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Phaselis Orta-Askeri ve Güney Liman arasında uzanan Ana Caddenin Güney Liman girişinde 
yer alan anıtsal yapı, ele geçen yapıya ait yazıtlardan anlaşıldığı üzere İmparator Hadrian’a 
adanmıştır. İlk kazı ve bilimsel çalışmalarının 1982-1984 yılları arasında Cevdet 
Bayburtluoğlu tarafından yapılan Tak’da kazı sonrası ortaya çıkarılan yapı elemanları yine 
aynı alanda düzensiz bir şekilde bir bölümü yığın halinde gerekli belgelemeler yapılmadan 
bırakılmıştır. İlerleyen zamanda yapı elemanları düzenleme çalışmaları kapsamında yer 
değiştirmiş insitu kalan Tak ayakları temizlenerek ziyaretçilerin geçişlerine kolaylık 
sağlanmıştır.  

2011 yılında ise Kültür Bakanlığı tarafından ihale yolu ile takın restorasyonu yönelik proje 
hazırlanması ve akabinde uygulanması yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışma 
kapsamında anıta ait yapı elemanları belgeleme çalışmaları sonrası takın güneyinde patika-
ana yol aksının her iki yönün de kaba bir sınıflamayla tekrar yerleştirilmiştir.   Özellikle 
yazıtların bir arada durmasına-sergilenmesine özen gösterilmiştir. Ancak bu çalışmalar anıtın 
‘anastiylosis’ yöntemiyle restore edilerek ayağa kaldırılmasına yönelik olarak hazırlanmıştır.  
2014-2015-2016 ve 2017 yıllarında AÜ Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü tarafından 
yürütülen Yüzey, 2017 Kazı ve Yüzey Araştırması Araştırmaları kapsamında tekrar yapı 
elemanları ve hazırlanan proje bilimsel olarak incelenmiştir. Buna göre yapı elemanlarının 
son güncel durumları, tahribat dereceleri, nedenleri ve sağlamlıkları gözden geçirilmiş, yapı 



taşlarının projedeki yerleri tekrar sorgulanmıştır.  Özellikle alanda mevcut yapı elemanları ve 
yakındaki taş yığınlarının tekrar taranması ve tespiti önerilmiştir.  Alanda yer alan yapı 
taşlarının yapı sıra ve elemanlarına göre tekrar düzenlenmesi, dağılmakta olan tahrip 
dereceleri çok yüksek yapı taşların onarılarak kayıpların önüne geçilmesi öngörülmüştür. 
Bununla birlikte Antik kente gelen ziyaretçileri de dikkate alarak ilgi, kullanım veya 
ilgisizliklerinin yol açtığı tahribat ve güvenlik önlemlerinin de tekrar gözden geçirilerek, 
alanda yapı elemanlarının sergilenmesi, dağılan kırılan parçalanan yapıtaşlarının onarımı için 
bir çalışma başlatılmıştır. 

Hadrian Takında düzenleme ve onarım çalışmaları öncelikle alanda yer alan mevcut yapı 
elemanlarının -taş envanterinin tekrar gözden geçirilmesi güncellenmesi ve kontrolüne 
başlanılmıştır. Buna istinaden dron yardımı ile önce alanın havadan orta-foto katkısı ile 
belgelenmesi taş envanterlerinin karşılaştırılması yapılmıştır.  

 
Eksik ve yer değiştirmiş yapı taşları tespit edilerek belgelenmiştir.  Tüm alan temizlenerek 
yeni bir düzenleme ve onarım çalışmaları için alanın doğusunda yeni alanlar için zemin 
hazırlıkları yapılmıştır. Onarım çalışmaları için taş sıralarının güneyindeki boş alanda bir kum 
havuzu oluşturulması gündeme gelmiştir.  

 
Yazıtların alanın kuzey- batı bölümünde orijinal sıralarına göre sergilenmesi bunun üstünde 
yer alan arşitrav ve geison sıralarının da bunu takip eden düzen ve aksta sergilenerek yapının 
özellikle üst bölümlerinin-sıralarının yerde restitüsyona göre sergilenmesi öngörülmüştür. 



Tüm yapı elemanlarının kaldırılarak, mevcut durumlarının tespiti, güncel envanterlerinin 
aktarılması, tekrar belgelenmesi özellikle yazıtlarla birlikte motif ağırlıklı yapı taşlarının 
(arşitrav, geison, kemer kasetleri)  RTİ sistemi ile belgelenmesi yönünde çalışmalara 
başlanılmıştır.  

       
Bu yöntem ile alanda farklı yerlerde konumlanan taşlar digital olarak biraraya getirileek 
gerçeğe yakın bir restitüsyon deneme olanağı da ayrıca sunmaktadır.  

Yerleri değiştirilen yapı taşları toprak zeminden gelen tahribat- nem karşı önlem olarak, 
toprak zemin ile bağlantısını kesmek üzere emprenye edilmiş ahşap takozların üzerine 
yerleştirilmiştir. Hadrian Takın da düzenleme ve onarım çalışmalarına gelecek yıllarda devam 
edilmesi öngörülmektedir. 
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