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 Karasal karbonatlar  karst ve kaliş 

karbonatları, göl karbonatları, 

tufalar ve travertenlerdir.  

 

Tufa ve travertenler bir bölgenin hidrolojik yapısı, 

iklim ve mikrobiyolojik toplulukları, iklimsel 

deneştirmeler, yaşlandırmalar ve paleoortam 

hakkında bize önemli bilgiler sunarlar.  

 

Travertenlerin sıcak su kaynak çevresinde çökelmiş 

olmaları, mikroorganizma ve bakteri yaşamı için 

uygun ortamların oluşmasını sağlaması ve Dünya’da 

ilk yaşam izleri hakkında veriler sunması özellikleri 

bunların önemini bir kat daha arttırmıştır.  
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Tufa 

 

Bir göl veya kıyısı boyunca çökelen kalın, 

soğansı, yığışımlı olabilen, çözeltisinde 

CaCO3 taşıyan bir ırmak boyunca, sıcak ve 

soğuk kalkerli kaynak ağızlarında ince, 

yüzeysel, yumuşak, süngerimsi, hücresel 

veya gözenekli, yarı gevrek kabuklaşmış 

şekilde buharlaşma ile oluşan CaCO3 içeren 

kimyasal kökenli sedimanter kayaçtır. Algler 

veya bakterilerce çökeltilirler.  

 

Kısaca Tufa tüm soğuk ya da ılık tatlı su 

ortamında yaşayan algler ya da bakterilerce 

çökeltilen, gözenekli ve süngerimsi yapıdaki 

düşük Mg kalsit çökeltileri olarak tanımlanır.  
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Travertenler  

 

 Karstik ve hidrotermal kaynakların çevresinde, 

küçük nehirler ve bataklıklarda başlıca 

çimentolanmasıyla ve/veya biyokimyasal 

çökelimle oluşan kalsiyum karbonat 

birikimleridir. Travertenler çok sayıda boşluğun 

tamamının çimentolanmasıyla, yaygın olarak 

mavi-yeşil algler, yosunlar, hepatikler, böcek 

larva kabuğu üzerinde ve stromatolitler  şeklinde 

oluşabilirler. 
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Traverten terimi, travertenin yaygın olarak 

bulunduğu İtalya’daki Tivoli kasabasının eski Roma 

adı olan Tivertino’dan gelmektedir. Bu terim 

Roma’dan geçen ırmaktan alan Lapis Tiburtinus veya 

Tibur taşından türeyen Travertendir.  

 

Bu çökeltiler tufa, kalk tufa, kalker tufa, bitki 

tufası, karbonat kongresyonları, taşlaşmış yosun 

olarak anılmaktadır. Juilia (1983) göre Vaucheria 

tufası, Chironomid tufası, kaynak sinteri, kalsik 

sinter, sinter kabuğu gibi yerel adlar almışlardır.  

ABD, İspanyolca konuşan ülkeler ve günümüz 

Avrupasında ise tufa teriminin yerine traverten 

kullanılmaktadır. Genel anlamda travertenler; ince 

tabakalı, laminalı, çalı benzeri bakteri büyümelerine 

sahip, sert ve yoğun kristalli CaCo3 birikimleridir. 

Traverten dokusu suyun serinlediği alanlarda tufa 

dokusuna geçerler (Atabey, 2002). 
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El Örneği Özellikleri 

 

El örneklerinin en önemli özelliği yüksek 

gözenekliliğe sahip olması ve CaCO3 ile kaplı 

yüzeyin çeşitliliğidir. Bu özellikler traverten baraj 

fasiyesinde ve karst kaynaklarındaki 

travertenlerde gelişebilmektedir. Tufa 

barajlarındaki su akışı alg kolonileşmesine izin 

vermekte sonrasında ise hızla bitki döküntülerini 

biriktirmekte ve daha sonra da 

kabuklanmaktadır. Barajlarda sürekli su altında 

kalan alanlarda mavi-yeşil algler baskın 

durumdadır. Suyun sıçrama düzeyinde ise 

yosunlar egemendir. 
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Tufa 
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Tufa 
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Tufa 
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Farklı morfolojik CaCO3 yüzeyleri gösteren bir barajdan alınan 

tufa el örneği. m- Yosunlar, h- Hepatikler,  c - Mavi-yeşil algler  
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Traverten (Yellowstone) 
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Traverten (Pamukkale) 
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Tufa elörneği, üst kısım bitki yapılı, alt kısım detritik karakterlidir.  
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a: Oscillatoricae, v:Alg kolonili detritik kısım 
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Tufa ve Travertenleri Oluşturan 

