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ÖZ 

Karbonat kayaları denizel ve karasal ortamlarda çökelirler. Denizel ortamlarda çökelenler 

plaj, gelgitdüzlüğü, lagün, resif, resif önü, havza yamacı ve havza ortamlarını karakterize ederler. 

Karasal karbonatlar ise kart ve kaliş, göl, tufa ve travertenlerdir. Traverten terimi, travertenin 

yaygın olarak bulunduğu İtalya’daki Tivoli kasabasının eski Roma adı olan Tivertino’dan 

gelmektedir. Travertenler; tufa, kalk tufa, kalker tufa, bitki tufası, karbonat kongresyonları, 

taşlaşmış yosun olarak anılmaktadır. Bu çökeltilere Juilia (1983) tarafından Vaucheria tufası, 

Chironomid tufası, kaynak sinteri, kalsik sinter, sinter kabuğu gibi yerel adlar verilmiştir. ABD, 

İspanyolca konuşan ülkeler ve günümüz Avrupasında tufa teriminin yerine traverten 

kullanılmaktadır. 

Tufa ve travertenler; bir bölgenin hidrolojik yapısı, iklim ve mikrobiyolojik toplulukları, 

iklimsel deneştirmeler, yaşlandırmalar ve paleoortam hakkında önemli bilgiler sunarlar. Ayrıca 

tufalar göl seviyesi değişimlerini yorumlamada kullanılabilirler. Travertenlerin genellikle sıcak 

su kaynak çevresinde çökelmiş olmaları, mikroorganizma ve bakteri yaşamı için uygun 

ortamların oluşmasını sağlamaları ve Dünya’da ilk yaşam izleri hakkında veriler sunmaları  

bunların önemini bir kat daha arttırmıştır. Dünya üzerinde yaşayan ilk organizmaların 

travertenlere bağlı yüksek sıcaklık mikroorganizmalardır. Ayrıca travertenlerin sırt tipinde 

olanları, oluştukları çatlağın gelişimiyle ilgili önemli bir veri kaynağıdırlar. Tufa ve travertenler 

günümüzde  çimento hammaddesi, en önemli yapı ve dekorasyon malzemesi olma özelliğini 

korumaktadır.Travertenler bir kırık boyunca yeryüzüne çıkan karbonatlı suların bıraktığı ince 

tabakalı ve laminalı, oldukça sert karbonat çökeltilerdir.  Buna karşın tufalar  süngerimsi, 

gözenekli yapıda, gevşek, içinde hayvan ve bitki kalıntıları olabilen çökeltilerdir.  Eğer arazide 

tufa ve travertenler bir arada ardalanmalı izlenirse, aradaki tufa düzeyleri termal akışın 

mikrofitlerin kolonileşmesine izin verecek tarzda suyun serinlediğini gösterir.  

Pentecost (1993), Pentecost ve Viles (1994), Ford ve Pedley (1996) tüm  tufa-traverten 

çökellerini traverten adı altında toplamışlar ve  onları sıcaklık esasına göre ayırmışlardır Yoğun 

gözenekli ve süngerimsi yapıda olan ve bitki kalıntıları içeren tam pekişmemiş soğuk ve ılık su 

kaynakları çevresindeki karbonat çökeltileri için tufa terimi kullanılmıştır. 3500 yıl önceden 

günümüze Avrupa’da tufa gelişimi azalmaktadır. Bu durum, ağaçsızlandırma, çiftçilikte gübre 

kullanımı ve erozyonla bağlantılıdır. Toprak kullanımı, gübre , aşırı toprak akaçlaması yeraltına 

süzülen CO2 nin emme hızını olumsuz etkilemektedir. Düşük yeraltısuyu tablası ve azalan 

boşalım hızları da kireçtaşı çözünme hızında ve sonuçta tatlısu birikimi için nihai CaCO3 

miktarında bir azalmaya yol açmaktadır. 

 

Tufa ve Traverten Tanımlaması 

Bates ve Jackson (1980) göre tufa; bir göl içinde ya da kıyısında, karbonatlı ırmak 

kenarlarında, sıcak ve soğuk kalkerli kaynak ağızlarında çökelen kalın, soğansı yapıda ve 

yığışımlı şekilde, bazen ince kabuksu yapıda, kırılgan ve süngerimsi, gözenekli olan kimyasal 

kökenli sedimanter kayaç olarak tanımlamıştır. Tufalar algler veya bakterilerce çökeltilirler. Ford 

ve Pedley (1996) göre ise tufa ABD dışında ingilizce konuşan ülkelerde kullanılan, Kuvaterner 

ve günümüzde yaygın olan kalkerli tatlısu çökeltilerini ifade eder. Bunlar serin, ılıman ve yarı 

kurak bölgelerdeki çağlayanlar ve kaynaklarda olmaktadırlar. Tufa terimi Roma döneminde açık 

beyaz renkli çökeltileri tanımlamada kullanılmıştır. Pedley (1990) göre de tufa ılık ve soğuk su 



kaynakları çevresinde çökelen yoğun gözenekli ve süngerimsi yapıdaki, yaprağımsı ve odunsu 

dokudaki  karbonat oluşumudur. 

Genel olarak tufayı tüm soğuk ya da ılık tatlı su ortamında yaşayan algler ya da 

bakterilerce çökeltilen, gözenekli ve süngerimsi yapıdaki düşük Mg kalsit çökeltileri olarak 

tanımlayabiliriz.  

Travertenler; karstik veya sıcaksu kaynakların çevresinde, küçük nehirler ve bataklıklarda 

oluşabilen, çimentolanmayla ve/veya biyokimyasal yolla çökelebilen kalsiyum karbonat 

birikimleridir. Travertenler gözenekli yapısı veya yoğunluğuna bakılmaksızın bitki kalıntıları 

üzerindeki tüm karbonat kabuklanmaları olarak tanımlanmaktadır. Gerçekten çoğu fosil 

travertenler çok sayıda boşluğun tamamının bir arada çimentolanmasıyla oluşmuş olup, sık 

dokuludurlar. Traverten terimi, travertenin yaygın olarak bulunduğu İtalya’daki Tivoli 

kasabasının eski Roma adı olan Tivertino’dan gelmektedir. Terim Roma’dan geçen Lapis 

Tiburtinus veya Tibur ırmağından  türeyen Travertendir. Travertenler tufa, kalk tufa, kalker tufa, 

bitki tufası, karbonat kongresyonları, taşlaşmış yosun olarak anılmaktadır. Juilia’a (1983) göre 

bu çökeltiler Vaucheria tufası, Chironomid tufası, kaynak sinteri, kalsik sinter, sinter kabuğu gibi 

yerel adlar almışlardır. Pia (1933) sinter terimini tipik olarak daha yoğun ve tufadan daha sert 

biyolojik kökenli olmayan çökeltileri için kullanmıştır. ABD, İspanyolca konuşan ülkeler ve 

günümüz Avrupa’sında ise tufa teriminin yerine traverten kullanılmaktadır.  

Genel anlamda travertenler; ince tabakalı, laminalı, çalı benzeri bakteri büyümelerine 

sahip, sert ve yoğun kristalli CaCO3 birikimleridir (Atabey, 1997). Traverten dokusu suyun 

tekrar soğuduğu alanlarda tufa dokusuna geçebilirler (Atabey, 2002a).  

Yukarıdaki tanımlamalara göre ve yapılan çalışmaları değerlendirildiğinde Antalya 

yerleşim yeri platosunu oluşturan karasal karbonat çökelleri tufa ve yere yer traverten karakteri 

göstermektedir. 

