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SÇG Yürütme Kurulu adına

Serkan ÜNER

2

Editör’den

Sedimantoloji Çalışma Grubu, düzenli olarak yılda iki kez hazırlamakta

olduğu Tortul Bülteni’nde, grubumuzun yaptığı etkinlikler, dünyadaki

Sedimantoloji ile ilgili gelişmeler, yakın gelecekte yapılacak Sedimantoloji

konulu toplantılar hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Bültenimizin bu sayısında sizlere, özellikle COVID 19 virüsü sebebiyle

evlere kapandığımız dönemde Sedimantoloji Çalışma Grubu tarafından

düzenlenen online seminerler hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Bültenimiz ayrıca, yaptığı yayınlarla Sedimantoloji’ye katkı sağlamış bilim

insanlarını sizlere ve özellikle de genç araştırmacılara tanıtmayı görev

edinmiştir. Bu sayıdaki konuğumuz, geçtiğimiz yıl Eylül ayında vefat eden

İsviçre’li bilim insanı Karl Föllmi olacak.

Keyifle okumanız dileklerimizle...

www.sedimantoloji.org
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DUYURU

Sedimantoloji Çalışma Grubu 2020 Çalıştayı'nın değerli katılımcıları ve çok değerli

meslektaşlarımız,

2019 yılının son aylarından başlayarak Dünya'da ve 2020 yılı Mart ayından

itibaren Türkiye'de de ciddi tehdit oluşturan COVID 19 ile mücadelemiz Milletçe

devam etmektedir. Bilindiği üzere bu süreçte birçok organizasyon ya tümüyle iptal

olmuş ya da ileri tarihlere ertelenmiştir. Eğitim ve öğretimin gerçekleştirildiği tüm

kurumlar uzaktan eğitimler ile dönemlerini tamamlamışlar, kamu kurum ve

kuruluşlarının birçoğu esnek çalışma saati uygulamalarıyla süreci geçirmiştir.

Yürütme Kurulumuzun gerçekleştirdiği toplantı sonucu 3-6 Eylül 2020 tarihleri

arasında Cunda Uygulama Oteli'nde (Ayvalık-Balıkesir) gerçekleştirilmesi

planlanan Sedimantoloji Çalışma Grubu 2020-Çalıştayı'nın 2-5 Eylül 2021 tarihleri

arasında aynı lokasyonda, arazi gezileri ile birlikte gerçekleştirilmek üzere

ertelenmesine karar verilmiştir. Halihazırda bildirilerini gönderip kayıt işlemlerini

tamamlayan katılımcılarımız ve sponsorlarımızın tüm hakları saklıdır.

Dünyamızı önemli ölçüde tehdit eden bu küresel salgının kontrol altına alınmasını

umuyor, ülkemizin bu salgından en kısa sürede kurtulmasını temenni ediyoruz.

2-5 Eylül 2021'de Cunda Uygulama Oteli'nde (Ayvalık - Balıkesir) buluşmak

dileğiyle,

Sağlıkla kalın.

SÇG Yürütme Kurulu

www.sedimantoloji.org
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Seminerler
Sedimantoloji Çalışma Grubu, Pandemi sürecini

online seminerlerle değerlendirdi. Zaman

zaman 120 katılımcı tarafından takip edilen

seminerlerde, kaliteli bir tartışma ortamı

sağlandı.
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Seminerler
Sedimantoloji ile ilişkili hemen her konuda

yapılan sunumlar, karantina döneminin en çok

beklenen bilimsel ve sosyal faaliyeti olmuştur.

Hem sunum yaparak hem de dinleyici olarak

katılan herkese teşekkür ederiz.
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Dünya’dan
Dünya’da da bu dönemde özellikle Uluslararası 

Sedimantologlar Birliği’nin (IAS) girişimleriyle  

Sedimantoloji konulu  online seminerler düzenlenmiştir. 

Aşağıda başlığı ve sunan kişinin belirtildiği seminerlere   

https://sedsonline.com/scientific-webinars/ web 

adresinden ulaşabilirsiniz. 