Suların Sınıflaması 

 

Yüzeysel kökenli sular 

 Magmatik kökenli sular 

  Metamorfik kökenli sular 

  Formasyon kökenli sular 
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Suların sınıflaması (Öktü, 1980'den) 

Sıcaklıkların

a göre 

pH 

Değerlerine 

göre 

Sertlik 

Derecelerine 

göre (mg/lt 

CaCO
3
)  

Çözünmüş madde 

miktarlarına göre 

  Soğuk 

Sular             

(<20 C) 

 Termal 

Sular              

(>20 C) 

 -Ilık Sular   

   (20-37)  

 -Sıcak Sular   

  (38-42) 

 -Çok Sıcak 

Sular                 

(>42) 

Asidik  Sular  

            (pH<7) 

Nötr  Sular  

             (pH=7) 

Bazik  Sular  

            (pH>7) 

Yumuşak 

Sular  

      (0-60) 

OrtaSertSular 

    (61-120) 

Sert Sular  

    (121-180) 

ÇokSert Sular  

                 

(>180) 

Klorürlü Sular 

-Na klorürlü sular 

-Ca,Mg klorürlü 

sular  

Bikarbonatlı Sular 

 -Na bikarbonatlı 

sular 

 -Ca,Mg 

bikarbonatlı sular 

Karbonatlı Sular 

Sülfatlı Sular 

 -Na sülfatlı sular 

-Mg,Ca sülfatlı 

sular 
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Travertenlerin Oluşumunda Etkili Olan Suların 

Çözücülük Özellikleri 

Traverten oluşumuna neden olan kalsiyum (Ca) ve 

karbonatlı (CO3) çözeltilerin zenginleşmesinde; 

karbonatlı kayalar içindeki su dolaşımı, sıcaklık, 

basınç, pH, Eh ve suda çözünmüş CO2 gazı oranı 

önemli rol oynamaktadır. 

Kayacın gözenekleri içinde suların dolaşımlarının 

kolay olması çözünürlülüğü etkiler. Yavaş su dolaşımı 

daha çok çözünürlülüğe yol açmaktadır. 

 

Sıcaklık artışı sırasında ortalama 20 derecede 

elementlerin sudaki çözünürlülükleri artmaktadır. 

Özellikle evaporit minerallerinden jips ve anhidrit 

sıcaklık artışıyla daha fazla çözünür. Sweeting 

(1973)’e göre karbonat minerallerinin 

çözünürlülükleri sudaki CO2 in oranıyla ilgilidir. 
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CO2 arttıkça suların çözücü özellikleri artar. 

CO2 ılık ve soğuk sularda daha çok 

çözünmekte, sıcak sularda ise CO2 çözünmesi 

zorlaşmaktadır. Ford ve Cullingford (1976)’göre 

sıcaklık artışı karbonat minerallerinin 

depolanmasını hızlandırmakta, buna karşın 

çözünürlülüğünü azaltmaktadır.  

Kimyasal reaksiyonlar sırasında sıcaklık 

artmaktadır.  

Örneğin jipsin anhidrite dönüşümünde 42080 

Kal/mol enerji açığa çıkmakta ve dolayısıyla  

sıcaklık artmaktadır. 

 

 Faylar boyunca meydana gelen sürtünme 

sırasında, derinlere inildikçe sıcaklık 

gradyanının artması, volkanizma etkisiyle ve 

hidrotermal çözeltilerle karışma sırasında da 

sularda sıcaklık artışı olmaktadır. 
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Suların içerisinde serbestçe dolaşabildiği 

kayaçlarda, çözünürlülük litostatik basınç artışı 

nedeniyle zorlaşmakta, tersine azaldığında ise 

çözünürlülük kolaylaşmaktadır. 