 

Yapılan Çalışmalar 

Traverten ve tufaların sınıflaması, oluşum ortamları, kökenleri, diyajenezi ve 

yaşlandırılmaları konularında Dünya’da bir çok çalışma yapılmıştır. Julia (1983), Chafetz ve 

Folk (1984),  Pedley (1990), Srdoc vd. (1985, 1994), Ford ve Pedley ( 1996), Pentecost (1990), 

Pentecost ve Tortora (1989), Evans (1999),  Chafetz ve Guidry (1999),  Guo ve Riding (1994, 

1998, 1999), Guo vd. (1996) bunlardan bazılarıdır. Türkiye’de ise travertenlerin oluşumu, yaşı, 

mikroorganizma etkileri, çökelme kinetiği gibi çalışmalar Pamukkale (Denizli) travertenleri 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunlara Pentecost vd. (1997),  Altunel ve Hancock (1993a, 1993b), 

Ekmekçi vd. (1995a, 1995b), Altunel (1996a, 1996b) örnek verilebilir. Ayrıca Atabey (2002a) 

tarafından Kırşehir’deki çatlak sırt tipi laminalı traverten ve tufaların oluşumu, mikroskopik 

özellikleri ve diyajeneziyle ilgili, Mut (Mersin) traverten içi pizolitlerin özellikleri Atabey (2000, 

2002b) ve Sıcakçermik (Sivas) traverteninin petrografisi Tekin vd. (2000) tarafından, Özkul vd. 

(2002) tarafından  Denizli travertenlerinin petrografik özellikleri ve depolanma ortamlarıyla ilgili 

çalışmalar yapılmıştır. 

 

Tufa ve Travertenleri Oluşturan Suların Sınıflaması 

Tufa ve travertenleri oluşturan sular; yüzeysel, magmatik, metamorfiki ve formasyon 

kökenli olabilmektedir. Ayrıca bunlar sıcaklıklarına, pH durumlarına, sertliklerine, çözelti 

içeriğine göre sınıflandırılmaktadır 

 

Travertenlerin Çökelmesinde Etkili Olan Faktörler 

Travertenlerin çökelmesinde çözelti içindeki kalsiyum, karbondioksit ve karbonik asit 

oranı, karbodioksit basıncı, Eh ve pH durumu, topoğrafya, hidrostatik basınç, mikroorganizma 

etkinliği, iklim şartları, bitki örtüsü gibi faktörler etkili olmaktadır. Suda çözünmüş olan 

karbondioksit, basınç altındaki yeraltısularında önemli bir bileşendir. Basınç altındaki yer altı 

suları kırık ve çatlaklardan yukarıya doğru yükseldiklerinde basınçtan kurtularak, bünyelerindeki 

karbodioksiti kaybederler. Bu durumda CaCO3 çökelimi yani traverten çökelimi gerçekleşir. 



Ca(HCO3)2’lı sulardan CO2’in hızlı ayrılması, hızlı çökelmeye ve iri gözenek oluşumuna, 

yavaş ayrılması ise yavaş çökelmeye ve küçük gözenek oluşumuna neden olarak petrografik 

özelliklerinin oluşmasını sağlar.      

Suyun Eh ve pH ı  minerallerin çökelmelerinde önemlidir. Sülfürlü mineraller bazik ve 

indirgen ortamlarda (Eh 0 dan küçük, pH 7 den büyük), oksitli mineraller yükseltgen ve bazik 

ortamlarda (Eh 0 dan büyük ve pH 7 den büyük), karbonat mineralleri ise bazik ortamlarda (pH 7 

den büyük) çökelmektedirler. Bunlardan başka bikarbonatça zengin suların, yeryüzüne yükselme 

hızlarındaki değişimi, akış hızları ve suyun miktarı traverten çökeltilmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Travertenlerin çökelmesinde topoğrafya önemli bir etkendir.  Fazla eğimli 

yüzeylerde daha fazla CO2 kaybı olmakta, su daha fazla mesafelere taşınmakta ve daha az 

traverten çökeltilmektedir. Eğimi az olan yüzeylerde daha yavaş CO2 kaybı olmakta ve 

dolayısıyla bakteri etkinliğinde daha fazla traverten çökeltilmektedir. Holland ve Malinin’e 

(1979) göre sıcaklığın 150 derece olması halinde karbondioksit çözünürlülüğü artmakta, aksine  

CaCO3 çökelimi azalmaktadır. Daha yüksek sıcaklıklarda CO2 nin çözünürlülüğü azalmakta, 

buna karşın CaCO3 ün çökelmesi hızlanmaktadır. Bir çok sıcak su çevresinde traverten 

depolanmasının olması bu özelliğinden kaynaklanmaktadır. Hidrostatik basınç sayesinde 

çözünürlülük artmakta ve CaCO3 çökelmesi azalmaktadır. Aksine hidrostatik basınç ortadan 

kalktığı zaman da CaCO3 çökelmesi hızlanmaktadır. CaCO3 ün çökelmesi için suyun 

bünyesindeki CO2 ve Ca miktarının uygun derişime ulaşması gerekir. CO2; sıcaklık, basınç ve 

fotosentez yoluyla denetlenir. CaCO3 çökelmesi için su içindeki CO2 nin azalması gerekir. 

Fizikokimyasal ve biyokimyasal CaCO3 kabuklanmaları 

 1-Karstik, 2-Traverten süreçleriyle olmaktadır.  

Fiziko kimyasal veya biyokimyasal kabuklanma 3 şekilde olmaktadır 

a-Karst veya  bitki örtüsünün ya da sıcaklık değişimlerinin  CaCO3 çökelmesini sağladığı 

termo mineral kaynakları kalsiyum karbonatın fiziko kimyasal çökelimine bağlı olarak karst 

yapılarındaki bazı karakteristik özellikleri göstermektedir. 

b-Küçük ırmakların kanallarında havuz ve barajlarında traverten şekillenmektedir. Barajlı 

havuzlarda bitki topluluklarının CaCO3 kabuklanmasıyla ve bazen yaprak, gövde ve dal 

düşmesiyle su akışının yavaşlaması ya da kesilmesine bağlı olarak CaCO3 birikimi başlamaktadır 

(Şekil 3). CaCO3 kabuklanmalarının başlamasıyla kırıntılı-litoklastik çökelmede olmaktadır. Bu 

kırıntılılardan olan çakıllar, başlıca onkoidlerden ve su taşkını anında bozulan barajların 

kırıntılarından oluşur. 

c-Bitki örtüsünün geliştiği göllerin litoral ortamında traverten gelişmektedir. Bu durumda  

travertenler akarsu ve göl çökelleriyle ara tabakalıdır. 

Nemli ve yağışlı alanlarda karbonat çökelmesi olumsuz etkilenir. Yağış çözünmüş CO2 

konsantrasyonunu  arttırır ve CaCO3 ün çökelmesini zorlaştırır.Bitki örtüsü, Ca
++

 bikarbonatlı 

suların akış hızını yavaşlatarak traverten çökelmesine katkıda bulunur.Travertenlerin bol 

gözenekli ve içi boş tüpsü yapıda görünmeleri bünyesindeki bitkiler sayesinde olur. Bitki sap, 

yaprak ve otçul bitkilerin gövdeleri çevresine biriken CaCO3 tabakası, zamanla bitkinin 

çürümesine yol açmakta, çürüyen sap, dal ve gövdeler dış kabuk içinde borucuk, tüpcükler 

şeklinde yapı oluşturmaktadırlar.  

     

Tufa Sınıflaması 

Pedley (1990) tarafından petrolojik kriterlere dayandırılarak yapılan tufa sınıflaması; 

1-Otokton tufa çökeltileri, 2-Klastik tufa çökeltileri olarak ikiye ayrılmıştır. 

