılmıştır. Sürdürülen her bir araştırmaya ilişkin
ayrıntılı raporlar ek dosyalarda bakanlığımıza sunulmuştur.

ARAZİ ÇALIŞMALARI, YÖNTEMLER ve VERİ SONUÇLARI

2 Temmuz 2019 (Salı)
Bu seneki çalışmalarımız büyük ölçüde Kemer ilçesi sınırları içinde gerçekleşeceği için
Kemer Jandarma Komutanlığına gidilerek bakanlık iznimiz ile ekip listemizin bir kopyası
kendilerine verilmiş ve araştırma projemiz, çalışma alanlarımız ve yöntemlerimiz hakkında
komutanlara bilgi verilmiştir. Ardından Kemer Kaymakamlığı’na da gidilmiş, ancak
kaymakam izinde olduğundan bakanlık iznimiz ile ekip listemiz yazı işlerine bırakılmış ve
daha sonradan tekrar görüşmek üzere randevulaşarak oradan ayrılınılmıştır.
Ardından Kemer’de Phaselis Araştırma İstasyonu’nun altyapı, donanım ve olası eksikleri
temin edilmeye çalışılmış ve istasyona dönülmüştür.
İstasyonda Ofis Çalışmaları üzerinde, Phaselis, bölge ve Akdeniz kültürleri-arkeolojisi
üzerine kapsamlı bir ihtisas kütüphanesi kurma çalışmalarına başlanmıştır.
Araştırma İstasyonu temizlenip, düzenlenerek Phaselis Yüzey Araştırmaları için eksiklikleri
giderilmiştir.

3 Temmuz 2019 (Çarşamba)
Beycik Ulupınar arasındaki Antalya otoyolunun yaklaşık 200 m doğusunda 370 m rakımda
36○ 27ꞌ 18ꞌꞌ kuzey 30○ 26ꞌ 22ꞌꞌ doğu koordinatında, çok kenarlı kireç taşından kuru taş
tekniğiyle yapılma tek odalı bir konut bulunmuştur (Fig. 1-2).

Fig 1-2
Konut kapısı kuzeybatı istikametine bakmaktadır. İçten içe ölçüleri 4.10 m genişliğinde 7,5 m
uzunluğunda olup, duvar kalınlığı 95 cm ve yüksekliği yaklaşık olarak 1 m kadar korunmuş
durumdadır. Yapının batısında deve tüyü renginde kaba ve orta kalite lokal işçilikle üretilmiş
seramikler bulunmaktadır. Yapının doğu ve güneydoğu istikameti boyunca ise yaklaşık 15
adet teras birbirine paralel 3-4 m aralıklarla tepenin yamacına doğru şekilsiz, çok kenarlı kireç
taşından kuru taş tekniğinde örülmüştür (Fig.3-4).

Fig 3-4
Söz konusu teraslar yer yer anakayayı takip ederek kaba bir teknikle inşa edilmiş
görünmektedir. Oryantasyonları yer yer düz bir hat içermemekte olup göz kararı inşa edilmiş

izlenimi uyandırmaktadırlar. Uzunlukları kuzeydoğu-güneybatı istikametinde ve yaklaşık 20
m ile 50 m arasında değişmektedir.
Aynı alanda bir önceki konutun yaklaşık 100 m batısında tek odalı bir yapı daha tespit
edilmiştir (Fig.5-6).

Fig. 5-6
Kemer’in 216○ güneybatısında, 36○ 28ꞌ 16ꞌꞌ kuzey, 30○ 26ꞌ 28ꞌꞌ doğu koordinatında bulunan
konut, anakaya üzerinde kuzey-güney doğrultulu, lokal çok kenarlı kireç taşından, kireç
harcıyla birleştirilerek inşa edilmiştir. İçten içe 3 m eninde x 5 m genişliğinde olup duvar
kalınlığı yak. 72 cm’dir. Konutun duvar yüksekliği yer yer 180 cm’ye kadar korunmuştur.
Yapının içinde yerel işçilikle üretilmiş deve tüyü renginde ve seramik kap parçaları ve çatı
kiremit parçaları mevcuttur (Fig.7-8).

Fig. 7-8
Yapının kuzeydoğusu boyunca kuzey-güney istikametinde yaklaşık 2 m aralıklarla birbirine
paralel uzanan yaklaşık iki düzine kadar teraslama tespit edilmiştir. Teraslar kaba şekilsiz

kireç taşlarından ve kuru duvar tekniğiyle inşa edilmiş olup topografyaya bağlı olarak 20 m
ile 60 m uzunlukları arasında değişmektedir (Fig. 9-10).