Clinothem architecture and sediment distribution 
in exhumed basin margin successions
Miquel Poyatos Moré – University of Oslo

The ugly duckling of coastal environments: 
Microtidal meanders and their deposits; A lesson 
from the Venice Lagoon (Italy)
Massimiliano Ghinassi – Università degli Studi di 
Padovav

Advent of the Anthropocene Epoch ~1950 CE: 
Quantifying Drivers and Impacts
Jaia Syvitski – University of Colorado 

What can novel mixed sand-mud bedforms tell us 
about cohesive sediment gravity flow behaviour in 
the fringe of submarine fans?
Megan Baker – University of Durham 

Salt on Mars: Astrobiological Tombs?
Kathleen C. Benison – West Virginia University 

Glacial Mars and its Morphological Mysteries
Dr Frances Butcher – University of Sheffield 

A Big Fan of Signals? Exploring Autogenic and 
Allogenic Processes in Lobyte3D, a Numerical 
Stratigraphic Forward Model of Submarine-Fan 
Development
Professor Peter Burgess – University of Liverpool 

Emerging technologies to improve quantitative 
interpretations of carbonate rock images
Cédric John – Imperial College London 

Deep water sediment deposition from hybrid 
contour-turbidity currents; first process models for 
mixed depositional systems based on laboratory 
experiments
Dr. Joris T. Eggenhuisen (speaker), E. Miramontes, 
R. Silva Jacinto, J. Hernández-Molina, F. Pohl, G. 
Poneti, and collaborators
Utrecht University 

An introduction to OSL Dating and luminescence 
signals
Dr Gloria I. López – National Research Centre on 
Human Evolution (CENIEH) Recanati Institute of 
Maritime Studies (RIIMS) at the University of Haifa, 
Israel

Observing turbidity currents in the wild: New 
insights from direct field-scale measurements
Dr Mike Clare – National Oceanography Centre

Sequence stratigraphy of late Paleozoic 
cyclothems; a signal of sediment undersupply, 
large-magnitude sea-level changes and low 
accommodation
Professor Christopher R. Fielding – University of 
Nebraska-Lincoln

The evolution of the Patagonian Ice Sheet from 35 
ka to the Present Day (PATICE)
Dr Bethan Davies – Royal Holloway University of 
London

The world’s most unloved sedimentary structures: 
a new process model for flutes and tool marks
Professor Jeff Peakall – University of Leeds

A journey through tides in Earth’s History
Professor Mattias Green – Bangor University

Happy Earth Day! The Weird and Wonderful World 
of Sedimentology
Dr Jon Noad – SediMental Services

What triggered the Cambrian Explosion?
Professor Rachel Wood – University of Edinburgh

An Introduction to Virtual Outcrops and Virtual 
Fieldtrips in a time of Global Lockdown
John Howell, Simon Buckley, Nicole Naumann, 
Magda Chmielewska
Virtual Outcrop Geology Group, University of 
Aberdeen, and NORCE Research Bergen
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AAPG Annual Convention and Exhibition
(ACE-2020) SEPM Research Group Meeting
29 Eylül – 1 Ekim 2020
Online
https://ace.aapg.org/2020/networking-and-
events/sepm-annual-meeting

AESC21 - Australian Earth Sciences 
Convention,
9 – 12 Şubat 2021
Hobart, Tasmania, Avustralya
https://www.aesconvention.com.au/

International Sedimentary Geoscience 
Congress 
11 – 14 Nisan 2021 
Arizona, USA
https://www.sepm.org/

EGU General Assembly 2021
25 – 30 Nisan 2021
Viyana, Avusturya
https://www.egu2021.eu/

35th Meeting of Sedimentology IAS 2021
22 – 24 Haziran 2021
Prag-Çekya
http://iasprague2021.com

36th International Geological Congress (IGC), 
16 – 21 Ağustos 2021
Delhi, Hindistan
http://36igc.org/

Sedimantoloji Çalışma Grubu 2021 Çalıştayı
SÇG-2021
2 – 5 Eylül 2021
Balıkesir Üniversitesi – Cunda-Balıkesir
http://www.sedimantoloji.org

Sedimantoloji Konulu Etkinlikler ve Yeni Kitaplar 
(2020-2021)

Kaynak: www.iugs.org/calendar2021

Mass Transport, Gravity 
Flows, and Bottom 
Currents (2020)

G. Shanmugam
Elsevier,
598 p.

Beaches and Coasts 
(2020)

Richard A. Davis
Duncan M. Fitzgerald
Wiley, 
536 p.

