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Gelibolu Yarımadası'ndaki iki ana kayanın
organik jeokimyası ve kil mineralleri ile
incelenmesi
An Investigation With Organic Geochemical And Clay Minerals Of Two Source Rocks In Gelibolu
Peninsula

MEHMET ÖNAL, Dokuz Eylül Univ., Müh. Mim. Fak., Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Bornova İzmir.

ÖZ: Gelibolu Yarımadası'ndaki Erken Eosen ve Orta-Geç Eosen yaşlı fliş nitelikli ince taneli tortul ka-
yaların ana kaya olanakları araştırılmıştır. Her iki fasiyes, değişik düzeylerinde kumlu, çamurlu, killi
ve normal fliş karakteri gösterir. İnce taneli kayaçlar (kiltaşı ve çamurtaşı), toplam tortul kaya kalın-
lığının yaklaşık % 80'ini oluşturur. Ana kaya niteliği taşıyan toplam tortul kalınlığı 2000 m kadar-
dır. Ölçülen stratigrafi kesitlerinden alman kiltaşı ve çamurtaşı örneklerinin organik jeokimyasal pa-
rametreleri ile kil mineral parajenezleri incelenmiştir.

Saz Üyesi toplam organik karbon (TOK) ve çözülebilir organik madde (ÇOM) verilerine göre ana
kaya olabilirlik sınırında, Karaağaç Üyesi ise değildir. Saz Üyesi vitrinit yansıması (Rm) değerine gö-
re genç, Karaağaç Üyesi ise olgun aşamadadır. Saz ve Karaağaç Üyeleri'nin mevcut organik madde
bileşenlerine göre az-orta değerde petrol ve gaz üretebilecek nitelikte oldukları söylenebilir. Saz Üyesi
illit kristallik derecesine göre ankimetamorfizma ve metamorfizma, Karaağaç Üyesi ise diyajenez aşama-
sındadır.

Saz ve Karaağaç Üyeleri'nde saptanan kil mineralleri ve bunların polimorflan her iki birimin yak-
laşık 30004700 metrede diyajenetik koşullardan etkilendiğini belirler.
ABSTRACT : Early Eocene and Middle-Late Eocene flysch like fine grained sedimentary rocks in Geli-
bolu Peninsula were studied for their source rock possibility. Both facies consist of sand, mud, clay
and normal flysch within different horizons. Fine grained rocks (claystone and mudstone) comprize
% 80 of the total thickness of the sedimentary rocks. Organic geohemical parameters and clay minerals
paragenesis of the claystone and mudstone obtained from the measured stratigraphic section were in-
vestigated. According to the total organic carbon (TOC) and extractable organic material (EOM) data
Saz member may probably be considered as a source rocks however Karaağaç member may not be
the source rock. According to the vitrinite reflectance (Rm) data Saz Member rang young state and
Karaağaç Member rang mature state. Oil and gas with low to awerage quality may be produced from
them. According to the illite kristalinite index data Saz Member rank anchimetamorphism and meta-
morphism and Karaağaç Member is in the diagenetic stage.

The clay minerals in the Saz and Karaağaç Members and their polimorphes indicated that tho-
se sediments may have been subjected to diagenesis at deepths between 30004700 meters.

GİRİŞ
Gelibolu Yarımadası, petrol ve gazlı olduğu bi-

linen Trakya Tersiyer tortul havzasının güneybatı bö-
lümünde yeralır. Çalışma alanında, Geç Kretase-Pa-
leosen yaşlı temel kayalarını üstleyen 5000-6000 met-
relik Tersiyer tortul istifi görünü vermektedir. Trak-
ya Havzası için bu görünü iyi bir başvuru yeridir.
Yaklaşık 2000 metrelik ince taneli fliş tipi tortul
kayalar bulunmaktadır. Bu tortulların ana kaya ni-
telikleri çalışmanın konusunu oluşturur. Sunulan bu
çalışma, doktora çalışmamın bir bölümünü kapsar.

Çalışma alanı, Gelibolu Yarımadasının orta bö-

lümünde, ve Çanakkale H 1 6 —b 2 , b 3 ; H 1 7 — ax, a4 paf-
talarında yeralmıştır.