Fig. 9-10

4 Temmuz 2019 (Perşembe)
Beycik Ulupınar arasındaki Antalya otoyolunun
yaklaşık

70

m

kuzeydoğusunda

(231○

GB

Kemer/Antalya) 280 m rakımda 36○ 28ꞌ 26ꞌꞌ kuzey
30○ 26ꞌ 28ꞌꞌ doğu koordinatında, yak. 4 m
yüksekliğindeki

kireçtaşından

bir

anakayanın

güneybatısında yak. 80 cm derinliğinde ve 1.70 cm
çapındaki kaçak kazı çukuru etrafında az sayıda
yerel üretim deve tüyü renginde kaba seramik
parçaları ve çatı kiremidi bulunmuştur (Fig. 11).
Anakayanın güneybatısında ise 2 tane kaba bir
işçilikle khamasorion tespit edilmiştir. Bunlardan
doğuya bakanı 80 cm genişliğinde 130 cm
uzunluğunda 50 cm derinliğinde olup kireçtaşından
yapılma

düz

damlı

kapağı

kırılmıştır.

Fig. 11

Khamasorion’un 50 cm güneyinde 60 cm genişliğinde 107 cm uzunluğunda ve 57 cm
derinliğinde bir khamasorion daha mevcuttur (Fig. 12).

Fig. 12
Her iki mezarın da işçiliği yerel ve kabadır. Alanın güneyi ve doğusu boyunca yer yer
teraslara rastlamak mümkündür. Ancak alanın bir kısmı buradan geçen elektrik/telefon
direkleri için açılan kadastro yolu sırasında tahrip edilmiş görünür.
Ulupınar yolu üzerinde 147○ GB
Kemer/Antalya) 290 m rakımda
36○ 27ꞌ 53ꞌꞌ kuzey 30○ 26ꞌ 2ꞌꞌ doğu
koordinatında,
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Fig. 13

kireç

taşlarından yapılma terasların araları 2-5 m arasında değişmekte olup yükseklikleri zaman
zaman 1.5 m’yi aşmaktadır (Fig. 13). Alanda son zamanlarda tesis edilen yüksek gerilim hattı
ayakları ve onlara ulaşmak için açılan yollar antik teraslamalara zarar vermiştir.
5 Temmuz 2019 (Cuma)
Antalya Bölge Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanlarından Aynur Tosun ve Gökhan Nergis ile
Antalya Arkeoloji Müze Müdürlüğü uzmanlarından Melih Kılınç ve Halil Oğuz’un

katılımıyla, 2018 sezonunda ekibimiz tarafından tespit edilip bilimsel çalışmaları yapılan
Üçoluk Mahallesi sınırları içindeki Oluklu Tepe’deki teras duvarları ve civarındaki materyal
kültür kalıntıları tekrar incelenmiştir (Fig. 14). Yine aynı sezon ve daha önceki sezonda
çalışma sürdürülen Uzuntaş Mevkii’nde yer alan kaya üzerine yontulmuş, yerden yaklaşık 4
metre yükseklikte, döneminde merdivenle ulaşım sağlandığı anlaşılan lahit yapısı ile aynı
kayaya yontulmuş işliğe gidilmiştir (Fig. 15). Söz konusu alanlar yerinde gözlem ve
belgeleme yapılmış, tetkik edilmiş ve koordinatları alınarak topografik haritaya işlenmiştir.
Bu alanların tescillenmesi için Antalya Bölge Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanlarından
Aynur Tosun tarafından fotoğraflamalar, Gökhan Nergis tarafından da koordinatlar alınmıştır.

Fig. 14

Fig. 15

6 Temmuz (Cumartesi)
Phaselis Araştırma İstasyonunda ekipler Phaselis araştırma istasyonunda belgeleme, günlük
raporların bilgisayara girimi, arşiv, plan ve buluntuların database’e aktarımı üzerine
çalışmalar yürütmüşlerdir.
Ofis, arşiv, belgeleme ve ihtisas kütüphanesi oluşturma çalışmaları sürdürülmüştür.
Her bir ekip serbest bir şekilde kendi disiplinine ait çalışmalara araştırma istasyonunda devam
etmişlerdir.
Aynı gün içinde ayrıca Phaselis bünyesinde istihdam edilen işkur işçilerine Phaselis
Araştırmaları üzerine ders verilmiştir.

7 Temmuz (Pazar)
Tatil

8 Temmuz (Pazartesi)
Ulupınar Dağdibi lokasyonu arasında Hayıt mevki adı verilen alanda yol kenarında bir kaya
lahdi yer almaktadır [850 GD Kemer/Antalya, rakım: 460 m; 36○ 28ꞌ 24ꞌꞌ kuzey, 30○ 25ꞌ 58ꞌꞌ
doğu koordinatlarında (yak. 8 m sapma payı)].