1-Otokton Tufa Çökelleri: Fitoherm çatıtaşı ve fitoherm bağlamtaşı 

2-Kırıntılı Tufa Çökelleri: Fitoklast tufa, cyanolit ‘’onkoidal’’ tufa, intraklast tufa, mikrodetritik 

tufa ve paleotopraklar 

 

Tufa Çökelme Modelleri 

1-Akarsu sistemi: a-Örgülü akarsu modeli, b-Baraj modeli, 2-Yamaç  sistemi (asılı kaynak 

hattı=tünek): a-Yakınsak model (kaynağa yakın, 3-Çökelim), b-Iraksak model (kaynağa uzak 



çökelim), 4-Çağlayan (şelale) modeli , 5-Göl sistemi, 6-Paludıal (geçici)  sistem, 7-Yüzeysel 

(subaerial ) topluluklar , 8-Tuzlu göl tufaları  

 

Traverten Sınıflaması 

Travertenlerle ilgili bir çok sınıflama yapılmıştır. Chafetz ve Folk (1984) tarafından 

travertenler 5 sınıfa ayrılmıştır. Bunlar, 1-Şelale ya da çağlayan tipi, 2-Sığ göl dolgusu tipi, 3-

Yamaç tümseği yelpazesi ya da koni tipi, 4-Teraslı tümsekler, 5-Çatlak sırt tipi travertenlerdir. 

1-Şelale veya çağlayan tip, 2-Sığ göl dolgusu tipi, 3-Eğimli yamaç tümsekleri, yelpazeler ve 

koniler, 4-Teraslı (taraçalı) tümsekler, 5-Çatlak sırtları 

 

Traverten Litofasiyesleri 

Guo ve Riding (1998) sahada 8 tip litofasiyes ayırtlamış ve bunların çökelme ortamlarını 

ortaya koymuştur. 

Bunlar; 1-Kristalin kabuk tipi, 2-Çalı tipi, 3-Pisoid, 4-Sal tipi, 5-Zarflı hava kabarcıklı tip, 

6-Kamış tipi, 7-Litoklast ve 8-Paleotopraklardır. 

Rapolano travertenlerinde ayırtlanan bu litofasiyesler ülkemizdeki sıcak su kökenli 

traverten çökellerinde de gelişmiş olup (Ör. Denizli, Pamukkale) bir ya da birkaç litofasiyesle 

temsil edilmektedir. 

1-Kristalin kabuk, 2-Çalı tipi, 3-Pisoid, 4-Sal tipi=Kalsit buzları şeklinde, 5-Zarflı hava 

kabarcıklı, 6-Kamış tipi, 7-Litoklast tipi, 8-Paleotoprak 

 

Travertençökelme Sistemleri Ve Fasiyesleri 

Guo ve Riding (1998) tarafından İtalya Rapolano traverteni dikkate alınarak, 

yamaçlardaki ve çöküntü havzalarındaki konumlarına göre üç depolanma sistemi tanımlanmıştır.  

1-Yamaç depolanma sisteminin açık renkli travertenleri; a-Teraslı yamaç fasiyesi, b-Düz yamaç 

fasiyesi, c-Şelale fasiyesi 

2-Yamaç aşağı çöküntü depolanma sisteminin karışık açık ve koyu renkli travertenleri; a-Çalı 

düzlüğü fasiyesi, b-Bataklık havuz fasiyesi 

3-Kamış tümseği depolanma sistemleridir. 

 

 Tufa ve Traverten Diyajenezi   

Diyajenez (taşlaşma) işlemi tufa ve traverten çökellerinin depolanması sırası ve 

sonrasındaki tüm değişiklikleri, taşlaşmaya kadar olan olayları içerir. Bunlar kristal oluşumu, 

mineralojik değişimler, mikritleşme gibi olayları kapsamaktadır. 

1-Mineraloji: Tufa ve travertenlerde egemen kalsit minerali aragonittir. Ayrıca termomineral 

suların eşlik ettiği ve diyatomelar, sapçıklar ve kökayaklı kabuklardan gelen veya yaklaşık %5 

silis veya detritik kuvars bulunduran düşük Mg içerikli kalsit mevcuttur. 

2-Doku ve Mikrodokular: Traverten oluşum süreçlerindeki organizmalarla ilişkili olarak bir 

çok doku vardır. Bitki örtüsü farklı şekillerde faaliyet gösterir. Çürüyen CO2, hücrelerde oluşan 

metabolik kalsiti içeren biyokimyasal kalsit çökelimi, suyun akışıyla birlikte partükülleri içine 

alma ve sonuçta fiziko-kimyasal çökelmeye uygun durum oluşturur.  İki tip doku ayrılabilir. 

1-Doğrudan alg etkinliğiyle ilgili ve mikro iplikçikler ve düşük Mg kalsit in mikro kripto 

kristalin özşekilsiz kristallerinin oluşumuyla karakterizedir. 

2-Yosun kümeleri, hepatikler ve milimetrik boyuta erişen Miriophilacene üzerindeki 

özşekilli düşük Mg kalsit kristallerinin çökelmesiyle oluşan doku. 

Farklı alg laminaları dönemsel büyümelere bağlı olarak küçük doku çeşitliliği gösterir. 

Bu Oscillatoriacea’da olan dönemsel büyüme, milimetre altına değişen aralıklarda laminalı bir 

tabakalanma oluşturur. Kaynaklardaki laminalanma daha ince ve daha koyu olmaktadır. 

Özşekilli kristallerle birlikte mikro kristalin özşekilsiz kristaller hızlı şekilde neomorfizma 

gösterirler. Düşük Mg kalsitin uzun özşekilli kristalleri, dereceli süreçlerden etkilenmekte ve 

kripto-mikro kristalli özşekilsiz kristallere dönüşebilmektedir. Alg flamentlerini kaplayan kripto-



mikrokristalli özşekilsiz kristaller, daha büyük kalsit kristalleri oluşturacak şekilde 

düzenlenmektedir. Bu neomorfizma süreçleri hızlı oluşmakta ve yüksek gözenekli geçirgen 

traverten dokusu boyunca etkili su dolaşımı olmaktadır. Aynı nedenle traverten boşlukları hızla 

çimentolanır ve eş boyutlu kalsit kristalleriyle doldurulur.     

3-Bakteri Diyajenezi: Traverten içinde bakterilerin çoğu bozunmaya uğrar. Bunlar makro 

gözeneklilik sunarlar. Organik bozulma genellikle karbonik ve diğer asit oluşumuna bağlı olarak 

pH’ı düşüren süreçlerle sonuçlanır. Asitler çevresini saran sparla tepkimeye girer ve sonuçta 

bakteriden büyük hacim kaplayan boşluklar oluşur. Tek tek oksitlenmiş bakteri bazen dairesel 

kahverengi lekeler şeklinde görülür. Daha ileri diyajenez evresinde gözenekler kalsitle 

doldurulabilir. Bakteriler bu şekilde karbonatın çökeliminde etkin rol oynamaktadırlar.       

Tufaların çoğu düşük Mg kalsitten oluşur. Bu nedenle değişime yatkındırlar. Chafetz 

vd.’ne (1994) göre bunlar  mikritleşme, mavi-yeşil algler, mantarlar ve diğer 

mikroorganizmaların etkinliğinde oluşurlar.  Bu organizmalar açıktaki sparları bozmakta ve 

bulutlu sparlara ve mikrite dönüştürürler. Çoğu tufalar bu bozucu süreçten kurtulmuştur ve 

keskin iç dokuyu korumuştur. Şekil 54’de sırt tipi travertenin tabakalı kısmından alınan örneğin 

mikroskop görünümü, Şekil 55’de tufadan alınan örneğin mikroskop görünümü, Şekil 56’de 

güncel travertenleri oluşturan aragonit kristal agregatlarının SEM görüntüsü, Şekil 57’de bakteri 

bozunmasıyla mini mikrit oluşumu, Şekil 58’da tufa ve travertenlerde etkili olan algal 

filamentlerin kalsifikasyon evrimi, Şekil 59’de ise kalsitleşmiş filament SEM görüntüsü 

verilmiştir. 

