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Phaselis Antik Kenti’nde

 Yapılaşmaya İzin Yok
P

haselis’te yapılması planlanan yüzey araştır-

ması projesi, beş yıllık bir çalışma planı çer-

çevesinde kentin tarihsel coğrafi birikimi, 

toprak üstü ve su altı arkeolojik dokusunun tespiti, 

antik yerleşimin temellendiği topografyanın sun-

duğu fiziki koşuların incelenmesi ve bu koşulların 

yarattığı fauna-lora yapısının belgelenerek kamuya 

mal edilmesini hedelemektedir. Bu hedeleri ger-

çekleştirebilmek için proje katılımcıları ulusal ve 

uluslararası geniş bir akademik çevreden oluşturul-

muştur. Ayrıca Phaselis yüzey araştırmaları planla-

nırken tarih bilincinin ve kültürel miras kavramının 

toplumumuzun geniş kitlelerince benimsenmesine 

yardımcı olacak çağdaş bilgi ağlarının yaratılması 

öncelikli bir görev olarak benimsenmiştir.

Phaselis Antik Kenti ve Teritoryumu’nda 26 Ağus-

tos-25 Eylül 2013 tarihleri arasında farklı bilim 
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Kenti’nde

 Yapılaşmaya İzin Yok

dallarından gelen uzmanların katıldığı bir yüzey 

araştırması gerçekleştirilmiştir. Phaselis ve hinter-

landında sürdürmekte olduğumuz çalışmalarımız 

sırasında Phaselis antik kentinin batı-güneybatı-

sında, kentin hâlihazırdaki I. Derecedeki Arkeo-

lojik Sit Alanı içinde kalmayan kısımda bir kısmı 

toprak üzerinde görülebilen taşınır ve taşınmaz 

nitelikte arkeolojik kültür varlıkları tespit edilmiş-

tir. Bu alanda I. Derece Arkeolojik Sit Alanı içine 

giren yapı kalıntıları (mansio?) ile bağlantılı Pha-

selis ile Olympos arasındaki Likya Yolu’na ait ka-

lıntılar saptanmıştır. Bu yol, MS 4.-12. yüzyıl Roma 

güzergâhlarını veren Tabula Peutingeriana’da sahil 

yolu olarak geçmekte ve aynı haritada Phaselis’in 

girişinde çit kuleli bir yol konaklama istasyonu işa-

retlenmektedir. 

Sit alanının hemen dışında içlerinde bir işliğin de 

bulunduğu birden fazla yapı kompleksi saptanmış-

tır. Ayrıca I. Derece Arkeolojik Sit Alanının hemen 

kuzeydoğusundaki tepenin üzerinde ikiden fazla 

odalı yer yer 80 cm genişliğinde yapılmış ve alanı 

çevreleyen tahkimatlı bir yapı kompleks tespit edil-

miştir. Alanın bir çitlik yerleşimi (sivil mimari) ya 

da genellikle kentlerin girişlerinde konuşlandırıl-

mış bir gümrük binası (resmi bina) olma olasılığı 

bulunmaktadır. Söz konusu taşınır ve taşınmaz ni-

telikteki materyal kültür kalıntılarının ve arkeolojik 

buluntuların fotoğraları çekilmiş, gps koordinat-

ları alınarak belgelendirilmiş ve topografik harita 

üzerinde konumlandırılmaları yapılmıştır.

Bununla birlikte alandaki (878 parsel) yapı kalın-

tıları ve arkeolojik buluntuların genel itibariyle 

yoğun orman dokusu, bitki-maki örtüsü ve yer yer 

alüvyon dolgu altında kalmış olması şu an için ma-

teryal kültür kalıntıların kapladığı alanın tespitini 

zorlaştırmaktadır. Bu bakımdan bu parsel içerisin-

de bilimsel çalışmalara devam edilmesi, bilimsel 

ekipler tarafından jeo-magnetik alan etütlerinin 

yapılması ve değerlendirilmesi, planlarının çıkar-

tılması, kentin yerleşim ve alan arkeolojisinin ince-

lenmesi ve ara bağlantıların aydınlatılması açısın-

dan önem taşımaktadır. 

Bu nedenle 2863 numaralı yasa kapsamındaki ta-

şınmaz kültür varlıkları göz önünde bulunduru-

larak ileride geri dönüşü olmayan uygulamalara 

sebebiyet vermemesi için araştırma ekibimiz tara-

fından Antalya, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğüne 3 Şubat 2014 tarihinde yeni 

bir dilekçeyle başvurulmuştur. 

Koruma Kurulundan:

Kamu yararı bakımından sit alanı sınırlarının tespit ettiğimiz çitlik yerle-

şimini de içine alacak şekilde yeniden değerlendirilmesi, Söz konusu alan 

üzerinde bilimsel çalışmalar ve jeo-magnetik alan etütleri tamamlanın-

caya kadar Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun, Phase-

lis Antik Kentinde bulunan 878 parsel üzerinde Otel yapımına izin veren 

16.12.2013/70 tarih ve no ile 16.12.2013/2239 no.lu kararını tekrar gözden 

geçirmesi,  878 parsel içinde ve çevresinde herhangi bir inşaat/yapılaşma izni 

verilmemesi, Uygulamaya yönelik herhangi bir çalışma yapılmaması, talep 

edilmiştir. 

Antalya, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.02.2014 toplantı 

tarihi 75 no ile 17.02.2014 karar tarihi ve 2399 no.lu kararı ile gerekçeli di-

lekçemiz değerlendirilmiş: 878 parsel ve çevresinde bilimsel çalışmalar ile 

jeo-magnetik alan etütleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir inşai ve fiziki 

uygulamada bulunulmaması yönünde karar alınmıştır.

25Aktüel Arkeoloji


	PHASELIS1
	PHASELIS2