Fig. 16
Lahdin tabula ansata’sının çerçevesinden başlayarak içerisinde devam eden yak. 3 cm
büyüklüğündeki harf karakteriyle yazılmış yak. 18 satırlık Hellence bir yazıt teptir edilmiştir.
Tabula Ansata’nın sağ kenarında ise hemen hemen aynı karakterde yak. 10 satırlık diğer bir
yazıt ve yak. 60 cm x 37 cm ölçülerinde bir podyum bulunmaktadır. Yazıtlar zaman ve doğal
koşullardan oldukça yıpranmış durumdadır. Ayrıca yazıtın hemen önünde bitmiş defne
servi/andız ağaçları kayaya uluşmayı engellemektedir. Bu bakımdan buraya epigrafi ve dijital
belgeleme ekiplerimizle ve uygun donanımla gelip yazıtın estampajının alınmasına, RTI ve
fotogrametrik yöntemlerle belgelenmesine ve yerinde epigrafi ekiplerimizle çalışılmasına
karar verilmiştir.
Yak. 240 cm genişliğinde, 3.30 cm eninde ve 240 cm yüksekliğindeki yerel kireçtaşından
yapılmış kaya lahdi, içten içe 195 uzunluğunda, 72 cm genişliğinde ve 94 cm derinliğindedir.
Lahdin kenar kalınlığı yak. 19 cm olup yakınlarında kapağına dair herhangi bir emare
bulunmamaktadır. Şu an itibariyle yol kenarındaki bir nar bahçesinin istinat duvarının parçası
olarak kullanılmakta olan lahit in situ halindedir. Lahdin içi ve kenarı içerisinde su
toplandığından olsa gerek hilti ile delinmiştir. Lahdin çevresinde yer yer az sayıda deve tüyü
renginde kaba, yerel seramik parçaları mevcuttur. Lahit ve çevresinde ön değerlendirmeler ve

belgelemeler yapıldıktan araştırmanın ileriki günlerinde buraya tekrar gelip detaylı bir şekilde
çalışılmak üzere alandan ayrılınılmıştır.
Aynı gün içinde gene Beycik-Ulupınar mevkileri arasındaki Çeşi tepesinin eteklerindeki
mezarlık alanı mevkiinin yakınlarında eskiden Tekirovalıların çöp dökme alanının etrafındaki
tepelerde çok sayıda teras ve orta yoğunlukta seramik parçalarına rastlanılmıştır. Kaba ve orta
seviyede lokal seramik parçalarından büyük bir çoğunluğu ufak ölçülerde olup yak. 100 m’lik
alanda miktar bakımından bazı lokasyonlarda daha yoğunluk göstermektedir. Seramiklerde
ağız, kulp ve dip parçaları da etrafa dağılmış durumdadır. Ancak lokal üretim olduğu için
kesin bir tarihleme yapmak imkan dahilinde değildir. Genel itibariyle kabaca Geç Roma ya da
Geç Antik Çağ’a tarihlendirilebilir. Alandaki teraslar lokal şekilsiz kireç taşından kuru duvar
tekniğiyle inşa edilmiştir. Topografyaya uygun şekilde birbirine olabildiğince paralel şekilde
(zaman zaman halihazırda arazi üzerinde yer alan kayalar da teraslarda kullanılmaktadır)
örülmüş olup araları tepelere doğru genellikle 2-3.5 m arasında değişmektedir. Teraslar 100
m’den fazla uzunlukta kuzey-kuzeybatıdan doğu-güneydoğu istikametine (denize) doğru
bakmaktadır. Terasların önünde ise antikçağda düz olan günümüzde çöp dökülerek üstü
toprakla örtüldüğünden ufak tepeciklerle engebeli bir alan oluşturan örtüyle kaplıdır (Fig. 17).

Fig. 17
Söz konusu alanın yak. 250 m kuzeybatısında bir tepeciğin üzerinde en az 5 odalı tahkimli bir
çiftlik evi bulunmuştur. [970 D Kemer/Antalya, rakım: 520 m; 36○ 28ꞌ 26ꞌꞌ kuzey, 30○ 27ꞌ 15ꞌꞌ
doğu koordinatlarında (yak. 5 m sapma payı)].
Odaların 5 tanesi birbirine paralel uzanmakta ve yak. 5 m uzunluğa ve 4’er metre genişliğe
sahiptir. Diğer iki olası oda ise 6 m x 5 m ölçülerindedir. Kompleks 20 x 15 m ölçülerinde
olup dikdörtgen planlıdır. Şekilsiz lokal, kireçtaşından kuru duvar tekniğiyle örülmüştür.
Duvar yüksekliği yer yer 180 cm’ye erişmektedir. Ana kayaları zaman zaman yapının
duvarına eklemlendirilerek inşa edilmiş yapının duvar kalınlığı dışta 110 cm iç duvarlarda ise