Gelibolu yarımadası, birçok kişi ve kuruluş ta-
rafından daha çok petrol jeolojisi amaçlı olarak ça-
lışılmıştır (Sfondrini, Druitt ve Holmes, 1961; Ünal,
1967; Shel, 1969; Saltık, 1972; Kellog, 1973; Önem,
1974 ve Saner, 1980). Özellikle T.P.A.O. ve M.T.A. bu
yöreye çok önem vermiş ve T.P.A.O. 1974 yılında iki
petrol arama sondajı yapmıştır.

Bu çalışma, başlıca iki aşamada gerçekleştiril-
miştir: İlk aşamada, detay jeolojik harita alımı ve
stratigrafik kesit ölçümü yapılmıştır. Saha gözlem-
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leri sırasında tanımlayıcı ana kaya özellikleri; koyu
renk, organizma bolluğu, küçük tane boyu (kiltaşı
ve çamurtaşı), piritin varlığı ve gözeneklilik özellik-
leri (Levorsen, 1967) gözetilerek numuneler derlen-
miştir. Ayrıca bu düzeylerin yanal ve düşey fasiyes
değişimleride belirlenmiştir. îkinci aşamada; ince ta-
neli tortul kayaların organik jeokimyasal paramet-
releri ile kil mineral paraj enezleri incelenmiştir.

Çalışmanın son aşamasında, fliş tipi tortulların
ana kaya içerikleri yorumlanmıştır.

STRATİGRAFİ

Çalışmanın konusunu oluşturan Erken Eosen
yaşh Saz ve Orta-Geç Eosen yaşlı Karaağaç Üyele-
ri'nin bölgedeki Tersiyer tortul istifi içindeki yeri
Şekil - l'de ve basitleştirilmiş jeoloji haritasındaki
yayılımı Şekil -2'de gösterilmiştir. Bölgenin genel
jeolojisi ayrıca yayınlanacaktır.

Kumtaşj, çamurtası, çakılta$ı
(Sandstone,mudstone, conglo-
merate

Şekil 1 : Çalışma alanının genelleştirilmiş stratig-
rafi istifi.

Figure 1 : Columnar section showing stratigraphic
of the study area.

Saz Üyesi

Tanımı: Saz Üyesi adı, bu çalışmada, iyi pekleş-
miş kumtaşı-çamurtaşı ardalanması, bir örnek çamur-
taşı ve yersel bir çakıltaşmdan oluşan bir istif şek-
linde tanımlanmıştır.

Saz Üyesi'nin tipik kesiti Saz Limanı ile Kara-
burun Tepe arasında yeralır. Birim Saros Körfezi
kıyısına paralel KD-GB gidişli bir yayılım gösterir.
İstifin büyük bir bölümünün litolojik ve sedimen-
tolojik özelliklende Saz Limanı'nda görülür.

Litoloji: Birim alttan üste doğru yanal ve düşey
geçişli iki farklı düzeye bölünmüştür: (1) düzenli
kumtaşı-çamurtaşı ardalanması ve bir çakıltaşı, (2)
bir örnek çamurtaşı.

Kumtaşları, başlıca yeşil, iyi pekleşmiştir. Kat-
manlanma yanal olarak sürekli veya süreksiz düz-
gün olup 1-80 cm arasında değişir. Kumtaşları, or-
ta-kötü arası boylanmış litikvake bileşimindedir. Ça-
murtaşı ile düzenli ardalanmalı olan kumtaşı kat-
manları, Bouma (1962) istifindeki Ta-e bölümlerinin
tümünü veya bir kısmını kapsar.

Çamurtaşları, genellikle yeşilimsi gri, iyi pekleş-
miş, lamina ile masif arasında değişen katmanlıdır.
Birimin üst düzeylerinde yeralan çamurtaşları yap-
raklanma ve küresel ayrışma şeklinde ikincil şekil-
ler taşır. Çamurtaşları yersel olarak da kömürleşmiş
bitki kalıntıları içerir.

Çakıltaşı, yeşilimsi gri, iyi pekleşmiş, 1,37-1,97 m
arasında yanal değişim gösteren masif katmanlı, or-
ta-kötü arası boylanmış ve tane değişimsizdir. Ça-
kıllar, genellikle 8-30 cm büyüklük sınırları içinde,
köşeli ve orta yuvarlaklaşmıştır. Çakıltaşı polijenik
bileşimde olup, tipik bir olistostromdur.

Stratigrafi İlişkisi: Saz Üyesi alttaki Başoğlu
Üyesi ile üstteki Tayfur Formasyonu'na düşey ve ya-
nal geçişlidir. Aynı birim Foça Burnu'nda Lort Ki-
reçtaşı'nı düşük açılı uyumsuzlukla örter. Birimin
toplam tortul kalınlığı 700-800 m kadardır.