 

Diğer bir etken suların pH ve Eh durumudur. Sulu 

çözeltilerin pH’ı 1 ile 14 arasındadır. Çözeltinin pH’ı 

7 den küçük olursa asidik, Ph’ı 7 den büyük olursa 

bazik ve pH’ı 7 ve dolayında olursa nötr olmaktadır. 

Sweeting (1973) göre yağmur suyunun pH’ı 4 ile 7 

arasında, ortalama 5.5 olup asidik özelliktedir.  

 

Kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, 

ribidyum, stronsiyum ve klor gibi bazı elementler pH 

değişiminden fazla etkilenmezler. 
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Eh ise ortamın yükseltgen ve indirgen olup olmadığını yani 

oksidasyon ya da redüksiyon olduğunu işaret eder. Eh sıfırdan 

büyükse yükseltgen, sıfırdan küçük olunca indirgen özellikte 

olmaktadır. Oksidasyon ortamında oksijenli bazı elementler 

kolayca çözünürlerken bazıları ise çökelirler. 

 

 Oksijence fakir ve demirce zengin yeraltı suları, yüzeye 

ulaştıkları anda hava ile temasa geçerek önce magnetite, sonra 

hematite ve en sonra da limonite dönüşürler. Bu şekilde bir 

dönüşümün izlerini traverten mostralarında demirce zengin 

traverten şeklinde görebiliriz. 

 

Sudaki çözünen gazlardan CO2, O2 ve H2S çözelti oluşumunda 

etkilidir. CO2 karbonat minerallerinin çözünürlülüğüne etkisi 

vardır. O2 bir çok elementin çözünürlülüğünü sağlar.  

 

H2S ise bakır, kurşun, çinko, gümüş, kadmiyum, uranyum ve 

molibden elementlerinin kükürt bileşikleri şeklinde traverten 

kayalarında çökelmesine yol açmaktadırlar. 
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Travertenleri Oluşturan Sulardaki CaCO3 ün Kaynağı 

Bünyesinde Ca ve CO3 içeren bileşiklerden, kalsiyumlu 

silikatlar, kalsiyumlu karbonatlar başlıca Ca kaynağını 

oluştururlar. CO3 kaynağı da yapısında CO3 iyonu bulunduran 

karbonat mineralleridir.  

Susuz karbonat mineralleri 

Kalsit (CaCO3)  

Aragonit (CaCO3)  

Manyezit (MgCO3)  

Siderit (FeCO3)  

Rodokrozit (MnCO3)  

Simitsonit (ZnCO3)  

Dolomit (CaMg(CO3)2)  

Ankerit (CaFe(CO3)2) 

Vitherit (BaCO3)  

Stronsiyonit (SrCO3)  

Serüsit (PbCO3) 

Sulu karbonat mineraller 

Malakit (CuCO Cu (OH)2  

 Azurit 2CuCO3. Cu (OH)2 

 Gaylussit (Na2Ca (CO3)2.5H2O,  

Trona (Na3H (CO3)2.2H2O 

Hidroçinkit 2ZnCO3. 3Zn (OH)2 
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Karbonat  minerallerinin kalsiyum bikarbonat  

oluşturması ve kaynak olabilme özelliği 

 

Mineral  

Adı 

Kimyasal  

Bileşimi 

Karbonikasit  

(H2CO3)  tepkimesi 

Travertenlerle  

İlişkisi   

Kalsit  CaCO3                                                                         Bol Ca(HCO3)2 oluşur.  

                            

Traverten için  en 

önemli CaCO3 

kaynağıdır. 

Dolomit                   CaMg(C

O3)2 

Bol Ca,Mg (HCO3)2  

oluşur. 

Önemli CaCO3 

kaynağıdır. 

Aragonit  CaCO3 Sınırlı Ca(HCO3)2 

oluşur. 

 CaCO3 kaynağı 

yönünden önemsizdir. 

