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 I 
 

 
ÖNSÖZ 

 
 
 
 
Bu projede, kalsiyum karbonat üreten bakteri kullanarak, tarihi eserlerin orjinal malzemesi 

ile uyumlu ve çevre dostu olan biyolojik harç (BH) üretilmesiyle mikro-çatlakların 

onarımına/iyileştirilmesine alternatif biyoteknolojik bir çözüm sunulmuştur. Bu kapsamdaki 

bir çalışmayı destekleyen TÜBİTAK ARDEB 1001 programına teşekkür ederiz. 
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ÖZET 

Bozunma gözlemlendiği tarihi taşların korunmasında inorganik ve organik polimerlerle 

yapılan geleneksel koruma yöntemleri çoğunlukla yetersiz olup zaman içerisinde farklı 

bozunma sorunlarına yol açmaktadır. Bu noktada, bir taşın orijinal mikroyapısına benzer 

bir yapıyı yeniden oluşturarak sağlamlaştırılması, maksimum uyumluluğu sağlamak için 

geliştirilmiş yeni bir yaklaşımdır.  

Bu çalışmada, tarihi travertenlerde oluşan mikro-çatlakların (< 1 mm) iyileştirilmesi için 

yürütülen koruma müdahalelerinde kullanılmak üzere, sürdürülebilir ve çevre dostu bir 

biyolojik harç/dolgu malzemesi geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

Bu kapsamda, Pamukkale Travertenlerindeki (Denizli) termal su kaynaklarından bakteri 

izolasyonu ve identifikasyonu yapılmıştır. Elde edilen izolatların arasından, halihazırda 

kalsit üretme kapasitesi yüksek olduğu bilinen Bacillus cereus suşu biyolojik harç 

geliştirilmesi için seçilmiştir. Biyolojik harç bileşenlerinin detaylı olarak tanımlanması 

yapıldıktan sonra, bu bileşenlerin uygun oranlarda bir araya getirilmesi ile biyolojik harç 

üretilmiş ve yapay olarak yaşlandırılmış test taşlarındaki mikro-çatlaklara uygulanmıştır. 

Sonrasında ise bu onarım malzemesinin başarımı fiziksel, fizikomekanik, mikro-yapı ve 

morfolojik analizler ile değerlendirilmiştir.  

Sonuç olarak, B. cereus’un kalsit üretmesine bağlı olarak, biyolojik harcın matrisi ile 

tanecikleri arasında güçlü bir bağ kurulduğu belirlenmiştir. Ayrıca, harç uygulaması 

yapılan tüm örneklerde, biyolojik harç ile orijinal malzeme yüzeyinin devamlı ve uyumlu bir 

yapı gösterdiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla, bu çalışma ile geliştirilen biyolojik harç ve 

üretim altyapısının heykeller, bezemeler, sütun başları ve yapı elemanları gibi tarihi 

traverten eserlerde oluşan mikro-çatlak ve mikro-boşlukların onarımında kullanılabileceği 

belirlenmiştir.  

Gelecek çalışmalarda, harç içindeki bakteriyel kalsit üretim hızının ve konsantrasyonunun 

arttırılabilmesi için, besleyici ortama azot döngüsü yollarını indükleme potansiyeline sahip 

spesifik enzimler veya makromoleküllerin eklenmesi, yüksek miktarda bakteri üretebilen 

büyük fermentörler kullanılması, kalsit üretim miktarını arttırabilecek çoklu bakteri 

popülasyonları kullanılması, mineral üretim süreci ile ilgili genlerin tanımlanması ve bu 

genlerdeki düzenlemeler ile kalsit presipitasyonunu indükleyebilecek fazla miktarda 

makromoleküllerin üretilmesi gibi bazı deneysel parametreler üzerine çalışabilir.  

Anahtar kelimeler: kalsit, bakteri, mikro-çatlak, biyolojik harç, koruma, traverten 
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ABSTRACT 

Traditional conservation methods for the preservation of historical stones including 

applications with inorganic and organic polymers are often inadequate and results in 

introduction of new deterioration problems to historic structures. At this point, consolidating a 

stone by re-creating a structure similar to original microstructure of stone is a new approach 

developed to ensure the maximum compatibility by comparison to the traditional conservation 

techniques.  

In this study it was aimed to develop a sustainable and an eco-friendly repair material, 

biological mortar (BM)/infill, to be used in conservation interventions for healing micro-cracks 

(<1 mm) in travertines of historical monuments. This new repair material contains an 

environmental strain of a known bacteria species.  

In this context, bacterial isolation and identification were carried out from thermal spring water 

resources in Pamukkale Travertines (Denizli). Bacillus cereus, already known to have high 

calcite production capacity, was selected for BM development studies within isolated strains. 

Upon specifying all components of BM in details, mortar set up was performed in defined 

proportions and applied to micro-cracks of artificially aged test stones. Performance of this 

repair material was examined through physical, physico-mechanical, microstructural analyses, 

and other evaluation criteria.  

Consequently, a strong bond between the grains and matrix of BM was determined in relation 

with the calcite production activities of B. cereus. Moreover, in all samples where BM 

application was performed, interface of biological mortar and original material showed 

continuous and coherent structure. Hence, biological mortar and production substructure 

developed in this study, could be used for remediation of micro-cracks and micro-voids in 

historical travertine structures such as sculptures, ornaments, capitals, and elements.  

In future studies, to increase the rate and concentration of bacterial calcite precipitation in 

mortar, some parameters in the experimental procedure could be improved by adding specific 

enzymes or macromolecules having potential to induce nitrogen cycle pathways to the nutritive 

medium, using large fermenters that could yield high quantities of bacteria, using multiple 

bacterial populations that might also increase the amount of calcite production and identifying 

genes related with the mineral production process and with the adjustment of these genes, 

bringing out large quantities of macromolecules that might induce calcite precipitation.  

Keywords: calcite, bacteria, micro-crack, biological mortar, conservation, travertine
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1. GİRİŞ 

 

Yürütülen projenin amacı, kalsiyum karbonat üreten bir bakteri kullanarak, orjinal taş 

malzeme ile uyumlu, çevre dostu biyolojik harç (BH) üretilmesi olarak tanımlanmıştır. Bu 

kapsamda üretilen biyolojik harç, travertenlerdeki mikro-çatlakları onarmak için uygulanmış 

olup, bu onarım malzemesinin perfomansının ölçüldüğü deneyler umut vaadeden sonuçlar 

vermiştir. Dolayısıyla biyolojik harcın orta-yüksek gözenekli taşların mevcut onarım 

sorunlarına önemli bir katkı vereceği düşünülmektedir. 

 

Bu kapsamda aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır 

I. Pamukkale travertenlerinden bakteri izolasyonu ve identifikasyonu  

II. Hedef bakterinin kalsit üretme kapasitesinin belirlenmesi (Bacillus cereus)  

III. Biyolojik harç üretilmesi 

IV. Biyolojik harç uygulama yönteminin tanımlanması 

V. Biyolojik harcın bozulmuş traverten taşlarına uygulanması, laboratuvar 

ortamında ve açık hava koşullarında performansının değerlendirilmesi 

Bu proje kapsamında geliştirilen üretim ve uygulama süreci, yeni biyo-esinimli yapı 

malzemesi geliştirilmesinde de bir potansiyeli sahiptir. 

Ayrıca bu çeşit bir teknoloji uygulaması herhangi bir yerel şirkette bulunmadığından, 

üretilen onarım malzemesinin katma değeri olacaktır. 
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2. LİTERATÜR ÖZETİ 

 

Açık alanlarda bulunan tarihi eserlerde, ağırlıklı olarak çevresel faktörlerden kaynaklanan 

malzeme bozulma sorunları uzun yıllardır koruma alanında çözüm üretilmeye çalışılan bir 

konu olmuştur. Özellikle son yıllarda değişen iklim koşulları, çevresel kirlilik ve asit 

yağmurları eserlerin hem bozulma oranını ve miktarını hem de bozulma hızını ciddi bir 

şekilde arttırmıştır. Bu sebeple, eserlerin yüzeylerinde gözlemlenen bozulmaların ve 

çatlakların iyileştirilmesi için birçok organik veya inorganik onarım malzemeleri 

geliştirilmiştir (Belie ve Muynck, 2009; Annamalai vd., 2013; Rodriguez-Navarro vd., 

2003). Fakat bu malzemeler uygulandıkları yüzeyle uyumlu bir nitelikte olmadıklarından 

uygulama yapıldıktan kısa bir süre sonra eseri korumakta başarısız oldukları görülmüştür. 

Hatta onarım için geliştirilen bu malzemelerin çoğunun eseri korumaktan çok bozulma 

sürecini hızlandırarak yapıya ve hatta çevreye zarar verdiği ortaya çıkmıştır (Moropoulou 

vd., 1997).  

 

Bu yüzden, tarihi taş malzeme yüzeylerinde gözlemlenen bozulmaların ilerleyerek eserin 

hayatını olumsuz bir şekilde etkilememesi için, eseri oluşturan tarihi taş malzeme ile 

uyumlu yeni teknolojiye sahip onarım malzemelerinin geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. 

 

Son yıllarda “Sürdürülebilirlik” ve “Çevre dostu yeşil teknoloji” konularına olan ilgilinin 

artması, tarihi eserleri koruma alanında çalışan araştırmacıların da ilgisinin bu yönde 

yoğunlaşmasına neden olmuştur. Yapıyı oluşturan taşların doğadaki oluşum sürecinde rol 

alan mikroorganizmalar ile iyileştirilebilmesi ve onarabilmesi çevre dostu yeşil teknoloji 

örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Fransa’da birçok tarihi binanın korunması için yapılan uygulamalarda mikroorganizmaların 

kullanılması ve başarılı sonuçlar elde edilmesi, biyoteknolojinin tarihi eserleri koruma 

alanında uygulamasının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için bir zemin oluşturmaktadır. 

Ülkemizdeki koruma ve restorasyon projelerinde kullanmak üzere yurt dışından satın 

alacağımız ürünlerin maliyetinin yüksek olması ve aslında ülkemizin bu ürünleri kendi 

doğal kaynaklarını kullanarak elde edebilme potansiyeline sahip olmasından dolayı bu 

konuda bir proje yazılmasına karar verilmiştir. 

 

Bu proje kapsamında, ülkemizdeki kültür varlıklarının sürdürülebilir ve çevre dostu bir 

teknoloji ile korunması için, yine ülkemizdeki doğal alanlardan izole edilen kalsiyum 

karbonat üreten bakteriler ile biyolojik harç geliştirilmesi/üretilmesi amaçlanmıştır. Bu tip 
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yeni bir teknolojiye sahip onarım malzemesinin geliştirilmek istenmesinin sebebi  mimari 

mirasımızın büyük bir kısmını oluşturan yüksek gözenekliliğe sahip yumuşak 

kireçtaşlarının yüzeyinde çevresel faktörlerden dolayı meydana gelen tabakalanma, pul 

pul ayrılma ve çatlak gibi bozulmalara yapılan mevcut müdahalelere alternatif bir çevre 

dostu yöntem geliştirmektir (Le Metayer-Levrel vd., 1999; Orial vd., 2003). 

 

Tarihi eserleri koruma çalışmalarında kalsiyum karbonat üreten bakterileri kullanma 

düşüncesinin çıkış noktası araştırıldığında;  1973 yılında, toprak bakterilerinin katı besin 

ortamında kalsit üretme kapasitesi üzerine bir takım çalışmaların yapıldığını görmekteyiz 

(Adolphe ve Billy 1974; Boquet vd., 1973). Yürütülen bu çalışmalarda bakterilerin kalsit 

ürettiğinin ispatlanması, araştırmacıların “tarihi eserlerin bakteriler ile korunması” 

konusunda uzun yıllar sürecek olan araştırmalarına başlamalarına neden olmuştur. Bu 

araştırmaların neticesinde öncelikle biyomineralizasyon tekniği sonra da bu uygulamadan 

yararlanılarak biyolojik harç geliştirilmiştir.  

 

Biyomineralizasyon tekniği, kireçtaşından oluşan bina, anıt ve heykel yüzeylerinde 

kalsiyum karbonat üreten bakteriler ile kireçtaşı yüzeylerinde koruyucu bir tabaka 

oluşturulmasıdır (Le Metayer-Levrel vd.,1999). Bu teknikte,  teorik olarak kireçtaşının 

doğal oluşum sürecinin benzeri kullanıldığından, uygulandığı tarihi kireçtaşı yüzeyleri ile 

büyük ölçüde benzerlik gösteren malzeme üretilmektedir (Le Metayer-Levrel vd., 1999). 

Bakterilerin kalsiyum karbonat presipitasyonu konusunda yapılan çalışmalar, 

biyomineralizasyon meydana gelme sürecindeki reaksiyonu “Ca(HCO3)2  

CaCO3+CO2+H2O” olarak tanımlamaktadır (Le Metayer-Levrel vd., 1999). 

 

Diğer yandan, biyomineralizasyon tekniğinden yararlanılarak üretilen biyolojik harç ise taş 

tozu (agrega), bakteriyel sediman (bağlayıcı), bakterinin beslenmesi ve kıvamın 

ayarlanması için gerekli besin solüsyonu olarak tanımlanmaktadır. Uygulamanın 

“biyolojik” harç olarak adlandırılmasının sebebi bağlayıcısının kalsiyum karbonat üreten 

bakteri orijinli olmasıdır (Orial vd., 2003). Teorik olarak; bakterilerin kalsiyum karbonat 

üretmesi için gerekli elementler besin solüsyonundan elde edilip, bu biyokimyasal süreç 

ile harçta bulunan agregaların, üretilen kalsiyum karbonat ile birbirine bağlanması 

sağlanmaktadır. Bu yüzden, restore edilecek malzemedeki mineral ile benzer mineral 

oluşumlarını içeren biyolojik harç, uygulanan malzeme ile renk ve dokuda farklılık 

göstermeksizin uyumlu bir davranış sergilemektedir(Orial vd., 2003). Biyomineralizasyon 

tekniği ilk olarak tarihi eserlerin korunması ile ilgili olan çalışmalarda kullanılsa da 2000’li 

yılların başlarından itibaren günümüzdeki yapı malzemelerinin dayanımının arttırılması ve 
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korunması için de yaygın olarak kullanılmaktadır (Heirman vd., 2003; Anne vd., 2010; Abo-

El-Enein vd., 2012; Bang ve Ramakrsihnan 2007; Annamalai vd., 2013; Belie ve Muynck 

2009; Jonkers ve Schlangen 2007) . Biyolojik harç ise gözenekliliği yüksek, yumuşak 

kireçtaşlarının korunmasında karşılaşılan problemlerle başa çıkmak için uygulanmıştır. 

Biyomineralizasyon tekniğinin koruma alanındaki kullanım alanının yüzey konsolidasyonu, 

biyolojik harç metodunun ise yüzeyden ayrılan parçaların sabitlenmesi ve çatlakların 

iyileştirilmesi olduğu Tablo 1'den anlaşılmaktadır. 

 

Biyomineralizasyon tekniğinin kullanıldığı çalışmalar biribiri ile kıyaslandığında en önemli 

farklılığın uygulandığı malzeme ve dolayısıyla kullanılan bakteri türü olduğunu 

görmekteyiz (Tablo 1). Aslında, tabloda özetlenen uygulamalarda gözlemlenen farklı 

türdeki bakteri seçimleri ve metabolik yollar, bu bakterilerin uygulandığı birbirinden farklı 

ortamlarda (ekstrem alkali) hayatta kalabilmeleri için adapte edilme çabası olarak 

görülebilir. Araştırmacıların birçoğu kalkerli ortamlardan izole edilen bakteriler ile çalışsa 

da bazı malzemelere uygulanmak istenen bakterilerin beton içerisindeki yüksek alkali 

çevreden korunması için  “polyurethane polymer” ve “silica sol gel” ile sabitlenmesi 

gerekmektedir (ortamın pH’sı 11 i geçtiği zaman bakteri aktivitesi durmaktadır) (Bang ve 

Ramakrsihnan 2007; Belie ve Muynck 2009). 

 

Birçok araştırmacı, farklı mikroorganizmalar ve besinler kullanarak geliştirdikleri 

biyomineralizasyon teknikleri ile tarihi eserlerin korunması konusunda Avrupa’da seri 

projeler yürütmüştür. İtalya’da, Tiano vd. (1999), Pietra di Lecce biyoklastik kireçtaşı 

üzerinde Micrococcus spp. ve Bacillus subtilis suşlarını kullanarak biyomineralizasyon 

tekniğini çalışmışlardır. Fakat çalışmanın sonucunda; yan ürünlerin oluşması ve küf 

kolonilerinin gözlemlenmesi üzerine, yürüttükleri çalışmanın henüz tarihi eserlere 

uygulanabilecek  seviyeye gelmediğini açıklamışlardır (Tiano vd., 1999) (Tablo 1 ve Tablo 

2).  

 

İspanya’da, Rodriguez-Navarro vd. (2003), kireçtaşı yüzeylerinin konsolidasyonu için 

Myxococcus xanthus bakterisini kullanmışlardır. Bioklastik kalkarenit küpleri üzerinde M. 

xanthus ile yapılan uygulamalar sonucunda kalsiyum karbonat üreten bu bakteriler 

aracılığı ile taşın gözeneklerini kapatmadan koruyucu bir tabaka oluşturmayı 

başarmışlardır (Rodriguez-Navarro vd., 2003) (Tablo 1 ve Tablo 2). 

 
 
 
 



 5 
 

Tablo 1. Bakterilerin kalsiyum karbonat üretme kapasitelerinin farklı yöntemler kullanılarak taş ve beton gibi yapı 
malzemelerinde uygulama alanları üzerine genel bir değerlendirme. 

  

B
İY

O
M

İN
E

R
A

L
İZ

A
S

Y
O

N
 

  

Uygulama 
Mikroorganizma 

türü 
Örnek tipi / 

Gözeneklilik yüzdesi 
Kaynakça 

Yüzey 
konsolidasyonu 

Bacillus sphaericus 
Harç küpleri/Portland 

çimentosu 
 

(Heirman vd., 
2003) 

Bacillus cereus 
Sıva/Gypsum 

kristallerinden oluşan 
(Anne et vd., 

2010) 

Bacillus cereus 

Minyatür duvarlar 
1) İnce tanecikli kireçtaşı 
(40%) 
2) İri taneli      kireçtaşı 
(30%) 

**(Le Metayer-
Levrel vd., 1999) 

Micrococcus sp 
Bacillus subtilis 

Biyoklastik kireçtaşı 
küpleri (40%) 

**(Tiano vd.,1999) 

Myxococcus xanthus 
Biyoklastik kalkarenit 

küpleri (24-32%) 
**(Rodriguez-

Navarro vd., 2003) 

Bacillus sphaericus 
Bacillus lentus 

Euville, krinoidal 
kireçtaşı küpleri (16%) (Dick vd., 2006) 

Çatlak 
iyileştirilmesi 

Sporosarcina 
pasteurii  

Harç küpleri /Çimento 
(Abo-El-Enein vd., 

2012) 

Bacillus pasteurii 

2 rekombinant: 
Escherichia coli 

 

Beton/ 
Çimento 

(Bang ve 
Ramakrsihnan, 

2007) 

Bacillus sphaericus  
 

Harç küpleri/Çimento  
(Annamalai vd., 

2013) 

Bacillus sphaericus 
 
 

Beton/ 
Portland çimentosu 

(Belie ve Muynck, 
2009) 

Dayanım 
arttırılması & 

Çatlak 
iyileştirilmesi 

 

Bacillus 
pseudofirmus 

Bacillus halodurans 
Bacillus 

pseudoformis 

Beton küpleri/Kil 
(Jonkers ve 

Schlangen, 2009) 

Bacillus subtilis 
Bacillus pasteurii 
Salinicoccus sp 
Escherichia coli 

Harç küpleri/ Çimento  
(Vempada vd., 

2011) 

Bacillus flexus 
Bacillus pasteurii 

Bacillus sphaericus 

Harç küpleri/Portland 
çimentosu 

(Jagadeesha 
Kumar vd., 2013) 

Yüzey 
konsolidasyonu & 

Çatlak 
iyileştirilmesi 

5 farklı suş: Bacillus 
sphaericus  

1 suş: Bacillus lentus 
Laboratuvar ortamında (Chahal vd., 2011) 

 

B
İY

O
L

O
J
İ

K
 H

A
R

Ç
 

   

Çatlak 
iyileştirilmesi 

 

Bacillus cereus Tuffeau kireçtaşı küpleri 
**(Le Metayer-

Levrel vd., 1999) 
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Tablo 2. Farklı bakteri türlerinin kalsit üretme kapasiteleri üzerine genel bir değerlendirme 

Mikroorganizma CaCO3 

üretme 
kapasitesi 

Örneklendiği yer/ 
Alındığı koleksiyon 

Kristal 
tipi 

Kaynakça 

Sporosarcina 
pasteurii 

(++)  “Industrial and Marine 
Bacteria” doğal 

koleksiyonu 

Kalsit (Abo-El-Enein 
vd., 2012) 

Bacillus 
pseudofirmus 

(+) Doğal soda gölü 
“Mikroorganizma ve 
Hücre kültürü” alman 

koleksiyonu 

Kalsit (Jonkers ve 
Schlangen, 

2009) 

Bacillus 
sphaericus  

Bacillus lentus 

(+) Alkali toprak Kalsit (Chahal vd., 
2011) 

Bacillus 
sphaericus 

 

(++) 
 

- Kalsit (Annamalai 
vd., 2013) 

Bacillus 
sphaericus 

 

 
 

       (++) 

Biyokatalitik/ üreolitik 
kalsifikasyon 

reaktoründeki kireçli 
çamur 

Kalsit (Belie ve 
Muynck, 2009) 

Bacillus flexus 
Bacillus pasteurii 

Bacillus 
sphaericus 

 
(++) 
(-) 
(-) 