80-92 cm ölçülerinde değişmektedir. Şu an itibariyle yapının içinde 8 tane kızıl çam 2 tane
pelit/pinar ağacı büyümüştür. Yapının zemini büyük ölçüde kalın bir çam püskülüyle kaplı
olduğu için herhangi bir seramik parçaya rastlanılamamıştır. Bu örtü aynı zamanda plan
okumasını zorlaştırmaktadır. Yapı büyük ölçüde zaman ve doğal koşullardan tahrip olduğu
için duvarların bir kısmı yapının içine bir kısmı da dışarıya doğru yıkılmıştır ve kapı/tepcere
girişlerini sağlıklı bir şekilde okumak mümkün olmamıştır. Tahkimli bir alana kurulmuş
yapının özellikle bu lokasyonda ve bu derece kalın duvarlarla inşa edilmesi aynı zamanda
olası saldırılara karşı savunma amacı da güttüğüne delalet etmektedir (Fig. 18a-b.). Yapının
etrafında ve özellikle güneydoğu yönünde tarıma elverişli teraslar ve düz alanlar mevcuttur.
Bugün de halihazırda terk edilmiş olmakla birlikte bir ev ve kuyusuyla birlikte bölgeye özgü
meyve ağaçlarından oluşan bir bahçe (nar, zeytin, incir, üzüm, erik, keçiboynuzu, nektarin)
yer almaktadır.

Fig. 18a

Fig. 18b

9 Temmuz (Salı)
Antalya Bölge Koruma Kurulu Müdüresi Melike Gül ile uzmanlarından arkeolog Aynur
Tosun ve haritacı Gökhan Nergis’in katılımlarıyla geçen sene bulduğumuz Yarikpınarın
karşısındaki gözetleme kulesine [950 D Kemer/Antalya, rakım: 200 m; 36○ 30ꞌ 15ꞌꞌ kuzey, 30○
29ꞌ 60ꞌꞌ doğu koordinatlarında (yak. 5 m sapma payı)] tekrar gidilmiş ve belgeleme
çalışmalarına devam edilmiştir. Yer yer 1 metreyi aşan dikdörtgen yerel kireçtaşından kesme
ve bozaşlı bloklardan inşa edilmiş olan yuvarlak planlı gözetleme kulesi Hellenistik ya da
Klasik döneme ait duvar işçiliğine sahiptir. Konumu itibariyle bir yandan Phaselis koyunu ve
Phaselis’teki Hellenistik akropolis’in eteklerindeki kule ile Kemer’deki Çalış tepesinin
üzerindeki

tahkimli

yerleşimi

görmektedir.

Yüksek

gerilim

hattının

bir

ayağı

Klasik/Hellenistik yuvarlak kulenin su haznesini/sarnıç? tahrip etmiştir (Fig. 19). Alanda çok
sayıda lokal orta ve kaba kalitede deve tüyü renginde günlük kullanıma ait seramiklerle çatı
kiremidi parçalarına rastlanılmaktadır (Fig. 20).

Fig. 19

Fig. 20

Alanda topografyaya uygun olarak teraslanarak kademe kademe yerleşimler inşa edilmiştir.
İnşa tekniği büyük kesme taşlardan kuru duvar tekniğiyle ince bir işçilik sergilenerek
gerçekleştirilmiştir. Yer yer ana kaya oyularak olası su biriktirme haznesi ile taş temel ve
duvar için blok nişleri açılmıştır (Fig. 21a-b).

Fig. 21 a-b

Aynı gün içinde Phaselis’in güney limanının hemen güneyinde yer alan İnciryalısı koyu ile
Sundance kampının birkaç yüz metre güneyindeki eskiden bir lagün olma ihtimali yüksek
alanın çevresinde tetkikler yapılmıştır [1280 GD Kemer/Antalya, rakım: 1.5 m; 36○ 31ꞌ 10ꞌꞌ
kuzey, 30○ 32ꞌ 14ꞌꞌ doğu koordinatlarında (yak. 5 m sapma payı)]. Alanda yapılan incelemeler
sonucunda özellikle yol açımı sırasında kenara kürünen toprak üzerinde ve stabilize yolun
üzerinde kaliteli (terra sicilata), orta ve kaba tarzda seramikler tespit edilmiştir. Günlük
kullanıma ait kulp, ip, ağız ve gövde parçalarının yoğunlukta olduğu seramikler arasında
Hellenistik/Roma dönemine tarihlendirilebilecek tipte seramikler tespit edilmiştir (Fig. 22 ab).

Fig. 22 a-b
Alanın farklı yerlerinden seramik örneklerinden elde edilen seçkilerden bazı gruplandırmalar
yapılarak fotoğraflanmış, belgelenmiş ve gerekli koordinatları alınmıştır [2070 GB

Kemer/Antalya, rakım: 1 m; 36○ 31ꞌ 9ꞌꞌ kuzey, 30○ 32ꞌ 10ꞌꞌ doğu koordinatlarında (yak. 5 m
sapma payı)].
10 Temmuz (Çarşamba)
Beycik’in, Başören Mahallesine gidilerek incelemelerde bulunuldu.
Alandaki kaya lahitlerinden biri bilinçli bir şekilde kırılıp, parçalanmış (Fig.
23) olmakla birlikte yak. 15 m güneyindeki kaya lahdi kapağı hariç iyi
durumdadır. Lahit özel mülkiyetin bahçe duvarının parçası olduğu tam
ölçüleri alınamamıştır. Ancak yaklaşık 190 cm uzunluğunda 70 cm eninde
olup lahdin içi bahçe telinin arkasında olduğu için hassas ölçüsü
alınamamıştır. Yak 2 m boyundaki kireçtaşından ana kayanın içine
oyulmuştur (Fig. 24).