 

Travertenlerde Bakteri Çalıları 

Bakteri çalıları birçok sıcaksu traverten çökeltisinde yaygın olarak bulunan ve kalsitten 

oluşan bir bileşendir. Çalılar farklı şekiller gösterir. Bakteri çalıları özellikle bahçede 

gördüğümüz çalı benzeri şekilde olan bakteri çalılarından, düzenli geometrik şekiller sunan 

kristal çalıları ve kristalin kalsit yelpazeleri şeklinde olan ışınsal çalılara kadar değişkenlik 

gösterir. Bakteriyal çalılardan birincisi organik olarak oluşurken diğer ikisi fizikokimyasal 

çökelme ile anorganik olarak oluşur. 

Sıcaksu travertenleri içinde başlıca üç çalı tipi gözlenir.1-Bakteriyal çalılar, 2-Kristal çalıları, 3-

Işınsal kristal çalıları 
 

Paleoortam-Travertenlerde Uranyum-Toryum Yaşlandırması 

Uranyumun kalsiyumlu doğal sularda çözülebilme özelliği vardır ve kolayca anyon 

kompleksi oluşturabilir. Ancak Toryum çözeltide hızlı bir şekilde hidrolize olur ve kil 

mineralleri üzerinde tutulur. Smart (1991) özellikle travertenlerde Uranyum-Toryum yaş 

tekniğini irdelemiştir. Uranyum kalsiyum karbonatın kimyasal ya da biyolojik  çökelmesi 

sırasında aynı zamanda çökelmekte ve kalsit kristalleri arasında korunmaktadır. Ancak Toryum 

çökelmemektedir. Dolayısıyla ana izotrop 
234

U a karşın 
230

Th eksikliği mevcuttur. Zaman içinde 
230

Th/
234

U oranı eşitlik sağlanıncaya kadar kademeli olarak artmaktadır. Smart’a (1991) göre 
230

Th/
234

U yöntemi uranyum serisi güvenilir bir metotdur. Rekristalize olmuş, yüksek 

gözeneklilik gösteren örneklerden U-Th yaşlandırması iyi sonuç vermemektedir. 

 
14

C yöntemi kullanılarak günümüzden 40.000 yıl öncesi mutlak yaşlandırma 

yapılabilmekte ancak daha yaşlı çökeller için K-Ar yöntemi geçerli olmaktadır. Traverten ve tufa 

gibi kalkerli çökeltilerin yaşlandırılmasında Th-U yöntemi % 5-10 hatayla günümüzden 5.000-

400.000 yıl öncesi yaşı alınabilmektedir. Karbonat çökelmesi sırasında uranyumda birlikte 

çökelmekte, ancak Toryum kalsitle birlikte çökelebilmektedir. Çökelin yaşı 
230

Th-
234

U tipiyle 

belirlenir. Bu yöntemle yaşlandırma dikkatle seçilen yoğun, geçirimsiz, kaba kristalli 

travertenlerde daha güvenilir olmakta ve diğer jeokimyasal testlerle birlikte daha iyi sonuç 

vermektedir (Schwarz vd. 1979). 

Nicod (1981), Pazdur vd. (1988a,b), Goudie vd. (1993), Taylor  vd. (1994) tufalardaki 

iklim değişikliklerine dikkat çekmişlerdir. Ilıman bölgelerde tufa çökeliminin buzul/buzularası 

istiflerinin, Holosen iklim aralığında gelişimin yoğun olduğu buzularası çağların daha sıcak ve 



yağışlı evreleri ile uyuşmaktadır. Ilıman bölgelerin tersine yarı tropik ve yarı kurak bölgelerdeki 

tufa gelişimi en yüksek değerleri yağışlı ve serin dönemlerle uyuşmaktadır. Sıcaklık 

değişimlerinin biyolojik ve fiziko-kimyasal etkinliği denetlediği ve tufalardan çökelen CaCO3 ün 

erişilme hızını denetleyen sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan karstik çözünme olduğu 

düşünülmüştür. Griffiths ve Pedley’e (1995) göre atmosferik CO2 kısmi basıncının hava ile su 

ara düzeyindeki durumun belirgin olduğu göl ve baraj sistemlerindeki tufa çökelimi üzerinde 

denetleyici rolü olmaktadır. Andrews vd. (1993), İngiltere’deki tufalardaki  
18

O ve 
16

O 

analizleriyle tufa çökelmesinde iklimin etkisi olduğunu, buna karşın Chafetz vd. (1994) bu 

analizlerin tufalarda diyajenetik bozunma varsa ya da termal traverten sistemler içindeyse 

tekniğin uygulanamayacağını belirtmiştir. 

Paleoortam çalışmalarında en büyük hedef çökeltilerin yaşlarını saptamaktır. Bunun için 

tufalarla aratabakalı olan turba ya da sapropel kullanılarak 
14

C ile radyometrik yaşlar saptanabilir 

(Taylor vd., 1994). Bu, ağır su etkisinin olmadığını, eğer varsa 
14

C değerleri çelişkili olmaktadır. 

Bu yüzden çoğu Holosen tufalarında  Pleistosen yaşı saptanmıştır. Bunun nedeni ilksel boşluklar 

ikincil çimentoyla doldurulmuş olup bu, farklı yaş vermiştir. Çökelti içindeki farklı alanlarda 

değişik yaşlar saptanmıştır. Fiziko-kimyasal çimentonun uzaklaştırıldığı Holosen tufalarda 

radyokarbon yaşı sıhhatlidir (Taylor vd. 1994). Holosen öncesi travertenlerde U-Th yaşları 

alınmış olup, Hennig vd. (1983) arkeolojik alanlardan ve 660 mağara çökelinden 140 

yaşlandırma yapmıştır. Bu U-Th yöntemi yumuşakçalara uygulanırsa amino-asit yaşlandırma 

yöntemleri tufalarda önemli olabilir (Benson ve Hare, 1975; Sykes, 1991). Altunel’e (1996a, b) 

göre Pamukkale travertenlerine uygulanan Uranyum serisi yaş yöntemi, travertenlerin 400000 

yıldan bu yana değişik lokasyonlarda çökelmeye devam ettiklerini ortaya koymuştur. 

  

Çatlaklarda Oluşan Tabakalı Travertenlerin Yaşlandırma ve Neotektonik Açıdan 

Önemleri 

 Altunel (1996a, b),  sırt tipi travertenler, oluştukları çatlağın gelişimiyle ilgili olduğunu, 

bantlı yapıdaki travertenlerde traverten kalınlığının derinliğe bağlı olarak arttığını ve kalınlık 

artışının merkezdeki çatlağın tektonik gelişimiyle ilişkili olduğunu, derinliğe bağlı kalınlık 

artışının ise çatlağın orantılı olarak genişlemesine bağlı olduğunu belirtmiştir. Basamaklı artış ise 

çatlağın kademeli açılmasına bağlı olmaktadır. Düşey konumlu traverten bantları içinde yatay 

konumlu, laminalı çökel mercekleri bulunabilir. Bu tip çökeller  traverten bandı ile eş yaşlı 

olmayıp, sonraki kırılma ve oluşan boşluğa ya da erime boşluklarında çökel depolanması 

şeklinde olmaktadır. Bazen de dik konumlu traverten bandı içinde, yine dik konumlu traverten 

bandına ait çakıllar görülebilir. Bunlar çatlağın ani açılması, açılma sırasında dik konumlu 

tabakaların parçalanması, çatlak içine düşmeleri ve orada çökelmeleriyle oluşmaktadır. Çatlak 

tipi travertenlerde çatlağa paralel konumlu tabakalar çatlak duvarından merkeze doğru gelişirler. 