Beton 
“Natural Chemical 

Lab. (NCL)” 
 

 
Kalsit  

 
(Jagadeesha 
Kumar vd., 

2013) 
Bacillus subtilis 

Bacillus pasteurii 
Salinicoccus sp 
Escherichia coli 

(++) 
(+) 
(+) 
(-) 

“JNTUH Bioteck 
Laboratory” 

Kalsit (Vempada vd., 
2011) 

Bacillus cereus  
(++) 

Bioconcept firması Kalsit (Anne vd., 
2010) 

Bacillus 
sphaericus 

(+) - Kalsit (Heirman vd., 
2003) 

Bacillus pasteurii 
 

(++) - Kalsit (Bang ve 
Ramakrsihnan, 

2007) 

Bacillus 
sphaericus 

Bacillus lentus 

(++) 
(+) 

Biyokatalitik/ üreolitik 
kalsifikasyon 

reaktoründeki kireçli 
çamur 

Kalsit (Dick vd., 
2006) 

Myxococcus 
xanthus 

 
(++) 

“Culture Collection” 
İspanya 

Kalsit **(Rodriguez-
Navarro vd., 

2003) 

Micrococcus sp 
Bacillus subtilis 

(-) Tarihi eser yüzeyi 
(doğal suş) 

Kültür koleksiyonu 
(Fototrofik suş) 

Kalsit **(Tiano vd., 
1999) 

Bacillus cereus  
(++) 

 

Karstik çökelti/Laguna 
(Bolivya)/Pamukkale 

travertenleri 

Kalsit **(Le Metayer-
Levrel vd., 

1999) 
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Fransa’da, Castanier, Orial, Loubiere, Le Metayer-Levrel ve Perthuisot gibi 

araştırmacıların yer aldığı geniş bir araştırma grubu 1980’li yıllardan beri 

biyomineralizasyon tekniği üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Uzun yıllardır devam 

eden çalışmalarının sonucunda geliştirdikleri biyomineralizasyon tekniği ve biyolojik harç 

ile tarihi eserlerin etkin bir şekilde korunabileceğini açıklamışlardır (Le Metayer-Levrel vd., 

1999) (Tablo 1 ve Tablo 2). 
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1973: Toprak bakterilerinin 
kalsit kristali üretme yeteneği 
(Boquet vd., 1973) 

1974: Aerobik 
bakteriler tarafından 
kalsit 
biyosentezlenmesi 
(Adolphe ve Billy, 
1974) 

1989: Fransa patent No. 
8903517, Yapay yüzeylere 
biyomineralizyon uygulama 
yöntemi 

1990: Avrupa patent 
No. 90400G97.0, Yapay 
yüzeylere 
biyomineralizyon 
uygulama yöntemi 
(Adolphe vd., 1990) 

 

1993: Kireçtaşı yüzeylerinin 
biyomineralizasyon  yöntemi 
ile korunması: tarihi eserlere 
uygulama (Orial vd.,1993) 

1993: Kireçtaşı yüzeylerinin 
biyomineralizasyon  yöntemi 
ile korunması  
(Le-Metayer-Levrel, 1993) 

1995: Fransa patent No.95 05861, 
Kireçtaşlarında oluşan boşlukların 
doldurulması ve yüzeyde 
kopmaya meyilli parçaların 
sabitlenmesi için geliştirilen 
biyolojik harç içeriği (Castanier 
vd., 1995) 

 

2003: Batı Fransa’daki bir 
kilisede koruma ve restorasyon 
projesi: Taş heykellerin 
korunması için biyolojik 
kullanılması: (Orial vd., 2003) 

1999: Tarihi eserlerdeki 
kireçtaşlarının 
biyomineralizasyon ve 
biyolojik harç ile korunması 

(Le-Metayer-Levrel vd.,1999) 

Şekil 1.Biyomineralizasyon ve Biyolojik Harç tekniğinin gelişiminin zaman çizelgesi 
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Biyomineralizasyonun uygulama alanları hakkında tablo eşliğinde yapılan özet bir 

karşılaştırmadan sonra, bu tekniğin ve ondan türevlenen biyolojik harcın tarihi eserleri 

koruma alanında özellikle de eserlerde oluşan çatlakları iyileştirmede gösterdiği başarısı 

bir zaman çizelgesi eşliğinde aşağıda detaylı bir şekilde anlatılmaktadır (Şekil 1). 

 

1973 yılında yapılan çalışmalar ile kalsiyum karbonat üreten bakterilerin keşfiyle başlayan 

süreç (Boquet vd., 1973; Adolphe ve Billy 1974) bu bakterilerin yapay yüzeylerde kalsit 

üretme kapasitesinin araştırılması ile devam etmiştir. Bu çalışmalar neticesinde 

biyomineralizasyon tekniği (Adolphe vd., 1990) ve biyolojik harç (Castanier, 1995) ile ilgili 

iki patent alınmıştır. 

 

1999 yılında ise Le Metayer-Levrel ve ekibi biyomineralizasyon konseptinde; bakteriler ile 

patina oluşturulması (daha büyük kalınlıkta koruyucu tabaka) ve biyolojik harcın seri olarak 

üretilmesi gibi konularda önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir (Le Metayer-Levrel vd., 1999). 

Bununla beraber, aynı yılı takiben Orial ve arkadaşları, batı Fransa’daki bir 12. Yüzyıl 

kilisesinin (Argenton-Chateau) restorasyonunda biyomineralizasyon tekniği ve biyolojik 

harç kullanarak gerçek bir restorasyon projesi yürütmüşlerdir. Kilise, yumuşak bir kireç 

taşı türü olan tuffeaudan inşa edilmiştir. Portalinde yer alan heykellerin sert iklim 

koşullarından ciddi bir şekilde zarar görmesinden dolayı oluşan tabakalanmalar ve pul pul 

dökülmelerin konsolidasyonu ve çatlakların iyileştirilmesi için bir koruma ve restorasyon 

projesine ihtiyaç duyulmuştur.  

 

Çalışmalar harcın içerisindeki 3 ana bileşenin; agrega (tuffeau tozu), besleyici solüsyon 

ve bağlayıcının (Bacillus cereus içeren bakteri çökeltisi) optimizasyonu ile başlamıştır. En 

kritik optimizasyon bileşenlerin karıştırılması ile harcın oluşturulması esnasında 

yürütülmüştür. Çünkü harcın içerisindeki bileşenlerin birbiri ile uyumlu bir şekilde bir arada 

durabilmesi (yapışkanlığın sağlanması) için bakterinin ağırlığı ve taşın ağırlığının 

arasındaki denge büyük bir önem taşımaktadır. Hazırlanan biyolojik harçlar, ışık 

mikroskopu ve taramalı elektron mikroskopu ile gözlemlendikten sonra harcın taş ile olan 

uyumunun devamlı ve yüksek olduğu rapor edilmiştir (Orial vd., 2003). Alınan bu olumlu 

sonuçlar neticesinde biyolojik harç; tabakalanma, pul pul dökülme ve çatlak oluşumlarının 

gözlemlendiği problemli bölgelere spatula, fırça veya şırınga yardımı ile uygulanmıştır. 

Kilisede yürütülen koruma ve restorasyon projesi 2000 yılında tamamlanmıştır. Projenin 

bitiminden iki yıl sonra, uygulamanın yapıldığı problemli bölgeler kontrol edildiğinde hiçbir 

sorun olmadığı ve onarım malzemesinin uygulandığı yüzeylerdeki uyumunun devam ettiği 

görülmüştür. Ayrıca projenin bitiminde, yapılan uygulamaların diğer yıllarda da rutin 
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kontrolünün yapılabilmesi için bilimsel bir grup oluşturulmuştur. Bu bilimsel grup şimdiye 

kadar harçlarla ilgili olumsuz bir bulgu ortaya koymamıştır. 

 

Tarihi eserlerde oluşan çatlakların iyileştirilmesi için biyolojik harç kullanılması henüz 

gelişmekte olan bir teknik olsa da bu yöntem tarihi eserleri koruma teknolojilerinde 

geleneksel yöntemlere bir alternatif olarak görülebilir. Yapılan araştırmalar, bakterilerin 

kalsiyum karbonat üretme özelliğinin bozulmaya uğrayan tarihi taşların konsolidasyonu ve 

iyileştirilmesi için kullanılabileceğini göstermektedir. Fakat bu teknolojinin pratik olarak 

üretilip, uygulanabilir bir seviyeye getirilmesine çalışılırken iki noktaya dikkat edilmesi 

gerekmektedir: 

 

1. Bakterileri beslemek için kullanılan besleyici solüsyonun taşa zararlı olabilecek 

başka mikroorganizmaların gelişmesine ortam hazırlaması ihtimali 

2. Oluşan yeni biyofilm ile taşların gözenekliliğinin yok olma ihtimali (Roldán 

Molina, 2008). 

 

Tablo 1, Tablo 2 ve Şekil 1’de görüldüğü üzere, çeşitli malzeme türleri üretiminde farklı 

bakterilerin kullanımı üzerine birtakım öncül çalışmalar yapılmıştır. Tarihi yapıların 

onarımında kullanılacak olan bu bakteri bazlı malzemelerin aşağıda sıralanan 

sebeplerden dolayı henüz uygulamada pratik, etkin ve tercih edilebilecek kadar ucuz bir 

kullanım alanı yaratamadığı ve dolayısıyla teorik yönden potansiyel vaat etse de pratikte 

işlevsiz kaldığı tespit edilmiştir:  

 

1. Bakteri bazlı onarım malzemelerinin optimum bileşen miktarlarının tam olarak 

belirlenememesi, 

2. Mevcut bakterilerin kalsit üretiminin artışını sağlayacak metabolik yolakları 

tetikleyici parametrelerin bulunmasına yönelik yeterli seviyede çalışmanın 

yapılmamış olması, 

3. Kalsit verimliliği yüksek olabilecek yeni bakteri türlerinin araştırılmamış olması 

 

Sonuç olarak, koruma uygulamalarında kullanılması planlanan biyolojik onarım 

malzemeleri, tarihi taş malzemeye en gerekli ve en az müdahale yapılmasını sağlayacak 

potansiyele sahip bir onarım malzemesidir. Ayrıca bakteri bazlı bu onarım malzemelerinin, 

2003 yılında ISCARSAH ilkelerinde bahsedilen koruma ve restorasyon etikleri de uyumlu 

olduğu görülmektedir (ISCARSAH, 2003).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışma, kalsifikasyon yapan bakterilerin çevre numunelerinden elde edilmesi, seçilmesi 

ve identifikasyonu ile başlamış (İP1), seri denemelerden sonra biyolojik harcın tüm 

bileşenleri hem içerik hem de bileşimsel olarak tanımlanmıştır (İP2). Eş zamanlı olarak 

harç içerisinde kullanılacak olan bakterinin kalsit üretme potansiyeli belirlenmiş ve ATCC 

(14579) referans suşu ile kıyaslanmıştır (İP3). Biyolojik harç/dolgu malzemesinin 

uygulanacağı travertenler temin edilip fiziksel, fizikomekanik ve mikroyapı özellikleri 

belirlenmiştir (İP4). Fiziksel, fizikomekanik ve mikroyapı özellikleri belirlenen taş örnekleri 

tuz kristallendirme yöntemiyle yapay olarak yaşlandırılıp özelliklerindeki değişimler 

belirlenmiştir (İP5). Üretilen biyolojik harç, test taşlarındaki çatlaklara uygulanarak 28 gün 

laboratuvar ortamında ve açık hava şartlarında inkübasyona bırakılmış ve en sonunda da 

test taşlarıyla birlikte onarım harcının başarımı çeşitli fiziksel, fizikomekanik testler, mikro 

yapı analizleri ve diğer değerlendirme kriterlerleri ile irdelenmiştir (İP6&İP7). İP8 olarak 

tanımlanan biyolojik dolgu malzemesi için geliştirilen yöntemin uygulamalarda kolaylığı 

sağlaması amacıyla kitapçık haline getirilmesi henüz bu onarım malzemesinin sahada 

denenip performans değerlendirmesi yapılmadığından ötürü erken olduğu düşünülüp 

uygun bulunmamıştır. 

3.1. Gereç 

Çalışmada kullanılan cihazlar aşağıdaki tabloda listelenmiştir. 

         Tablo 3. Kullanılan cihazların listesi 

Cihaz Modeli Üreticisi 

Çalkalamalı inkübatör KS 4000i control IKA, Almanya 

Düşük sıcaklık 

inkübatörü 

BK800 Thermo SCIENTIFIC, 

Almanya 

Biyolojik güvenlik kabini KS9 Thermo SCIENTIFIC, 

Almanya 

Medikal dolap MPR-426 ANTECH, Çin 

UV/VIS 

Spektrofotometre 

SP-3000 plus OPTIMA INC., Japonya 

Santriffüj Rotofix 32A Hettich Zentrifugen, 

Almanya 
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Ultrasonik dalga hızı 

cihazı 

PUNDIT Plus Germann Instruments 

A/S, Almanya 

Işık mikroskobu DM4500P Leica, Almanya 

Stereomikroskop Z16 APO A Leica, Almanya 

Vorteks Reax top Heidolph Instruments, 

Almanya 

Orbital karıştırıcı Reax top Heidolph Instruments, 

Almanya 

Magnetik karıştırıcı MR Hei-Standard Heidolph Instruments, 

Almanya 

Taramalı elektron 

mikroskobu 

QUANTA,400F Field 

Emission SEM 

Thermo SCIENTIFIC, 

Almanya 

X ışını difraktometresi Ultima IV X-Ray 

diffractometer 

Rigaku, Japonya 

Otoklav CL-32L ALP Co. Ltd, Japonya 

Tartı FA2204N DAIHAN, Kore 

Tartı XY6002C DAIHAN, Kore 

 

Çalışmada kullanılan kimyasallar aşağıdaki tabloda listelenmiştir.  

Tablo 4. Kullanılan kimyasalların listesi 

Kimyasallar Üreticisi 

Natamisin Alfasol, Türkiye 

Sodyum hidrojen karbonat (NaHCO3) Merck, Almanya 

Potasyum dihidrojen fosfat (KH2PO4) Merck, Almanya 

Amonyum klorid (NH4Cl) Merck, Almanya 

Kalsiyum klorid (CaCl2) Merck, Almanya 

D (+) Glukoz monohidrat Merck, Almanya 

Pepton HIMEDIA, Hindistan 

Potasyum nitrat (KNO3) Merck, Almanya 

di-Potasyum hidrojen fosfat(K2HPO4) Merck, Almanya 

Sodyum klorid (NaCl) Merck, Almanya 
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Kalsiyum asetat hidrat 

(Ca(CH3COO)2*H2O 

Merck, Almanya 

Üre (CO(NH2)2 Merck, Almanya 

 

Çalışmada kullanılan besiyerleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir.  

Tablo 5. Kullanılan besiyerlerinin listesi 

Besiyeri Üreticisi 

Nutrient broth Merck, German 

Bakteriyolojik agar CONDA, Spain 

Luria Broth CONDA, Spain 

Maya özütü Merck, German 

 

3.2. Pamukkale Travertenleri (Denizli, Türkiye)  

 

Pamukkale travertenleri çok sayıda sıcak su kaynağı ve aktif traverten birikinti alanları 

içerdiğinden, kalsit presipitasyonu yapan bakterilerin elde edilme olasığı yüksektir. Bu 

sebeple de örnekleme alanı olarak tercih edilmiştir. 

 

UNESCO Dünya Miras Alanı'ndan biri olarak, dünyadaki olağanüstü doğal jeotermal 

kaynakları ile Pamukkale travertenleri Denizli'den 17 km kuzeydedir ve uzun yıllardır bilim 

insanlarının ilgisini çekmektedir. (Şekil 2). Bu alan, bir dizi fay hattı üzerinde, yüksek 

düzeyde karbondioksit konsantrasyonu içeren termal su kaynakları içermektedir. Bu termal 

kaynakların kireçli suyu yaklaşık 100 m yükseklikten dökülmektedir ve yaklaşık 3 km’lik 

beyaz traverten alanını oluşturmaktadır (Pentecost et al., 1997). 
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Şekil 2. Pamukkale kaynaklarının haritası (Simsek et al., 2000) 

       Traverten alanında, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan ana fay hattı boyunca, 

isimleri Pamukkale, Jandarma, Karahayit ve Beltes olan 4 ana termal su kaynağı 

bulunmaktadır (Şekil 2). Kaynak sularının sıcaklığı takriben 36 °C ve pH değerleri de 

5.85- 6.01 aralığındadır (Simsek et al., 2000). 

3.3. Örnekleme Alanları 

 

Örneklemeler 3 Nisan 2016’da Pamukkale termal su kaynaklarından yapılmıştır (Tablo 6, 

Tablo 7, Tablo 8 Şekil 3). Bu saha çalışmasının yöntemi ve ekipmanları Tablo 6’da 

verilmiştir. 
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Şekil 3. Arazi çalışmasının yürütüldüğü alanın kuşbakışı fotoğrafı 
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Tablo 6. Pamukkale’de yapılan örneklemenin detayları                                                                                                                            Tablo 7. Termal su kaynaklarının geniş açı fotoğrafları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saha çalışması 

Örnekleme alanı Örnekleme şekli Malzeme Yapılacak deneyler 

T
e

rm
a
l 
s

u
 k

a
y

n
a

k
la

rı
 

Gelin hamamı 

(ana kaynak ve 

devamı)   

Termal su numuneleri 

steril tek kullanımlık şişeler 

(500 ml) ile alındı.  

 

Steril tek 

kullamımlık 

şişeler 

 

İzolasyon, identifikasyon, 

bakteri kütüphanesi 

oluşturma (+4°C) & stok 

hazırlama 

(-80°C) 

Beltes (ana 

kaynak ve 

devamı)    

Plütonyum 

Jandarma 

havuzu 

Antik havuz (su 

pompası) 

Gelin hamamı 

 

Beltes 

 

Plütonyum 

 

Jandarma 

havuzu 

 

Antik havuz 

(kapalı alan) 

 

Antik havuz 

(açık alan) 
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Tablo 8. Örnekleme alanları ve özellikleri 

 

Saha çalışması 

Örnek 

ismi 

Tarih Örnekleme 

alanı 

Fotoğraf 

 1.1-1.2 03/04/2016 Gelin hamamı 

(ana kaynak) 

37,924356° 

-29,127620° 

 

2.1-2.2-

2.3-2.4 

03/04/2016 Gelin hamamı 

(devamı) 

37,924046°-

29,126407° 

 

 3.1-3.2 03/04/2016 Beltes (ana 

kaynak) 

37,923257°-

29,126719° 

 

4.1-4.2-

4.3-4.4 

03/04/2016 Beltes (devamı) 

37,922200°-

29,1255665° 
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3.4. Biyolojik Harç Bileşenlerinin Ayarlanması 

Biyolojik harcın 3 ana bileşeni vardır. Bunlar, bakteriyel sediman, taş tozu ve besleyici 

solüsyondur. Bu sebeple, öncelikle presipitasyonu yaptığı kanıtlanan bakteri türleri izole 

edilen diğer türler arasından seçilip detaylı bir şekilde araştırılmıştır. Literatür çalışması ile 

toplanan bilgilerden de yararlanarak, bakteriyel sediment optimizasyonu 

gerçekleştirilmiştir. 

Bakteriyel sediman optimizasyonu ve hazırlanmasına ek olarak harcın diğer bileşeni olan 

agreganın tanecik boyutu ve besleyici solüsyonun içeriği tanımlanmıştır. 

5.1-5.2-

5.3-5.4-

5.5 

03/04/2016 Plütonyum 

N 37°55′34′′ 

E 29°73′80′′ 

 

6.1-6.2-

6.3-6.4-

6.5 

03/04/2016 Jandarma 

havuzu 

N 37°55′40′′ 

E 29°72′90′′ 

 

7.1 03/04/2016 Antik havuz 

N 37°55′28′′ 

E 29°72′40′′ 

 

8.1 03/04/2016 Termal suyun 

traverten 

beyazlatma 

alanına çıkış 

noktası 

37,924437°-

29,123864° 
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3.4.1. Kalsit Üreten Bakteri İzolasyonu, İdentifikasyonu, Stoklanması ve Seçilen 

İzolatın Kalsit Üretme Potansiyelinin ATCC Referans Suşu (14579) ile 

Karşılaştırılması (İP1&İP3) 

Pamukkale’den su örneklerinin alınmasını takriben numuneler laboratuvara taşınıp 

deneylerde kullanılana kadar +4°C’de muhafaza edilmiştir. 

Çalışma, öncelikle alandan toplanan su numunelerinden, kültürü yapılabilen 

mikroorganizmaların, LB (Luria Bertani) agarda elde edilmesiyle başlamıştır. Sonrasında 

bu mikroorganizmaların identifikasyonu yapılıp ve kullanım amacına göre +4°C ve -

80°C’de stoklanmıştır. 

Ayrıca, biyolojik harcın bakteriyel sediman bileşeni için belirleyici faktör olan bakteriyel 

izolatın mineral presipite etme kapasitesi araştırılıp B. cereus’un referans suşu (ATCC 

(14579)) ile kıyaslanmıştır. 

Aslında, koruma çalışmalarında iyi bilinen özelliklere ve başarıya dayanarak, Bacillus 

cereus'un, toplanan termal su numunelerinden izole edilmesi hedeflenmiştir. 