Fig. 23

Fig. 24

Başören mahallenin girişinde villaların yanındaki orman arazisine podyumlu bir lahidin
parçaları tespit edilmiştir. In situ pozisyonunda olmayıp yakındaki bir araziden sökülerek
buraya dökülmüş görünümü vermektedir (Fig. 25). Kaliteli bir kireç taşından düzgün bir
işçilikle yapılmış podyumun birinde biraz yıpranmış olmakla birlikte yüksek kabartma
ayaklardan biri seçilebilmektedir. Ayrıca lahdin bulunduğu alanda birbirine paralel yak 4 m
aralıklarla antik teraslar belgelenmiştir. Kuru duvar tekniğiyle şekilsiz lokal kireçtaşından inşa
edilen teraslar yer yer 70 cm yüksekliktedir (Fig. 26).

Fig. 25

Fig. 26

Beycik, Garabel Mevkiinde semerdamlı iki lahit kalıntısı tespit edilmiştir.
Lahitlerden bir oldukça parçalanmış olup kötü durumdadır. Yüksekliğini ve
ölçülerini anlamak mümkün değildir. Diğer lahit ise semerdamlı kapağı halen
üzerinde olup iyi durumdadır. Lahdin güneye bakan ön yüzende tabula
ansata’sının içinde ve kulaklarında yak 10 satırlık Hellence bir yazıt yer
almaktadır. Yazıtın sol tarafı doğal koşullara ve zamana bağlı olarak silinmiştir.
Ansata’nın sağ tarafındaki yazıt görece daha iyi durumdadır. Lahit üzerindeki deşifrasyon
çalışmaları ileriki günlerde epigrafi ve dijital epigrafi ekipleri tarafından yürütülecektir.
Lahdin kuzeydoğuya bakan yüzünden bir kalkan kabartması yer almaktadır (Fig. 27-29).
Tarladan toplanan artık taşlarla kapatıldığı için tam olarak görünememekle birlikte bir
podyumun üzerinde yükselen lahdin Semerdamı 239 (uzun.) x124 (gen.) x 95 (yük.) cm
Lahit ise, 232.5 (uzun) x 117.5 (gen.) x (147 cm) yük.’tedir.
Lahdin kenar kalınlığı ise 21 cm’dir.

(Fig. 27-29)
Alan bir çiftlik kompleksi olarak dizan edilmiş görünür. Yak. 30-40 m’şer genişliklerle
birbirine paralel uzanan teraslar yer almaktadır. Lahdin yak. 80 m doğusunda modern
zamanlarda da onarım görmüş olmakla birlikte antik temellere sahip bir çiftlik evinin
temelleri tespit edilmiştir. Alanda çok sayıda lokal orta ve kaba derecede seramiğe ve evin
etrafında çatı kiremidine rastlanılmaktadır (Fig. 30-31).

Fig. 30-31
Ardından Beycik Ulupınar arasındaki Antalya otoyolunun yaklaşık 150 m kuzeydoğusunda
boyunca birbirine paralel bir düzineden fazla teras tespit edilmiştir. Alan her ne kadar çam
pürüyle kaplı olsa da lokal deve tüyü renginde ve bazen sarı astar atılmış orta ve kaba
seramiklere ve çatı kiremitlerine rastlanılmaktadır. Bunlardan bazıları büyük saklama
kaplarının ağız kısımları gibi üretim fazlası ürünleri depolama amaçlı kullanılmış
görülmektedir. Alan konumu itibariyle, zeytin ve bağ yetiştiriciliğine elverişlidir. Bu mevkide
yer yer kaçak kazı çukurları tespit edilmiştir. Ayrıca otoyoldan yaklaşık 150 m mesafede
paletli bir kepçeyle (ağaçtaki ve yerdeki palet izlerinden anlaşılmaktadır) yak 5 tane 2 m ve
üzerinde yer yer 4 m genişliğe varan kaçak kazı çukurları tespit edilmiştir. Bunlardan birinde
üzerinde yaban keçisi avı sahnesi olan bir lahdin ön yüzü parçası da bulunmaktadır (Fig. 3233).

Fig. 32-33
Lahdin ön yüzünde ayrıca ayakta durmakta olan iki tane yüksek kabartma insan figürünün
dizlerinden aşağısı kısmı yer almaktadır. Bu kazı çukurlarının etrafından çatı kiremidi ile
amphora dibi ve günlük kullanıma ait seramik parçaları da tespit edilmiştir. Kazı çukurlarının
üstleri naylon ve çalı çırpıyla kaplanmıştır. Kazıcıların büyük bir ihtimalle buraya yeniden
gelerek kaçak kazılara devam etmeleri ihtimal dahilindedir. Durum Antalya Müze

Müdürlüğü’ne bildirilmiş, ertesi gün de Tekirova Jandarma Komutanlığı’na da ilgili
bilgilendirme yapılacaktır. Son derece kötü derecede tahrip edilmiş bu alan, saat ilerlediği için
ertesi gün daha detaylı bir şekilde ilgili ekipler tarafından çalışılmak üzere belgelenmiştir
(Fig. 34-37).