Ankerit  

CaFe(CO

3)2 

Ca,Fe (HCO3)2  oluşur.  CaCO3 kaynağı için 

önemsizdir.  
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Traverten oluşumunda etkili olan karbonat minerallerinin özellikleri 

(Wilson, 1978; Hamilton vd. 1980; İnan ve Tanyolu, 1982) 

Özellikler  Kalsit Aragonit Dolomit 

Kimyasal   Bileşimi CaCO3 CaCO3 CaMg(CO3)2 

Kristal         Sistemi Trigonal Ortorombik Trigonal 

Özgül          Ağırlık  2.7 2.9 2.8 – 2.9 

Sertliği        (Mohs) 3 3.5 – 4 3.5 – 4 

Rengi Beyaz, renksiz; 

değişken 

Renksiz, beyaz, 

soluksarı; değişken 

Beyaz, pembemsi,  

renksiz,gri;değişk 

Parlaklığı Camdan toprağımsıya  

kadar değişken 

Saydam, yarı  

Saydam 

Saydam, yarı  

saydam 

Sudaki Çözünürlüğü 0.0143 M 0.0153 M <0.0143 M 

Sıcak asitteki 

çözünürlüğü 

Hızlı çözünür Hızlı çözünür Hızlı çözünür 

Soğuk Asitteki 

Çözünürlüğü 

Hızlı çözünür Hızlı çözünür Yavaş çözünür 

Oransal     Bulunuşu Çok yaygın Az yaygın Çok yaygın 

Oluşturduğu   Kayaç Kireçtaşı Kireçtaşı Dolomit 
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Travertenlerin Çökelmesinde Etkili Olan Faktörler 

 

Travertenelerin 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. 

Yeraltı sularındaki kalsiyum, karbonat ve 

karbonik asit konsantrosyonunun yükselmesiyle 

birlikte kalsiyumkarbonatın çökelmesi 

gerçekleşmektedir. 

Suda çözünmüş olan karbodioksit, basınç 

altındaki yeraltısularında önemli bir bileşendir. Kırık 

ve çatlaklardan yukarıya doğru çıkan karbodioksitli 

sular, yüzeye çıktıklarında basınç azalmasıyla 

bünyelerindeki karbodioksiti kaybederler. Bu 

durumda CaCO3 çökelimi yani traverten çökelimi 

gerçekleşir.  
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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 

özelliklerin gelişiminde etkili olur.  

  

Eh ve pH durumu suların bünyelerindeki 

mineralleri çökeltmelerinde önemlidir. Sülfürlü 

mineraller bazik ve yükseltgen 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. 
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Bunlardan başka bikarbonatça zengin suların, 

yeryüzüne yükselme hızlarındaki değişimi, akış 

hızları ve suyun miktarı traverten çökeltilmesinde 

önemli rol aynamaktadır.  

Topoğrafya travertenin çökelmesinde 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 (1979) a göre sıcaklığın 150 

derece olması halinde karbondioksit çözünürlülüğü 

artmakta, aksine  CaCO3 çökelimi azalmaktadır. 
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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 çökelimi suyun CO2 ve Ca uygun 

derişime ulaşmasını gerektirir. Fiziksel olarak CO2 

nin sıcaklık ve basınç bağıntısı ve biyokimyasal 

olarak fotosentez yoluyla denetlenen CO2 dir. 

CaCO3 çökelmesi için su içindeki CO2 nin azalması 

gerekir.  
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Fizikokimyasal ve biyokimyasal CaCO3 

kabuklanmaları 

 

 1-Karstik, 

 2-Traverten süreçleriyle olmaktadır. 

 

 Kalsiyum karbonat çökelimi  için suyun 

karbondioksit ve Ca+2 yönünden uygun derişimlere 

ulaşması gerektirmektedir. Değişimden en çok 

etkilenen karbondioksitin sıcaklık ve basınç 

bağlantısı ve biyokimyasal olarak fotosentez yoluyla 

denetlenen karbondioksittir.  

