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SEDİMANTOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU 

YÜRÜTME KURULU

2

Editör’den

Üniversite ve kurumlarda sedimantoloji ile ilgili çalışan yerbilimcileri bir araya getirmek

ve ortak bir çatı altında toplamak amacı ile 1987 yılında kurulan Sedimantoloji Çalışma

Grubu, uzun bir sessisliğin ardından 2015 yılı Nisan ayında tekrar faaliyetlerine

başlamıştır.

Sedimantoloji Çalışma Grubu’nun bu uzun aradan sonraki ilk çalıştayı uluslararası

katılımlı olarak 5-8 Kasım 2015 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik

Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde Traverten ve Tufa temalı olarak

düzenlenmiştir. Yurt içi ve yurt dışından konusunda uzman 80 bilim adamının

katılımıyla gerçekleşen çalıştay bilgi alış-verişi dışında, kültürel gezilerin de yapıldığı

bir toplantı olmuştur.

Sedimantoloji Çalışma Grubu’nun bir sonraki çalıştayı 22-25 Eylül 2016 tarihleri

arasında Eskişehir ilimizde, Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi,

Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün ev sahipliğinde yapılacaktır. Sedimater Havzalar,

Dolguları ve Stratigrafileri temalı bu çalıştayın 2 gün sunumlar, 2 gün de arazi

gezileri şeklinde yapılması planlanmaktadır.

www.sedimantoloji.org



Sedimantoloji Çalışma Grubu’nun ilk çalıştayı uluslararası katılımlı olarak 5-8

Kasım 2015 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Jeoloji Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde yapıldı. Konusunda deneyimli yerli

ve yabancı uzmanların katılımı ile gerçekleştirilen Traverten ve Tufa temalı

çalıştay, bilimsel sunumların yanında Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji

Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Dr. Mehmet Özkul ve Dr. Ezher Toker

liderliğinde yapılan 2 günlük arazi gezileri ile son bulmuştur.

TORTUL
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Traverten ve Tufa Çalıştayı
(5 – 8 Kasım 2015)
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Traverten ve Tufa Çalıştayı
(Kasım 2015)

TORTUL

Çalıştayda aşağıdaki başlıklar çerçevesinde 

sunumlar yapılmıştır.

• Traverten

• Tufa ve mağara çökelleri

• İzotop ve sıvı kapanım uygulamaları

• Traverten ve tufalarda petrofiziksel 

çalışmalar

• Tektonik, depremsellik, eski iklim ve 

traverten ilişkisi
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Çalıştayda, yabancı araştırmacılar ve

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen

Sedimantoloji Çalışma Grubu üyeleri

tarafından traverten ve tufalar ile ilgili 24

adet sözlü sunum yapılmıştır.
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Traverten ve Tufa
Çalıştayı

(Kasım 2015)

Traverten ve Tufalar ile ilgili hazırlanan

posterler iki gün boyunca katılımcıların

ilgisine sunulmuş, konu ile ilgili bilgi

aktarımı ve tartışma fırsatı

sağlanmıştır.

Çalıştayda traverten ve tufa konusunun

farklı yönlerden ele alınması ve

tartışılması amaçlanmıştır. İkinci gün

oturumlarının sonunda Denizli bölgesi

sanayici ve işadamlarının katıldığı

doğaltaş sektörü ve sorunlarının

tartışıldığı bir panele yer verilmiştir.
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Traverten ve Tufa Çalıştayı
(arazi gezileri)

PAMUKKALE
TRAVERTENLERİ

Denizli şehir merkezinin 20 km kuzeyinde, tektonik açıdan aktif Denizli Grabeni’nin kuzey

kenarında yer alan Pamukkale Travertenleri 34-35° C sıcaklıktaki kaynak suları tarafından

çökeltilmektedir. Türkiye’nin en çok bilinen traverten sahası olma özelliğindeki Pamukkale

Travertenleri 400.000 yıldan beri oluşumuna devam etmektedir.
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Traverten ve Tufa Çalıştayı
(arazi gezileri)

PAMUKKALE

Pamukkale Travertenleri 

yaklaşık 300 metre yükseklikteki 

17 ayrı kaynaktan çıkan sıcak 

suların, taşıdığı CaCO3‘ı çeşitli 

şekillerde çökeltmesiyle farklı 

morfolojilerde (teras, kanal, sırt) 

travertenleri oluşturmaktadır. 