11 Temmuz (Perşembe)
Beycik Ulupınar arasındaki Antalya otoyolunun yaklaşık 150 m kuzeydoğusunda bir gün önce
bulduğumuz kaçak kazı çukurun etrafındaki seramikler ve lahit teknesi parçaları üzerinde ve
çevresinde tetkikler sürdürülmüştür. Lahit teknesinin hemen kuzeyinde semerdam kapaklı
lahit kapağı tespit edilmiş ve belgeleme çalışmalarına başlanmıştır.
12 Temmuz (Cuma)
Beycik Ulupınar arasındaki Antalya otoyolunun yaklaşık 150 m kuzeydoğusundaki alanda
disiplinlerarası çalışmalara devam edilmiştir. Epigrafi ekibi tarafından teknenin figürlü
tarafındaki fragman halindeki yazıtın çevirisi üzerine odaklanılmıştır. Kent merkezindeki
yerleşim arkeolojisi özelindeki nekropolis araştırmalarıyla kırsaldaki ölü gömme tipolojisi ve

teknikleri üzerine yürütülen araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda lahdin RTI ve
fotogrametrik belgelemesi yapılmış; sayısallaştırılan lahid üzerinde görülemeyen hayvan
figürlü av sahneleri ve insan betimleri üzerinde bilimsel çalışmalara yürütülmüştür.
Nekropolis ekibi ve dijital belgeleme ekipleri konu üzerinde yayın çalışmalarına
başlamışlardır.
13 Temmuz (Cumartesi)
Ofis ve raporlama çalışmalarına ayrılmıştır.
14-15 Temmuz (Pazar-Pazartesi)
Tatil.
16 Temmuz (Salı)
8 Temmuz (Pazartesi) Ulupınar Dağdibi lokasyonu arasında Hayıt mevki
adı verilen alanda yol kenarında tespit ettiğimiz kaya lahdi [850 GD
Kemer/Antalya, rakım: 460 m; 36○ 28ꞌ 24ꞌꞌ kuzey, 30○ 25ꞌ 58ꞌꞌ doğu
koordinatlarında (yak. 8 m sapma payı)] üzerinde alan arkeolojisi
çerçevesinde nekropolis, epigrafi ekipleri tarafından transkripsiyon ve
dijital belgeleme çalışmalarına başlanmıştır.
Kent teritoryumunda yürütülen tarihi coğrafi alan arkeolojisi merkezli yüzey araştırmalarına
devam edilirken bir yandan da arkeoloji ve mimari ekipleri tarafından Phaselis’in yerleşim
arkeolojisi çalışmalarına devam edilmiştir. Bu bağlamda Kuzey Yerleşimin Eteklerindeki
tapınak ve olası temenos alanı içinde belgeleme, tanımlama, ölçüm, çizim, sayısallaştırma ve
topografik haritaya yerleştirme çalışmalarına devam edilmiştir. Bunu yaparken tapınağa ait
mimari ve plastik malzememin tespiti ve tapınağın yakın çevresindeki dağılımı araştırılmıştır.
Tapınak alanın hemen doğusunda 24 Ocak 2019 tarihinde yaşanan hortum felaketi sonucu
yıkılan ağaçların kökleri ve çevresinde yapılan seramoloji tetkiklere devam edilmiştir. Kent
merkezindeki yer alan agoralara dair belgeleme, çizim, ölçüm çalışmalarına devam edilmiştir
(Ps.: Söz konusu ekiplerin günlük raporları, ölçüm, çizim ve belgeleme kayıtları ekip
başkanları tarafından tutulmakta olup araştırma sonucunda teslim edilecektir).
17 Temmuz (Çarşamba)
Antalya balıkçı barınağının karşısında Antalya-Kumluca Otoyolunun kenarında sağlam istinat
duvarlarıyla çoğunluğu dikdörtgen kesilmiş kireçtaşı bloklarından örülmüş bir yol üzerinde
incelemeler yapılmıştır.

Söz konusu güzergah büyük bir ihtimalle Arrianos ve Kallistenes’te zikredilen Phaselis ile
Perge arasında Büyük İskender’in de MÖ 333 yılının Şubat-Mart ayında izlediği deniz
kıyısından ilerleyen alternatif yol güzergahının bir parçası olsa gerektir. Söz konusu güzergah
bir tarafta yükselen tepenin eteklerinde istinat duvarlarıyla pekiştirilerek oluşturulmuştur.
Deniz tarafı çoğunlukla kuru taş duvar tekniğiyle şekilsiz kireçtaşı bloklarıyla desteklenmiştir.
Balıkçı barınağı önlerindeki kısım son derece özenle inşa edilmiş görünür. Yolun tepeye
çıkmadan önceki bölümünde de yer yer 2.5 m’yi bulan istinat duvarlarıyla desteklenmiştir
(Fig. 38-40).