Yaş : Saz Üyesi'ni oluşturan kumtaşı ve çamur-
taşı fosil kapsamamaktadır. Üstteki ve alttaki birim-
lerin yaşı gözetildiğinde, Saz Üyesi için Erken Eosen
yaşı öngörülebilir.

Yorum : Gelibolu Yanmadası'nı Erken Eosen'de
etkileyen ve Saz Üyesi'nin çökelmesine neden olan
transgresyonla Trakya Havzası oluşmaya başlamış-
tır.

Birime ait tortullar Dzulynski ve Smith (1964)
fliş tanımına uyar. Saz Üyesi alt ve üst düzeylerin-
de normal, orta düzeylerinde ise çamurlu fliş karek-
teri gösterir. Flişi oluşturan türbidit tortullar, Mutti
ve Ricci-Lucchi (1972) sınıflamasına göre yersel C,
egemen olarak da D astfasiyesini yansıtır. Walker
(1976) ölçütlerine göre alt ve üst düzeyler yakınca,
orta düzeyler ise uzakça türbiditleri yansıtır. Saz
Üyesi, yukarıdaki veriler çerçevesinde, deniz altı or-
ta ve dış pelajik derin düzlük) yelpaze alanlarında
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durulmuştur. Saz Üyesi oluşum koşulları yönünden
tipik bir Eu-Jeosenklinal ürünüdür.

Karaağaç Üyesi

Tanımı : Karaağaç Üyesi adı, ilk olarak, Önem
(1974) tarafından verilmiştir. Birim, bu çalışmada,
egemen olarak kiltaşı, yersel kumtaşı, kırıntılı kireç-
taşı, çakıltaşı, tüfit ve çamurtaşmdan oluşan bir is-
tif şeklinde tanımlanmıştır. Andezit ve Dasitik lav
akmaları birimin değişik düzeylerinde yeralır.

Birimin tipik kesiti Karaağaç Deresi'nde yer-
alır. Karaağaç Üyesi Gelibolu Yarımadasında KD-GB
gidişli bir yayılım gösterir. ^

Litoloji : Karaağaç Üyesi, alttan üste doğru ege-
men kaya bileşenlerine göre yanal ve düşey geçişli
üç farklı düzeye ayrılır: (1) kumtaşı arakatmanlı kil-
taşı, (2) çakıltaşı, kırıntılı kireçtaşı ve tüfit arakat-
kı ve arakatmanlı kiltaşı, (3) çakıltaşı arakatmanlı
kumtaşı-kiltaşı düzenli ardalanması.

Kiltaşı, yeşil, iyi pekleşmiş, lamina ile masif ara-
sı katmanlı, yersel düzlemsel laminalı olup orta dü-
zeylerde kil şeyi niteliğindedir.

Kumtaşları, açık yeşil, iyi pekleşmiş, orta-kalın
katmanlı ve litikvake bileşimindedir. Kiltaşı ile dü-
zenli ardalanmalı kumtaşı katmanları Bouma (1962)
istifindeki Ta-e bölümlerini tümüyle veya bir par-
çasıyla taşır. Kumtaşları, küresel ayrışma, tortul-
laşmayla yaşıt ufarak faylar, kıvrımlarıma ve kay-
ma gibi ikincil yapılar kapsar.

Çakıltaşları, kahverengimsi yeşil, çok iyi pekleş-
miş kötü boylanmış, kaim masif katmanlı ve polije-
nik bileşimlidir. Çakıltaşı katmanları oygu-dolgu,
derecelenme ve uzun eksen yönlenmesi gibi yapılar
kapsar.

Kırıntılı kireçtaşları, grimsi kahverengi, iyi pek-
leşmiş lamina ile ince arası katmanlı, iyi boylanmış
biyokalkarenit ve biyokalkrudittir. Kırıntılı kireç-
taşları, başlıca alg, mercan ve çeşitli kavkı parça-
larından yapılı olup, Karaağaç Üyesi'ni altlayan re-
sifal nitelikli Kozlutepe Kireçtaşı'nm yamaç önü dö-
küntü fasiyesine karşılık gelir ve türbiditik nitelik
taşır.

Tüfit, beyazımsı sarı, iyi pekleşmiş, orta-masif
katmanlı litiktüfittir ve derecelenme ile düzlemsel
laminalanma gibi yapılar kapsar.

