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blocks used as building stone in a historical city 
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Özet 
 

Akdeniz bölgesi kıyıları birçok tarihi kenti barındırmaktadır. Bölgede mevcut 

tarihi kentler önemli ölçüde kireçtaşları kullanılarak inşa edilmiştir. Ancak, bu 

alanlarda bir mühendislik jeolojisi çalışması yapmak, bu sahaların koruma altında 

olması nedeniyle son derece güçtür. Koruma ve restorasyon çalışmaları açısından, 

mevcut yapı taşlarının bozunma derecesinin tayini önemli olmaktadır. Bu 

nedenlerden dolayı, mevcut yapıtaşlarına hasar vermeden bozuma derecesinin 

kesitirilmesi için bir model geliştirilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.  

 

Çalışma kapsamında Olba antik kenti (Silifke, Mersin) dikkate alınmıştır. 

Kireçtaşlarında erime türü bozunma görüldüğü için fraktal boyutu ve sahada 

uygulanabilen pratik bir deney olan Schmidt sertlik değerleri bulanık modelin 

girdisi olarak kullanılmıştır. Saha çalışmalarında blokların bozunma derecesinin 

göreceli olarak sınıflandırılması amacıyla üç sınıftan oluşan basit bir sınıflama 

geliştirilmiş ve toplam 114 blok bu sınıflama kullanılarak sınıflandırılmıştır. Daha 

sonra her bir bloğun fraktal boyutu ve ortalama Schmidt sertlik değerleri 

hesaplanmıştır. Modelde her bir girdi ve çıktı üçer adet üyelik fonksiyonu ile 

tanımlanmıştır. Daha sonra model çalıştırılarak, her bir blok için bozunma derecesi 

sayısal bir değerle ifade edilmiştir. 114 blok için hesaplanan VAF ve RMSE değerleri 

sırasıyla 72.7% ve 0.1 olarak elde edilmiştir. Bunun yanı sıra, modelin ürettiği 

kestirim değerlerinin ortalama hatası % -10.39’dur. Bu sonuçlar, geliştirilen 

modelin özellikle restorasyon çalışmaları sırasında kullanılabilecek nitelikte 

sonuçlar üretebildiğini göstermektedir. 
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Abstract 
 

The Mediterreanean region includes many historical cities. The historical cities in 

the region were constructed by using the limestones, especially. However, applying 

an engineering geology study in these cities is very difficult because these cities are 

under conservation. Determination of the weathering states of the building stones 

used in these cities is crucial for conservation and restoration efforts. For these 

reasons, development of a model without damaging the building stones is the main 

purpose of this study.  

 

In the study, the Olba historical city (Silifke, Mersin) is considered. The fractal 

dimension due to the solution type weathering affecting the limestones and the 

Schmidt rebound hardness due to its practical application in-situ are used as the 

inputs of the fuzzy model. During the field works, a simple visual wathering 

classification including three weathering classes is introduced and a total of 114 

blocks are classified by using this classification. In the next stage, the fractal 

dimension and the average Schmidt hardness value of each block are calculated. In 

the model, the inputs and the output are described by three membership functions. In 

the final stage, the model is run and the weathering state of each block is found 

numerically. The VAF and RMSE values for 114 blocks are calculated as 72.7% and 

0.1 respectively. Also, the model produces plausible results because the average error 

for the 114 blocks is -10.39%. These results show that the model produces sufficient 

quality outputs during the restoration efforts. 
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