3.4.1.1. Termal Su Numunelerinden Bakteri İzolasyonu  

Toplanan su numuneleri, 0.45 μm gözenek boyutu olan selüloz nitrat membran filtresi ile 

vakumlanarak süzülüp bu membran filtreleri LB agar plate’e yerleştirilmiştir. Bu plate’ler 

35°C’de 2 gün inkübe edilmiştir (Şekil 4). İnkübasyon sıcaklığı, termal su kaynaklarının 

numune alma sırasında belirlenen sıcaklığına göre ayarlanmıştır. 
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Şekil 4. (a) Filtrasyon sistemi, (b) ve (c) LB agar plate'lerindeki membran filtreler 

 

İnkübasyon sürecinden sonra, membran filtreler plate’lerden steril pensler kullanarak 

alınıp cam boncuklar (1mm) içeren 15 ml NaCl solüsyonuna konulmuştur. Böylelikle 

membran filtrelerdeki mikroorganizmalar vorteksleme sırasında solüsyona geçmiştir. Bu 

solüsyon stok solüsyon (100) olarak kabul edilip % 0,9’luk NaCl solüsyonu ile 10-6’ya kadar 

seyreltilmiştir. 10-5 ve 10-6 seyreltmelerinden 1 ml alınarak LB agar plate’lere ekilip 35°C’de 

1 gün inkübasyona bırakılmıştır. İzolatların saf kültürleri ilk çizgi ekiminden sonra elde 

edilmiştir. 

 

 

3.4.1.2. Bakteri Kütüphanesi ve Stokların Oluşturulması 

Mikrobiyal kütüphane oluşturmak için, izole edilen mikroorganizmalar 1’den 97’ye kadar 

numaralandırılıp LB agar plate üzerinde oluşturulan kare alanlara ekilerek 35°C’de 18 saat 

inkübasyona bırakılmıştır. 

İnkübasyon süreci sonunda elde edilen mikoorganizmalar 18 saat LB broth’da büyümeye 

bırakılıp bu kültürlerin her birinin 500 μL’si, 500 μL %50’lik gliserole ilave edildikten sonra 

2ml’lik eppendorf tüplerinde hassas bir şekilde karıştırılmıştır. Sonrasında her bir stok -

80°C’de muhafaza edilmiştir (Şekil 5).  
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Şekil 5. Gliserol stok metodu içeriği 

 
3.4.1.3. İzolatların Moleküler İdentifikasyonu 

 
Elde edilen bakterilerin tanımlamaları matriks ile desteklenmiş lazer 

desorpsiyon/iyonizasyon uçuş-zamanı kütle spektrometresi (MALDI-TOF) yöntemi ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemde bir asidik çözelti içerisinde olan her bir bakteri kolonisi 

lazer yardımı ile iyonize edilerek vakumlanmış bir tüp içerisinde elektrik akımı yönünde 

hareket ettirilirler. İyonize olan moleküllerin tüp içerisinde yaptıkları kısa geçiş sonrası 

(uçuş zamanı) tüpün sonunda olan detektöre çarpmaları ile bir spektrum elde edilir. Elde 

edilen bu spektrum verisi her bir bakteri türü için özgün olmakta ve daha önce elde edilmiş 

referans kütüphanesi ile karşılaştırılarak incelenen bakteri türü bulunmaktadır. Bakterilerin 

sitoplazmalarındaki proteinlerin %70’e yakınının ribozomal proteinlerden oluştuğu 

düşünüldüğünde elde edilen sonuç rDNA tabanlı dizileme sonuçları ile paralel olmaktadır 

(Bilecen et al., 2015). 

 

3.4.1.4. Seçilen İzolatın Oluşturduğu Kristal Presipitatın Karakterizasyonu 

Presipite olan kristalin türünün belirlenebilmesi için 50 ml B-4 sıvı besiyerinin (2.5 kalsiyum 

asetat, 4 g maya özütü, 10 g glukoz/1 L) pH’sı 1 M sodyum hidroksit (NaOH) ile 8’e 

ayarlanarak 18 saat beklemiş bakteri kültürü ile inoküle edilmiş ve 35°C’de 3 hafta 180 

rpm’de çalkalı inkübatörde aerobik koşullarda inkübasyona bırakılmiştır (Boquet et al., 

1973b). Ayrıca inoküle edilmeyen bir kontrol besiyeri de deneye dahil edilmiştir. 

İnkübasyondan sonra B-4 besiyeri Whatman No:1 flltre kağıdı ile süzülüp, distile su ile 

yıkanıp oda sıcaklığında yaklaşık 48 saat kurumaya bırakılmıştır. Filtre kağıdından 

toplanan kristal, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve X ışını difraktometresi cihazı 

(XRD) ile analiz edilmiştir. 

50%Gliserol 
Bakteri kültürü 

Gliserol stok 
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3.4.1.5. Seçilen İzolatın Kalsit Presipite Etme Potansiyelinin Belirlenmesi 

Seçilen izolatın saf kültürü Urea- CaCl2 (3 g nutrient broth, 10 g amonyum klorid, 2.12 g 

sodyum bikarbonat, 20 g üre, 3.70 g kalsiyum klorid, 15 g agar tozu, 1 L’ye), and B-4 (2.5 

g kalsiyum asetat, 4 g maya özütü, 10 g glukoz, 18 g agar tozu, 1 L’ye) besiyerine ekilmiştir 

(Boquet et al., 1973b). Bu besiyerlerinin pH’sı 1 M sodyum hidroksit (NaOH) ile 8’e 

ayarlanmıştır. 35°C’de 3 hafta inkübasyondan sonra, koloni oluşumları ve bu kolonilerin 

etrafındaki CaCO3 presipitasyonları optik mikroskop ile analiz edilmiştir. 

3.4.1.6. Seçlen İzolatın ATCC (14579) B. cereus Referans Suşu ile 

Kıyaslanması 

ATCC referans suşunun (14579) kalsit presipite etme potansiyelinin belirlenmesi için, 

suşun saf kültürü, B-4 (2.5 g kalsiyum asetat, 4 g maya özütü, 10 g glukoz, 18 g agar tozu, 

1 L’ye) besiyerine ekilmiştir (Boquet et al., 1973b). Bu besiyerlerinin pH’sı 1 M sodyum 

hidroksit (NaOH) ile 8’e ayarlanmıştır. 35°C’de 3 hafta inkübasyondan sonra, koloni 

oluşumu ve bu koloninin etrafındaki CaCO3 presipitasyonları stereomikroskop ile analiz 

edilmiştir. 

3.4.2. Bakteriyel Sediman Hazırlanması 

Tanımlanan türlerin kalsit üretme potansiyellerinin araştırılması ve belirlenmesinden 

sonra, uygun koşullarda kalsit presipite etme potansiyelleri sebebiyle, Bacillus cereus 

suşu biyolojik harç içeriğinde kullanılmak üzere seçilmiştir. Bu bakterinin seçilmesinin 

diğer bir sebebi referans suşunun (14579) biyo-güvenlik düzeyinin ATCC’ye (American 

Type Culture Collection) göre 1 olmasıdır ki bu standart bir mikrobiyoloji laboratuvarında 

ve ayrıca da endüstriyel olarak kullanılabileceğini ifade etmektedir. 

Bakteri hazırlama süreci, -80°C stoğundan bakteri canlandırma süreci ile başlamıştır. 

Bunun için steril pipet ile alınan bakteri LB agar plate’lere çizgi ekimi yapılmıştır. 35°C’de 

16 saat inkübasyondan sonra tek koloniler elde edilmiş ve pratik kullanımı açısından bu 

tek kolonilerin +4 °C’de LB agar plate’ler üzerinde bakteriyel kütüphaneleri 

oluşturulmuştur. 

Diğer yandan, B. cereus’un büyüme karakteristiğinin belirlenebilmesi için, 100 ml LB broth, 

1 ml bakteri kültürü ile inoküle edilip ve 37°C’de 105 saat 230-rpm’de çalkalamalı 

inkübatörde inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon süreci boyunca bakteri 

popülasyonunun absorbansı UV/VIS spektrofotometre ile periyodik olarak ölçülmüştür. Bu 
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ölçümler ile zamana karşı canlı bakteri sayısını gösteren bir “büyüme eğrisi” oluşturulması 

hedeflenmiştir (Şekil 6).  

 

Şekil 6. 4 ana fazı gösteren örnek bir bakteriyel büyüme eğrisi 

 

Ayrıca, paralel bir çalışmada, koloni oluşturan birim (CFU)/ml de spektrofotometrik 

ölçümler ile aynı saatlerde sayılmıştır. Böylelikle 1 OD600’e denk gelen koloni oluşturan 

birim (CFU)/ml hesaplanmıştır. Bu da bakteriyel sedimanın harcın içerisine konulmadan 

hemen önceki bakteri sayısı hakkında pratik bir şekilde bilgi sahibi olunmasını sağlamıştır. 

Biyolojik harcın bakteriyel sediman bileşeni için, steril bir pipet ile az miktarda bakteri 

kolonisi LB agar plate’den alınıp 10 ml LB broth’a inoküle edillip ve 35°C’de 16-18 saat 

180-rpm’de çalkalamalı inkübatörde inkübasyona bırakılmıştır. 

 

 

Şekil 7. Bakteri sedimanı için santrifüj ile hazırlanan hücre kültürü 
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İnkübasyondan sonra 10 ml bakteri kültürü 1 L LB broth’a aktarılıp 35°C’de 16- 18 saat 

180-rpm’de çalkalamalı inkübatörde inkübasyona bırakılmıştır. Yaklaşık 18 saat sonra, 1 

L LB’de büyütülmüş olan bakteri, 50 ml’lik falkon tüplere aktarılıp oda sıcaklığında 5 dakika 

4000 rpm’de bakteriyel hücre kültürlerini elde etmek amacıyla santrifüj edilmiştir. Her 

santrifüjlemede üst faz atılıp falkonun dibinde çökelen peletler bakteriyel sediman 

oluşturmak üzere bir kaba alınmıştır (Şekil 7). Elde edilen bakteriyel sedimanın OD600 

ölçümü yapılıp KOB sayısı belirlenmiştir. 

3.4.3. Besleyici Solüsyonun Hazırlanması 

Kalsiyum karbonat çökelmesi B. cereus’da iki farklı prosesle olmaktadır. Bunlar 

aminoasitlerin aerobioz’da amonifikasyonu ve nitratların mikroaerofilik şartlarda 

redüksiyonudur. Bu sebeple, besleyici solüsyon organik elementleri, özel bir proteini, 

kalsiyum ve nitrat kaynağını içermektedir (Orial et al., 2003b).  

Bu içerikler düşünüldüğünde, besleyici solüsyon aşağıdaki kimyasallar ile hazırlanıp 

biyolojik harç içeriğine eklenmeden önce otoklavlanmıştır (Orial et al., 2003b). 

Pepton: 36 g/l 

Maya özütü: 36 g/l 

Kalsiyum asetat: 5,5 g/l 

Potasyum nitrat: 4g/l 

Sodyum klorid: 7g/l 

Natamisin: 0,1 g/l 

 

3.4.4. Agreganın Hazırlanması 

Biyolojik harcın içine konulacak bakteri türü Pamukkale travertenlerinden izole 

edildiğinden, harç uygulaması yapılacak test taşları da o bölgeye yakın bir alandan tercih 

edilmiştir (Denizli/Kocabaş). 

Biyolojik harcın agrega bileşenini oluşturan taş tozu da test taşlarının öğütülerek toz hale 

getirilmesiyle hazırlanmıştır. Birtakım denemelerden sonra uyumlu ve yapışkan bir harç 

için en uygun tanecik boyutu aralığının 38-150 μm olduğu belirlenmiştir. 
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3.5. Biyolojik Harç/Dolgu Malzemesi Üretilmesi (İP2) 

Biyolojik harç karışımı, içerisindeki bakteri ile bağlayıcı görev yapan bakteriyel sediman, 

gerekli su olarak besleyici solüsyon ve taş tozu olarak da agregadan oluşmaktadır (Şekil 

8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8.Biyolojik harç içeriği: besleyici solüsyon, bakteriyel kültürü (santrifüjden önce), taş tozu 

 

Biyolojik harç bileşenlerinin optimizasyonu, bakteri ağırlığı ve besleyici solüsyonun ağırlığı 

eşit oranda ve sabit tutularak taş tozu ağırlığı 4, 5, 6 ve 7 kat oranında arttırılarak 

yapılmıştır. 

Bu optimizasyon işlemleri sırasında karışım hem 2,2 cm x 2,2 cm x 2,2 cm’lik küp kalıplara 

dökülmüş, hem de el ile şekil verilerek oda sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır (Şekil 9). 

 

 

 

 

 

Şekil 9. Biyolojik harç: el ile şekil verilmiş (a) ve kalıba dökülmüş (b), (c) 

a b c 

Besleyici 

solüsyon 

Bakteri 
kültürü  

Taş tozu 
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10 günlük inkübasyon süresinden sonra biyolojik harçlara mikroyapı analizleri yapılmış, 

tanımlanan kriterlere göre harç bileşenlerinin en uygun oranlarını belirlemek üzere 

değerlendirmeler yapılmıştır. 

3.6. Test Taşlarının, Biyolojik Harcın ve Uygulamaların İncelenmesi (İP4&İP5) 

 

Traverten, kalsiyum karbonat çökelmesiyle oluşan bir taş tipi olduğu için biyolojik harç 

uygulamalarında test taşı olarak belirlenmiştir (American Geological Institute, 1962; 

Monroe, 1970). Bu sebeple Kocabaş taş ocağına (Denizli/Türkiye) ait olan travetenler 

seçilip 5cm x 5cm x 5cm’lik küpler halinde hazırlanmıştır. 

 

Travertenlerin indeks özelliklerini belirlemek amacıyla tuz ile yaşlandırma deneylerinden 

önce ve sonra bazı deneyler yapılıp ölçümler alınmıştır. Buna ek olarak, bu taşların mikro 

yapısal özelliklerini anlamak adına ince kesit ve XRD analizleri yapılmıştır. Ayrıca harçlar, 

bütünsel bir değerlendirme yapabilmek için diğer değerlendirme kriterlerine göre de 

incelenmiştir. 

 

Laboratuvar deneyleri ve ölçümleri ASTM D7012-10 (2010), ASTM D653-11 (2011) ve 

ASTM E494-95 (2001) standartlarına göre yapılmıştır. Diğer taraftan, taş malzemelerin 

tanımlamaları ve karakteristik özellikleri Anon (1977) ve ISRM (1981)’e göre yapılmıştır. 

Genel anlamda, deneyler tarihi olmayan taşlar üzerinde uygulandığından ASTM 

standartlarının kullanımı tercih edilmiştir. ASTM standartlarının diğerlerinden farkı, 

kullanılan malzeme tipi ve terminolojisi olarak açıklanabilir. 

 

3.6.1. Fiziksel ve Fizikomekanik Özelliklerin Belirlenmesi 

 

Kübik test taşlarının fiziksel ve fizikomekanik davranışlarının anlaşılması ve yapay tuz 

kristallenme döngülerinin öncesinde ve sonrasında bu özelliklerdeki değişimlerin takip 

edilebilmesi için etkin gözeneklilik ve yoğunluk, ultrasonik dalga hızı (UDH), tek eksenli 

basma dayanımı deneyleri ve renk ölçümleri alınmıştır. 

 

Kübik taşlara uygulanan yapay tuz kristallenme deneyleri “standard test method for 

evaluation of durability of rock for erosion control using sodium sulfate”  standardına göre 

yapılmıştır (ASTM D5240 / D5240M, 2013).  
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Aynı zamanda, biyolojik harç ve uygulamasının performans değerlendirmesi UDH, nokta 

yükleme, renk ölçümü gibi deneyler ile yapılmış ve XRD, SEM-EDX, ince kesitlerin optik 

ve stereomikroskop ile incelenmesi gibi mikro yapısal analizler kullanarak da 

desteklenmiştir. Buna ek olarak, harcın fiziksel görüntüsü diğer değerlendirme kriterlerine 

göre incelenmiştir.  

 

3.6.1.1. Sodyum Sülfat ile (Na2SO4) Yapay Tuz Kristallendirilmesi 

 

Taşların döngüsel olarak sodyum sülfata maruz bırakılarak yapay bir şekilde 

yaşlandırılması, fiziksel ve fizikomekanik davranışlarındaki değişimleri belirlemede sıklıkla 

kullanılan bir yöntemdir. Bu hızlandırılmış bozulma yöntemi, laboratuvar koşullarında kaya 

örneklerine tuzun kristallenme etkisini gözlemlemek için kullanılabilir (ASTM D5240 / 

D5240M, 2013).  

 

Bu yöntem biyolojik harç uygulamaları için mikro-çatlakların oluşması amacıyla kübik test 

taşlarına (5cm x 5cm x 5cm) uygulanmıştır. Ayrıca, döngüsel tuz kristallenme 

deneylerinden sonra etkin gözeneklilik ve yoğunluk, UDH, tek eksenli basma dayanımı ve 

renk ölçümleri gibi deneyler tekrarlanmıştır. 

 

 

       Şekil 10. Sodyum sülfat çözeltisi içerisinde 1’den 30’a kadar numaralandırılmış test taşları 

 

Bu deney prosedüründe, yoğunluğu 1,151 ile 1,174 arasında değişen sodyum sülfat 

çözeltisi hazırlanmıştır (200 g sodyum sülfat / 1 L su).  İlk olarak, test taşları 12-16 saat 

boyunca 60°C sıcaklıktaki fırına yerleştirilmiştir (Yavuz and Topal, 2016). Sonrasında, 

kurumuş test taşları 16-18 saat kadar tuz çözeltisinin içerisinde bırakılıp (Şekil 10) 

atmosferik koşullarda 4-6 saat süreyle kurumaya bırakılmıştır. Bu tuz kristalleriyle 

yaşlandırma yönteminin ilk döngüsüdür ve bu döngüler taşlar üzerinde çatlaklar gözlemlene 

kadar devam ettirilmiştir. 
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Bu çalışmada, 30 kübik traverten test taşı 30 döngü boyunca sodyum sülfat deneyine maruz 

bırakılmıştır. 14 test taşı (T2, T5, T7, T10, T11, T13, T14, T15, T16, T21, T25, T27, T28, 

T29) çatlaklardan ötürü parçalanmış, kalan 16 test taşı (T1, T3, T4, T6, T8, T9, T12, T17, 

T18, T19, T20, T22, T23, T24, T26, T30) bozulmadan aynı şekilde kalmıştır. Bu 16 test taşı 

tuzdan arındırmak amacıyla 1 hafta boyunca yıkanmıştır. Son yıkamadaki tuzluluk 

ölçümünde yıkama suyunun saf su seviyesine ulaşmasından ötürü yıkama işlemi 

sonlandırılmıştır. 

 

3.6.1.2. Etkin Gözeneklilik ve Yoğunluk 

 

Etkin gözeneklilik ve yoğunluk tabii kayaçların en temel ve en önemli iki indeks özelliğidir. 

Gözeneklilik, kaya içerisindeki boşluk hacminin tüm hacmine oranı olarak yüzdesel olarak 

ifade edilir. Yoğunluk ise bir kayanın birim hacim ağırlığıdır (ASTM-D653, 2011). 

 

 

Şekil 11. Fiziksel ve fizikomekanik deneylerde kullanılan kübik traverten örnekleri (5cm x 5cm x 5cm) 

 

Yoğunluk ve gözeneklilik ölçümleri 42 test taşına uygulanmıştır (Şekil 11). Ayrıca test 

taşlarındaki (T1, T3, T4, T6, T8, T9, T12, T17, T18, T19, T20, T22, T23, T24, T26, T30) 

değişikliği görmek adına yapay tuz kristallenmesi döngülerinden sonra da yoğunluk ve 

gözeneklilik ölçümleri yapılmıştır. 

 

Test taşları en küçük gözeneklerine dahi suyun girebilmesi için en az 1 saat boyunca 

vakum haznesinde saf suya doyurulmuştur (Şekil 12). Daha sonra, numuneler suyun 

içerisine batırılıp (Msub) (Şekil 13) ve doygun (Msat) haldeyken tartılmıştır. Buna ek olarak, 
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numuneler 24 saat boyunca 105°C ısıdaki fırının içinde tutulmuş ve sonrasında kuru 

ağırlıkları (Mdry) ölçülmüştür. 

 

 

Şekil 12. Gözeneklilik ölçümleri için kullanılan vakum haznesi 

 

 

Şekil 13. Kuru, doymuş ve sudaki ağırlıkların ölçümü için kullanılan tartı 

 

Yoğunluk ve gözeneklilik ölçümleri aşağıda yer alan denklemlere göre hesaplanmıştır; 

Vv = Msat - Mdry  

V = Msat - Msub 

n = (Vv / V) * 100  

ρd = Mdry / V 

burada; 
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Vv gözenek hacmi, V toplam hacim, Msat doygun ağırlık, Msub batırılmış ağırlık, Mdry kuru 

ağırlık, n gözeneklilik ve pd kuru yoğunluğu ifade etmektedir. 

3.6.1.3. Ultrasonik Dalga Hızı (UDH) 

 

Ultrasonik dalga hızı (UDH) taşlara zarar vermeden yoğunluk ve gözeneklilik özellikleri ile 

ilgili olan (Akoğlu, 2011) ve genellikle kayaların yumuşama özellikleri hakkında bilgi sahibi 

olmak için kullanılan bir deney yöntemidir (Lama and Vutukuri, 1978). Ultrasonik dalga hızı 

taş malzemelerdeki bozulma gibi değişiklikleri belirleyebildiğinden (Calcaterra et al., 2004; 

Grinzato et al., 2004), bu deney yapay tuz kristallenmesi döngülerinden önce ve sonra 42 

test taşına uygulanmıştır (Şekil 11). Ayrıca bu deney, 28 gün boyunca açık hava 

koşullarına maruz bırakılan ve laboratuvarda bekletilen biyolojik harç küplerine (Şekil 14) 

ve biyolojik harç uygulanmış test taşlarına (Tablo 11) da yapılmıştır.   