 

Kalsiyum karbonatın çökeltilmesi için sudaki 

karbondioksitin azaltılması gerekir. 
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Fiziko kimyasal veya biyokimyasal kabuklanma 3 halde 

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 sistem bitki topluluklarının  

kabuklanmasıyla ve bazen yaprak, gövde ve dal düşüşüne bağlı 

olarak akışın kesilmesiyle başlamaktadır. Havuzlarda kırıntılı 

çökel süreçleri kabuklanmayla birlikte olur. Çakıllar başlıca 

onkolitlerden ve taşkınların bozduğu barajların kırıntılarından 

oluşur. 

 

c-Bitki örtüsünün geliştiği göllerin litoral ortamında traverten 

gelişmektedir. Bu durumda travertenler akarsu ve göl 

çökelleriyle ara tabakalıdır. 

Dr.Esref ATABEY 



Çağlayanlar ve traverten barajlarındaki asılı kaynaklar ve 

şelalerdeki bitki örtüsünün kabuklaşmasıyla ilgili düşey ve 

düşeye yakın ve askıda duran laminalar. Havuz ve barajlarda 

şekillenen nehir kanallarının ve geçiş ortamlarının varlığıyla 

ilişkili yatay ve yataya yakın laminalar. İkinci durumda kırıntılı 

travertenler ile biyolojik kökenli traverten yatakları yatay 

olarak üzerlenir. 

 

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 oluştururlar. 
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Mikroorganizmaların etkisi 

 

Traverten depolanma sürecinde mikroorganizmaların 

denetimi oldukça etkilidir.  

Mikroorganizmalar fotosentez sonucunda ortamdaki CO2 

basıncını düşürmekte, bu sayade ortamın pH ını düşürerek bazik 

olmasını sağlamakta ve sonucunda da CaCO3 ün depolanmasına 

neden olmaktadır. 

 Ayrıca mikroorganizmalar doğrudan CaCO3 üreterek 

parçaları birbirine tutturma işleviMikroorganizmalar (bakteriler), 

CaCO3 çökelimine direkt karbonat üretip parçaları birbirine 

tutturarak veya ortamdaki CO2’i kullanıp pH’ı düşürerek önemli 

katkıda bulunurlar.  

Travertenlerin çökeliminde özellikle bitki mikroorganizmaları 

etkili olurlar. Bunların başında algler gelir. Algler; mavi-yeşil 

algler (Cyanophceae), yeşil algler (Chlorophyceae), sarı-yeşil 

algler (Chrysophyceae), kırmızı algler (Rhodophyceae), 

kahverenkli algler (Phaecophyceae) ve diyatomelerdir 

(Bacillariophyceae).  

Travertenler içerisinde mavi-yeşil algler, yeşil algler ile 

diyatomeler yaygın olarak bulunur.   
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Chara alg 
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Mavi-yeşil algler (Cyanophceae), sığ sularda 

oluşan karbonat zeminin biyolojik olarak tahrip 

edilip delinmesi, oyulması ve duraylı bir 

çökelmeye zemin hazırlayarak çökelme hızının 

arttırılmasında, diğer mikroorganizmalara besin 

sağlanmasında, stromatolitik ve onkolitik 

şekillerin oluşmasında önemli rol oynarlar.  

 

Mavi-yeşil algler, travertenlerin çökelimi 

sonrasındaki erken diyajenez evresinde ortamda 

bulunurlarsa karbonat bileşenlerini çoğunlukla 

mikritikleştirir ve ilerleyen süreçte travertenleri 

parçalayarak ufalandırırlar (Bathurst, 1975).  
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Tufa-Traverten oluşumunda rol oynayan CO2 ve Ca iyonlarının değişimini gösteren diyagram. 

 Sıcaklık, türbilans, bitki etkinliği CaCO3 çökelimini denetlemektedir (Julia, 1983). 
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Her hakkı saklıdır. Lütfen kaynak göstermeden alıntı yapmayınız. 

Resim, şekil ve yazıların kısmen ve tamamen kaynak göstermeden  

alıntı yapıldığı tesbit edildiğinde, alıntı yapan hakkında   

hukuki işlem yapılacaktır. 
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