Traverten bantlarının dıştan içe doğru yapılacak yaşlandırma değerleri arasındaki farklar, 

traverten oluşumu sırasındaki açılma oranını verir. Altunel’e (1996a, b) göre yaşlı travertenlerde 

oluşum durduktan sonra toplam açıklık miktarının çatlak merkezinden alınan  yaşa oranı 

traverten çökelmesi durduktan sonraki açılma oranını vermektedir. Pamukkale bölgesindeki 

açılma çatlakları ortalama 0.02 ile 0.1 mm/yıl oranında doğrultuya dik konumda açılırken, 

yaklaşık 20 mm/yıl oranında da doğrultu boyunca açılmaktadır. Pamukkale bölgesi 200.000 

yıldan bu yana KD-GB yönünde 0.23 ile 0.6 mm/yıl hızıyla açılmaktadır (Altunel, 1996a, b). 

Altunel (1996a, b) Akköy’deki (Denizli) KB-GD yönlü çatlaktaki yaşlandırma çalışmasında; 

çatlak sırt merkezine yakın örneğin yaşını 34.900-+4000 yıl, sırtın KB ucundaki örneğin 24.000-

+700 yıl ve sırtın GB ucuna yakın örneğin 32.900-+1100 yıl olarak saptamıştır. Yaş verilerine 

göre travertenin merkezden uçlara doğru gençleştiği sonucu çıkmaktadır. Çatlak yaklaşık 20 

mm/yıl açılmaktadır. Bantlı travertenlerde kalınlığın yüzeyden derinliğe doğru artması, sırt 

merkezinden uzunlamasına doğru kalınlığının azalması özelliği Altunel (1994) tarafından 

Mammoth Hot Springs (ABD) travertenlerinde de gözlenmiştir. Bu durum sırt tipi travertenlerin 

genel özelliği anlamına gelmektedir.  

 



Türkiye’deki Bazı Tufa ve Traverten Oluşumları 

 

Türkiye tufa ve traverten çökeltileri yönünden Avrupa’da ve Asya’da çok önemli bir 

konumdadır.  Pentecost (1995) Türkiye ve tüm Avrupa’ya ait 300 kadar traverten alanı 

tanımlamıştır.  Ülkemizde traverten oluşumları genellikle açılma çatlaklarının egemen olduğu İç 

Anadolu ve Batı Anadolu bölgelerimizde yaygındır.  Anadolu levhası ile Afrika levhasının 

çarpışma kuşağı üzerinde yer alan, D-B, GB-KD yönlü birçok kırıklara ve bindirme yapılarına 

bağlı olarak ve yaygın karbonat kayaçların karstik süreçlerle erimesiyle, genellikle Toros 

Dağlarının güneye bakan alanlarında önemli traverten alanları gelişmiştir. 

  Dünya Jeolojik Mirasına giren Denizli Pamukkale traverteni üzerine pek çok çalışma 

yapılmıştır. Pamukkale traverteni Ege graben sisteminde D-B yönlü faylar boyunca gelişmiştir. 

Batı Anadoludaki traverten örneklerinden yalnızca Pamukkale örneği ve Denizli havzasındakiler 

ayrıntılı incelenmiştir. Pamukkale traverteni üzerinde suyun hidrolojisi, jeotermal potansiyeli, 

kirlilik ve koruma amaçlı olarak Koçak (1971),  Canik (1978), Eşder ve Yılmazer (1991, 

Ekmekçi vd. (1995a, b)  tarafından inceleme yapılmıştır. Altunel ve Hancock (1993a, 1993b), 

Altunel (1996a, b), Pentecost vd. (1997), Demirkıran ve Çalapkulu (2001), Özpınar vd. (2001), 

Özkul vd. (2002) tarafından ise travertenin stratigrafisi, morfolojik özellikleri, yaşlandırma, 

tektonikle ve depremsellikle ilişkisi, kimyasal bileşimi, petrografik ve depolanma ortamları 

konusunda çalışmalar yapılmıştır. 

 Ekmekçi vd. (1995) Pamukkale sıcak sularının traverten çökeltme özelliklerini CO2 kaybı 

çökelme kinetiği ilişkileri açısından incelemiştir. ‘’Pamukkale alanındaki sıcak sular kaynaktan 

başlayarak kalsite doygun halde bulunmaktadır. Suyun bu özelliğine karşın traverten çökelimi 

kaynakta ve kaynağa çok yakın alanlarda gözlenememekte veya ihmal edilebilecek düzeylerde 

gerçekleşmektedir. Kaynakta ve kaynağa yakın alanlarda kinetik olarak engellenen traverten 

çökeliminin ancak kalsite olan doygunluğunun kaynaktaki değerinin 3-4 kat daha yüksek olduğu 

kesimlerde başladığı; 5-7 kat daha yüksek olduğu kesimlerde de en büyük değerine ulaştığı 

belirlenmiştir. Traverten teraslarının bulunduğu kesimlerde, teraslardaki türbilans olayı 

nedeniyle CO2 kaybının ani olarak artması sonucunda bu noktalarda kinetik engellenme 

yenilmekte ve kalsit çökelimi hızlanmaktadır. Öte yandan, terasların gerisinde suyun toplandığı 

havuzlarda bulunan katı tanecikler, burada kalsit çökelimi için birer çekirdek oluşturmaktadır. 

Bu nedenle havuzların da kalsit çökelimi açısından uygun ortamlar oluşturdukları belirlenmiştir. 

 Altunel (1996) tarafından Denizli havzasının kuzey kenarında yer alan Pamukkale 

travertenleri morfolojik özelliklerine göre beş kategoride sınıflandırılmıştır. Bunlar: 1-Teras tipi 

travertenler, 2-Sırt tipi travertenler, 3-Fay önü travertenleri, 4-Kendiliğinden oluşan kanal 

travertenleri ve 5-Aşınmış örtü travertenleridir. Bu beş kategoriden fay önü travertenleri, 

kendiliğinden oluşan kanal travertenleri ve sırt tipi travertenler; traverten oluşumu sırasına ve 

sonrasına ait tektonik özellikler içerdiklerinden tektonik açıdan önemlidirler. 

 Pentecost vd., (1997) tarafından Pamukkale traverteninin oluşumunda 

mikroorganizmaların etkisi araştırılmış olup, travertenlerin oluşumunda  alglerden 

Cyanobakteriler, Cholorophsialar ve diyatomeların etkili olduğu belirlenmiştir. 

Özkul vd., (2002) tarafından da Denizli havzasındaki travertenlerin petrografik özellikleri 

ve çökelme ortamları tanımlanmıştır (Şekil 71). Denizli havzasındaki Kuvaterner-güncel 

traverten oluşumlarında saha ve mikroskobik özelliklerine göre 9 litofasiyes tanımlanmıştır. 

Bunlar: 1-Kristalin kabuk, 2-Çalı, 3-Pizolit, 4-Sal, 5- Zarflı hava kabarcıkları, 6-Kamış, 7-

Litoklast, 8- Çakıllı traverten, 9- Eski toprak oluşumlarııdır. Ayırtlanan litofasiyesler çeşitli 

birliktelikler halinde yamaç, çöküntü, tümsek, sırt ve kanal çökelme ortamlarında çökelmişlerdir. 

Ayrıca bu ana çökelme ortamları kendi içlerinde alt ortamlara ayrılmıştır. Bazı traverten 

örneklerinden yapılan izotop analizlerine göre 
13

C izotop değerleri 0.35 ile 6.7 binde arasında; 
16

O değerleri ise –6.47 ile –15.1 binde arasında geniş bir dağılım sunmakta olup, litofasiyeslerin 

yapılarına ve ortamlarına göre izotopik anlamda bir gruplaşma ortaya çıkmaktadır. 