 

Şekil 14. UDH ölçümü yapılmış harç küpleri 

 

Bu deneyin yöntemi, elastik dalgaların kayaçlar içindeki hız dağılımını laboratuvar 

ortamında belirlemek için tasarlanmıştır (ASTM-E494–95, 2001). Sonik hız ve frekans 

özellikleri, malzemelerin fiziksel, mekanik ve mikro yapısal özelliklerle doğrudan ilgilidir.  

 

UDH ölçümleri, 220 kHz verici ve alıcı probları olan PUNDIT deney cihazı ile laboratuvar 

ortamında yapılmıştır (Şekil 15). Bu alet, verici probdan çıkıp alıcı proba ulaşan dalgaların 

geçiş süresini ölçmektedir. Deneyin etkisini artırmak için problar ince bir vazelin tabakası 

ile kaplanmıştır. 
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Ultrasonik hız dalgaları aşağıda verilen formülle hesaplanmıştır (ASTM-E494–95, 2001); 

V=x/t 

Burada, 

V: hız (m/s), x: dalga tarafından katedilen uzaklık (m) ve t: zaman (s)’dır.  

 

Probların malzeme üzerine konulma şekline göre üç çeşit UDH ölçüm biçimi vardır. Bunlar 

direkt (probların ters yüzeylere konulması), yarı direkt (probların 90o açıyla konulması) ve 

direkt olmayandır (probların aynı yüzeye konulması) (ASTM-E494–95, 2001). Bu 

çalışmada, ultrosonik ölçümler için direkt ölçüm biçimi tercih edilmiştir. Kuruma 

sürecindeki UDH değerlerindeki değişimleri gözlemlemek adına, kuru durumdaki 

travertenlere uygulanan deneyler aynı zamanda ıslak durumdaki numunelere de 

uygulanmıştır.  

 

3.6.1.4. Tek Eksenli Basınç Dayanımı (UCS) 

 

Tek eksenli basınç dayanımı deneyi, düzgün şekilli kayaçların dayanım sınıflaması ve 

karakterizasyonu için tasarlanmıştır (ASTM-D7012–10, 2010). UCS deneyinde 2 adet 

yükleyici, numune yüzeyinin tamamına basınç uygulayacak şekilde alta ve üste 

yerleştirilmiştir (Şekil 16).  

 

Bu deney 6 adet kuru ve 6 adet ıslak olmak üzere toplamda 12 traverten test taşına (5 cm 

x 5 cm x 5 cm) uygulanmıştır. Öncelikle, numunelerin yüzey alanları hesaplanmış, daha 

sonra eksenel yük uygulamak üzere deney aletine konulmuştur. Kırılma anındaki 

maksimum yük bilgisayar programı kullanılarak kaydedilmiştir. Sonuç olarak yük, birim 

yüzey alanı için hesaplanmıştır. 

 

Şekil 15. UDH ölçüm aleti 
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σu = P / A 

 

Burada; 

σu tek eksenli basınç dayanımı, P yenilme yükü ve A kesit alanıdır.  

 

Örneklerin uzunluk çap oranı (D/L) yaklaşık 1 olarak ayarlanmıştır. Deneylerde 1500 

kN’luk yükleme kapasitesine sahip motorize hidrolik baskı makinası kullanılmıştır. 

Makinanın yükleme hızı, kırılmanın yaklaşık 5 dakika içerisinde gerçekleşeceği şeklinde 

ayarlanmıştır.  

 

 

 

 

Şekil 16. Tek eksenli basma dayanımı deney aleti 

 

3.6.1.5. Nokta Yükleme Dayanım İndeksi (Is) 

 

Bir indirect dayanım ölçme deneyi olan nokta yükleme deneyi, UCS deneyi gibi kayaçların 

dayanım özellikleriyle ilgili bilgi toplamak amacıyla yapılmaktadır. Bu iki deneyin farkı deney 

yöntemiyle alakalıdır. UCS’de olduğu gibi altta ve üstte olmak üzere iki yükleyici mevcuttur. 

Ancak bu iki yükleyici UCS’den farklı olarak ince uçlara sahiptir. Bu deney aynı zamanda 

düzgün olmayan kayaçlara da uygulanabilir (ISRM, 1985; Topal, 2000). Is değerlerini UCS 

değerlerine çevirmek için ortalama UCS değerinin ortalama Is değerine bölünmesiyle elde 

edilen “k” sabit değeriyle çarpılır. 

 



 33 
 

Biyolojik harç uygulanmış deney taşlarının çoğu tuz deneyi ile yaşlandırıldıklarından kübik 

şekilleri bozulmuştur. Bu sebeple, nokta yükleme deneyi harcın kayaç üzerindeki etkisi 

hakkında bilgi toplamak amacıyla bu numunelere uygulanmıştır. 2 tanesi biyolojik harç 

uygulanmış olan 7 adet traverten test taşı nokta yükleme deneyi için seçilmiştir.  

 

3.6.1.6. Renk Ölçümü 

 

Renk ölçümü, yapay tuz kristallenmesi döngülerinin öncesinde ve sonrasında biyolojik harç 

ve deney taşları arasındaki renk benzerliğini görmek üzere, sağlam ve bozulmuş taş 

örneklerini referans alarak biyolojik harç küplerine (2.2 cm x 2.2 cm x 2.2 cm) ve biyolojik 

harç uygulanmış taş parçalarına yapılmıştır. 

Renk ölçümleri, Konika Minolta 2600Cmd spektrometre kullanılarak CIELAB sistemiyle 

alınmıştır (Şekil 17). Bu sistem genellikle aletsel renk ölçümlerinde kullanılmaktadır. LAB 

sisteminde üç koordinat tanımlanmıştır. Bunlar CIE L* aydınlık, CIE a* yeşillik ve CIE b* 

sarılıktır (Wyszecki and Stiles, 1982). Bu sistemle onarım malzemesi ve orijinal yüzey 

arasındaki renk farkının ölçümü de mümkündür.  

 

 
 

Şekil 17. Renk ölçümü cihazı-Konica Minolta 2600Cmd 

 

3.6.2. Mikro-Yapısal Özelliklerin Belirlenmesi 

 

Biyolojik harçların, biyolojik harç uygulanmış örneklerin ve test taşlarının mineralojik 

özellikleri, yapay tuz kristallenme deneylerinin öncesinde ve sonrasında XRD, SEM-EDX, 

optik mikroskop ve stereomikroskopla incelenmiştir.  
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3.6.2.1. X-Ray Difraksiyon (XRD) Analizi 

 

XRD analizi kayaçların kristal yapısı ve element çeşitlerini belirleme yöntemidir (Herz and 

Garrison, 1998).  

 

XRD analizleri agat havanda dövülüp toz haline getirilerek hazırlanmış 10 g’lık örneklere 

uygulanmıştır. Tozlar, yapay tuz kristallenmesi uygulanmadan önce ve sonraki traverten 

kayaçlardan ve biyolojik harçlardan (28 günlük) ayrı ayrı hazırlanmıştır. 

 

XRD analizleri, ODTÜ merkez laboratuvardaki Rigaku Ultima XRD aleti kullanılarak 

yapılmıştır. Analizler, CuKα ışıması kullanarak 40 kV ve 30 mA’e ayarlanarak yapılmıştır. 

XRD ölçümleri 10o – 70o 2θ aralıkta 1 derece/dakika tarama hızında kaydedilmiştir. 

 

3.6.2.2. Optik Mikroskop ile İnce Kesit Analizleri  

 

İnce kesit analizleri yapay tuz kristallenmesi deneyi uygulanmış ve uygulanmamış test 

taşlarının ve biyolojik harç uygulanmış taşların mineralojik ve petrografik özelliklerini 

belirlemek için yapılmıştır. Bu ince kesitler ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü ince kesit 

laboratuvarı tarafından hazırlanmış ve Nikon E200 polarize mikroskopla incelenmiştir. 

 

3.6.2.3. Stereomikroskop ile Kalın Kesit Analizleri 

 
Biyolojik harç-taş birleşim alanlarının gözlemlenebilmesi adına, traverten taş parçaları 

seçilmiş ve iki değişik şekilde harç uygulanmıştır. Bunlardan ilki harca bulanmış taş parçası 

(<2.2 cm x 2.2 cm) ve ikincisi harç uygulanmış taş parçasıdır (<1 cm x 1 cm) (Şekil 18). 

Örnek kodları ve bu uygulamaların açıklamaları Tablo 9’da verilmiştir. Bu örnekler 28 gün 

boyunca açık hava koşullarında ve laboratuvar ortamında inkübasyona bırakılmıştır. 

 

28 gün sonunda, numuneler epoksi rezine ve sertleştiricisi ile silikon buz kalıplarına 

dökülmüş ve 24 saat ortam sıcaklığında sertleşmeye bırakılmıştır. Daha sonra, numuneler 

kalıplardan çıkarılıp elmas testereyle 1 mm kalınlığında kesilmiştir (Buehler-Isomet düşük 

hızlı testere). Bu kesitler stereomikroskop ile incelenmeden önce tekrar epoksi rezine ile 

kaplanmış ve silikon karbür su geçirmez zımpara kağıdıyla parlatılmıştır. 
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Tablo 9. Kalın kesit analizi için örnek kodları ve açıklamaları 

Örnek Kodu Açıklamalar Uygulamalar 

T27M1 T27: Deney Numune Numarası 

M: Harç ile kalıplanmış taş 

parçası 

1: Açık hava koşulları 

 
T27M2 T27: Deney Numune Numarası 

M: Harç ile kalıplanmış taş 

parçası 

1: Laboratuar koşulları 

T29F1 T29: Deney Numune Numarası 

F: Taş parçasının üzerine 

uygulanmış harç 

1: Açık hava koşulları 

 
T29F2 T29: Test stone number 

F: Mortar applied onto a fragment 

of stone 

2: Laboratuar koşulları 

 

Hazırlanmış örnekler Z16 APO A model Lecia stereomikroskop ile incelenmiş ve kesitlerin 

fotoğrafları Lecia Application Suite (LAS) ile çekilmiştir.  

 

 

 

 

 

  

Şekil 18. Biyolojik harç uygulaması için seçilmiş taş numuneler 

T29F1 T29F2 T27M1&M2 
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3.6.2.4. SEM-EDX Analizleri 

 

Biyolojik harç küpleri (1 cm x 1 cm x 1 cm), B4 ortamından alınmış presipitatlar, TFC (açık 

hava koşulları), TC ve TF (laboratuvar koşulları), uygulama yapılmamış deney taşları & 

bakterisiz harç karışımı Au-Pd ile kaplanmış ve QUANTA 400F Field Emisson SEM ile 

incelenmiştir. 

 

3.6.3. Diğer Değerlendirme Kriterleri 

 

Biyolojik harç ve uygulaması çatlak oluşumu, koku, su kusma vb. gibi değerlendirme 

kriterleri ışığında da incelenmiştir (Tablo 10). 

 

Bu incelemeyi verimli ve pratik bir şekilde yapmak adına, çeşitli kriterlerden oluşan bir 

evet/hayır tablosu oluşturulmuştur. Aşağıda bu tablonun boş bir örneği bulunmaktadır. 

 

Tablo 10. Evet/Hayır inceleme tablosu 

Parametreler 
Biyolojik harç küpleri Biyolojik harç uygulaması  

Evet/Hayır Varsa ek yorum Evet/Hayır Varsa ek yorum 

Yapışkanlık     

Çatlak 

oluşumu 

    

Koku     

Mantar 

büyümesi 

    

Su kusması     

Malzeme 

bütünlüğü 

    

Parçalanma     

 

 

3.7. Biyolojik Harcın Test Taşlarındaki Mikro-Çatlaklara Uygulanması (İP6&İP7) 

Yaşlandırma deneyleri ile mikro çatlaklar oluşturulan test taşlarına, şırınga ve köşeli uçlu 

spatula ile biyolojik harç uygulaması yapılmıştır (Şekil 19). Bu uygulamalar 28 gün açık 

hava (T11, T15, T20, T37, T39) ve laboratuvar ortamında (T2, T5, T6, T14, T33, T34, T35, 

T36, T38) inkübasyona bırakılmıştır (Tablo 11). Her iki ortamdaki sıcaklık ve nem bir data 
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logger ile 28 gün boyunca kayıt altına alınmıştır. Biyolojik harç uygulanan çatlakların 

kalınlığı genellikle 1 mm ile 2 mm arasında değişmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 11. Test taşlarındaki mikro-çatlaklara biyolojik harç uygulaması 

 Örnek kodu Biyolojik harç 

uygulaması 

A
ç
ık

 h
a

v
a

 ş
a
rt

la
rı

 

T15 

 

T11 

 

 

Şekil 19. Mikro çatlaklara biyolojik harç uygulaması 
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 Örnek kodu Biyolojik harç 

uygulaması 

T20 
 

 

A
ç
ık

 h
a

v
a

 ş
a
rt

la
rı

 

T20 
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 Örnek kodu Biyolojik harç 

uygulaması 

T37 

 

 

 

A
ç
ık

 h
a

v
a

 ş
a
rt

la
rı

 

 

 

 

 

T39 
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 Örnek kodu Biyolojik harç 

uygulaması 

 

 

 

 

 

 

T39 

 

L
a

b
o

ra
tu

v
a
r 

ş
a
rt

la
rı

 

T2 

 
 

L
a

b
o

ra
tu

v
a
r 

ş
a
rt

la
rı

 

 

T5 
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 Örnek kodu Biyolojik harç 

uygulaması 

T6 

 

T14 

 

L
a

b
o

ra
tu

v
a
r 

ş
a
rt

la
rı

 

 

 

 

 

 

 

 

T33 
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 Örnek kodu Biyolojik harç 

uygulaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T33 

 

 

T34 

 

 

L
a

b
o

ra
tu

v
a
r 

ş
a
rt

la
rı
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 Örnek kodu Biyolojik harç 

uygulaması 

T35 
 

 

T36 

 
 

L
a

b
o

ra
tu

v
a
r 

ş
a
rt

la
rı
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 Örnek kodu Biyolojik harç 

uygulaması 

T38  

 

 

 

4. BULGULAR 

Biyolojik harç bileşenlerinin harç karışımındaki oranları bir dizi denemeden sonra 

belirlenmiştir. Bu optimizasyon süreci devamında biyolojik harç, test taşlarındaki mikro-

çatlaklara uygulanmış ve bu uygulamalar fiziksel, fizikomekanik, mikro-yapı analizleri ve 

bir dizi değerlendirme kriteri ile incelenmiştir. 

4.1. Biyolojik Harç Bileşenlerinin Optimizasyonu 

Hazırlanan mikrobiyal kütüphaneden, bakteriyel sediman hazırlığı için metabolik özellikleri 

ve büyüme karakteristiğine bağlı olarak B. cereus suşu seçilmiştir. 

Ayrıca agreganın optimum tanecik boyutu ve besleyici solüsyonun içeriği aşağıda ilgili 

bölümlerde aktarılmıştır. 

4.1.1. Bakterinin Elde Edilmesi ve Seçilmesi 
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Saf kültürlerden +4°C ve -80°C stokların oluşturulmasından sonra, bu izolatların MALDI-

TOF tekniği ile identifikasyonu yapılmıştır. İzolatların arasından, biyolojik harç 

geliştirilmesi için 81 numaralı bakteri olan “Bacillus cereus” seçilmiştir. Bu bakterinin harç 

oluşturulması için seçilmesinin sebebi; yapılan deneyler ile kalsit minerali üretme 

kapasitesinin kanıtlanması ve koruma ile ilgili yapılmış olan önceki çalışmalardaki 

başarısıdır.  

Ayrıca ATCC katalog suşu (10876) olan diğer bir B. cereus da çevresel suşa kıyasla kalsit 

üretme kapasitesinin belirlenmesi amacıyla araştırılmıştır. 

4.1.1.1. Farklı Örneklemelerden Bakteri İzolasyonu 

Arazi çalışmaları sırasında termal su kaynaklarından çizgi ekimi metodu ile 97 adet saf 

koloni elde edilmiştir (Şekil 21). 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.2. İzolat Kütüphanesinin Oluşturulması ve Stokların Hazırlanması 

İnkübasyon süresinden sonra LB agar’da her bir kare alana ekilmiş bakteriler büyümüş 

(Şekil 22) ve bunların -80°C stokları uzun dönem saklama amacıyla hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 20. Saf kültürlerin çizgi ekimi metodu ile elde edilmesi 

Şekil 21. LB agar üzerinde hazırlanmış mikrobiyal 
kütüphane 
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4.1.1.3. İzolatların Moleküler İdentifikasyonu 

Mikrobiyal kütüphanede 1’den 97’ye kadar numaralandırılmış saf kültürler MALDI-TOF 

tekniği ile analiz edilmiş ve herbir kültüre karşılık gelen türler Tablo 12’deki gibi 

numaralandırılmıştır. 

Tablo 12. MALDI-TOF identifikasyon sonuçları 

Örnek kodu İzolat 

1 Aeromonas veronii 

2 Aeromonas veronii 

3 Staphylococcus epidermidis 

4 Pseudomonas fluorescens 

5 Staphylococcus hominis 

6 Enterococcus faecium 

7 Aeromonas veronii 

8 Aeromonas veronii 

9 Aeromonas veronii 

10 Acinetobacter baumannii 

11 Unidentified bacterium 

12 Pseudomonas fluorescens 

13 Pseudomonas fluorescens 

14 Aeromonas veronii 

15 Aeromonas veronii 

16 Aeromonas veronii 

17 Aeromonas sp. 

18 Staphylococcus epidermidis 

19 Aeromonas salmonicida 

20 Serratia marcescens 

21 Enterobacter asburiae 

22 Aeromonas sp. 

23 Enterobacter asburiae 

24 Acinetobacter baumannii 

25 Acinetobacter baumannii 

26 Acinetobacter baumannii 
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Örnek kodu İzolat 

27 Acinetobacter baumannii 

28 Aeromonas sp. 

29 Staphylococcus epidermidis 

30 Aeromonas veronii 

31 Acinetobacter baumannii 

32 Aeromonas salmonicida 

33 Enterobacter asburiae 

34 Staphylococcus epidermidis 

35 Staphylococcus haemolyticus 

36 Aeromonas hydrophila 

37 Acinetobacter johnsonii 

38 Aeromonas sp. 

39 Aeromonas sp. 

40 Acinetobacter baumannii 

41 Hafnia alvei 

42 Hafnia alvei 

43 Hafnia alvei 

44 Aeromonas sp. 

45 Aeromonas salmonicida 

46 Acinetobacter baumannii 

47 Aeromonas veronii 

48 Aeromonas salmonicida 

49 Acinetobacter baumannii 

50 Acinetobacter baumannii 

51 Acinetobacter baumannii 

52 Aeromonas punctata 

53 Unidentified bacterium 

54 Aeromonas punctata 

55 Aeromonas urinae 

56 Acinetobacter baumannii 

57 Acinetobacter baumannii 

58 Pseudomonas fluorescens 

59 Acinetobacter baumannii 

60 Aeromonas urinae 
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Örnek kodu İzolat 

61 Acinetobacter baumannii 

62 Acinetobacter baumannii 

63 Aeromonas urinae 

64 Aeromonas urinae 

65 Pseudomonas fluorescens 

66 Aeromonas urinae 

67 Acinetobacter baumannii 

68 Acinetobacter baumannii 

69 Aeromonas urinae 

70 Unidentified bacterium 

71 Unidentified bacterium 

72 Unidentified bacterium 

73 Pseudomonas fluorescens 

74 Unidentified bacterium 

75 Aeromonas salmonicida 

76 Unidentified bacterium 

77 Unidentified bacterium 

78 Unidentified bacterium 

79 Unidentified bacterium 

80 Unidentified bacterium 

81 Bacillus cereus 

82 Unidentified bacterium 

83 Unidentified bacterium 

84 Unidentified bacterium 

85 Aeromonas sp. 

86 Aeromonas sp. 

87 Unidentified bacterium 

88 Unidentified bacterium 

89 Unidentified bacterium 

90 Unidentified bacterium 

91 Unidentified bacterium 

92 Unidentified bacterium 

93 Unidentified bacterium 

94 Unidentified bacterium 
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Örnek kodu İzolat 

95 Unidentified bacterium 

96 Unidentified bacterium 

97 Unidentified bacterium 

 

Termal su kaynaklarından elde edilmiş izolatların birçoğu MALDI-TOF MS ile identifiye 

edilmiştir. MALDI-TOF MS cihazının kütüphanesi çoğunlukla klinik suşların referanslarını 

içerdiğinden çevreden izole ettiğimiz suşların %24’ü identifiye edilememiştir (Tablo 12). 

Tablo 13’de, bakteriyel izolatlar, termal su kaynaklarındaki çeşitliliği görebilmek amacıyla 

örneklendiği yerler ile ilişkilendirilmiştir. Buradan elde edilen bilginin mikroorganizmanın 

kalsit presipitasyonu sürecindeki rolü konusunda gelecekte yapılacak çalışmalara ışık 

tutacağı düşünülmektedir. 

Tablo 13. Çevresel izolatlar ve örneklendiği yerler 

İzolatlar Örnekleme yerleri Sıcaklık/pH 

Aeromonas veronii 

Aeromonas sp. 

Acinetobacter baumannii 

Hafnia alvei 

Pseudomonas fluorescens 

Gelin hamamı (Ana 

kaynak) 
33.9°C/6.5 

Staphylococcus hominis 

Enterococcus faecium 

Acinetobacter baumannii 

Aeromonas veronii 

Staphylococcus epidermidis 

Serratia marcescens 

Aeromonas salmonicida 

Bacillus cereus 

Gelin hamamı (Devamı) 34.2°C/6.5 

Aeromonas veronii 

Staphylococcus epidermidis 

Pseudomonas fluorescens 

Aeromonas urinae 

Aeromonas sp. 

Beltes (Ana kaynak) 33.7°C/6.5 
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İzolatlar Örnekleme yerleri Sıcaklık/pH 

Pseudomonas fluorescens 

Acinetobacter baumannii 

Aeromonas veronii 

Beltes (Devamı) 33.5°C/6 

Aeromonas sp. 