Stratigrafi ilişkisi : Karaağaç Üyesi, alttaki Koz-
lutepe Kireçtaşı ve üstteki Kabasal Üyesi'ne yanal
ve düşey geçişlidir. Birimi oluşturan kumtaşı ve ça-
kıltaşları kuzeydoğuya doğru kabalaşır ve katman
kalınlıkları artar.

Yaş: Karaağaç Üyesi saptanan fosillere göre
Orta-Geç Eosen yaşındadır. (Önal, 1984).

Yorum: Birimi oluşturan tortullar Dzulynski ve
Smith (1964), fliş tanımına kısmen uyar. Birimin alt
ve orta düzeyleri killi, üst düzeyleri ise kumlu fliş
benzeri özellik gösterir. Fliş benzeri fasiyesi oluştu-
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ran türbiditik tortullar, Walker'a (1967) göre yersel
yakınsak, egemen olarak uzakça türbiditleri, Mutti
ve Ricci-Lucci (1972) sınıflamasına görede C ve D
astfasiyeslerini yansıtır. Karaağaç Üyesi yukarıdaki
veriler çerçevesinde yelpaze alanı ve derin pelajik
düzlüklerde çökelmiştir.

Organik Jeokimya Analizleri

Çalışma alamndan derlenen kiltaşı ve çamurta-
şı örneklerinin organik özellikleri Federal Alman-
ya'da Bundesanstalt für Geowissenshaften und
Rohstoffe, Hannover (Jeoloji ve Hammaddeler Araş-
tırma Kurumu)'da Dr. H. Wehner tarafından yapıl-
mıştır. Analizler için Saz Üyesi'nden 8, Karaağaç
Üyesi'nden ise 3 örnek kullanılmıştır.

Toplam organik karbon miktarı WR-12 LECO
otomatik karbon analiz aleti, kükürt miktarı, LECO
tipi yarı otomatik analiz aletinde yapılmıştır. Or-
ganik madde çözünürlüğü Soxhlet düzeni ile saptan-
mıştır. Maseraller ve vitrinit yansıması, hazırlanan
parlak kesitlerdeki maseral bollukları, ışık yansıt-
malı mikroskopta, yağ immersiyon yardımıyla göz-
lenmiştir. Vitrinit yansımaları ve fluoresans özel-
likleri, monokromatik ışık kaynaklı, opak prizmalı
ve ışık yoğunlâştırıcı kaynak içeren, ışık yansıtmalı
mikroskopta incelenmiştir.

Organik Jeokimya İle Ana Kaya Belirlenmesi

Son zamanlarda elde edilen jeokimyasal analiz
sonuçlarının ışığında büyük bir araştırma grubu ta-
rafından, petrolün organik kökenli olduğu ve organik

Şekil 3 : Saz ve Karaaç Üyeleri'nde ölçülen vitrinit
yansıma değerlerine göre petrol oluşum
zonları. Şekil Tissot (1971-1974); Sokolov
(1969); Karsev (1971) ve Urban (1975)'den
derlenmiştir.

Figür© 3 : Oil formation zones according to the vitri-
tine reflectance measuring at the Saz and
Karaağaç Members. Figure contributed
from Tissot (1971-1974); Sokolov (1969);
Karsev (1971) and Urban (1975).
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maddenin termal dönüşümü sonucu oluştuğu görü-
şündedirler (Hunt ve Mainer, 1954; Philippi, 1965;
Tissot ve diğerleri, 1971). Kayalar içmdeki organik
maddenin yaklaşık % 90 kadarı organik çözücülerde
erimeyen kerojen, % 10 kadarı ise organik çözücü-
lerde eriyen bitümden oluşmaktadır (Tissot ve diğ.,
1971).

Sevilerden oluşan ana kayalarda, organik madde
için % 1 ve toplam organik karbon için ise % 0,50
değeri en düşük limittir (Ronov, 1958).

İlk ürün ağır yoğuşumlardır, yani ağır petroller-
dir. Olgunlaşma devam ettikçe ağır moleküller par-
çalanır ve daha hafif yoğuşumlar oluşur. Bu işlem
olgunlaşma olarak adlandırılır ve olgun tortullar
petrol ve gaz için ana kaya potansiyeline sahiptir
(Philippi, 1965; Tissot ve diğ., 1971; Durand ve Espi-
talie, 1973, Şekil-3).