Sandy Beach 
Morphodynamics (2020)

Derek Jackson,
Andrew Short 

Elsevier
814 p.

Geological Records of 
Tsunamis and Other 
Extreme Waves (2020)

Max Engel, Jessica 
Pilarczyk, Simon Matthias, 
May Dominik Brill,
Ed Garrett
Elsevier
848 p.
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Karl Föllmi’nin Mirası
Sedimantoloji ve stratigrafinin geçmiş, şimdiki ve
gelecekteki Dünyamızı anlamak için son derece önemli
bir bilim olduğu düşüncesine sahip, çok kıymetli bir
araştırmacının bilimsel kariyerini özetlemek oldukça zor.

Kıta-okyanus etkileşimleri ve özellikle Mesozoik sığ su
karbonatlarındaki kayıtlar, Karl Föllmi'nin en sevdiği
araştırma konularından biriydi. Karl’ın araştırmaları, sığ
karbonat platformlarının gelişimini anlamak için çok
önemli bir unsur olarak gördüğü fosfor döngüsüne özel
bir odaklanmayla birlikte “multi-proxy” yaklaşımına
dayanıyordu. Helvetik bölgesinden (Avrupa kıtasının
şelf ve üst kıta yamacı) Erken Kretase sedimanları
üzerine yaptığı araştırmalar, bu sera etkisi döneminde,
resiflerin ve karbonat platformlarının yükselişini ve yok
olmasını açıklayan bir model oluşturmasını sağladı.

Bu sayımızda geçtiğimiz yıl Eylül ayı sonunda aramızdan ayrılan, karbonat sedimantolojisi
konusunun önemli isimlerinden Karl Föllmi’yi sizlere tanıtmak istiyoruz. Bunun için de en güzel
satırları çalışma arkadaşı Thierry Adatte’in yazacağını düşündük. Aşağıdaki metin Thierry Adatte
tarafından Karl Föllmi’nin anısına yazılmıştır.

Modern ve bütüncül bir yaklaşım kullanan Karl, fosil resif ve platform sistemlerinin Dünya ve
biyosferinin yaşamsal ve etkileşimli bölmeleri olduğunu gösteren ilk sedimantologtur. Karl, Erken
Kretase ve günümüz zaman dönemleri arasındaki birçok farklılığa rağmen, eski karbonat
platformlarının çalışmasının günümüz dünyası için oldukça önemli olduğunu gösterdi.

Erken Kretase resifleri ve karbonat platformları, genel olarak çevresel değişime (deniz seviyesi, pH,
tatlı su girdisi gibi) karşı çok hassastı ve diğer çökelme sistemleriyle karşılaştırıldığında ilk yok olan
kesimi oluşturmaktaydı. Karl’ın yaklaşımının, günümüz antropojenik çalışmaları ile paralellik
göstermesi onu daha da motive etti. Yoğun kentleşmiş bölgelerin yakınındaki modern marjinal
okyanus havzalarında, antropojenik kaynaklardan gelen fosfor akışını arttırmanın, ötrofikasyona ve
oksijen tükenmesine neden olduğunu ve sonuç olarak resiflerin ve karbonat platformlarının ciddi bir
şekilde zarar gördüğünü ortaya koydu. Karl'ın araştırması, yalnızca Erken Kretase serisine değil, aynı
zamanda Jura ve Miyosen istiflerine de uyguladığında, platform sistemleri üzerindeki paleoçevre ve
paleookyanus araştırma alanlarına çok heyecan verici bilgiler ekledi. Eski karbonat platformları
üzerindeki araştırmalar, Karl sayesinde parlak bir gelecek vaadetmekte.