   

  



   

Çakır (1999) Batı Anadolu’da aktif normal faylar Kuvaterner yaşlı travertenlerin 

oluşmasında etkili olmuştur. Travertenlerin oluşumları fay segmentlerinin uç kısımlarında veya 

onların aralarındaki gerilmeli sıçrama zonlarında bulunmaktadır. Travertenlerin bu tür alanlarda 

depolanmasının sebebi kompleks genişlemeli deformasyonların var olduğu bu bölgedeki 

çatlakların büyük olasılıkla birbirine bağlı olmasıdır. Buradan aktif fay segmentlerinin uç 

kısımlarının belirlenmesinde Kuvaterner yaşlı travertenlerin araştırılmasının yararlı olabileceği 

sonucu çıkmaktadır. Segment uçlarında ve segmentler arasındaki sıçrama zonlarında açılma 

çatlaklarının uzun eksenlerinin konumları yerel gerilme rejiminin etkisi altındadır. Dolayısıyla 

bölgesel gerilme alanını belirlemeye yönelik çalışmalarda bu bölgelerdeki çatlaklardan 

yararlanırken dikkatli olmak gerekir. Grabenlerin kuzey sınırını teşkil eden ana faylar 

muhtemelen karbonatça zengin yer altı sularının yer yüzüne çıkmasında derin kanal görevi 

görmektedir. Ancak yeryüzüne yaklaştıkça sular genellikle, tavan bloku deformasyonu veya fay 

ucu deformasyonu olarak gelişen açılma ve diğer çatlak sistemleri boyunca yüzeye 

ulaşmaktadır’’. 

 İç Anadolu bölgesindeki iki traverten-tufa depositleri petrografik ve depolanma 

mekanizmaları açısından incelenmiştir. Bunlardan birisi Sivas’ın batısında bulunan Sıcakçermik 

traverteni, diğeri ise Kırşehir travertenidir.  

Sıcakçermik traverten çökelinin petrografik özellikleri (Tekin ve Ayyıldız, 2001) 

tarafından incelenmiştir: ‘’Sıcakçermik kaplıcası çevresinde tipik olarak güncel traverten 

çökelleri gözlenmektedir. Bu seviyeler çatlak sırtı organik birikim ve inorganik süreçlerin 

denetiminde gelişen kabuksu veya alabatr yapılı tatlı su karbonat çökelleridir (Mikro şelale 

çağlayan çökelleri, mikro taraça teras kümeleri ve minyatür göl yelpazeleri). Bu morfolojilerin 

arazi görünüşleri  ise eğrelti otu benzeri manganlı demirli bodur yapılar, silisli stromatolitler ve 

3-12 mm çaplı demirli pizoidler şeklindedir. Güncel traverten örneklerinin tamamı yarı özşekilli 

prizmatik tabular kristallerinden oluştuğu saptanmıştır. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) 

çalışmaları ile pisoidleri oluşturan kalsit kristallerinin kademeli büyüme özelliği gösterdikleri 

belirlenmiştir. Stromatolitik oluşumlarda ise ani soğuma ürünü olan düzenli çatlaklar ve 

bakteriyal aktivite işaretçisi olan bazı özel yapılar (yumrular, kürecikler, elipsoidler, çubuklar, 

filamentler ve bal peteği/üzüm salkımı demetleri vb.) da saptanmıştır. Bunlara ilaveten, ikincil 

erime boşlukları ve C0
2 

gaz çıkışı delikleri de aynı örneklerde gözlenmiştir. (Değişik tipteki 

traverten örneklerinde  yapılan duraylı izotop çalışmaları sonucunda 
13

C 6. 95 ile 8.09 binde 

arasında ve 
18

O –15.73 ile –16.76 binde değerleri elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler 

travertenlerin oluşumunda mikrobiyolojik aktivitenin yoğun olarak etkili olduğunu 

göstermektedir. Bu oluşumları yapan mikro canlıların ise literatürde belirtilen; Coccoid 

bakterileri, Pedomicrobium sp. türü delici oygulayıcı tomurcuk bakterileri, Beggatoa sp. ve 

Thiobacillus sp. gibi sülfür oksitleyici renkli bakteriler ve mavi-yeşil algler (Cyanobakteriler) 

olduğu düşünülmektedir. Diğer yandan ölçülen duraylı izotop sonuçları da sıcak su kaynağının 

meteorik kökenli olduğunu ve tortul çökelmesinin de birkaç on yıl içerisinde geliştiğine işaret 

etmektedir.’’ 

 Sivas batısındaki traverten oluşumlarının jeolojisi, yapı ve kaplama taşı olarak 

kullanılabilirliklerinin incelenmesi Ayaz ve Karacan (2000) tarafından yapılmış ve çalışmasında 

söz konusu traverten yataklarının; blok verme, renk ve desen, levhalar şeklinde kesilebilme, 

parlayabilme, mohs sertliği, suda dağılma dayanımı, Schmit sertliği, saydamlık, birim hacim 

kütlesi, özgül kütle, doluluk oranı, kütlece ve hacimce su emme, gözeneklilik, aşınma, tek 

eksenli basınç dayanımı, donma sonu tek eksenli basınç dayanımı, eğilme dayanımı, darbe 

dayanımı, dona karşı dayanım, don kaybı, açık hava tesirlerine dayanım, paslanma ve asitlere 

karşı dayanım gibi endüstriyel özellikleri ortaya konulmuştur. İnceleme sonucunda yöredeki 

travertenlerin özellikle yüzey kaplama taşı olarak kullanılabilecek iyi kalitede travertenler 

olduklarını belirtmiştir 

 Kırşehir traverteni ise oluşumu, mikroskobik özellikleri ve diyajenezi bakımından Atabey 

(2002a) tarafından incelenmiştir.  



Kırşehir merkezi Kuşdili ve Kayabaşında kuzeydoğu-güneybatı yönlü açılma çatlağı 

boyunca sırt tipi traverten ve tufa çökelleri yeralır. Traverten ve tufa sırtı yaklaşık 800 m 

uzunluğunda,10-30 m genişliğindedir. Çatlaktan çıkan kalsiyum bikarbonat ve minerallerce 

doygun sıcak yeraltı suyu, çatlağın duvarlarında ve her iki yanında sarı, turuncu, kahverengi, 

krem renkli traverten çökeltmiştir. Çatlak duvarlarında çatlağa paralel sık dokulu ve sert, 

laminalı ve ince tabakalı traverten kabukları çökelmiştir. Sırtın her iki yanında ise yamaç 

eğimine uygun tabakalı kabuklar, boşluklu, süngerimsi tufa özellikli çökelme gerçekleşmiştir. 

Sıcak su kökenli bu traverten ve tufa çökelleri içerisinde yaygın olarak çalı benzeri milimetre ve 

santimetre boyutunda mikroskopik yapılar bulunur. Bunlar, 1-Dendritik yapılar ile 2-Kristal 

demetleridir. Dendritik yapılar mikritik agregatlı, çalı kümesi, kamış demeti, ufak dal 

şekillidirler. Dallar arası kalsit kristallidir. Kristal demetleri ise bıçak şekilli, kaba kristalli, lifsi 

ışınsal  kristal yapılarıyla karakterizedir. Dendritik yapılar yaygın olarak çatlağın her iki 

yamacındaki laminalı kabuklarda ve mikroteras havuzlarında gelişmiştir. Kristal demetleri ise 

kimyasal çökelme ile gelişmiş olup, çatlak duvarlarına paralel laminalı kabuklarda bulunur. Lifsi 

kristallerin c-eksenleri boyunca prizmatik kristaller ve onlarında üzerinde super kristaller 

gelişmiştir.    

