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2019 yılı Phaselis ve Teritoryumu Yüzey Araştırması kapsamında sayısal belgeleme çalışmaları, 

kentin teritoryumu içinde yer alan Ekizce, Beycik, Hayıt ve Gökbel mevkilerinde yürütülmüştür. Bu 

bölgelerde tespit edilen lahit mezarlar ve yazıtlar sayısal görüntüleme metotlarıyla belgelenmiştir. 

Kaydedilen materyal kültür kalıntıları Phaselis Araştırmaları veritabanlarına aktarılmış ve dijital 

ortamda arkeolojik/epigrafik analiz çalışmalarının yürütülebilmesi için elde edilen veriler bilgisayar 

ortamında işlenmiştir. Bu kapsamda özellikle yıpranmış yazıtların çözümlenmesinde ortaya çıkan 

zorluklara karşın teknolojinin  kullanımına yönelik uygulamalara - RTI ve Fotogrametri - devam 

edilmiştir.  

 Çalışmalar Antalya-Kumluca yolu istikame-

tinde Ulupınar girişine 250-300 m. mesafede, yoldan 

yaklaşık 200 metre içerde bulunan (36°28'21.2"K-

30°26'25.7"D) lahit mezarın tespiti ve belgelemesi ile 

başlanmıştır. Alanda yapılan kaçak kazılar nedeniyle 

daha önceden Antalya Müzesi tarafından toprakla 

kapatılan lahit kapağına ve tekne parçalarına 

ulaşılmıştır. (Fig. 1).  

Tüme yakını korunmuş durumda olan 

semerdamlı lahit kapağı ve bulunan tekne parçalarına 

kaçak kazıcılar tarafından tekrar zarar verilme ihtima-

line karşı ilk olarak alanda dijital belgelemesi yapılarak sayısal ortamda bir kopyasının 

oluşturulmuştur (Fig 2a-c).  

 

Fig 2a. Semerdamlı lahit kapağı fotogrametrik 3B modeli. Ön yüze ait yoğun nokta bulutu görünümü. 

 

Fig. 1. Semerdamlı lahit kapağı ve tekne 

parçaları 



 

Fig 2c. Semerdamlı lahit kapağı fotogrametrik 3B modeli. Radiance scaling filtresi ön yüz analizi. 

 

Antalya-Kumluca otoyolunda 36°28'32.1"K 30°25'24.3"D koordinatlarında, Hayıt Mevkiindeki 

bulunan khamasorion tipi mezarda sayısal görüntüleme çalışmalarına devam edilmiştir (Fig. 2). 

Yaklaşık 2 m yükseklikte bulunan khamasorion mezarın yola bakan cephesinde bulunan yazıt üzerinde 

RTI ve fotogrametri çalışmaları yürütülmüştür. Önyüzde tabula ansata içinde ve dışında bulunan 

mezara ait yazıt, uzun yıllar maruz kaldığı hava şartlarından dolayı aşınmış durumdadır. Karakterlerin 

çoğu derinliğini kaybetmiş ve yer yer liken/mantar örtüsüyle kaplanmıştır (Fig. 3).  

  
Fig. 2. Khamasorion, ön yüz Fig. 3. Yazıt detay 

Zemin ve mezar yazıtı arasındaki kot farkı çekim koşullarını zorlaştırmış, ekipman eksikliği nedeniyle 

aynı gün kayıt yapılamamıştır. Bir sonraki çalışma gününde mezar yazıtının RTI ve fotogrametri kaydı 

için gerekli yardımcı ekipmanlar (merdiven, uzun monopod, geniş açı lens etc.) sağlanarak 

tamamlanmıştır (Fig 4). 



 
Fig. 5. Khamasorion’a ait yazıt orthomosaic görünümü 

 

Fig. 6. Khamasorion’a ait yazıt sayısal analiz detayı 

2017-2018 yıllarında çalışmalarını sürdürdüğümüz Üçoluk Mahallesi Ekizce Yaylası Tahtacı 

Mezarlığı’nda bulunan Ares kült alanında sayısal belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir. Bölgede 

son iki yılda yapılan arazi çalışmaları sırasında tespit edilen, çoğu aşınmış durumda olan ve 

okunmasında güçlük çekilen yazıtlar üzerinde RTI ve fotogrametri çalışmaları yürütülmüştür.  

 
Fig .7. Ekizce Ares kutsal alanı (1200 m) 



Alanda tespit edilen yazıtların aşınma/tahribat nedeniyle alanda okunması ve transkripsiyonun 

yapılması oldukça güçtür. Gerek bu zorluğu aşmak gerekse kültür mirasımızı sayısal ortamda 

muhafaza edebilmek için RTI ve yoğun fotogrametri metotları kullanılarak yazıtlar kayıt altına 

alınmıştır (Fig 8). 

   

Fig. 8. Ares kutsal alanında RTI kaydı yapılan 4EY3 analiz detayları. 

Kent içinde sürdürülen nekropolis çalışmalarında kuzeydoğu nekropoliste bulunan L-29 no’lu 

semerdamlı lahit üzerinde bulunan yazıtın RTI kaydı yapılmıştır. Devrik durumda bulunan lahit halat 

ve calaskal yardımıyla kaldırılmış ve tabulada yer alan yazıt dijital ortama aktarılmıştır (Fig 9). 

  



  

Fig. 9. L-29 no’lu lahde ait yazıtın RTI görüntüleri 

2019 yılı Phaselis Araştırmaları kapsamında arazide tespit edilen arkeolojik eserler, hassas ve doğru 

görüntüleme metotları kullanılarak belgelenmiş ve sayısal ortama aktarılarak Phaselis Araştırmaları 

dijital arşivlerine aktarılmıştır. Yürütülen bu çalışmalar eserlere dair yürütülecek epigrafik/ikonografik 

araştırmaların daha hassas ve doğru yapılması hususunda araştırmacılara yardımcı olacaktır.  

 