Aeromonas salmonicida 

Acinetobacter baumannii 

Aeromonas veronii 

Aeromonas punctata 

Aeromonas urinae 

Plütonyum 

 
34.6°C/6.5 

Acinetobacter baumannii 

Aeromonas hydrophila 

Acinetobacter johnsonii 

Aeromonas urinae 

Jandarma havuzu 34°C/6.5 

Enterobacter asburiae 

Aeromonas sp. 

Acinetobacter baumannii 

Staphylococcus epidermidis 

Antik Havuz 33.7°C/6.5 

Aeromonas salmonicida 

Enterobacter asburiae 

Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus haemolyticus 

Traverten beyazlatma 

alanına son termal su 

çıkış noktası 

 

30.6°C/6.5 

 

Ayrıca izolatların genel karakteristiği ve kalsit üretme potansiyelleri Tablo 14 ve Tablo 

15’de detaylı bir şekilde verilmişti 
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Tablo 14. İdentifiye edilen izolatların genel karakteristikleri 

İzolatlar Filum Morfoloji Hareketlilik Oksijen 
ihtiyacı 

Optimum 
büyüme 
sıcaklığı 

Habitat Patojenezite 

Acinetobacter 
baumannii 

Proteobacteria Çubuk  Gram (-) Hareketsiz Aerob 20-37°C Doğa ve hastane ortamı 
Nemli ve kuru koşullar 
 

Zatüre, yara enfeksiyonu, idrar 
yolu enfeksiyonu, bakteremi, 
menenjit 

Acinetobacter 
johnsonii 

Proteobacteria Kok Gram (-) Hareketsiz Aerob 20-37°C Deri florası İdrar yolu enfeksiyonu, bakteremi, 
menenjit 

Bacillus cereus Firmicutes Çubuk Gram (+) Hareketli Aerobe 
Fakültatif 
anaerob 

30°C Toprak, su, hayvanlar Besin kaynaklı enfeksiyon 
 

Enterococcus 
faecium 

Firmicutes Coccus Gram (+) Hareketsiz Fakültatif 
anaerob 

35°C İnsan ve hayvanlarda gut 
komensalleri 
 

İnsan ve hayvan sindirim 
sisteminde komensal, menenjit ve 
kalp zarı iltihabına sebep olduğu 
için patojen  

Serratia 
marcescens 

Proteobacteria Çubuk Gram (-) Hareketli Fakültatif 
anaerob 

5-40°C Banyo, kirli ortamlar, ağız 
florası 

Sonda ile ilgili bakteremi, yara 
enfeksiyonu, idrar yolu 
enfeksiyonu 

Aeromonas  
(hydrophila, 
punctata, 
salmonicida, 
veronii, urinae) 

Proteobacteria Çubuk Gram (-) Hem hareketli, hem 
hareketsiz 

Fakültatif 
anaerob 

28-35°C Tatlı ve tuzlu su Zatüre, mid eve bağırsak iltihabı, 
menenjit 

Enterobacter 
asburiae 

Proteobacteria Çubuk Gram (-) Hareketli Fakültatif 
anaerob 

35-40°C Doğal ortamdaki nemli 
yerler 

Deri ve yumuşak doku iltihabı 

Hafnia alvei Proteobacteria Çubuk Gram (-) Hareketli Fakültatif 
anaerob 

22°C Toprak, su, süt, süt 
ürünleri, atık su, insan ve 
hayvan dışkısı 

İdrar yolu, alt ve üst solunum yolu, 
ve yara enfeksiyonu 

Pseudomonas 
fluorescens 

Proteobacteria Çubuk Gram (-) Hareketli Aerob 25-30°C Toprak ve su Normal koşullarda patojen değil 

Staphylococcu
s haemolyticus 

Firmicutes Kok Gram (+) Hareketsiz Fakültatif 
anaerob 

30-37°C Deri florası Damarla ilgili sonda enfeksiyonu 

Staphylococcu
s epidermidis 

Firmicutes Kok Gram (+) Hareketsiz Fakültatif 
anaerob 

37°C Deri florası Normal koşullarda patojen değil 

Staphylococcu
s hominis 

Firmicutes Kok Gram (+) Hareketsiz Fakültatif 
anaerob 

30-40°C Deri florası Normal koşullarda patojen değil 

 

 

 

 

 

 



 52 

Tablo 15. İdentifiye edilen izolatların kalsit presipite etme kapasitesi ve koruma çalışmalarında kullanımı 

İzolatlar Kalsit üretme 
kapasitesi 

Koruma çalışmalarında 
kullanımı 

Acinetobacter baumannii X X 

Acinetobacter johnsonii ✓ X 

Bacillus cereus ✓ ✓ 

Serratia marcescens X X 

Enterococcus faecium X X 

Aeromonas hydrophila ✓ X 

Aeromonas punctata X X 

Aeromonas salmonicida ✓ X 

Aeromonas veronii X X 

Aeromonas urinae X X 

Enterobacter asburiae X X 

Hafnia alvei X X 

Pseudomonas fluorescens ✓ ✓ 

Staphylococcus haemolyticus ✓ X 

Staphylococcus hominis X X 

Staphylococcus epidermidis ✓ X 

 

 

 

4.1.1.4. Seçilen İzolatın Oluşturduğu Kristal Presipitatın Karakterizasyonu 

Çevresel suşun (B. cereus) 1 hafta sonra B-4 sıvı besiyerinde oluşturduğu kristalin 

morfolojisi rombohedral olarak optik mikroskopta gözlemlenmiştir (Şekil 23). Ayrıca bu 

rombohedral kristallerin elemental kompozisyonun SEM ve XRD analizleri ile “CaCO3” 

olduğu belirlenmiştir (Şekil 24). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 22. Optik mikroskop görüntüsü: Sarı ok ile gösterilen 
kübik kristaller kalsit, yeşil ok ile gösterilen iğnemsi 
kristaller de aragonittir. 
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4.1.1.5. Seçilen İzolatın ve Referans Suşun Kalsit Üretme Potansiyellerinin 

Belirlenmesi ve Karşılaştırılması 

 

B-4 ve Urea-CaCl2 agar besiyerinde 3 hafta inkübasyondan sonra B. cereus kolonisi 

etrafında kalsit presipitasyonları gözlemlenmiştir (Şekil 25, Şekil 26). Optik mikroskop ile 

incelendiğinde bu presipitatın renginin kahverengi olduğu görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 23. Bir bakteriyel presipitat olan kalsit kristalinin SEM-EDX ile analizi 

Şekil 24. Urea-CaCl2 agar besiyerinde B. cereus tarafından kalsit üretimi 
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B. cereus’un ATCC referans suşunun, kalsit presipite etme kapasitesinin belirlenmesi ve 

bunun çevre izolatı ile kıyaslanabilmesi için, B4 besiyerine ekim yapılmış ve 3 hafta inkübasyon 

süresinden sonra stereomikroskopta incelenmiştir. Stereomikroskop görüntülerine dayanarak 

bakteri kolonisi etrafında herhangi bir presipitasyon belirlenmemiştir (Şekil 27). 

 

 

Şekil 26. B-4 agar besiyerinde büyüyen B. cereus ATCC referans suşu (14579) kolonisi 

 
4.1.2. Bakteriyel Sedimanın Hazırlanması 

 

B. cereus’un +4 °C’deki kütüphanesi hazırlandıktan sonra 105 saatlik OD ölçümlerinden sonra 

bu bakterinin büyüme eğrisi elde edilmiştir. Paralel bir çalışmada da aynı saatlerde LB agar 

besiyerlerine ekimleri yapılmış B. cereus’un koloni oluşturan birimleri (KOB) de sayılmıştır 

(Tablo 16). Buradan yola çıkarak, 1 OD’ye karşılık gelen koloni oluşturan birimin 3.14×10
8 

KOB olduğu bulunmuştur. 

 

b a 

Şekil 25. B-4 agar besiyerinde B. cereus kolonisi içinde ve etrafında kalsit presipitasyonu (a) 2.5X 
büyütme, (b) 5X büyütme 
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Tablo 16. B. cereus’un 105 saatlik inkübasyonu sırasındaki OD ve CFU değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 28 ve Tablo 16 beraber değerlendirildiğinde, B. cereus’un LB sıvı besiyerindeki optimum 

inkübasyon zamanının 60. Saatten itibaren bakteri ölümleri başladığı için, 32. ve 44. saatler 

arası olduğu belirlenmiştir 

 

 

 

 

Şekil 27. B. cereus’un OD600 ölçümleri ile oluşturulan büyüme eğrisi 
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32 0.391 2.5×108 
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71 1.835 7.2×107 

86 1.899 4×107 
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4.1.3. Besleyici Solüsyonun Hazırlanması 

 

Besleyici solüsyon 3.4.7’de tanımlanan içeriğe göre hazırlanmıştır. +4 °C stoklarında ve 

inkübasyon sürecinden sonraki harç karışımında, bu besiyerinden kaynaklanan mantar 

oluşumu gibi kontaminasyonlar gözlemlenmemiştir. 

 

4.1.4. Agreganın Hazırlanması 

 

Laboratuvar ve açık hava şartlarındaki denemelerin sonuçlarına bağlı olarak taş tozunun 

optimum tanecik boyutunun 38-150 μm aralığında olduğu belirlenmiştir. 

 

4.2. Biyolojik Harç Oluşturulması 

 

Biyolojik harcın bileşenlerinin optimizasyonu biyolojik harç oluşumu için yürütlen optimizasyon 

çalışmalarıyla aynı zamanda yürütülmüştür. 

 

Genellikle 1L LB sıvı besiyeri 5 ml B. cereus ile inoküle edildiğinde, inkübasyon sürecinden 

sonra 3 g bakteriyel sediman elde edilmiştir. Bu bakteriyel sedimanın KOB’si 4×108 /ml olarak 

belirlenmiştir. Bakteriyel sedimanın KOB’si önemli bir parametredir çünkü 107 KOB/ml’den az 

olan bakteri yoğunluğunda bakteriler agregaları birbirine bağlayabilecek kadar kalsiyum 

karbonat presipite edemediği tespit edilmiştir. 

Taş tozu, bakteriyel sediman-besleyici solüsyon karışımına 4X g, 5X g, 6X g, and 7X g 

oranlarında eklenmiştir. El ile şekil verilen ve kalıplara dökülen harç karışımlarının en kıvamlı 

hali 10 günlük inkübasyon sürecinden sonra görsel olarak ve mikroyapı analizlerl ile X g 

bakteriyel sediman, X g besleyici solüsyon ve 5X g taş tozu olarak belirlenmiştir. 

 

4.3. Test Taşlarının, Biyolojik Harcın ve Uygulamaların İncelenmesi 

 

Yapay tuz kristallenmesi deneyleri öncesi ve sonrasında test taşları ile yapılan deneylerin, 

ölçümlerin ve analizlerin sonuçlarının detaylı biçimde değerlendirilmiştir.  

 

Ayrıca, biyolojik harcın performansı ve uygulanabilirliği fiziksel, fizikomekanik, mikro yapısal 

analizler ve diğer değerlendirme kriterleriyle birlikte değerlendirilmiştir.  
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4.3.1. Fiziksel ve Fizikomekanik Özelliklerin Belirlenmesi 

 

Kübik test taşlarının, yapay tuz kristallenmesi deneylerinden öncesinde ve sonrasındaki 

değişimleri, fiziksel ve fizikomekanik deneyler ile değerlendirilmiştir.  

 

Aynı zamanda, biyolojik harcın performansı ve uygulanabilirliği UDH, nokta yükleme ve renk 

ölçümü gibi fiziksel ve fizikomekanik deneylerle ve XRD, SEM-EDX, optik mikroskop ile ince 

kesit analizi ve stereomikroskop ile kalın kesit analizi gibi mikro yapısal özellikleri gösteren 

analizlerle değerlendirilmiştir.  

 

4.3.1.1. Sodyum Sülfat ile (Na2SO4) Yapay Tuz Kristallendirilmesi 

 

30 test taşı 30 döngü sürecek şekilde sodyum sülfat ile yaşlandırma döngülerine tabi 

tutulmuştur. 14 traverten örneği (T2, T5, T7, T10, T11, T13, T14, T15, T16, T21, T25, T27, 

T28, T29) çatlaklardan ötürü parçalanmış ve kalan 16 örnek (T1, T3, T4, T6, T8, T9, T12, T17, 

T18, T19, T20, T22, T23, T24, T26, T30) değişmeden aynı şekilde kalmıştır. Bu taşlar yıkama 

suyunun tuz oranı saf sudaki tuz oranına eşit oluncaya dek tuzdan arındırmak amacıyla 

yıkanmıştır. 

 

Yapay tuz kristallenme deneyi uygulanmış 16 test taşının fiziksel ve fizikomekanik 

değişikliklerini gözlemlemek amacıyla; etkin gözeneklilik & yoğunluk ölçümleri, UDH ve tek 

eksenli basınç deneyi yapılmıştır. 

 

4.3.1.2. Etkin Gözeneklilik ve Yoğunluk 

 

Kullanılan traverten kayaçların etkin gözeneklilik değerlerinin %6,49 ile %10,65 arasında 

değiştiği ve ortalama değerinin ise %8.31 ± 0,95 olduğu bulunmuştur. Diğer yandan ise, 

kullanılan traverten kayaçların yoğunluk değerlerinin 2,34 g/cm3 ile 2,45 g/cm3 arasında 

değiştiği ve ortalama değenin ise 2,41 ± 0,02 g/cm3 olduğu belirlenmiştir (Tablo 17, Şekil 29). 
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Tablo 17. Test taşlarının etkin gözeneklilik ve yoğunluk değerleri 

Numune 
Numarası 

Msat (g) Msub(g) Mdry (g) 
Gözeneklilik 

(%) 
Yoğunluk 

(g/cm3) 

T-1 331,61 198,10 319,52 9,06 2,39 

T-2 330,21 196,19 317,83 9,24 2,37 

T-3 335,20 201,00 324,92 7,66 2,42 

T-4 336,67 201,86 326,28 7,71 2,42 

T-5 332,60 198,62 320,43 9,08 2,39 
T-6 335,34 200,87 324,94 7,73 2,42 

T-7 337,83 203,74 328,36 7,06 2,45 

T-8 336,63 202,40 326,64 7,44 2,43 

T-9 339,42 205,09 330,70 6,49 2,46 

T-10 325,82 193,07 312,07 10,36 2,35 
T-11 324,09 191,62 309,98 10,65 2,34 

T-12 331,86 198,59 320,32 8,66 2,40 

T-13 332,09 198,61 320,06 9,01 2,40 

T-14 331,49 197,96 318,91 9,42 2,39 
T-15 331,35 197,87 318,73 9,45 2,39 

T-16 335,20 200,92 324,85 7,71 2,42 

T-17 334,37 200,07 323,30 8,24 2,41 

T-18 336,34 201,91 325,78 7,86 2,42 

T-19 334,32 200,76 323,99 7,73 2,43 
T-20 334,33 200,73 324,19 7,59 2,43 

T-21 333,75 200,85 322,65 8,35 2,43 

T-22 334,70 200,52 324,94 7,27 2,42 

T-23 332,38 198,76 321,81 7,91 2,41 

T-24 332,41 198,97 323,10 6,98 2,42 
T-25 334,30 200,08 323,83 7,80 2,41 

T-26 326,57 194,39 314,75 8,94 2,38 

T-27 331,97 197,91 319,84 9,05 2,39 

T-28 331,98 198,41 319,14 9,61 2,39 
T-29 336,86 203,14 327,96 6,66 2,45 

T-30 332,57 199,20 321,57 8,25 2,41 

T-31 333,48 200,38 323,72 7,33 2,43 

T-32 330,66 197,48 318,03 9,48 2,39 

T-33 332,67 198,59 320,42 9,14 2,39 
T-34 332,01 198,00 319,56 9,29 2,38 

T-35 333,63 200,13 323,14 7,86 2,42 

T-36 333,60 200,02 322,15 8,57 2,41 

T-37 334,94 200,42 324,30 7,91 2,41 

T-38 334,57 200,87 324,32 7,67 2,43 
T-39 333,88 200,33 323,56 7,73 2,42 

T-40 336,04 201,89 325,93 7,54 2,43 

T-41 333,70 200,08 322,53 8,36 2,41 

T-42 332,30 198,50 320,02 9,18 2,39 

ORTALAMA    8,31 2,41 

STANDART 
SAPMA       0,95 0,02 
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Şekil 28. Traverten test taşlarının etkin gözeneklilik ve yoğunluğu 

 

Ortalama yoğunluk (2,41 ± 0,02 g/cm3) ve gözeneklilik (%8.31 ± 0,95) değerlerleri göz önünde 

bulundurulursa, Kocabaş taş ocağından alınan travertenler Anon (1977)’a göre “Orta” sınıfa 

girmektedir (Tablo 18). 

 

Bu çalışmada kullanılan test taşlarının gözeneklilik ve yoğunluk değerleri tutarlı sonuçlar 

vermiştir.  

 

Tablo 18. Anon'a (1977) göre etkin gözeneklilik ve yoğunluk için sınıflandırma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapay tuz kristallenmesi döngülerinden sonra etkin gözeneklilik ve yoğunluk ölçümleri test 

taşlarında tekrarlanmıştır. 30 döngüden sonra, yoğunluk ve etkin gözeneklilik değerleri az 

miktarda düşmüştür. Ortalama etkin gözeneklilik değerleri %7,26 ± 0.69 ve ortalama yoğunluk 

değerleri 2,38 ± 0.02 g/cm3 olarak gözlemlenmiştir.  

Sınıf Yoğunluk (g/cm3) Açıklama 
Gözeneklilik 

(%) 
Açıklama 

1 < 1.8 Çok düşük > 30 Çok yüksek 

2 1.8 – 2.2 Düşük 30 – 15 Yüksek 

3 2.2 – 2.55 Orta 15 – 5 Moderate 

4 2.55 – 2.75 Yüksek 5 – 1 Düşük 

5 > 2.75 Çok yüksek < 1 Çok düşük 
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Diğer bir deyişle, etkin gözeneklilik %7,5 yoğunluk ise %1,7 düşmüştür. (Tablo 19, Şekil 30). 

 

Tablo 19. Tuz ile yaşlandırma deneyi öncesi ve sonrasındaki etkin gözeneklilik ve yoğunluk değerleri 

  
Sodyum Sülfat 

Deneyinden Önce 
Sodyum Sülfat 

Deneyinden Sonra 

Numune 
Numarası  

Gözeneklilik 
(%) 

Yoğunluk 
(g/cm3) 

Gözeneklilik 
(%) 

Yoğunluk 
(g/cm3) 

T-1 9,06 2,39 8,92 2,32 

T-3 7,66 2,42 7,24 2,39 

T-4 7,71 2,42 7,05 2,39 

T-6 7,73 2,42 7,07 2,39 

T-8 7,44 2,43 7,06 2,40 

T-9 6,49 2,46 6,32 2,42 

T-12 8,66 2,40 8,04 2,37 

T-17 8,24 2,41 7,37 2,38 

T-18 7,86 2,42 6,80 2,40 

T-19 7,73 2,43 7,16 2,39 

T-20 7,59 2,43 6,75 2,40 

T-22 7,27 2,42 6,92 2,37 

T-23 7,91 2,41 7,12 2,37 

T-24 6,98 2,42 6,42 2,40 

T-26 8,94 2,38 8,43 2,35 

T-30 8,25 2,41 7,55 2,38 

ORTALAMA 7,85 2,42 7,26 2,38 

STANDART 
SAPMA 

0,68 0,02 0,69 0,02 
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Şekil 29. Yaşlandırma deneyi öncesi ve sonrası etkin gözeneklilik ve yoğunluk değerleri 

 

4.3.1.3. Ultrasonik Dalga Hızı (UDH) 

 

UDH ölçümleri kuru ve doymuş traverten test taşlarına yapılmıştır. Kuru ve doymuş değerler 

karşılaştırıldığında, kuru değerlerin (3774,68 ± 481,63 m/s) doymuş değerlerden (4896,37 ± 

136,29 m/s) düşük olduğu gözlemlenmiştir (Tablo 20, Tablo 21, Şekil 31).  