Toros dağları  kesiminde yer alan en önemli traverten kaynağı Antalya tufasıdır. Antalya 

tufası daha önceki çalışmalarda traverten olarak tanımlanmıştır. İnan (1985) tarafından bu 

travertenlerin özellikleri ve oluşumu irdelenmiştir. Pliyosen-Kuvaterner yaşlı travertenlerin, 

Antalya Ovasında 630 km
2
 lik bir alan kapladığı belirtilmiştir. Kalsiyum karbonat bileşimindeki 

travertenlerin, karasal ortamda ikincil çökelimin ürünü olduğu, oluşumunu günümüzde de 

sürdüren travertenlerin ortam koşullarına göre dört farklı tip gösterdiği, travertenlerin 

gözeneklilik, su emme ve geçirgenliğinin fazla olduğu ifade edilmiştir. Traverten olarak 

özellikleri verilen karbonat kayası tufa özellikleri göstermektedir. Dolayısıyla Antalya tufası 

olarak ifade edilmelidir. Masif ve bitki dokulu traverten tipleri taşıyıcı olmayan yapı malzemesi 

olarak ve toz kireç eldesinde kullanılabilir. 

Mut’un (İçel) kuzeydoğusunda bulunan Pliyosen-Kuvaterner yaşındaki traverten içinde 

oolit ve pizolit oluşumlarının varlığı Atabey (2002b) tarafından belirtilmiştir.  Mut’un 10 km 

kuzeydoğusunda Hacıahmetli köyünde traverten-tufa çökelleri vardır. Bunlar içinde ooid ve 

pizoid oluşumları yeralır. Oolit taneleri 2 mm den küçük, pizolit taneleri ise 2 mm ile 1 cm arası 

boyutlardadır. Bunlar yuvarlak ve elips şekillidir. Her bir oolit ve pizolit tanesi; merkezinde  

kırıntılı ya da  karbonat kum tanesi kökenli bir çekirdek ve bu çekirdeği saran laminalı 

konsantrik halkalardan oluşmuştur. Bu oluşumlar traverten içi  kovuk ve boşlukların tavanından 

damlayan suların tabanda gelişen çarpma havuzcuğu içinde taneleri karıştırmasıyla oluşmuştur. 

Cihanbeyli güneyindeki Boluk gölü çevresinde gelişmiş olan traverten konileri Erol 

(1967-1968) tarafından incelenmiştir. Cihanbeyli 10 km güneyinde, Boluk gölünün kuzeydoğu 

ucunda Ilıcapınar yayla çevresinde bir vadi tabanı düzlüğü üzerinde serpilmiş halde irili ufaklı 

birçok traverten tepesi bulunmaktadır. Bunların bir kısmı gölün içinde adacıklar halindedir. Erol 

(1967-1968) tarafından traverten olarak bahsedilen bu oluşumlar gölün kıyı zonunda oluşan tufa 

oluşumları olmalıdır. 

Bu lokalitelerden başka, ülkemizde tufa oluşumlarıyla birlikte, sırt tipi, teras tipi, şelale 

tipi travertenler, damlataşlar yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Konya (Cihanbeyli’de), Antalya, 

Van, Denizli, Adana, Mersin, Kayseri’de tufa oluşumları, Denizli, Sivas, Konya, Eskişehir, 

Kayseri ve Erzurum gibi bir çok yörede sırt ve şelale tipi travertenler bulunmaktadır. 

Pamukkale’deki tufa ve traverten oluşumları turizm açısından büyük önem taşımakta, beyaz 

renkleri, nispeten düşük gözenekliliği ve değişik morfolojileriyle estetik görünümler 

sunmaktadırlar. Kırşehir merkez, Karahayit (Denizli) ve Uyuz Çermik (Sivas), Karabük 

yörelerindeki farklı mineral içerikli yeraltısuları tarafından oluşturulan teras tipli çok renkli olan 

traverten oluşumları mevcuttur. Özüpek ve Çevik (1964), İnan (1985), Avşar (1989), Altunel ve 

Hancock (1993a, b),  Bayarı ve Kurttaş (1997), Altuğ (1997), Acarlar (1991), Çakır (1991), 

Ayaz ve Gökçe (1998) çalışmalarında Ceyhan, Kadirli, Yerköprü, Mersin,  Edremit, Çaldıran, 

Aşağı Süphan, Sıcak Çermik, Sarıkaya, Uyuz Çermik, Soğuk Çermik, Konya Cihanbeyli, 



Seydişehir, Eskişehir, Sızır ve Hınıs gibi yörelerdeki tabaka tipi travertenlerden 

bahsetmektedirler. Ancak buralardaki oluşumların büyük kısmı tufa çökelidir. Bunlar genellikle 

sarı, bej, beyazımsı, açık kahverenklerdedir. Bol gözenekli, kabuksu yapılı ve belirsiz 

tabakalanmalıdırlar. Karabük’de önemli traverten alanları bulunmaktadır. 

 

Tufa ve Travertenlerin  Bazı Mühendislik Sorunları 

Özellikle tufalar löslü çökeller, akarsu taşkın düzlüğü çökelleri, moloz akıntısı, ayrışmış 

zeminler, zayıf çimentolu karbonatlı zeminler gibi çökebilen zeminlerdendir  (Dipova ve 

Doyuran, 2003). Örnek olarak Antalya yerleşim alanı tufa üzerine kurulmuş olup, çökebilen 

zemin üzerinde bulunmakta, dolayısıyla zeminde ve bina temellerinde çökmeler olabilmektedir. 

Çökmeler tufa çökelinin bileşiminden, fiziksel özelliklerinden ve mekanik davranışından 

kaynaklanmaktadır. Antalya tufasının gözenekli, henüz pekişmemiş, taşlaşmamış kısımları 

bulunmaktadır. Tufa çökelimi algler ve bakterilerin fotosenteziyle sudaki CO2 basıncının 

düşmesiyle karbonat halinde oluşmaktadır. Oluşan tufa tatlısu-vadoz diyajenezine maruz 

kalmakta, çimentolanma, taşlaşma geçirmektedir. Yüzeye yakın alanlar zayıf çimentolu, 

mikrospar ve aragonit kristallerinden oluşmaktadır. Gözeneklilik oranı oldukça yüksektir. 

Çökme işlemi henüz taşlaşmamış, organik bileşimli çökelin ıslanmasıyla zayıf olan bağlarının 

kopmasıyla olmaktadır. Yeraltı suyu kirlenmesi, asit etkinliği ve karstik olaylar çökmeyi 

hızlandıran unsurlardır. 

 

Tufa ve Travertenlerin Endüstriyel Özellikleri 

Türkiye’nin değişik yerlerinde tufa ve traverten bulunmakta olup, bunlar yapı malzemesi, 

süs eşyası, mermer, çimento hammaddesi ve kireç imalinde kullanılmaktadır. Travertenlerin 

petrografik ve mineralojik özellikleri incelenmelidir. Petrografik özellikler kaplama taşı, yapıtaşı 

ve süs eşyası yapımında önemli olmaktadır. Petrografik incelemeler ocak yeri seçimi, blok 

verimliliği, levhalar şeklinde dilimlenebilme, cilalanıp parlayabilme, dayanım ve kullanım yeri 

seçimi yönünden çok önemlidir.  Tufa ve travertenlerin kimyasal bileşimleri onların endüstriyel 

hammadde olma kriterlerini vermektedir. Travertenlerin kimyasal bileşimleri genel olarak % 

44.57- 55.12 CaO, % 0.16-9.30 SiO2, % 0.26-3.36 Fe2O3, % 0.48-1.62 Al2O3 ve % 0.31-

1.45 MgO şeklindedir 

Ayaz ve Gökçe’ye (1998) göre Sivas yöresinde bulunan travertenlerin CaO içerikleri, 

Antalya, Denizli ve Eskişehir yörelerinde bulunan travertenlere göre daha düşük, buna 

karşılık SiO2 içerikleri ise çok yüksektir. Aynı fiziko-kimyasal özelliklerdeki yeraltı 

sularından oluşan travertenlerin farklı kimyasal bileşimler sergilemesi, çözünme 

bölgelerinin farklı jeolojik yapılar göstermesinden kaynaklanmaktadır. Travertenlerin genel 

kimyasal bileşimleri, çimento yapımı ve kireç imali için uygun özelliklerdedir.      