Başlangıçta yumuşak bir jel şeklinde çökelen CaCO3

zaman içerisinde kuruyup, sert bir yapı kazanmaktadır. Bu

doğal güzelliğin korunması için 1997 yılında, yürüyüş alanı

dışında tüm girişler yasaklanmıştır.
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Traverten ve Tufa Çalıştayı
(arazi gezileri)

TORTUL

ÇUKURBAĞ 
TERMAL 
KAYNAĞI

Çukurbağ termal kaynağı Pamukkale

Travertenleri‘nin KB’sında 57° C sıcak

suların çıktığı bir kaynaktır. Pamukkale

termal sularına oranla daha yüksek

iyon konsantrasyonuna sahip sular,

kırmızı renkli traverten çökelimi

meydana gelmektedir.
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Traverten ve Tufa Çalıştayı
(arazi gezileri)
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BALLIK
TRAVERTEN
OCAĞI

Denizli Havzası’nın en büyük traverten sahası olan

Ballık Travertenleri, 12.5 km2’lik bir alana

yayılmıştır. 120 metre kalınlığa ulaşan

travertenlerin bulunduğu sahada birçok traverten

ocağı faaliyet göstermektedir. Farklı çökelim

şeklinin bir arada görülebileceği travertenler

Pleyistosen yaşlıdır.
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Traverten ve Tufa Çalıştayı
(arazi gezileri)

TORTUL

KAKLIK
MAĞARASI

Denizli şehir merkezine  

30 km uzaklıkta bulunan 

Kaklık Mağarası, 

havzada bulunan eski 

bir travertenin çökmesi 

ile ortaya çıkmıştır.  

40 X 65 metre genişliğe sahip mağara içerisinde toplamda 300 lt/sn akışa sahip iki adet

kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklardan çıkan sular, Pamukkale travertenlerine benzer

bembeyaz yeraltı teras ve havuzlarını oluşturmaktadır.
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Traverten ve Tufa

Çalıştayı arazi gezileri

sırasında M.Ö. II.

Yüzyılda, Helenistik

dönemde kurulan ve

UNESCO Dünya Miras

Listesi’nde yer alan

Hierapolis Antik Kenti’ne

kültürel gezi yapılmıştır.

pinterest.com

Traverten ve Tufa Çalıştayı
(arazi gezileri)

TORTUL

HIERAPOLIS ANTİK KENTİ GEZİSİ

Hierapolis Antik Kenti arkeolojik kazılarına başkanlık eden Prof. Dr. Francesco D’Andria,

Çalıştay katılımcılarına dönem yaşantısı ve kazı tarihçesi hakkında bilgiler vermiştir.
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HIERAPOLIS
ANTİK KENTİ
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Traverten ve Tufa Çalıştayı 
(Kasım 2015)

TORTUL

Kömürcüoğlu Mermer Başaranlar Mermer

PAYEK 

Pamukkale Üniversitesi,

Yer Bilimleri Kulübü

Çalıştaya destekleri sebebiyle 

sponsorlarımıza ve yardımları için 

öğrencilerimize  

TEŞEKKÜR EDERİZ
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Sedimantoloji Çalışma Grubu 2. Çalıştayı 

“Sedimanter Havzalar, Dolguları ve 
Stratigrafileri”

(22-25 Eylül 2016) - ESKİŞEHİR

TORTUL

Sedimantoloji Çalışma Grubu’nun ikinci

Çalıştayı, Türkiye Stratigrafi Komitesi’nin desteği

ile, 22-25 Eylül 2016 tarihleri arasında, Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık

Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün ev

sahipliğinde, Suat Mirza Konferans Salonu’nda

yapılacaktır.