 

Tablo 20. UDH ölçüm değerleri (kuru) 

Numune 
Numarası 

Uzunluk 
(mm) 

Zaman (ms) Hız (m/s) 

T-1 51,31 11,43 4490,74 

T-2 51,38 11,10 4638,78 

T-3 51,46 12,97 3977,67 

T-4 51,56 18,20 3248,35 

T-5 51,32 11,13 4622,63 

T-6 51,77 13,30 3918,92 

T-7 51,51 15,13 3514,92 

T-8 51,50 14,87 3610,42 

T-9 51,21 12,53 4086,89 

T-10 51,40 13,73 3806,45 

T-11 51,19 15,37 3372,86 

T-12 51,15 13,47 3825,30 
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Numune 
Numarası 

Uzunluk 
(mm) 

Zaman (ms) Hız (m/s) 

T-13 51,27 13,50 3844,78 

T-14 51,26 14,87 3449,75 

T-15 51,17 12,00 4285,89 

T-16 51,41 12,80 4021,62 

T-17 51,51 13,57 3798,25 

T-18 51,45 13,33 3858,78 

T-19 51,25 12,17 4218,91 

T-20 51,40 13,07 3939,03 

T-21 51,21 12,23 4193,12 

T-22 51,33 11,70 4390,15 

T-23 51,31 12,47 4119,26 

T-24 51,34 13,63 3774,19 

T-25 51,48 12,00 4291,18 

T-26 51,25 12,93 3977,21 

T-27 51,44 12,27 4199,52 

T-28 51,29 14,27 3650,66 

T-29 51,63 18,23 2925,90 

T-30 51,37 14,40 3597,84 

T-31 51,42 16,67 3115,26 

T-32 51,30 19,63 2635,03 

T-33 51,45 14,33 3600,29 

T-34 51,43 20,47 2521,10 

T-35 51,55 15,97 3269,13 

T-36 51,22 15,23 3373,29 

T-37 51,44 11,93 4324,75 

T-38 51,25 14,97 3495,65 

T-39 51,16 16,00 3208,15 

T-40 51,51 14,10 3662,96 

T-41 51,35 13,37 3861,35 

T-42 51,42 13,50 3819,72 

ORTALAM 3774,68 

STANDART SAPMA   481,63 
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Tablo 21. UDH ölçüm değerleri (doymuş) 

Numune 
Numarası 

Uzunluk 
(mm) 

Zaman (ms) Hız (m/s) 

T-1 51,31 10,73 4781,10 

T-2 51,38 10,27 5004,37 

T-3 51,46 10,43 4932,50 

T-4 51,56 10,37 4974,81 

T-5 51,32 10,30 4984,60 

T-6 51,77 10,30 5027,49 

T-7 51,51 10,33 4987,69 

T-8 51,50 10,43 4945,76 

T-9 51,21 10,90 4706,36 

T-10 51,40 11,07 4650,47 

T-11 51,19 11,40 4490,28 

T-12 51,15 10,43 4903,54 

T-13 51,27 10,37 4945,39 

T-14 51,26 10,63 4821,14 

T-15 51,17 10,97 4686,66 

T-16 51,41 10,53 4883,23 

T-17 51,51 10,30 5001,01 

T-18 51,45 10,23 5027,96 

T-19 51,25 10,50 4880,19 

T-20 51,40 10,30 4990,35 

T-21 51,21 10,17 5038,73 

T-22 51,33 10,77 4778,68 

T-23 51,31 10,50 4888,65 

T-24 51,34 11,23 4590,56 

T-25 51,48 10,87 4748,32 

T-26 51,25 10,50 4881,39 

T-27 51,44 10,43 4944,42 

T-28 51,29 10,33 4967,96 

T-29 51,63 10,30 5012,64 

T-30 51,37 10,50 4901,40 

T-31 51,42 10,33 4977,93 

T-32 51,30 11,07 4649,61 

T-33 51,45 10,47 4915,25 

T-34 51,43 10,83 4757,45 

T-35 51,55 10,23 5039,76 

T-36 51,22 10,23 5005,78 

T-37 51,44 10,33 4978,96 
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Numune 
Numarası 

Uzunluk 
(mm) 

Zaman (ms) Hız (m/s) 

T-38 51,25 10,40 4929,55 

T-39 51,16 10,40 4920,87 

T-40 51,51 10,10 5099,57 

T-41 51,35 10,27 5002,50 

T-42 51,42 10,30 4992,67 

ORTALAMA 4896,37 

STANDART SAPMA  136,29 

 

 

 

Şekil 30. Kuru ve doymuş traverten küplerindeki UDH değerlerinin değişimi 

 

Yapay tuz kristallenme döngülerinden sonra UDH ölçümleri tekrarlanmıştır (T1, T3, T4, T6, T8, 

T9, T12, T17, T18, T19, T20, T22, T23, T24, T26, T30). Ortalama UDH ölçümleri kuru 

numuneler için 2514,07 ± 220,808 m/s, ıslak numuneler için ise 3651,97 ± 210,493 m/s olarak 

gözlemlenmiştir (Tablo 22, Tablo 23, Şekil 32, Şekil 33). Diğer bir deyişle, sodyum sülfatla 

yapılan yapay yaşlandırma dögnülerinden sonra ortalama UDH değerleri kuru numuneler için 

%35,98, ıslak numuneler için ise %25.29 düşmüştür. 
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Tablo 22. Kuru test taşlarının yaşlandırma deneyi öncesi ve sonrası UDH değerleri 

KURU 
Sodyum Sülfat Deneyinden 

Önce 
Sodyum Sülfat Deneyinden 

Sonra 

Numune 
Numarası 

Uzunluk 
(mm) 

Zaman 
(ms) 

Hız (m/s) 
Uzunluk 

(mm) 
Zaman 

(ms) 
Hız (m/s) 

T-1 51,31 11,43 4490,74 51,31 20,93 2489,06 

T-3 51,46 12,97 3977,67 51,46 20,77 2492,97 

T-4 51,56 18,20 3248,35 51,56 20,23 2572,48 

T-6 51,77 13,30 3918,92 51,77 20,53 2662,74 

T-8 51,50 14,87 3610,42 51,50 20,77 2575,16 

T-9 51,21 12,53 4086,89 51,21 25,47 2016,32 

T-12 51,15 13,47 3825,30 51,15 19,53 2724,43 

T-17 51,51 13,57 3798,25 51,51 20,27 2555,62 

T-18 51,45 13,33 3858,78 51,45 23,73 2228,39 

T-19 51,25 12,17 4218,91 51,25 19,27 2672,04 

T-20 51,40 13,07 3939,03 51,40 20,43 2543,48 

T-22 51,33 11,70 4390,15 51,33 19,07 2693,60 

T-23 51,31 12,47 4119,26 51,31 23,07 2278,30 

T-24 51,34 13,63 3774,19 51,34 18,27 2856,77 

T-26 51,25 12,93 3977,21 51,25 23,60 2230,54 

T-30 51,37 14,40 3597,84 51,37 19,67 2633,26 

ORTALAMA 51,39 13,38 3927.00 51,39 20,98 2514,07 

STANDART SAPMA 306,53  220,808 
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Şekil 31. Kuru test taşlarının yaşlandırma deneyi öncesi ve sonrası UDH değerleri 

 

Tablo 23. Doymuş test taşlarının yaşlandırma deneyi önce ve sonrasında UDH değerleri 

DOYMUŞ 
Sodyum Sülfat Deneyinden 

Önce 
Sodyum Sülfat Deneyinden 

Sonra 

Numune 
Numarası 

Uzunluk 
(mm) 

Zaman 
(ms) 

Hız (m/s) 
Uzunluk 

(mm) 
Zaman 
(ms) 

Hız (m/s) 

T-1 51,31 10,73 4781,10 51,31 14,93 3513,55 

T-3 51,46 10,43 4932,50 51,46 14,93 3452,27 

T-4 51,56 10,37 4974,81 51,56 13,80 3745,40 

T-6 51,77 10,30 5027,49 51,77 14,83 3541,10 

T-8 51,50 10,43 4945,76 51,50 14,70 3519,82 

T-9 51,21 10,90 4706,36 51,21 15,73 3265,61 

T-12 51,15 10,43 4903,54 51,15 13,47 3815,06 

T-17 51,51 10,30 5001,01 51,51 14,17 3649,15 

T-18 51,45 10,23 5027,96 51,45 12,97 3967,75 

T-19 51,25 10,50 4880,19 51,25 15,30 3383,49 

T-20 51,40 10,30 4990,35 51,40 13,23 3883,50 

T-22 51,33 10,77 4778,68 51,33 13,30 3863,16 

T-23 51,31 10,50 4888,65 51,31 14,30 3592,86 

T-24 51,34 11,23 4590,56 51,34 13,13 3909,68 

T-26 51,25 10,50 4881,39 51,25 14,63 3504,90 

T-30 51,37 10,50 4901,40 51,37 13,43 3824,19 

ORTALAMA 4888,24 AVERAGE 3651,97 

STANDART  
SAPMA 

121,247 
STANDART  

SAPMA 
210,493 
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Şekil 32. Doymuş test taşlarının yaşlandırma deneyi önce ve sonrasında UDH değerleri 

 

Diğer yandan, biyoloik harç oluşturulduktan sonra malzemedeki fiziksel değişimleri 

gözlemlemek için 2 harç küpünden (2.2 cm x 2.2 cm x 2.2 cm) UDH ölçümleri alınmıştır. Bu 

küplere ait detaylı sonuçlar Tablo 24’de’verilmiştir.  

 

Bu sonuçlara göre, küçük değişimler dışında genellikle biyolojik harç küplerinin UDH 

değerlerinin haftalar boyunca yükseldiği gözlemlenmiştir.  
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Tablo 24. Harç küpleri UDH değerleri 

Küp 1 

7. Gün 14. Gün 28. Gün 

L 

(mm) 
t (ms) 

V  

(m/s) 

L 

(mm) 
t (ms) 

V  

(m/s) 

L 

(mm) 
t (ms) 

V  

(m/s) 

20,5 20,7 991,30 20,5 19,4 1057,22 20,5 19,4 1057,22 

22,1 14,5 1524,83 21,8 13,9 1566,19 21,8 13,8 1577,54 

23,2 16,1 1439,13 22,9 15,5 1476,13 22,9 15,8 1448,10 

 
Ortalama 1318,42 

 
Ortalama 1366,51 

 
Ortalama 1360,95 

Küp 2 

7. Gün 14. Gün 28. Gün 

L 

(mm) 
t (ms) 

V  

(m/s) 

L 

(mm) 
t (ms) 

V  

(m/s) 

L 

(mm) 
t (ms) 

V  

(m/s) 

21,6 19,2 1123,96 21,6 22,0 980,91 21,6 18,4 1172,83 

22,7 28,1 806,41 22,7 23,3 972,53 22,7 26,0 871,54 

16,4 15,7 1041,40 16,4 14,3 1143,36 16,4 14,6 1119,86 

 
Ortalama 990,59 

 
Av. 1032,27 

 
Ortalama 1054,74 

 
Standart 

Sapma 
164,76  Std. Dev. 96,3008  

Standart 

Sapma 
160,854 

 

4.3.1.4. Tek Eksenli Basınç Dayanımı (UCS) 

 

UCS deneyi hem kuru hem de doymuş test taşlarına yapılmıştır. Bu taşların dayanım 

özelliklerinin kuru ve doygun olmalarına göre değiştiği gözlemlenmiştir. Kuru test taşlarının 

(T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50) dayanım değerleri 43,55 ile 81,06 MPa arasında, 

doygun test taşlarının (T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58) dayanım değerleri ise 39,74 

ile 71,48 MPa arasında değişmektedir.  

 

Ayrıca, kuru test taşlarının ortalama dayanım değeri 60,41 MPa, doygun test taşlarının 

ortalama dayanım değeri ise 55,61 MPa’dır (Tablo 25). 
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Tablo 25. UCS deney sonuçları (kuru ve doygun) 

KURU DOYGUN 

Numune 
Numarası 

F/A (MPa) 
Numune 

Numarası 
F/A (MPa) 

T43 48.99 T51 45.45 

T44 64.96 T52 63.01 

T45 56.11 T53 47.10 

T46 81.06 T54 71.48 

T47 69.47 T55 62.52 

T48 60.29 T56 59.87 

T49 43.55 T57 39.74 

T50 58.89 T58 55.70 

F/A ORTALAMA 60.41 F/A ORTALAMA 55.61 

STANDART 
SAPMA 

11,74 
STANDART 

SAPMA 
10,69 

 

 

ISRM (1981) sınıflamasına göre, deneye tabi tutulan numunelerin değerlerinin “sağlam kayaç” 

sınıfına dahil olduğu görülmüştür (Tablo 26). 

 

Tablo 26. UCS dayanım değerleri sınıflaması (ISRM, 1981) 

Açıklama Ortalama UCS Değeri (MPa) 

Aşırı Derecede Zayıf Kayaç 0,25 – 1 

Çok Zayıf Kayaç 1 – 5 

Zayıf Kayaç 5 – 25 

Orta Derecede Sağlam 

Kayaç 
25 – 50 

Sağlam Kayaç 50 – 100 

Çok Sağlam Kayaç 100 - 250 

Aşırı Derecede Sağlam 

Kayaç 
> 250 

 

Yapay tuz kristallenmesi döngülerinden sonra kuru (T1, T3, T4, T6, T8, T9, T12, T17) ve 

doygun (T18, T19, T20, T22, T23, T24, T26, T30) numuneler için UCS deneyi yapılmıştır. 

Ortalama UCS değerleri kuru numuneler için 48,57 MPa, doygun numuneler için ise 44,66 

MPa olarak bulunmuştur (Tablo 27).  
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Tablo 27. Yaşlandırma deneyi öncesi ve sonrasında kuru ve doygun numunlerin UCS değerleri 

KURU DOYGUN 

Numune 

Numarası 
F/A (MPa) Numune Numarası F/A (MPa) 

T1 33,36 T18 35,28 

T3 61,09 T19 15,51 

T4 48,95 T20 51,52 

T6 72,20 T22 48,97 

T8 52,24 T23 52,54 

T9 52,41 T24 52,56 

T12 26,22 T26 37,99 

T17 42,13 T30 62,89 

F/A ORTALAMA 48,57 F/A ORTALAMA 44,66 

STANDART 

SAPMA 
14,72 STANDART 

SAPMA 
14,66 

 

30 döngüden sonra, sodyum sülfat etkisinden dolayı test taşlarının dayanımı düşmüştür. 

Sonuç olarak kayaçların ortalama değerleri göz önüne alındığında “Sağlam Kayaç” (ISRM, 

1981) sınıfına dahil oldukları görülmüştür (Tablo 26). 

 

4.3.1.5. Nokta Yükleme Dayanım İndeksi (Is) 

 

Nokta yükleme dayanımı deneyi 7 test taşına uygulanmıştır: T9, T33, T6, T11, T15, T21, T39. 

Bunlardan iki tanesinin (T9, T33) çatlaklarında biyolojik harç uygulaması bulunmaktadır. Bu 

deney biyolojik harcın kaya dayanımı üzerindeki etkisini görmek amacıyla yapılmıştır.  

 

Nokta yükleme dayanımı deneylerinin sonuçlarına göre ortalama Is (50) harç dayanımı 0,06 

MPa ve kaya dayanımı 2,11 ± 1,06 MPa olarak belirlenmiştir (Tablo 28). Yaşlandırılmış 

kayaçların ortalama UCS (48,57 MPa) ve Is (2,4 MPa) değerleri göz önünde 

bulundurulduğunda biyolojik harç dayanımı, k değeri 20 olarak alındığında (48,57/2,4=20) 

(UCS) 1,2 MPa olarak hesaplanmıştır. Bu değer ISRM (1981)’e göre zayıf kayaç sınıfına 

dahildir ve kaya dayanımına bir etkisi bulunmamaktadır.  
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Tablo 28. Harç ve kaya dayanımı için nokta yükleme deney sonuçları 

Numune 
Numarası 

W 
(mm) 

D 
(mm) 

D' 
(mm) 

P 
(kN) 

De2 
(mm2) 

De 
(mm) 

Is 
(MPa) 

F 
Is(50) 
(MPa) 

T9  52,73 52,18 51,60 0,2 3466,07 58,87 0,0577 1,0851 0,0626 

T33  49,47 51,93 51,62 0,2 3253,05 57,04 0,1537 1,0680 0,0657 
        ORTALAMA 0,06 

        STT. SAP. 0,00 

T6  25,73 35,08 35,08 2,8 1149,82 33,91 2,4352 0,8235 2,0054 

T11  50,62 50,03 50,03 3,9 3226,14 56,80 1,2089 1,0658 1,2884 

T15  19,94 50,39 50,39 5,3 1279,97 35,78 4,1407 0,8459 3,5026 

T21  20,35 52,85 52,85 4,5 1370,06 37,01 3,2845 0,8604 2,8260 
T39  42,00 45,05 45,05 2,3 2410,32 49,09 0,9542 0,9909 0,9456 

   
 

    ORTALAMA 2,11 

        STT. SAP. 1,06 

 

4.3.1.6. Renk Ölçümü 

 

Biyolojik harç ile taş malzemenin renk benzerliğini değerlendirmek amacıyla renk ölçümleri 

alınmıştır. 

 

Taş binaların korunması için hazırlanmış İtalyan kılavuzuna göre, ΔE değerinin orijinal yüzeyle 

estetik bir biçimde uyum halinde olması için 5’den küçük olmalıdır (Uni Normal-43/93). 

 

Tablo 29’da görüldüğü üzere, bozulmamış kayaç referans olarak alındığında (Ref 1), toplam 

renk değişimini gösteren ΔE* değerinin 5’ten küçük, göz ardı edilebilir ve kabul edilebilir 

limitlerde olduğu görülmüştür. Öte yandan, yapay şekilde yaşlandırılmış kayaçlar referans 

olarak alındığında (Ref 2), ΔE* değerinin Ref 1’e göre daha yüksek olduğu görülmüştür.  

 

Tablo 29. Biyolojik harç renk ölçümleri 

 Referans 

 Sağlam test taşı (Ref 1) 

L*     a*     b*     E* 

Yaşlandırılmış test taşı (Ref 2) 

L*     a*     b*     E* 

Biyolojik harç küpleri  3.03    -1.15    1.79.    3.70 6.98    -2.00   -5.92    9.37 

Biyolojik harç 

uygulanmış taş 

parçaları (harç yüzeyi) 

2.21    -1.19    4.21    4.90 6.15    -1.89   -2.82.   7.06 
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4.3.2. Mikroyapısal Özelliklerin Belirlenmesi 

 

Biyolojik harca, biyolojik harç uygulanılmış numunelere ve test taşlarına, yapay tuz 

kristallenmesi deneylerinden önce ve sonra XRD, SEM-EDX, ince kesit ve kalın kesit analizleri 

yapılmış ve sonuçları bu bölümde değerlendirilmiştir. 

 

Biyolojik harcın ve biyolojik harç uygulanmış taşların kür süreleri boyunca nem ve sıcaklık gibi 

ortam koşulları hem laboratuvar hem de açık hava koşulları için kaydedilmiştir. Açık hava 

koşullarında, sıcaklık 24-33.2°C ve bağıl nem 24-62% aralığında değişmekte iken laboratuvar 

koşullarında sıcaklık 22-30.9°C ve bağıl nem 26-62% aralığında değişmektedir. 

 

4.3.2.1. X-Işını Kırılımı (XRD) Analizi 

 

XRD analizleri yapay tuz kristallenmesi deneyinden önce (T1) ve sonra (T33) toz halindeki 

traverten taşlara ve biyolojik harca (28 günlük) uygulanmıştır.  

 

XRD analiz sonuçlarına göre, grafiklerde sadece kalsit (CaCO3) pik değeri (d value: 3.02oA 

and 3.03oA) gözlemlendiğinden ötürü, sağlam & yaşlandırılmış traverten ve biyolojik harç 

tozlarının homojen olduğu belirlenmiştir (Şekil 34, Şekil 35, Şekil 36).  
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Şekil 33. Sağlam test taşı (T33) tozuna ait XRD analizi 

 
 

 

Şekil 34. Yaşlandırılmış test taşı (T2) tozuna ait XRD analizi 
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Şekil 35. Biyolojik harç tozuna ait XRD analizi 

 

4.3.2.2. Optik Mikroskop ile ince Kesit Analizleri 

 

İnce kesit analizleri, yapay tuz kristallenme deneyi uygulanmamış (T7) ve uygulanmış (T42) 

test taşlarına, ve laboratuar ortamında (T38) ve açık hava koşullarında (T15) 28 gün kür süreli 

biyolojik harç uygulanmış test taşlarına yapılmıştır.  

 

Yapay şekilde yaşlandırılmış ve sağlam test taşlarının ince kesitleri incelendiğinde bu iki örnek 

arasında mineralojik anlamda bir değişiklik olmadığı gözlemlenmiştir. Şekil 37’de görüldüğü 

üzere, her iki numune de tamamen kalist mineralleri ve bunlara ek olarak organik maddeler 

içermektedir.  
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Şekil 36. T42 ve T7 numunelerinin optik mikroskop görüntüleri (4X yakınlaştırma) 

 
Biyolojik harç uygulanmış test taşlarının (T15&T38) da ince kesitleri optik mikroskop altında 

incelenmiştir.  

 

İnce kesit hazırlama aşamasında görüldüğü üzere biyolojik harcın büyük çoğunluğu kesici 

testerenin basınçlı suyu nedeniyle yıkanıp yok olmuştur (Şekil 38). Kesme işlemi tam olarak 

bitirilmemesine rağmen yalnızca çok az miktarda harç kalmıştır. Şekil 38’deki mavi çizgiler 

yıkanıp yok olmuş harcı göstermektedir.  

 

Şekil 37. Basınçlı suya maruz kalmış biyolojik harç içeren kaya numune 
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Yine de harç uygulanmış taş numunelerden elde edilen ince kesitler optik mikroskop altında 

incelenmiştir (Şekil 39). Açık hava koşullarında (T15) bekletilmiş ve laboratuvar ortamında 

tutulmuş (T38) test taşlarının mikro çatlakları boyunca ikincil kalsitlerin geliştiği gözlemlenmiştir 

(Şekil 39).  

 

 

Şekil 38. Biyolojik harç uygulanmış taşların (T15&T38) optik mikroskop görüntüleri (4X yakınlaştırma). 

 

4.3.2.3. Stereomikroskop ile Kalın Kesit Analizleri 

 

Biyolojik harcın ve travertenin stereomikroskop altında temas ve fiziksel özellikleri 

gözlemleyebilmek için 2 çeşit örnek hazırlanmıştır. T21M1 ve T21M2 örnekleri bir taş parçasını 

harç içinde kalıplayarak ve T29F1 ve T29F2 örnekleri taş parçasının üzerine harç uygulayarak 

hazırlanmıştır.  
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Şekil 39. T21M1, T21M2, T29F1, T29F2 numunelerinin stereomikroskop görüntüleri 
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Numunelerin, laboratuvar ve açık hava koşullarında 28 günlük kür süresi sonrasında, kalın 

kesitlerler hazırlanmış ve stereomikroskop ile gözlemlenmiştir.  

 

Stereomikroskop ile kalın kesit analizinde traverten ve biyolojik harç arasında devamlı ve etkin 

bir temas olduğu gözlemlenmiştir. Buna ek olarak, harç gözenekliliğinin taş numunesinden az 

olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 40). 