Sedimantoloji ve stratigrafi topluluğu, Karl Föllmi'nin vefatıyla birlikte, uluslararası üne sahip bir bilim
insanını, yetenekli bir öğretmen ve akıl hocasını ve her şeyden önce iyi bir arkadaşını kaybetti.

Thierry Adatte



pinterest.com

TORTUL

12www.sedimantoloji.org

The Legacy of Karl Föllmi
Although is not easy to sum up the scientific career of
Karl Föllmi, who died on 30 September of last year, we
aim to share his thought that sedimentology and
stratigraphy was a dynamic science tremendously
important to understand our past, present and future
Earth.

Continent-ocean interactions and their records, in
particular in Mesozoic shallow-water carbonates, were
one of the favourite research topics of Karl Föllmi. Karl’s
research was based on a multiproxy approach with a
special focus on the phosphorous cycle that he was
considering as a crucial element to understand shallow
carbonate platforms development. His investigations of
early Cretaceous sediments from the Helvetic domain

allowed him to build a model explaining the rise and demise of the reefs and carbonate platforms
during this greenhouse period of the Earth’s history.

Using a modern and holistic approach including sophisticated analytical tools, Karl was one of the
first sedimentologist to show that fossil reef and platform systems were vital and interactive
compartments of the Earth and its biosphere. Karl demonstrated convincingly that, in spite of many
differences between Early Cretaceous and present-day time periods (e.g. the palaeogeography,
oceanic circulation pattern and the absence of ice caps), the study of ancient carbonate platforms
appeared to be applicable to the present-day world.

Early Cretaceous reefs and carbonate platforms in general were very sensitive to environmental
change (especially changes in trophic levels, sea level, pH, temperature and influx of freshwater)
and, by comparison with other depositional situations, were the first to be destroyed and the last to
recover. Karl’s approach was strongly motivated by the parallels existing with present-day
anthropogenic changes. Increasing phosphorous flux into the oceans, mainly coming from
anthropogenic sources is generating eutrophication and oxygen depletion in modern marginal
oceanic basins near heavily urbanized areas and consequently leading to a severe degradation of
the reefs and carbonate platforms. Karl’s research added and still adds much exciting information to
the field of palaeoenvironmental and palaeoceanographic research on platform systems, most
acquired through theso-called ‘multi-proxy’ analysis of rock records that he applied not only to Early
Cretaceous series but also to Jurassic and Miocene successions. He was persuaded that this trend
will continue and that new methods and fields will result in new, innovative and holistic interpretations
of the ancient environments and climates. As such, many challenges are present in today’s research
on ancient carbonate platforms and thanks to Karl, there is a bright future for stimulating discoveries.
With the passing of Karl Föllmi, the sedimentology and stratigraphy community lost a scientist of
international reputation, a gifted teacher and mentor, and above all a good friend.

Thierry Adatte
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Sedimantoloji Çalışma Grubu’na üye olmak için web 

sayfamızdaki SÇG Üyelik Formu’nu doldurarak 

başvuruda bulunabilirsiniz. 

www.sedimantoloji.org

Sedimantoloji Çalışma Grubu web sayfasına;
sedimantoloji.org 

ya da
jmo.org.tr  - Dernekler - sekmesinden

ulaşabilirsiniz   

Sedimantoloji ile ilgili TÜBİTAK destekli bilimsel araştırma projelerinin 
bilgilerine aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz

https://trdizin.gov.tr/?cwid=3&vtadi=TPRJ

Sedimantoloji-stratigrafi konuları ile ilgili yüksek lisans ve doktora 
tez bilgilerine YÖK Tez Merkezi’ne ait aşağıdaki linkten erişim 

sağlayabilirsiniz

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

https://trdizin.gov.tr/?cwid=3&vtadi=TPRJ�
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/�
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