Fig. 38-40
Söz konusu istinadın bir kısmı günümüzde, doğal ve insan eliyle yapılmış olabilecek
tahribatla yer yer yıkılmıştır. Yer yer 15-2. 20 cm genişliğe sahip güzergah her iki istikamete
doğru doğu-batı (Attaleia-Perge/ Phaselis) yönlerine doğru izlenmeye çalışılmıştır.
Topografya son derece dağlık olduğundan yaya ve at/eşek/katır trafiğine uygundur. İstinat
duvarının bir kısmı modern otoyolun yapımı sırasında ve hemen üzerinden geçen
elektrik/telefon direklerin dikimi sırasında tahrip edilmiş izlenimi uyandırır. Yolun her iki
istikamete doğru yoğun bitki örtüsüne rağmen yak. 70’er m boyunca rahatlıkla
izlenebilmektedir. Ancak bitki örtüsü yoğunluğunun giderek artması ve zaman ve doğa
koşullarıyla yol üzerine düşen taşlar güzergahın takip edilmesini zorlaştırmıştır. Yapılan
tetkikler sonucu güzergahın tepenin etekleri boyunca giderek yükselerek Onobara/Attaleia
yönünde ilerlediği izlenimi uyandırmaktadır. Ancak görünürde sadece birkaç keçi patikası
takip edilebilmektedir. Tepenin eteklerine kadar güzergah takip edilmeye çalışılmış olmasına
karşın kesin bir tanımlama yapmak imkan dahilinde olmamıştır.

Gün içinde arkeoloji ve mimari ekipleri Kuzey Yerleşimin Eteklerindeki tapınak ve olası
temenos alanı içinde belgeleme, tanımlama, ölçüm, çizim, sayısallaştırma ve topografik
haritaya yerleştirme çalışmalarına devam etmiştir.
8 Temmuz (Pazartesi) Ulupınar Dağdibi lokasyonu arasında Hayıt mevki adı verilen alanda
yol kenarında tespit ettiğimiz kaya lahdi üzerinde RTI ve fotogrametrik belgeleme
çalışmalarına devam edilmiştir (Fig. 41).

Fig. 41
18 Temmuz (Perşembe)
Kentin lagününün doğusunda yer alan ve bu seneki hortum felaketinde zarar alan podyumlu
tapınakta temizlik, belgeleme ve çizim çalışmaları yapılmıştır. Yapının üzerindeki ve
etrafındaki dal parçaları uzaklaştırılarak orman tarafından alınmak üzere uygun mesafelerde
istiflenmiştir. Ayrıca bu seneki hortum faaliyetini görselleriyle açıklayan Türkçe ve İngilizce
pano hazırlanmıştır.
Tapınağın mimari ekiplerce çizim öncesi hazırlıkları tamamlanmıştır. Kentteki mimari,
tipolojik ve plastik düzenlemeler üzerine yapılan çalışmalara tapınak ve yakın çevresinde
devam edilmiştir. Ayrıca tapınaktan alınarak doğu nekropolis’in hemen başlangıcındaki
hamamın hemen önündeki kireç çukurunda tapınağın sütunlarına ait parçalar tespit edilmiştir.

Bu kireç çukuru büyük bir ihtimalle 19. yüzyıldan itibaren İtalyan ekipler tarafından Akdeniz
sahillerinde kurulan ve mimari-plastik malzemeyi eriterek kaliteli kireç yapımında kullanılan
kuyulardan biridir.
Söz konusu tapınağın önünde yer alan seramik ve amphora parçalarının tamım, çizim,
belgeleme ve sınıflandırma çalışmalarına devam edilmiştir. Bu alanda cereyan eden hortum
faaliyetinden sonra devrilen bazı kızılçam ağaçlarının kökleri yoğun miktarda seramik
buluntu vermektedir (Fig. 42-43).

Fig. 42-43
19 Temmuz (Cuma)
Tapınağın önünde yer alan seramik ve amphora parçalarının tamım, çizim, belgeleme ve
sınıflandırma çalışmalarına devam edilmiştir. Bu alanda büyük bir ihtimalle bir amphora
atölyesi beklenmektedir.
Mimari belgeleme, çizim ve ölçüm ekipleri bu gün itibariyle tiyatroda çalışmalarını
sürdürmüşlerdir.
Mimari plastik ve düzenleme çalışmaları tapınak ve çevresinde sürdürülmüştür (Fig. 44-47).