Daha derinlerde ışınsal işlemler sadece metan
gazının oluşumunu gerçekleştirir ve bu safhada, ana
kayaların yalmz kuru gaz potansiyeli vardır. Yakla-
şık olarak 149° C sıcaklık ve 3500 m derinlikte orga-
nik metamorfizma başlar (Stamplin, 1969).

Bu sonuçlara göre, yeterli organik madde içeren
kayaların petrol oluşturabilmesi için bunların belirli
bir derinlikte ısı ve basınç etkisi altında kalmaları
gerekmektedir.

Yapılan çalışmalara göre bir ana kayadaki pet-
rol oluşumu şunlara bağlıdır: (1) organik madde
miktarı, (2) organik madde türü, (3) organik madde-
nin olgunluğu.

0 01 0.2 03 04 OS 0 6 07 0-8 0 9
(A)

Toplam organik karbon % si
(7e of Total organic carbon)

Şekil 4 : Toplam organik karbon miktarı ve dağı-
ğılımı.

Figure 4 : Abudance of total organic carbon and its
distribution.

Bu nedenle, organik jeokimyasal araştırmalar
bu üç tür temel parametrenin saptanmasını amaç-
lar. Bunlardan başka, bir ana kaya içerisindeki bi-
tüm miktarı ve bileşiminin saptanması, bitümlerin
doymuş, doymamış bileşenlerine ayrılmasıda ana
kaya potansiyelinin saptanmasında yardımcı olur.

Çözülebilir organik madde miktarı (ÇOM) ana
kaya sınıflaması için önemli bir parametredir. Her
gram için 150 ppm'den az ÇOM değerli kayalar iyi
bir ana kaya olamazlar (Philippi, 1965).

Kömürün önemli bir organik maddesi olan vit-
rinitin yansıma (Rm) derecesi metamorfizma ile art*
maktadır. Diyajenez safhasında vitrini tin yansıma
derecesi % 0,5'dir. Bu safhada organik maddeler pet-
rol üretecek olgunluğa erişmemişlerdir. İkinci safha
kataj enezdir. Kataj enez aşaması % 0,5;ten % 2'ye
kadar uzanır. Petrol oluşumu % 0,5 ile % 1,3 arasın-
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da olmaktadır. % 1,3 ile % 2 arasında ıslak gaz zonu
bulunmaktadır. Metajenezin alt sınırı % 4'dür. Bun-
dan sonra metamorfizma gelmektedir (Sokolov, 1969;
Tissot ve diğ., 1971; Urban, 1976).

Kerojen kimyası ve kerojenin mikroskop ince-
lemeleri liptinit grubunun hidrojence zengin I'citür
keroj enlerde, vitrini t grubunun ise oksijence zengin
IIFcütür kerojenlerde çoğunlukta olduğunu göster-
mektedir (Tissot ve Welte, 1978). Bu nedenle, liptinit-
ce zengin organik madde başlıca petrol oluşturmaya,
vitrinitce zengin organik madde ise başlıca doğal
gaz oluşturmaya elverişlidir. İnertinit grubu mase-
rellerin ise çok az doğal gaz oluşturdukları bilinmek-
tedir.

Saz Üyesi'nden alman çamurtaşı örneklerindeki
toplam organik karbon (TOK) miktarı % 0,37-0,62
arasında değişmektedir (Çizelge 1). Bunların ortala-
masıda °/o 0.48'dir (Şekil - 4A). Örneklerdeki çözüle-
bilir organik madde miktarı (ÇOM) 116-226 ppm
arasında değişmektedir (Çizelge 1). Bunların ortala-
masında yaklaşık 161 ppm kadardır (Şekil-5). Bu
örneklerdeki kükürt değeri % 0,15-0,42 arasında,
vitrinit yansıması (Rm) ise % 0,48 - 0,46 arasındadır.

Karağaç Üyesi'nin kiltaşlarmdan alman örnek-
lerdeki toplam organik karbon (TOK) miktarı °/o 0,26 -
0,44 arasında değişmektedir (Çizelge 1). Üç örneğin
ortalama toplam organik karbon değeri % 0,35 'dir
(Şekil -4B). Bu örneklerdeki toplam çözülebilir or-
ganik madde miktarı 83 -143 ppm arasındadır (Çi-
zelge 1). Bu örnekteki kükürt değeri % 0,01-0,11 ara-
sında vitrinit yansıması ise % 0,51 - 0,53 arasındadır
(Çizelge 1).