 

4.3.2.4. SEM-EDX Analizi 

 

B-4 sıvı ortamındaki çökeltiler SEM-EDX ile analiz edilmiştir. Şekil 41’e göre kristallerin 

kimyasal formülü CaCO3 ve şeklinin ise rombohedral olduğu bulunmuştur.  

 

Biyolojik harcın küp örneklerinde ve taş çatlaklarına uygulanmış formlarında B. cereus’un 

kalsifiye bir şekilde harç malzemesinin içine gömülü olduğu SEM-EDX ile gözlemlenmiştir. Ölü 

bakterilerin (endospor) yoğun olarak yer aldığı yerlerden yapılan EDX analizlerine göre 

kimyasal bileşimin CaCO3 olduğu görülmüştür (Şekil 43 ve Şekil 45).  

 

Diğer taraftan, bakteri sediman bileşeni bulunmayan harçlar ve harç uygulanmayan taş 

yüzeyleri SEM-EDX ile kontrol amaçlı olarak incelenmiştir. Beklenildiği üzere bakteri kaynaklı 

ikincil bir kalsit oluşumu gözlemlenmemiştir (Şekil 42 ve Şekil 44). 
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c:\edax32\genesis\genspc.spc

Label:Chlorite (Nrm.%= 38.86, 20.96, 34.83, 1.14, 3.84, 0.28)

kV:20.0 Tilt:0.0 Take-off:38.9 Det Type:SUTW+ Res:127 Amp.T:102.4

FS : 772  Lsec : 44 24-Oct-2017 11:31:12

C 

O 

Ca

Ca

2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 keV

EDAX ZAF Quantification (Standardless)

Element Normalized

SEC Table : Default

Element Wt % At % K-Ratio Z A F

    C K    28.37   39.97   0.1391   1.0274   0.4769   1.0007

    O K    46.89   49.59   0.0830   1.0102   0.1752   1.0000

    CaK    24.74   10.44   0.2365   0.9393   1.0178   1.0000

   Total  100.00  100.00

Element Net Inte. Bkgd Inte. Inte. Error P/B

   C K      41.98         1.20         2.37        34.93 

   O K      64.42         1.47         1.90        43.85 

   CaK     146.89         1.34         1.24       109.98 

Şekil 40. B. cereus tarafından B-4 sıvı besiyerinde çökelen kalsit kristalinin SEM-
EDX analizi 
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c:\edax32\genesis\genspc.spc

Label:Chlorite (Nrm.%= 38.86, 20.96, 34.83, 1.14, 3.84, 0.28)

kV:20.0 Tilt:0.0 Take-off:38.9 Det Type:SUTW+ Res:127 Amp.T:102.4

FS : 246  Lsec : 11 24-Oct-2017 12:01:48

C 

O 

Ca

Ca

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 keV

EDAX ZAF Quantification (Standardless)

Element Normalized

SEC Table : Default

Element Wt % At % K-Ratio Z A F

    C K    19.97   31.97   0.0927   1.0385   0.4469   1.0008

    O K    41.03   49.32   0.0602   1.0210   0.1437   1.0001

    CaK    39.00   18.71   0.3756   0.9502   1.0133   1.0000

   Total  100.00  100.00

Element Net Inte. Bkgd Inte. Inte. Error P/B

   C K      20.99         0.54         6.70        39.00 

   O K      35.08         0.54         5.13        65.17 

   CaK     175.20         0.99         2.28       177.55 

Şekil 41. Harç uygulanmamış taş (T14) yüzeyine yapılan SEM-EDX 
analizi 
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c:\edax32\genesis\genspc.spc

Label:Chlorite (Nrm.%= 38.86, 20.96, 34.83, 1.14, 3.84, 0.28)

kV:20.0 Tilt:0.0 Take-off:35.4 Det Type:SUTW+ Res:131 Amp.T:51.2

FS : 646  Lsec : 22 17-Jan-2018 10:24:17

C Ka

O Ka

SiKa

CaKa

CaKb

4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 keV

EDAX ZAF Quantification (Standardless)

Element Normalized

SEC Table : Default

Element Wt % At % K-Ratio Z A F

    C K    42.88   59.02   0.2187   1.0275   0.4961   1.0004
    O K    27.80   28.72   0.0381   1.0103   0.1355   1.0000
    SiK     0.95    0.56   0.0074   0.9685   0.7968   1.0055
    CaK    28.37   11.70   0.2724   0.9394   1.0218   1.0000

   Total  100.00  100.00

Element Net Inte. Bkgd Inte. Inte. Error P/B

   C K     101.94         1.17         2.12        87.23 
   O K      46.75         1.75         3.22        26.67 
   SiK      12.05         7.91         9.29         1.52 
   CaK     278.32         4.67         1.29        59.54 

Şekil 42. 28 gün kür edilen biyolojik harcın SEM-EDX analizi. Yeşil renkli oklar gömülü bakterileri 
göstermektedir.  
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c:\edax32\genesis\genspc.spc

Label:Chlorite (Nrm.%= 38.86, 20.96, 34.83, 1.14, 3.84, 0.28)

kV:10.0 Tilt:0.0 Take-off:35.3 Det Type:SUTW+ Res:127 Amp.T:102.4

FS : 597  Lsec : 21 17-Jan-2018 10:59:02

C Ka

O Ka

SiKa

CaKa

CaKb

3.10 6.10 9.10 12.10 15.10 18.10 21.10 24.10 27.10 keV

EDAX ZAF Quantification (Standardless)

Element Normalized

SEC Table : Default

Element Wt % At % K-Ratio Z A F

    C K    22.64   35.11   0.1541   1.0502   0.6478   1.0007
    O K    41.24   48.03   0.1336   1.0265   0.3157   1.0000
    SiK     0.37    0.24   0.0033   0.9670   0.9179   1.0035
    CaK    35.75   16.62   0.3324   0.9256   1.0044   1.0000

   Total  100.00  100.00

Element Net Inte. Bkgd Inte. Inte. Error P/B

   C K      68.00         3.96         2.77        17.15 
   O K     111.00         4.34         2.13        25.59 
   SiK       2.15         6.76        39.85         0.32 
   CaK      83.86         2.85         2.44        29.48 

Şekil 43. Bakteriyel sediman bileşeni olmayan harç karışımının SEM-
EDX analizi 
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4.3.3. Diğer Değerlendirme Kriterleri 

 

Yöntemler bölümünde listelenen diğer değerlendirme kriterleri ile biyolojik harç ve test 

taşlarına uygulaması 5 günlük inkübasyon süresinden sonra değerlendirilmiştir (Tablo 30). 

Harç bileşenlerinin optimum oranları ile uyumlu ve yapışkan bir harç üretildiğinde sonuç 

tablosu aşağıdaki gibi olmuştur; 

 

 

Şekil 44. Mikro çatlağa (T14) uygulanmış biyolojik harcın SEM-EDX analizi 
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Tablo 30. Diğer değerlendirme kriterlerini içeren evet/hayır analizi 

Parametreler 

Biyolojik harç küpleri Biyolojik harç uygulaması  

Evet/Hayır Varsa ek yorum Evet/Hayır 
Varsa ek 

yorum 

Yapışkanlık Evet  Evet  

Çatlak oluşumu Hayır  Hayır  

Koku Hayır Sadece harç ilk 

üretildiğinde 

Hayır Sadece harç ilk 

üretildiğinde 

Mantar büyümesi Hayır  Hayır  

Su kusması Hayır  Hayır  

Malzeme 

bütünlüğü 

Evet  Evet  

Parçalanma Hayır  Hayır  

 

 

5. TARTIŞMA ve SONUÇ  

Bu bölümde, biyolojik harç geliştirilmesi, test taşlarının karakteristiği ve onarım harcının 

performansının ölçümü yapılan deneylerden elde edilen sonuçlara göre tartışılmış, sonuca 

varılmış ve bazı öneriler sunulmuştur. 

5.1. Biyolojik Harç Geliştirilmesi 

Kalsifikasyon Yapan Bakterilerin İzolasyon ve İdentifikasyonları 

Biyolojik harcın taş tozu, bakteriyel sediman ve besleyici solüsyon olmak üzere 3 temel 

bileşeni vardır. Orijinal malzeme ile uyumlu ve uygulanabilir bir malzeme üretebilmek için bu 

bileşenlerin optimizasyonunun yapılması gereklidir.  

Pamukkale travertenlerindeki çeşitli termal su kaynaklarından örneklemeler yapılmıştır ve 

laboratuvarda bakteriyel içeriğini belirlemek üzere analiz edilmiştir. Tarihi eserlerin onarımı 

konusunda yürütülen önceki çalışmalardaki başarısından dolayı B. cereus hedef bakteri olarak 

seçilmiştir (Castanier et al., 1999; Le Metayer-Levrel et al., 1999b). Bu bakterinin seçilmesinin 

diğer sebepleri de endüstriyel olarak kullanılabilir olması, insan ve çevre sağlığına zararlı 

olmaması ve sert iklim koşullarına dayanaklı olmasıdır (Bibi et al., 2018; Orial et al., 2003b). 
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Çalışmanın amacına bağlı olarak, izolasyon yöntemi kültüre edilebilir fakültatif anaerobların 

elde edilebilmesine göre tasarlanmıştır. Bu sebeple, büyümek için özel besiyeri içeriğine 

ihtiyaç duyan bakteriler bu su numunelerinden kültüre edilememiş olabilir. MALDI-TOF MS 

cihaz kütüphanesi çoğunlukla klinik referansları içerdiğinden ve çevresel suşlara ait referanları 

eksik olduğundan tüm izolatlar identifiye edilememiştir. Ayrıca yaşayan fakat kültüre 

edilemeyen bakterilerin varlığı da dikkate alınması gereken diğer bir husustur (Asangba, 

2015). Bu parametler düşündüldüğünde bakterilerin bir kısmının identifiye edilememesi 

beklenilen bir durumdur. Sonuç olarak, termal su kaynağındaki tüm mikrobiyal kominite 

hakkında bir varsayım yapmak hem bahsedilen parametlerden hem de çalışmanın esas amacı 

olmadığından dolayı uygun olmamaktadır. 

Su örneklerinden kültüre edilen izolatların, termofilik popülasyona bağlı olan Proteobacteria ve 

Firmicutes filumuna ait olduğu belirlenmiştir. Bu izolatlar Proteobacteria’ya ait olan türler 

tarafından domine edilmiştir (Table 14). Yukarıda bahsedildiği gibi identifiye edilebilen izolatlar 

tüm mikrobiyal kominiteyi yansıtmasa da karstik çevrelerde yürütülen çalışmalarla divizyonel 

olarak benzerlik göstermektedir (Banks et al., 2010; Fouke, 2011; Fouke et al., 2003; Okyay 

and Rodrigues, 2015). 

Okyay ve Rodrigues’in (2015) çalışmalarında, örnekler Pamukkale travertenlerindeki 

havuzlardan ve Mexico’daki bir mağaradan alınmıştır. 16S rRNA analizlerine bağlı, 6 farklı sınıf 

(2 filum) belirlenmiştir. Bunlar Bacilli, Sphingobacteria, Flavobacteria and α-, β-, and γ- 

Proteobacteria’dır. Bu çalışmanın tersine Firmicutes filumunun baskın olduğu belirlenmiştir. 

Bu örneklemelerin yapıldığı yerlerin sıcaklık (28°C) gibi ortam koşullarının farklılığından 

kaynaklanmış olabilir. 

16 izolatın yaklaşık %44’ünün kalsiyum karbonat presipite edebildiği ve sadece 2 tanesinin 

(Bacillus cereus and Pseudomonas fluorescens) geçmiş koruma çalışmalarında kullanıldığı 

belirlenmiştir (Tablo 15). Sadece bu iki türün koruma çalışmalarında kullanılmasının sebebi 

olarak diğer türlerin enfeksiyona sebep olduğu düşünülmektedir. 

Mikroorganizmaların varlığını sürdürmesi büyük oranda termal su kaynaklarının fiziksel ve 

kimyasal koşullarına bağlıdır (Fouke, 2011). Arazi çalışmaları sırasında kaydedilen verilere 

göre, termal su kaynaklarının sıcaklık ve pH değerleri 33.5-34.6°C ve 5.85- 6.01 arasında 

değişmektedir. Sadece travertenlere çıkış noktasında termal su kaynağının sıcaklığı 30.6°C’ye 

düşmüş pH değeri ise değişmemiştir. Yürütülen bir çalışmaya göre ise termal su 

kaynaklarındaki başlıca katyonların Ca ve Mg, ve anyonların ise HCO3 ve SO4 olduğu 

belirlenmiştir (Akan and Simsek, 1997). 
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Çevresel izolatların örneklendiği yerlerin verildiği Tablo 13’e göre izolatların ait olduğu filumlar 

ve örneklendiği kaynaklar ile herhangi bir ilişki saptanmamıştır. Öte yandan, izolatların 

çoğunluğunun Proteobacteria filumuna ait olduğu belirlenmiştir. Asangba’nın (2015) yürüttüğü 

bir çalışmada Proteobacteria filumunun aktif traverten sistemlerinde, Firmicutes filumunun ise 

Pleistosen dönemi travertenlerinde baskın olduğu saptanmıştır. 

Yürütülen çalışmada termal su kaynaklarından izole edilen türlerin çoğunluğunun 

Proteobacteria filumuna ait olup, Firmicutes filumuna aidiyetin nadir gözlemlenmesi 2 süreçle 

açıklanabilir; (1) Sedimentin tortul kayaca dönüşümü esnasında fiziksel ve kimyasak koşulların 

değişimi, (2) Firmicute filumuna ait türlerin değişen çevresel koşullara endospore üreterek 

dayanıklı olması (Asangba, 2015) 

Hedef Bakterinin Seçilmesi ve Analizi 

Bu çalışmada, kalsifikasyon yapma potansiyelinin geçmişte yürütütülen biyomineralizasyon ve 

biyolojik harç çalışmaları ile yüksek olduğu belirlenen B. cereus suşunun Pamukkale 

travertenlerinden izole edilmesi hedeflenmiştir (Castanier et al., 1999; Jimenez-Lopez et al., 

2008; Le Metayer-Levrel et al., 1999b; Orial et al., 2003b; Rodriguez-Navarro et al., 2003b). 

Bakterinin kristal üretme potensiyeli ve bu kristalin türünün belirlenebilmesi için B-4 (sıvı ve 

katı) ve Urea-CaCl2 (katı) besiyerleri kullanılmıştır. Bu besiyerlerinin seçilmesinin sebebi azot 

döngüsü yollarını uyaracak şekilde tasarlanmış olmasıdır (Chalmin et al., 2007; De Muynck et 

al., 2010; Marvasi et al., 2012; Park, 2013; Zamarreno et al., 2009). İçeriğinde özel Ca
+
, 

nitrojen ve karbon kaynağı olmayan besiyerinde biyogenik kalsit oluşumlarını gözlemlemek 

mümkün olmamıştır. 

Daha ayrıntılı bahsedecek olursak B-4 besiyeri enerji kaynağı olarak kalsiyum asetat ve 

kalsiyum karbonat üretimi için Ca2+ ve karbon kaynağı olarak da glukoz içermektedir (Cacchio 

et al., 2012). Ayrıca, bu besiyeri yüksek miktarda protein içeriği (maya özütü) ile ortamın 

pH’sına bağlı olarak kalsit kristali üretimini destekleyici veya engelleyici tamponlama özelliğine 

sahiptir(Marvasi et al., 2012) 

 

Öte yandan, B. cereus’un kalsit üretimi sürecinde üreyi indükleyerek üreaz enzimi ürettiği 

bilinmektedir (Anitha, 2018). Bu metabolik yolda üre hidrolizi ile amonyum (NH3) ve karbonik 

asit (H2CO3) üretilmektedir. Ayrıca karbonik asitin (CO3
2 ayrışması ile de karbonat iyonları 

oluşmaktadır. Devamında karbonat iyonları kalsiyum iyonları ile reaksiyona girerek kalsiyum 

karbonat oluşturmaktadır (Bibi et al., 2018). Bu sebeple, kalsiyum karbonat üretim 
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mekanizmasının üre hidrolizi ile direkt ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bundan dolayı Urea-

CaCl2 besiyeri B. cereus’un kalsit üretme yeteneği ve kapasitesini belirlemek için tercih 

edilmiştir. 

 

SEM-EDX analizi ile B. cereus’un B-4 besiyerinde büyük kalsiyum karbonat kristalleri ürettiği 

belirlenmiştir (Şekil 24). Ayrıca, bir damla B-4 sıvı besiyerinin optik mikroskop ile incelenmesi 

ile kalsiyum karbonatın en yaygın formlarından olan kalsit ve aragonit oluşumları 

gözlemlenmiştir (Şekil 23). Kalsitin optik mikroskop görüntülerinde baskın bir şekilde 

gözlenmesi aragonitten daha kararlı bir yapıya sahip olması ile açıklanabilir. Buna bağlı olarak, 

kristalin doğada olduğu gibi besiyerinde de kalsit formunda olmaya meyilli olduğu söylenebilir 

(Dai et al., 2017). 

 

B-4 agar besiyerinin optik mikroskop görüntüleri ve Urea-CaCl2 besiyerinin çıplak gözle 

gözlemlenmesi ile B. cereus kolonisi içerinde ve etrafında kalsit presipitasyonları rahatlıkla 

gözlemlenmiştir (Şekil 25). 

 

SEM ve optik mikroskop görüntüleri (Şekil 23, Şekil 24, Şekil 25, Şekil 26), bakterilerin 

kalsiyum karbonat presipite etme konusundaki rolü ilgili olan 3 hipotezi desteklemektedir; (1) 

mineralizasyon bakteriyel metabolizmanın ototrofik ve heteretrofik yolları içeren pasif 

sürecinde yan üründür. Bu pasif süreçler sırasında, metabolik reaksiyon ortamın pH’sını arttırır 

ki bu da bikarbonat reaksiyonunun karbonat üretimi yönünde ilerlemesine sebep olur. Bu 

durum da ortamda Ca2+ katyonu var ise kalsiyum karbonat üretimi ile sonuçlanmaktadır 

(Castanier et al., 1999), (2) nükleasyon, Ca2+ katyonu varlığında, bakterinin hücre zarında, 

zardan iyon geçişleri sırasında veya Ca2+ katyonunun negatif yüklü hücre duvarı tarafından 

tutulmasıyla gerçekleşmektedir (Castanier et al., 1999), (3) ekstrasellüler polimerik madde 

(EPS), kalsiyum karbonat presipitasyonunda kalsiyum iyonlarını çekerek veya CaCO3 ‘ın farklı 

polimorflarını yapısındaki özel proteinler ile indükleyerek kritik bir rol almaktadır (Kawaguchi 

and Decho, 2002). 

 

Bakteriyel Sediman Hazırlanması (Bağlayıcı) 

 

Verimli bir bakteriyel sediman ve dolayısıyla biyolojij harç üretilmesi için optimum inkübasyon 

süreci, bakteri konsantrasyonu ve biyokütle önemli parametrelerdi.  

 

B. cereus’un büyüme eğrisine göre durgun fazdan hemen önceki 32. ve 44. saatlerin arasının 

44. saatten sonra bakteri ölümleri başladığı için bakterilerin kullanımı için en uygun saatler 
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olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmaya ek olarak bakteriyel sediman ölü fazdaki bakteriler ile de 

hazırlanmıştır fakat SEM-EDX analizi yapıldığında kalsit kristali presipitasyonları ve bakteriler 

gözlemlenememiştir. 

 

Öte yandan, KOB değerlerine bakıldığında, bakteri hücrelerinin yoğunluğunun optimum olarak 

tanımlanan saatlerde 108 CFU/ml olduğu görülmüştür ki bu da kalsiyum karbonat 

presipitasyonu için istenen yoğunluktur (Le Metayer-Levrel et al., 1999b). Bu çalışmaya ek 

olarak bakteri hücresi konsantrasyonunun daha az olduğu bakteriyel sediman ile de harç 

oluşturma denemeleri yapılmış fakat sonuçlar, SEM-EDX analizi ve diğer değerlendirme 

kritlerleri ile değerlendirildiğinde başarısız olduğu görülmüştür. 

 

Bu çalışmada kullanılan bakteriyel sedimanın miktarı 2 L’lik LB besiyerinden 3 g/L’dir. Bu 

miktar harç uygulamaları ve diğer analizler için yeterli olmuştur. Orial’ın (2003) çalışmalarında 

ise biyoreaktör kullanarak 25 g/L bakteriyel sediman elde edilebilmiştir. Harç içerisinde 

kalsiyum karbonat üretimi ile ilgili olarak tatmin edici sonuçlar verse de daha fazla bakteriyel 

hücre harç içerisindeki kalsifikasyon aktivitilerini ve dolayısıyla biyolojik harcın dayanımını 

arttırabileceği düşünülmektedir. Böylelikle biyolojik harç sert yağmurlara maruz kaldığında 

dayanımdaki artış harcın kendi kendini tamir edebilmesini sağlayabilir. Diğer bir deyişle, 

biyolojik harç, yoğun konsantrasyonlu bir bakteriyel sedimandan oluşursa kalsiyum karbonat 

üretimi artabilir ki bu da harç içerisindeki agregaların birbirine daha iyi tutunmasını sağlayıp 

dağılmayı önleyebilir. 

 

Besleyici Solüsyonun Hazırlanması 

 

Bu çalışmanın odak noktası çevresel bir izolattan biyolojik harç geliştirilip geliştirilemeyeceği 

olduğundan, kalsiyum karbonat üretimini uyarıcı olduğu belirlenen, özellikleri iyi tanımlanmış 

bir besiyeri kullanılmıştır (Orial et al., 2003b). Bu besiyeri pasif kalsiyum karbonat 

presipitasyonunu nitrogen döngüsü yolları ile aktive etmek üzere tasarlanmıştır. Olası nitrogen 

döngüsü yolları düşünülerek solüsyona pepton ve aminoasit eklenmiştir. Ayrıca besiyerine 

mantara karşı olan bir ilaç eklenerek taştan veya havadan gelebilecek olan mantar 

kontaminasyonu engellenmiştir (Orial et al., 2003b). 