Travertenler  kaplama taşı, yapıtaşı, süs eşyası yapımı, çimento hammaddesi olma ve  

kireç imalinden başka  yol sergi malzemesi, bahçe süslemesi olarak ta kullanılmaktadır. 

Travertenlerin kaplama taşı, yapıtaşı, süs eşyası yapımında kullanılabilmeleri için belirli 

standartlarda olmaları gerekir. Bu alanlarda kullanılacak olan travertenler üzerinde; TS 699 

(TSE, 1987), TS 6809 (TSE, 1989), ISRM (1978, 1981) ve MTA (1966) gibi çalışmalarda 

önerilen testler uygulanmalı ve elde edilecek sonuçlar, TS 1910 (TSE, 1977 a) ve TS 2513 

(TSE, 1977 b)’de belirtilen kullanım şartları dahilinde yorumlanmalıdır. Buna göre 

travertenlerin; blok verme özelliği, gözeneklilik, suda dağılma dayanımı, renk ve desen 

özelliği, levhalar şeklinde dilimlenebilme özelliği, cilalanabilme ve parlayabilme özelliği, 

birim hacim kütlesi, özgül kütle, doluluk oranı, kütlece ve hacimce su emme oranı, sertlik, 

saydamlık, kalınlıkça ve hacimce aşınma kaybı, tek eksenli basınç dayanımı, don sonu tek 

eksenli basınç dayanımı, eğilme dayanımı, darbe dayanımı, dona karşı dayanım, dayanım 

anizotropisi, kimyasal bileşim, açık hava tesirlerine dayanım, asitlere karşı dayanım ve 

paslanma gibi özellikleri belirlenmelidir. Bu alanda yapılan tüm çalışmalar, travertenlerin 

özellikle gözeneklilik özelliğinin belirleyici rol üstlendiğini göstermiştir . Gözenek miktarı 



ve boyutlarının küçülmesi, başta dayanım olmak üzere hemen hemen tüm özelliklerin 

pozitif yönde sonuçlar vermesine neden olmaktadır. 

Travertenlerin bazı endüstriyel özelliklerinin kullanım standartları TS 1910 ve TS 

2513’de belirtilmiş olup,buna göre birim hacim ağırlığı en az 2.30 g/cm
3
, gözeneklilik en 

fazla % 12, atmosfer basıncında ağırlıkça su emme yeteneği en fazla % 7.5, dona karşı 

dayanım en fazla % 5, tek eksenli basınç dayanımı en az 350 kgf/cm
2
, eğilme dayanımı en 

az 30 kgf/cm
2
, darbe dayanımı en az 6 kg.cm/cm

3
 (kgf/cm

2
) ve sürtünmeden dolayı hacimce 

aşınma kaybı ise en fazla 15 cm
3
/50 cm

2
 olmalıdır (TSE, 1977 a; TSE, 1977 b).   

Uyuz Çermik (Sivas) sahasındaki travertenler, az ve çok küçük gözenekli albatr 

yapılı, diğerleri ise bol ve orta-iri gözenekli kabuksu yapılı travertenleri temsil etmektedir 

(Ayaz, 1998). Buna göre, yüzey kaplama taşı olarak kullanılan kabuksu travertenlerin; birim 

hacim kütleleri 2.34-2.56 gr/cm
3
, özgül kütleleri 2.58-2.72 gr/cm

3
, hacimce su emme 

oranları % 3.60-4.35, doluluk oranları % 87.8-95.20, gözeneklilikleri % 4.80-12.2, 

sertlikleri 2.9-4 mohs, hacimce aşınma kayıpları 6.97-11.61 cm
3
/50 cm

2
, tek eksenli basınç 

dayanımları 422-470 kgf/cm
2
, eğilme dayanımları 32.0-33.5 kgf/cm

2
 ve darbe dayanımları 

ise 6.4-7.6 kgf.cm/cm
3
 aralıklarında değişmektedir.               

Ayaz’a (1998) göre söz konusu travertenler, genel kimyasal bileşim ve petrografik 

özellikleri itibariyle çimento yapımı ve kireç imali için uygundurlar. Kireçtaşlarına göre 

daha yumuşak ve gevşek dokulu olduklarından öğütülmeleri kolaydır.  

Travertenlerde jeokimyasal özelliklerin ortaya konulması için Sr, Si, Al, Fe, Mg, Na, Ti, 

K, Mn, P, Pb, Zn, Cu analizleri gerekmektedir. Damar tipi travertenlerden alınan örneklerde daha 

çok stronsiyum, göl ile ilişkili taverten ve tufalarda Al, K, Ti, Fe  zenginleşmesi, buna karşın sırt 

ve damar tipi traverten örneklerinde ise Pb, Sb  baskın bulunmaktadır. 

Tufa ve travertenler çimento hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Çimento başlıca 

Ca, Si, Al ve Fe 'li bileşiklerin sinterleşme sıcaklığına kadar pişirilmesiyle elde edilen yarı 

mamul madde olan klinkere % 3-5 oranında jips karıştırılıp, çok ince öğütülmesiyle elde 

edilen hidrolik bir bağlayıcıdır.  Çimentonun ana hammaddesi kireçtaşı, marn, kil ve jipstir.  

Kireçtaşının öğütülmesi oldukça masraflı olduğundan daha kırılgan olan tufa ve 

travertenlerin kullanımı ekonomik olacaktır.  

Kireç sanayi için  yüksek CaO oranı aranır. % 90-95 oranında CaO içeren veya CaO 

oranı bu değerlere kadar zenginleştirilebilecek olan travertenler kireç imalinde kullanılırlar 

(Kırıkoğlu, 1990). Tufaların gözenekli  oluşu öğütmede kolaylık sağlamakta ve enerji maliyetini 

düşürmektedir.  
 

Doğal Anıt Ve Milli Parklar Kapsamında Tufa Ve Travertenler 

 

Kırık ve çatlaklara bağlı olarak yeryüzüne çıkan sıcak su kaynakları çevresinde oluşan 

travertenlerin çevresinde  bir çok medeniyet var olmuştur. Bunun nedeni travertenlerin 

işlenmeye, yontulmaya uygun olmaları ve yapı taşı, köprü, han, gibi çeşitli yapılarda kullanılmış 

olmalarıdır. Bu özelliklerinden dolayı traverten çevresinde genellikle tarihi yapıları görmekteyiz. 

Bunların bir çoğu koruma altına alınmıştır.Travertenler kültür ve tabiat varlıklarındandır.  

Tarih öncesi ve tarihi devirler boyunca bilim, kültür, din ve güzel sanatlara tanıklık 

etmişlerdir. 

Bunlar jeolojik devirlerde oluşmuş olup, tarih öncesi ve tarihi devirlere aittirler ve seyrak 

bulunmaları, özellikleri ve doğal güzellikleri bakımından korunması gerekli değerlerdir. 

Travertenler tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, 

yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent 

kalıntıları, önemli tarihi olayların cereyan ettiği yerlerdedirler ve korunmaları gerekir. 

Eşsiz doğa güzelliğinde olması ve oluşumu zor şartlarda gerçekleştiğinden ve bir çok 

medeniyetlere tanıklık etme özelliğinden dolayı Pamukkale travertenleri (Denizli) doğal sit alanı 

içerisine alınmış ve UNESCO tarafından  jeolojik ve kültürel koruma altına alınmıştır. 
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