Bunlardan başka, Saz ve Karaağaç Üyeleri'nde
az-orta miktarda liptinit ve inertinitede rastlanmış-
tır.

Saz Üyesi'nden 8, Karaağaç Üyesi'nden de 3 olmak
üzere toplam 11 adet çamurtaşı ve kiltaşı örnekleri
alınmıştır. Derlenen örneklerin kil mineral analiz
yöntemleri Önal ve Yılmaz (1983)'de belirtilmiştir.

Kil Mineral Parajenezleri

Erken Eosen yaşlı Saz Üyesi ile Orta-Geç Eosen
yaşlı Karaağaç Üyeleri'nden 2JJ, ve daha düşük tane
boylu franksiyonlarda saptanan kil mineralleri koren-
sit, illit ve sedimanter klorittir (Önal ve Yılmaz,
1983).

Kil Mineralleri ile Ana Kaya Belirlenmesi

Tortul havzaların jeokimyasal gelişimini ortaya
koymada ve petrol kaynakları olarak kayaların po-
tansiyelini incelemede uzun yıllardan bu yana kulla-
nılagelmiştir. Birçok araştırıcı simektitin illite dönü-
şümünde hidrokarbon üretimi ile çok iyi değerlendi-
rilebilen bir su kaybı işlevinin yeraldığmı belirtmiş-
lerdir (Weaver, 1960; Perry ve Hower, 1972; Foscolos
ve Kodama, 1974). Yazarlara göre bu dönüşüm işleyi
150°C'den daha düşük sıcaklıklarda olur ve büyük
oranlardaki su üretimi ile sonuçlanır. Derince gömü-
lü tortullar içinde yeralan 150°C'deki sıcak su büyük
miktarlarda hidrokarbonun çözünmesini sağlar. Mont-
morilonitin illite dönüşümü hidrokarbon oluşumu
için büyük oranlarda ve yeterli sıcaklıkta su oluşu-
mu ile sonuçlanır (Perry ve Hower, 1972; Moort, 1971).
Oluşan bu suyun pirimer petrol göçünde oldukça
önemli olduğu bilinen bir gerçektir.

Düşük dereceli metamorfizma olaylarında yer-
alan şey İlerin x-ışm difraktometrik analizleri, bun-
ların metamorfizma derecesinin belirlenmesinde kul-
lanılabilir.

Kil Analizleri

Çalışma alanından derlenen kiltaşı ve çamurtaşı
örneklerinin kil mineral analizleri Dokuz Eylül Üni-
versitesi Jeoloji ve Maden Mühendisliği Bölümleri
Laboratuvarları'nda yapılmıştır. Bu analizler için
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Çizelge 2 : İllitlerin karakteristik mineralojik ve
kimyasal parametreleri (Önal ve Yılmaz,
1983'den).

Table 2 : Characteristic mineralogical and chemical
parameters of illites (from Önal and
Yılmaz, 1983).

Kristalinite indeksi ile metamorfizma derecesini
belirlemek olasıdır. Gömülme ile kristalinite indeksi
azalırken keskinlik oranında artış görülür (Foscolos
ve Kodama, 1974). Donoyer deSegonzac (1969)'m sı-
nıflaması ile bir kıyaslama yapıldığında, illit kristal-
lik derecesine göre, Saz Üyesi'nin ankimetamorfizma
ve metamorfizma, Karaağaç Üyesi'nin ise Diyajenez
zonunda yeraldığı görülür (Şekil-6). Bu durum vitri-
nit yansıması (Rm) değerleri ile de çakışmaktadır
(Şekil-3). Yalnız bir değer bunların dışında kalmak-
tadır. Bu illitin de daha yaşlı birimlerden türediği
söylenebilir. Bundan başka 2 m polimorf yüzdesinin
gömülme derinliği ile arttığı görülür (Maxwel ve Ho-
wer, 1967). Karaağaç Üyesi'nden Saz Üyesi'ne doğru
2 m polimorf yüzdesi artmaktadır (Çizelge 2). Yazar-
lar 2 m illit yüzdesinin 1250 m ile 4600 m arasında
% 41'den % 79'a yükseldiğini belirtmişlerdir. Ayrıca
gömülme derinliğinin artışı ile illit 2 : 1 simektit ka-
rışık tabakalı kil içindeki illit yüzdesinde de önemli
oranda artış görülür. Örneğin petrol göçünün, yani
birinci dehidrastyon fazının bitimi ve ikinci dehid-
rasyon fazının başladığı gömülme derinliğinde (2000
m ve eşdeğeri sıcaklık 00 °C) illit (2:1) simektit karı-
şık tabakalı kil içindeki illit oranı °/o 40 iken göçün
tamamlandığı gömülme derinliğindeki (3300 m ve eş-
değer sıcaklık ~ 140X) illit oranı °/o 70'den % 80'e
yükselmektedir (Foscolas ve Kodama, 1974).