 

Mikroyapısal analizler ve diğer değerlendirme kriterlerinin sonuçlarına göre, besleyici 

solüsyonun içeriği ve konsantrasyonu bakterideki karbonatojenik yolları uyarması bakımından 

tatmin edici olmuştur. Öte yandan, nitrojen döngüsü yollarını desteklediği bilinen özel bir 
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aktivatörün solüsyona eklenmesinin kalsit üretimini, dolayısıyla da harcın dayanımını 

arttıracağı düşünülmektedir. 

 

Taş Tozunun Hazırlanması 

 

Taş tozunun tanecik boyutunu ayarlarken, bakterilerin kalsiyum karbonat üretimi ve besleyici 

solüsyonun harcın iç kısmına kadar ulaşabilmesi için tanecikler arası boşlukların yeterli 

olmasına dikkat edşlmiştir. 

 

Bu çalışmanın odak noktası çevresel bir izolattan biyolojik harç geliştirilip geliştirilemeyeceği 

olduğundan, önceki çalışmalarda başarılı olduğu belirlenen tanecik boyutuna (Orial et al., 

2003b) yakın olan 40, 60, 250 and 400 μm tanecik boyutları ile denemelere başlanmış ve 40-

160 μm tanecik boyutu aralığının bakterinin kalsit üretmesi ve bağlayıcı görevi sergilemesine 

uygun olduğu belirlenmiştir. 

 

Biyolojik Harcın Hazırlanması 

 

Biyolojik harç bileşenlerinin optimizasyonu biyolojik harç üretilmesi ve harcın performansının 

ölçülmesi süreci ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Böylelikle, harç karışımındaki 

bileşenlerin oransal optimizasyonu, bileşenlerin her birinin hazırlanması sürecinde halihazırda 

birçok kez denenmiştir. 

 

Bileşenlerin en uygun oranlarının mikroyapısal analizler ve diğer değerlendirme kriterlerinin 

sonuçlarına göre X g bakteriyel sediman, X g besleyici solüsyon ve 5 g taş tozu olduğu 

belirlenmiştir. Taş tozunun oransal olarak 5X g’dan fazla olduğunda, harcın su kustuğu ve su 

buharlaştıktan sonra da mikro-çatlaklar gözlemlenmiştir. 

 

Orial (2003)’in çalışmalarında üretilen biyolojik harcın son oranları düşünüldüğünde (X g 

bakteriyel sediman, X g besleyici solüsyon, 2X g taş tozu) bizim çalışmamız ile oransal olarak 

farklılık göstermesi gözenekliliği az olan ve dolayısıyla harç oluşturulması sırasında daha az 

suya ihtiyaç duyan kayaçtan elde edilen agrega çeşidinden kaynaklandığı düşünülebilir. 
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5.2. Biyolojik Harcın Uygulanması 

Biyolojik harcın alanda uygulanıcak olursa, tavsiye edilen iklim, minimum sıcaklığın 15°C, gece 

gündüz sıcaklık farkının 10-15°C, az yağış ve rüzgârın hâkim olduğu, ortalama neme sahip 

olması tavsiye edilmektedir. 

Açık havada biyolojik harç uygulaması yapılacağı zaman harcın bütün içeriğinin laboratuvarda 

hazırlanmalı ve koruma uygulamasının yapılacağı alana +4°C’de transfer edilmesi 

önerilmektedir. Ayrıca, harcın kalsifikasyon aktivitelerine bağlı olarak hızlıca sertleşmesi ve 

içerisindeki suyun hızlıca buharlaşmasından dolayı, bileşenlerin uygulamadan hemen önce 

karıştırılması gerekmektedir. Buna ek olarak, eğer hava yağmurlu veya rüzgârlı ise, biyolojik 

harç uygulamasını, kötü hava koşulları geçene kadar 4 hafta boyunca koruyuc bir kılıfla 

koruma gerekmektedir. 

Diğer yandan, biyolojik harç uygulaması, bir iç mekânda yapılacağı zaman harca herhangi bir 

kontaminasyonun olmaması için, uygulama yapılacak alan bir süreliğine insan girişine 

kapatılmalıdır. Kapatılması gereken süre henüz net değildir fakat gelecek çalışmalarla 

belirlenebilir. 

 

5.3. Test Taşlarının Özellikleri ve Onarım Malzemesinin Performans Ölçümü 

 

Test taşlarının ve onarım malzemesinin uygulaması ile beraber inceleme yöntemlerinin 

sonuçları, test taşlarının, onarım harcının karakteristik özellikleri ve onarım malzemesinin 

performansını belirlemek için detaylı bir şekilde tartışılmış ve birtakım sonuçlara varılmıştır.  

 

 

5.3.1. Fiziksel ve Fizikomekanik Özellikler 

 

Test taşlarının, biyolojik harcın ve uygulamasının özellikleri ve bu özelliklerdeki değişimler 

yapay tuz kristallenmesi deneylerinden önce ve sonra yürütülen deneylerin sonuçlarına 

dayanarak tartışılmıştır. 

 

Etkin Gözeneklilik ve Yoğunluk 

 

Gözeneklilik ve yoğunluk kaya dayanımını etkileyen temel özelliklerdendir. Kayalardaki 

boşluklar kayanın dayanımını düşürürken aynı zamanda bozulma hassasiyetini de 
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yükseltebilir. Diğer bir deyişle, boşluk alanlarındaki ufak değişimler kayanın mekanik 

anlamdaki dayanımını ve özelliklerini ciddi anlamda etkileyebilir. Birçok kaya birbirine yakın 

yoğunluk özellikleri gösterdiğinden, gözeneklilik ve yoğunluk değerleri de birbiriyle kayda 

değer ilişki sergilemektedir. 

 

Ayrıca, kaya içerisindeki boşluklar kayanın birim hacim ağırlığını da etkilemektedir. Bu 

sebeple, gözeneklilik deneylerinden elde edilen sonuçlar kayanın özellikleri hakkında bilgi 

verse de, yoğunluk değerleriyle birlikte yapılan değerlendirmeler daha tutarlı sonuçlar ortaya 

koyacaktır.  

 

Anon (1977) sınıflamasına göre Kocabaş (Denizli) taş ocağından alınan traverten örnekleri 

orta yoğunluk ve gözeneklilik değerlerine sahiptir (Tablo 17, Tablo 18, Şekil 29). Traverten 

küplerinin etkin gözeneklilik değerlerinin %6,49 ile %10,65 arasında değiştiği ve ortalama 

değerinin ise %8,31 ± 0.95 olduğu bulunmuştur. Diğer yandan, traverten küplerin yoğunluk 

değerlerinin 2,34 g/cm3 ile 2,45 g/cm3 arasında değiştiği ve ortalama değerinin ise 2,42 ± 0.02 

g/cm3 olduğu bulunmuştur. Gözeneklilik ve yoğunluk değerleri beraber incelendiğinde, 

birbirleriyle tutarlı bir ilişkilerinin olduğu gözlemlenmiştir.  

 

30 döngü yapay tuz kristallenmesi deneyinden sonra etkin gözeneklilik ve yoğunluk ölçümleri 

tekrarlanmıştır. Ortalama değerler göz önünde bulundurulduğunda, sodyum sülfat deneyinden 

önceki ortalama gözeneklilik değeri %7,85 ± 0.68 iken, deneyden sonra %7,26 ± 0.69 olduğu 

görülmüştür. Benzer şekilde, sodyum sülfat deneyinden önceki ortalama yoğunluk değeri 2,42 

± 0.02 g/cm3 iken, deneyden sonra 2,38 ± 0.02 g/cm3 olduğu belirlenmiştir (Şekil 30, Tablo 19). 

Bu değerlere dayanarak, tuz kristallenmesi deneyine maruz bırakılan test taşlarının ortalama 

yoğunluk değerlerindeki ufak azalma doğal bir süreç olan bozulmanın bir sonucudur. Diğer 

yandan, beklenmeyen bir sonuç olan ortalama gözeneklilik değerlerindeki düşüş, deney 

sonunda taşlar yeteri miktarda yıkanmadığından, tuz kristallerinin hala taşların gözeneklerinin 

içinde bulunmasından kaynaklanıyor olabilir. 

 

Ultrasonik Dalga Hızı (UDH) 

 

Bu deney, kayaların yapısal bozulma durumu ve kaya içindeki süreksizlikler hakkında ses 

hızının katı, sıvı ve gaz ortamda (Vk>Vs>Vg) ilerlemesine dayanarak bilgi sağlamaktadır. Sonik 

hız deneyi sayesinde kayaların elastisite, eşyönsüzlük, gözeneklilik ve bozu lma durumları 

hakkında bilgi elde edinilebilir. Ayrıca bu test, yaşlandırma gibi döngüsel deneyler esnasında 

kayadaki bozunma ve değişiklikleri gözlemleme olanağı sağlamaktadır.  
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Kuru ve doygun haldeki traverten küplerin sonik hızları incelendiğinde, kuru sonik hız 

değerlerinin (3774,68 ± 481,63 m/s) doygun haldeki hız değerlerinden (4896,37 ± 136,29 m/s) 

düşük olduğu görülmüştür (Tablo 20, Tablo 21, Şekil 31). Sesin yayılma hızı Vkatı>Vsıvı>Vgaz 

şeklinde olduğundan, bu UDH değerleri ile deney küplerinin boşluklarında sudan kaynaklanan 

herhangi bir yapısal değişim, yumuşama ya da bozulma olmadığı sonucuna varılabilir. 

 

Diğer taraftan, sodyum sülfatla yapılan yapay yaşlandırma döngülerinden sonra, kuru 

kayaların UDH değerlerinin %35,98, doygun haldeki kayların UDH değerlerinin ise % 25,29 

düştüğü gözlemlenmiştir (Tablo 22, Tablo 23, Şekil 32, Şekil 33). UDH değerlerindeki bu düşüş 

deney küplerinin bozunmasından dolayı beklenen bir durumdur. Bunun dışında, doygun 

kayalardaki UDH değerlerinin nispeten daha az düşüş göstermesinin sebebi boşluklara dolan 

sudan ötürü olduğu söylenebilir.  

 

Test taşlarına ek olarak, biyolojik harç küplerinin de (2.2 cm x 2.2 cm x 2.2 cm) de 7., 14. ve 

28. günde UDH değerleri alınmıştır.  Deney sonuçlarına göre, çok küçük değişiklikler dışında 

genel UDH değerlerinin yükseldiği görülmüştür (Tablo 24). UDH hızındaki yükselişin sebebi, 

haftalar geçtikçe biyolojik harç içerisindeki suyun buharlaşması ve bakterinin boşlukları kalsitle 

doldurması olarak açıklanabilir. 

 

Tek Eksenli Basınç Dayanımı (UCS) 

 

UCS deneyi yapay tuz kristallenmesi deneyinden önce ve sonra, kuru ve doygun haldeki test 

taşlarına yapılmıştır. Tuz kristallenmesi döngüleri öncesinde, kuru test taşlarının ortalama UCS 

değerleri 60,41 ± 11,74 MPa, doygun test taşlarının ortalama UCS değerleri ise 55,61 ± 10,69 

MPa olarak bulunmuştur (Tablo 25). Ancak tuz kristallenme deneyinden sonra, kuru test 

taşlarının ortalama UCS değerleri 48.57 ± 14,72 MPa, doygun test taşlarının ortalama UCS 

değerleri ise 44.66 ± 14.66 MPa olarak bulunmuştur (Tablo 27). Sodyum sülfat deneyinden 

önce ve sonraki sonuçlar değerlendirildiğinde, UCS değerlerindeki düşüş test taşlarının 

bozunmasından dolayı beklenen bir düşüş olmuştur. 

 

ISRM (1981)’e göre, tuz kristallenme döngülerinden önce ve sonra standart sapmalar da göz 

önüne alınarak hem kuru hem de doygun haldeki test taşlarının “sağlam kayaç” sınıfında 

olduğu belirlenmiştir (Tablo 26). 
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Buna ek olarak, kristallenme deneylerinden önce veya sonraki kuru ve doygun test taşlarının 

dayanımındaki belirgin farklılığın sebebi taşların heterojenlik (gözeneklilik ve ince çatlaklar) 

özelliği ile açıklanabilir. 

 
Nokta Yükleme Dayanım İndeksi (Is)   

 

Bu deney, harcın kaya dayanımı üzerindeki etkisini incelemek için yapılmıştır. Kaya 

dayanımının 48.57 MPa olduğu göz önünde bulundurulduğunda, biyolojik harcın 1,2 MPa’lık 

dayanımının kaya üzerinde herhangi bir etksinin olmadığı görülmüştür (Tablo 28). 

 

Renk Ölçümü 

 

Hedef renk Ref 2’ye göre ayarlandığında ΔE* değeri daha yüksek farklılıklar gösterse de, 

koruma müdahalelerinde kullanılmak üzere seçilmiş olan onarım malzemesinin Ref 1’e göre 

uygun sonuçlar gösterdiği gözlemlenmiştir (ΔE* < 5) (Uni Normal-43/93). Yüksek ΔE* değerleri 

tuz kristallerinden kalanlar ya da bozunmuş bölgeler yüzünden elde edilmiş olabilir.  

 

5.3.2. Mikroyapısal Özellikler 

 

Yapay tuz kristallenme deneylerinin öncesinde ve sonrasındaki biyolojik harç, biyolojik harç 

uygulanmış örnekler ve test taşlarına uygulanmış XRD, SEM-EDX, ince kesit ve kalın kesit 

analizlerinin sonuçları kapsamlı şekilde tartışılmıştır.  

 

XRD Analizi 

 

Sağlam & yaşlandırma döngülerine tabi tutulan test taşlarının ve biyolojik harca yapılan XRD 

analizinde tüm örnekler kalsit (CaCO3) pik değerini (d value: 3.02oA and 3.03oA) vermesinden 

dolayı (Şekil 34, Şekil 35, Şekil 36) çalışmada kullanılan tüm örneklerin homojen yapıya sahip 

olduğu söylenebilir. 

 

Optik Mikroskop ile İnce Kesit Analizleri 

 

Sağlam (T7) ve yapay olarak yaşlandırılmış (T42) test taşlarının ince kesitleri optik mikroskop 

altında incelenmiş ve her ikisinin de aynı mineralojik yapıyı gösterdiği gözlemlenmiştir. 

Mineralojik yapı homojen şekilde dağılan kalsit minerallerinden oluşmaktadır. Ayrıca, bazı 

organik maddelerin de incelenen kayaçlarda yer aldığı gözlemlenmiştir (Şekil 37). Bu yüzden, 
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XRD analiz sonuçları ince kesit analiz sonuçları ile beraber değerlendirildiğinde, kristal yapı ve 

mineralojik özellikler hususunda elde edilen bilgilerin tutarlı olduğu görülmüştür. 

 

Biyolojik harç uygulanmış deney taşları (T15&T38) da optik mikroskop altında incelenmiş ve 

mikro çatlaklar boyunca ikincil kalsit minerallerine rastlanmıştır. Biyolojik harç uygulanmış 

taşlar (T15&T38) ve uygulanmamışlar (T7&T42) ile karşılaştırıldığında, biyolojik harç 

uygulanmış taşlarda ikincil kalsit oluşumlarının daha büyük oldukları gözlemlenmiştir (Şekil 

39). Bu durum B. cereus’un harç içerisindeki kalsifikasyon aktivitesinin bir kanıtı olabilir. Ancak, 

bu yorumu desteklemek için başka çalışmaların da yapılması gerekmektedir.  

 

Stereomikroskop ile Kalın Kesit Analizleri 

 

Bir taş parçasının harç ile kalıba dökülmesiyle hazırlanan (T27M1 & T27M2) ve bir taş parçasının 

üzerine harç uygulanarak hazırlanan (T29F1 & T29F2) örneklerin kalın kesitleri (örnek yüzeyine 

dik olacak şekilde kesilmiş) stereomikroskop altında incelenmiştir.  

 

Mikroskop görüntülerine göre, biyolojik harcın taneleri ve matrisi arasında güçlü bir bağ 

oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu durum biyolojik harç içerisindeki B. cereus’un kalsium karbonat 

üretmesinin bir sonucu olabilir. Tüm örneklerde, biyolojik harç ve kaya yüzeyinin benzer doku 

göstermesine ek olarak, biyolojik harç ile kayanın ortak yüzeyinin devamlı ve uyumlu 

gözlemlenmiştir (Şekil 40). Buna ek olarak, laboratuvar ortamında ve açık hava koşullarında 

kür edilmiş örneklerin arasında herhangi bir fark görülmemiştir. 

 

SEM-EDX Analizi 

 

B-4 sıvı ortamında elde edilen presipitata, biyolojik harca (küp formunda ve çatlak içerisinde), 

bakterisiz harç karışımına ve uygulama yapılmamış taş yüzeyine SEM-EDX analizi yapılmıştır. 

 

B-4 sıvı ortamındaki presipitat SEM ile analiz edildiğinde rombohedral kristaller tespit edilmiştir. 

Ayrıca, bu kristallerin EDX ile elemental analizlerinde CaCO3 mineralinin gözlemlenmesi B. 

cereus’un kalsit ürettiğinin net bir kanıtı olmuştır (Şekil 41). 

 

Biyolojik harç küpleri ve çatlaklara uygulanmış halleri SEM-EDX ile incelendiğinde, kalsiyum 

karbonat kaplı B. cereus (endospor) kolayca tespit edilmektedir. Bu durum, B. cereus’un, 

biyolojik harç içerisindeki agregaları birbirine bağlama görevini tamamıyla gerçekleştirdiğinin 

göstergesi olmuştur (Şekil 43 ve Şekil 45). Bu çalışmanın kontrol grupları olarak hazırlanan 
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bakterisiz harç karışımı ve harç uygulanmamış taş yüzeyi örnekleri SEM-EDX ile analiz 

edilmiştir. SEM ve EDX analizlerinin görüntülerine göre, bakteriyel aktivitelerden ötürü oluşmuş 

ikincil kalsitler gözlemlenmemiştir. Ayrıca, SEM analizi için örnek hazırlama aşamasında 

bakterisiz harç karışımı dağılma özelliği göstermiştir. Bu, biyolojik harç matrisindeki gevşek 

bağlanma sonucu oluşan dayanım azalmasının göstergesi olarak yorumlanabilir (Şekil 42 ve 

Şekil 44).  

 

5.3.3. Diğer Değerledirme Kriterleri 

 

Fiziksel, fizikomekanik ve mikroyapı analiz yöntemlerine ek olarak biyolojik harç ve 

uygulamasının değerlendirilmesi için bir evet/hayır tablosunun hazırlanmasının pratik ve 

verimli olduğu görülmüştür. Bu tablo biyolojik harç bileşenlerinin optimizasyonu ve harç 

oluşturma süreçlerinde elde edilen sonuçların kayıt altına alınmasında da faydalı olmuştur. 

 

Bu tablo, çatlak oluşumu koku, mantar oluşumu, malzeme bütünlüğü gibi parametreler ile 

oluşturuldu fakat performans ölçümünü kapsamının gereklilikleri doğrultusunda içeriği 

geliştirilip güncellenebilir. 

Biyolojik harç bileşenler ve konsantrasyon bakımından optimize edildiğinde herhangi bir çatlak 

oluşumu, mantar kontaminasyonu, su kusması ve dağılma gibi durumlar gözlemlenmemiştir. 

Aksine üretilen onarım malzemesinin kıvamlı olduğu ve güçlü malzeme bütünlüğü gösterdiği 

belirlenmiştir. 

Sonuç olarak, koruma alanında biyolojik harç uygulamasının ülkemizde bir ilk olduğu 

düşünüldüğünde, kısıtlamalar geleneksel harçlardan daha fazla olsa da yürütülen çalışmanın 

çıktıları dikkate değerdir. Koruma uygulamalarının kapsamı düşünüldüğünde, deneylerden 

elde edilen sonuçlara göre geliştirilen onarım malzemesinin nitelikli tarihi traverten 

yapılarındaki (heykel, bezeme, sütün, sütun başlığı vb.), mikro-çatlakların (genişlik< 1mm, 

derinlik<2mm) iyileştirilmesi için uygun olduğu belirlenmiştir. Uygulamanın, test taşlarına 

kusursuz bir şekilde entegre olmuş ve koruma alanında genel kabul gören minimum müdahale 

prensibine uygun bir karakter sergilemiştir. 

Gelecek çalışmalarda, harç içindeki bakteriyel kalsit üretim hızının ve konsantrasyonunun 

arttırılabilmesi için, besleyici ortama azot döngüsü yollarını indükleme potansiyeline sahip 

spesifik enzimler veya makromoleküllerin eklenmesi, yüksek miktarda bakteri üretebilen büyük 

fermentörler kullanılması, kalsit üretim miktarını arttırabilecek çoklu bakteri popülasyonları 

kullanılması, mineral üretim süreci ile ilgili genlerin tanımlanması ve bu genlerdeki 
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düzenlemeler ile kalsit presipitasyonunu indükleyebilecek fazla miktarda makromoleküllerin 

üretilmesi gibi bazı deneysel parametreler üzerine çalışabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97 
 

KAYNAKLAR LİSTESİ 

Abo-El-Enein, S.A., Ali, A.H., Talkhan, F.N., and Abdel-Gawwad, H.A. (2012). Utilization of 
microbial induced calcite precipitation for sand consolidation and mortar crack remediation. 
HBRC J. 8, 185–192. 

Adolphe, J.P., and Billy, C. (1974). Biosynthèse de calcite par une association bactérienne 
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