Sedimater havzalar, dolguları ve stratigrafileri

temalı bu çalıştayın 2 gün sunumlar, 2 gün de

arazi gezileri şeklinde yapılması planlanmaktadır.

Çalıştay ile ilgili bilgilendirme Sedimantoloji

Çalışma

14www.sedimantoloji.org

Grubu’nun (SÇG) web sayfasında (www.sedimantoloji.org) yapılacaktır.
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31. Uluslararası Sedimantologlar Birliği Toplantısı
(Krakow-Polonya)

TORTUL

22-25 Haziran 2015 tarihleri arasında Polonya’nın

Krakow şehrinde gerçekleştirilen 31. Uluslararası

Sedimantologlar Birliği Toplantısı’na 45 ülkeden 690

delege katılmıştır. Türkiye’den de 12 bildirinin

sunulduğu toplantıda, birbirinden değerli bilim

insanlarının verdiği ders niteliğindeki sunumlar

oldukça ilgi çekmiştir. Geniş kapsamlı bir şekilde

yapılan bu toplantının öncesinde ve sonrasında arazi

gezileri düzenlenmiştir.

Toplantının ilk akşamı verilen Ice-Breaker Parti , Wisla

nehrinin kıyısında gerçekleştirilmiştir. Farklı

ülkelerden sedimantologların biraraya geldiği partide

tamamı jeologlardan oluşan ‘Workaholic’ Grubu’nun

müzik ziyafetini dinleme fırsatı da yakalanmıştır.

16www.sedimantoloji.org

Dr. Ezher TOKER
IAS Türkiye Temsilcisi



International Coastal Symposium 2016 

(ICS2016)

6–11 Mart 2016

Sydney, Avustralya

ics2016.secretariat@sydney.edu.au

Basin Mastery Workshop - Atlantic 

Equatorial Basins

22 Mart 2016 

Croydon, İngiltere

http://www.aapg.org

EAGE/SBGf Workshop: Quantitative 

Seismic Interpretation of Lacustrine 

Carbonates

6–7 Nisan 2016

Rio de Janeiro, Brezilya

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı

11-15 Nisan 2016

Ankara

http://jeolojikurultayi.org/

TURQUA-2016 Türkiye Kuvaterner 

Sempozyumu

8–11 Mayıs 2016

İstanbul

www.eies.itu.edu.tr/turqua

32 nd International Meeting of 

Sedimentology

23–25 Mayıs 2016

Marrakech, Fas

https://www.sedimentologists.org/ims2016

2nd International Scientific Conference 

Geobalcanica 2016

10–12 Haziran 2016

Skopje, Makedonya

http://geobalcanica.org

Association of Petroleum Geologists 

Annual Convention and Exhibition 2016

19–22 Haziran 2016

Calgary, Kanada

http://www.aapg.org

International Geological Congress 2016

27 Ağustos – 4 Eylül 2016

Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti

http://www.35igc.org/

Sedimanter Havzalar ve Dolguları Çalıştayı

Eylül 2016

Eskişehir

www.sedimatoloji.org

Sedimantoloji Konulu Etkinlikler 
(2016)

Kaynak: www.globaleventslist.elsevier.com

TORTUL
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Çört oluşumu ve iklim etkisi

Sedimentologlar sığ platform

istiflerindeki tabakalı çört

çökeliminin hepsinin diyajenez ile

açıklanmasının yanlış olacağı

kansındalar. Blein Cecil (2015)

yaptığı çalışmada denizel veya

karasal istiflerdeki tabakalı çört

istiflerinin iklim ile ilgili olduğunu

göstermektedir.