SONUÇ ve TARTIŞMALAR

Saz ve Karaağaç Üyeleri'nden alman çamurtaşı
ve kiltaşı örneklerinden elde edilen organik jeokimya
ve kil mineral analizleri verileri ile aşağıdaki sonuç-
lara varılmıştır :

1. Saz Üyesi'nden alman 3 örneğin toplam orga-
nik karbon miktarı % 0,50'den büyüktür. % 0,50 de-
ğeri ince taneli (kiltaşı ve çamurtaşı) ana kayalar için
minumum değer olarak benimsendiğinden (Ronov,
1958; Philippi, 1965; Tissot ve Welte, 1978), Saz Üyesi
toplam organik karbon miktarına göre ana kaya po-
tansiyeline sahiptir.

2. Saz Üyesi'nden alman 5 örneğin çözülebilir
organik madde miktarı 150 ppm den büyüktür. 150

ppm değeri minumum değer olarak benimsendiğin-
den (Philippi, 1965), Saz Üyesi iyi bir ana kaya ola-
bilir.

3. Saz Üyesi'nden alınan 2 örneğin vitrinit yan-
sıması (Rm) % 0,46-0,48 arasındadır. Petrol oluşumu
% 0,5 ile % 1,3 arasında olduğu benimsendiğinden
(Sokolov, 1969; Tissot, 1971; Karsev, 1971; Urban,
1976), Saz Üyesi genç aşamadadır (Şekil-3).

4. Karaağaç Üyesi'nden alman 3 örneğin toplam
organik karbon miktarı maksimum % 0,44'tür. Bu
nedenle, Karaağaç Üyesi iyi bir ana kaya potansiye-
line sahip değildir.

5. Karaağaç Üyesi'nden alman 3 örneğin çözüle-
bilir organik karbon miktarı 150 ppm değerinin altın-
da olduğu için iyi bir ana kaya olamaz.

6. Karaağaç Üyesi'nden derlenen 2 örneğin vit-
rinit yansıma değeri (Rm) % 0,5'in üzerindedir. Bu
nedenle, Karaağaç Üyesi olgun aşamadadır (Şekil - 3).

7. Saz ve Karaağaç Üyeleri'nden az-orta mik-
tarda liptinite rastlanması, bunların petrol oluştura-
cak ana kaya niteliklerinin az-orta derecede olduğu-
nu, vitrinitce zengin organik madde içermesi, gaz
oluşturabilecek ana kaya niteliklerinin olduğunu yan-
sıtır.

8. Saz ve Karaağaç Üyeleri'ni oluşturan tortul-
lar, koyu renk, ince taneli (kiltaşı ve çamurtaşı) ve
kükürtlü su gibi gözle görülebilen ana kaya özellikle-
ri kapsaması ve petrol oluşturabilecek kadar gömül-
me derinliğine ulaştıkları düşünülürse ana kaya nite-
liklerinin olduğu söylenebilir.

9. Saz Üyesi'ni oluşturan çamurtaşlarmdan alı-
nan örneklerden saptanan illit kristallik derecesine
göre, Saz Üyesi Ankimetamorfizma ve Metamorfizma
Karaağaç Üyesi ise diyajenez aşamasındadır (Şekil-6).

10. Saz ve Karaağaç Üyeleri'ni oluşturan tortul-
larda saptanan organik jeokimyasal parametreler, kil
mineral paraj enezleri, jeotermal gradyan ve tortul is-
tifin kalınlığı, bunların yaklaşık 3000-4700 metrede
diyajenetik koşullardan etkilendiğini belirler. Her iki
üyedeki diyajenezi oluşturan nedenler: (1) jeotermal
gradyan, (2) tortulların yükü nedeniyle oluşan basınç,
(3) tektonizma (kıvrımlanma ve faylanma), (4) volka-
nizma (dayk, sil ve lav akmaları)'dır.
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