Fig. 44-47
20 Temmuz (Cumartesi)
Mimari belgeleme, çizim ve ölçüm ekipleri bu gün itibariyle tiyatroda çalışmalarına devam
etmişlerdir.
Diğer ekiplerin bir kısmı araştırma istasyonunda ofis çalışmalarını yürütürken diğer bölümü
araştırma istasyonunun kireç, derz ve alçıyla eksikliklerini gidermiş ve gerekli temizlik, boya
faaliyetlerini yürütmüşlerdir.
Ayrıca gün içinde ekibimizi ziyarete gelen Sagalassos ekibinden araştırmacılar ağırlanmış,
kent gezdirilmiş ve bilimsel çalışmalarımız hakkında fikir teatisinde bulunulmuştur.
21 Temmuz (Pazar)
Tatil
22 Temmuz (Pazartesi)

Mimari ekipler tarafından Tapınak’ta belgeleme, ölçüm ve çizim faaliyetlerine devam
edilmiştir.
Tapınağın önündeki sektörlerde sabahleyin seramoloji ve amphora çalışmalarına devam
edilmiştir. Öğleden sonra ise Phaselis teknesi denize atılmış ve güney limanın batısında
şnorkelle kıyı taraması yapılmıştır.
Tapınak ve çevresi ile Doğu Nekropolis önündeki hamamda mimari plastik ve mimari
düzenleme ekipleri tarafından mimari belgeleme ve incelemelere devam edilmiştir.
Kent merkezindeki agoralar üzerine çizim ve belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir.
Akropolis çalışmalarına başlanmıştır.
23 Temmuz (Salı)
Mimari ekipler tarafından Tapınak’ta belgeleme, ölçüm ve çizim faaliyetlerine devam
edilmiştir.
Tapınağın önündeki sektörlerde sabahleyin seramoloji ve amphora çalışmalarına devam
edilmiştir. Öğleden sonra ise güney limanda batısında şnorkelle kıyı taramasına devam
edilmiştir.
Kent merkezindeki agoralar üzerine çizim, ölçüm ve belgeleme çalışmalarına devam
edilmiştir (Fig. 48-49).

Fig. 48-49
Akropolis çalışmalarına devam edilmiştir.

24 Temmuz (Çarşamba)

Mimari ekipler tarafından Tapınak’ta belgeleme, ölçüm ve çizim faaliyetlerine devam
edilmiştir.
Tapınağın önündeki sektörlerde sabahleyin seramoloji ve amphora çalışmalarına devam
edilmiştir. Öğleden sonra ise güney limanda Hadrianus Kapısı önünde yeni bir mendirek
kalıntısına rastlanılmış ve alanda şnorkelle inceleme, belgeleme ve ölçüm çalışmaları
yapılmıştır. Söz konusu alanın bu sene Ocak ayında gerçekleşen horum ve dalga faaliyetiyle
bu mevkideki kumulların sürüklenmesiyle ortaya çıktığı tespit edilmiştir (Fig. 50-51).

Fig. 50-51
Kent merkezindeki agoralar üzerine çizim ve belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir.
Akropolis çalışmalarına devam edilmiştir.
Epigrafi ve tarihsel coğrafya ekipleri Üçoluk civarında geçen sene itibariyle de çalıştığımız
Ares alanında araştırma, belgeleme, planlama, ölçüm ve yeni yazıtlar bulma üzerine
çalışmalarına devam etmiş ve alanda 15 tane yeni yazıt fragmanı bulmuştur.

25 Temmuz (Perşembe)
Mimari ekipler Tapınak’tan elde ettikleri ölçüm ve bilgi belgeleri ofiste bilgisayar ortamına
aktarma ve çizim faaliyetlerini ofiste çalışarak bilgisayara aktarmak üzere çalışmalara
başlamışlardır.
Tapınağın önündeki sektörlerde sabahleyin seramoloji ve amphora çalışmalarına devam
edilmiştir. Öğleden sonra ise güney limanda Hadrianus Kapısı önünde yeni bulduğumuz
mendirek üzerinde araştırma ve belgeleme çalışmalarına kıyıdan, snörkelle devam edilmiştir.
Kent merkezindeki agoralar üzerine çizim ve belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir.

Akropolis çalışmalarına devam edilmiştir.
Epigrafi ve tarihsel coğrafya ekipleri Üçoluk civarında geçen sene itibariyle de çalıştığımız
Ares alanında araştırma, belgeleme, planlama, ölçüm ve yeni yazıtlar bulma üzerine
çalışmalar sürdürülmüştür.
26 Temmuz (Cuma)
Epigrafi, tarihsel coğrafya ve belgeleme ekipleri Üçoluk civarında geçen sene itibariyle de
çalıştığımız Ares alanında araştırma, belgeleme, planlama, ölçüm ve yeni yazıtlar bulma
üzerine çalışmalara devam etmiştir (Fig. 52-53).

Fig. 52-53
Tapınağın önündeki sektörlerde sabahleyin seramoloji ve amphora çalışmalarına devam
edilmiştir. Öğleden sonra ise güney limanda Hadrianus Kapısı önünde yeni bulduğumuz
mendirek üzerinde araştırma ve belgeleme çalışmalarına kıyıdan, snörkelle devam edilmiştir.
Kent merkezindeki agoralar üzerine çizim ve belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir.

