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Öz: Kaya mühendisliği uygulamalarında, bozunma derecesi, bozunmanın mekanizması ve bo-
zunmaya etki eden faktörler,  oldukça önemli bir çalışma konusudur. Bozunma, kaya kütlesinin 
üzerine mekanik ve kimyasal bozunma yolu ile etkiyerek, fiziksel ve mineralojik değişimlere 
neden olabilmekte, bu şekilde kaya kütlesinin zayıflamasına yol açmaktadır. Çalışma bölgesi, 
antik uygarlıkların beşiklerinden biri olan, Akdeniz Bölgesi, Mersin ili Kızkalesi (Korykos) 
ve Kanlıdivane (Kanytella) antik kentleri olup, yapı taşlarındaki bozunma durumları tahribat-
sız deney yöntemleri ile ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu alanların, koruma altında olmaları 
bir ölçüde insanın neden olduğu hasarı azaltmakla birlikte, yüz yıllar boyunca değişen farklı 
jeolojik ve atmosferik koşullar nedeniyle yapısal pek çok hasara maruz kalmışlardır. Çalışma 
bölgesinde yayılım gösteren en önemli birim kireçtaşı olup, bölgedeki antik şehir yapı taşları 
da büyük oranda kireçtaşından inşa edilmiştir.

Çalışma alanları, örnek alınamayan koruma altındaki bölgeler olması nedeniyle, yapı taşla-
rının bozunma bozunma derecelerini belirlemek amacıyla tahribatsız deney yöntemlerinden 
yararlanılmıştır.  Bu amaçla, yapı taşları üzerinde Schmidt çekici deneyleri yapılmış ve Vp-Vs 
ultrasonik dalga hızları ölçülmüştür. Ayrıca arazide, yapı taşlarındaki bozunma derecelerinin 
gözlemsel sınıflaması yapılarak, her bir duvar için bozunma derecesi tanımlaması yapılmıştır, 
Yapı taşlarını oluşturan kireçtaşının mineralojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla alınan 
düşmüş küçük boyutlu el örnekleri üzerinde ince kesit incelemeleri ve XRD analizleri de ger-
çekleştirilmiştir. Çalışmanın en son aşamasında bozunma ve arazi deney sonuçlarının değer-
lendirilmesi ile elde edilen duvar haritaları oluşturulmuştur.

Çalışma kapsamında yürütülen gözlem ve deneyler sonucunda, aynı duvar üzerinde olmasına 
rağmen yapı taşlarının faklı bozunma derecelerine sahip olduğu belirlenmiştir. Bütün yapı 
taşları kireçtaşından inşa edilmiştir ancak, fosil içerikleri, bağlayıcı malzemeleri ve çözünme 
boşlukları gibi mineralojik ve fiziksel özellikleri dikkate alındığında aynı duvarda faklı 
bozunma derecelerine rastlamak gerçekçi bir sonuçtur. 120 yapı taşı üzerinde yürütülen 
tahribatsız deneyler ile belirlenen bozunma derecelerine göre; yapı taşlarının %50’den fazlası 
orta derecede bozunmuş bozunma sınıfında yer almaktadır. Buna karşın bozunmuş sınıfında 
yer alan yapı taşları en fazla %15 olarak belirlenmiştir. Kanlıdivane’de az bozunmuş olarak 
tanımlanan yapı taşları, Kızkalesi›nde tanımlananlardan daha fazla olup % 30 civarındadır. 
Bunun nedeni, Kızkalesi’nin denize yakın bir bölgede yer alması sebebiyle, deniz tuzunun 
bozunma sürecini hızlandırdığı olarak açıklanabilir.
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Abstract: In rock engineering applications, the degree of weathering, the mechanism of we-
athering and the factors that affect the degree of weathering are very important subjects. We-
athering may cause physical and mineralogical changes on the rock mass by mechanical and 
chemical weathering process, thus changing affect and change the physical and geomechani-
cal properties of the rock mass. The study areas is one of the cradles of ancient civilizations 
that are in  Mediterranean coasts as Korykos (Kizkalesi) and Kanytella (Kanlıdivane) in the 
province of Mersin, the processes affecting the weathering mechanism were revealed. Althou-
gh such areas are protected areas, can managed to some extent reduce human damage and 
preventing human impact destruction, but does not provide protection against geological and 
meteorological processes. They have been exposed to many structural damage due to different 
geological and atmospheric conditions that have changed over the centuries. The most impor-
tant unit outcropping in the study area is limestone, and material used in the construction of 
ancient cities is the typical lithology of the region. 

This study is carried out without disturbing the historical monuments, non-destructive test 
methods Schmidt hammer tests were performed and Vp-Vs ultrasonic wave velocities were me-
asured in the field. In addition, by using observational classification of weathering degree of 
building stones in the field, identification was made for each wall. Thin-section examinations 
and XRF-XRD analyzes were performed on small samples collected in laboratory, to deter-
mine the mineralogical properties of the limestone constituting the building stones. In the last 
stage of the study, wall maps obtained from the degradation and field test results were created.

As a result of the field observations and tests carried out within the scope of the study, it was 
determined that the building stones have different degrees of weathering despite on the same 
wall. All building stones were built of limestone however, considering the mineralogical and 
physical properties such as fossil contents, binder materials and dissolution voids, it was a 
realistic result to encountered different weathering degrees on the same wall. According to the 
degree of weathering determined by non-destructive tests carried out on 120 building stones, 
more than 50% of the building stones were identified moderately weathering class. On the 
other hand, the building stones in the weathered class were determined as15% at the most. 
The building blocks which were defined as slightly weathered in Kanlıdivane more than defi-
ned in Kızkalesi and rate is around 30%. The reason of this may be explained as the sea salt 
accelerates the weathering process in Kızkalesi which was located in an area close to the sea.
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