18www.sedimantoloji.org

Özellikle kurak-ılık iklim koşulları altında rüzgar ile taşınan kuvars tozları çört olşumunda

önemli hammadde oluşturmaktadır. Kuvars tozlarının etkinleştirilmiş çözünebiliriliği silika

ve silika üreten organizmalar için de kaynak oluşturmaktadır. Kambriyen’den Permiyen’e

kadar tabakalı çörtlerin oluşumunun rastlantı olmadığı ve eski kurak dönemler ile çört

oluşumu arasında bağlantı olduğunu ortaya konulmuştur. Volkanik olayların ve besince

zengin kıta yamaçlarına yükselen derin deniz sularının kıta içlerindeki bu kadar yaygın ve

korelasyonu yüksek tabakalı çörtler oluşturmayacağını bildirmektedirler.

Cecil, C. B. 2015. Paleoclimate and the origin of Paleozoic chert: Time to re-examine the
origins of chert in the rock record. Sedimentary Record, 13, 3, 4-10.

Devoniyen çört tabakaları (Cecil, 2015)

Dünyada sedimantoloji ile ilgili yeniliklerin ve gelişmelerin ön plana

çıkarıdığı GÜNDEM köşemizi bu sayıda, “Çört oluşumu ve iklim

etkisi” ile “Mars sedimanlarının önemi” konularına ayırdık.
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Mars sedimanlarının önemi

Texas Üniversitesi Jeolojik Bilimler Bölümü ve diğer üniversitelerde NASA’nın desteği ile, Mars

gezegenindeki yüzey sedimanları ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Yüksek çözünürlüklü uydu

görüntüleri ve diğer görüntüler üzerinden yapılan araçtırmalar, özellikle rüzgar ve suyun etkileşimini

ortaya koymaktadır. Rüzgar etkili kum, silt ve kil taşınmasının yüzey sedimanlarına şekil verdiği ve

bugünkü yüzey şekillerini oluşturduğu belirlenmiştir. Kumulların oluşumu ve yer değiştirmesi

günümüzde de devam etmektedir. Mars’ta yüzey sularının aktığı zaman dilimine ait yüzey şekilleri ve

aşınma izleri de belirlenmiştir.

19www.sedimantoloji.org

Mars’a iniş için en uygun alan ve yüzeyin seçiminde son derece önem arz etmektedir. Çünkü sadece

inilecek alanın yüzey sertliği ve basınç dayanımı değil civarındaki yaşam için ihtiyaç olunacak

elementler ve hammadde üretme potansiyeli de hesaplanmaktadır. Yüksek kil içeriğine sahip

kayaçların su içerme olasılığı önemli olabilieceği gibi, kumların içeriğinin de hammade üretimi için

oldukça önemli olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, mevcut kraterlerin özellikleri, tipleri, sediman

içerikleri ile kayaçların ve yüzey sedimanların donmuş su molekülü içerme potansiyelleri dikkate

alınmaktadır. Bununla birlikte olası iniş alanı ve yerleşim alanı seçiminde diğer bilimlerden de

(atmosfer bilimleri, yerbilimleri, inşaat mühendisliği, malzeme bilimleri, uzay bilimleri, makine

mühendisliği gibi) destek alınmaktadır,

Yapılan çalışmalarda, Mars yüzey sedimanlarında olası organik içerikten bahsedilmekte ve kil

içeriğinin ve tipinin, yaşam olanakları için de önemli olabileceği düşünülmektedir. Mars gezegeninin

evrimini anlamak için kayaçların jeokronolojik yaş verilerinin elde edilmesi ve olası kaynaklarının

tespiti çalışması da sürdürülmektedir.
Kaynak:   http://www.jpl.nasa.gov/news/

https://www.nasa.gov/



YÜRÜTME KURULU

Faruk Ocakoğlu Mehmet Özkul                       İsmail Ömer Yılmaz

(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)        (Pamukkale Üniversitesi)     (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Ezher Toker Raif Kandemir Calibe Koç Taşgın

(Pamukkale Üniversitesi)             (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)        (Fırat Üniversitesi)

Erhan Karakuş  Serkan Üner

(Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü)                       (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Sedimantoloji Çalışma Grubu’na üye olmak için web 

sayfamızdaki SÇG Üyelik Formu’nu doldurarak 

başvuruda bulunabilirsiniz. 
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