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ÖZ: Organik fasiyes, sedimenüerin inorganik özellikleri dikkate alınmaksızın belirli bir stratigrafik ünitenin haritalana-
bilir ölçekteki alt birimidir ve bunlar organik unsarlanmn karekterleri temel alınarak diğer alt birimlerden ayrüıriar, Or-
ganik maddenin oluşumu, bileşimi ve diyajenez özellikleri gözönüne alınarak yedi ayn organik fasiyes tanımlaması ya-
pılmıştır. Bu sınıflamada organik maddenin mteoskobik ve organik jeokimyasal özellikleri temel veri olarak kullanıl-
mıştır.

A organik fasiyesi özel durumlarda bulunan sınırlı bir fasiyestir. Petrolün kökenini oluşturan B organik fasiyesi ile
gazın kökenini oluşturan C organik fasiyesi hacimsel olarak çok yaygındır. Oksitlenmenin olduğu tüm ortamlarda göz-
lenen D organik fasiyesi ise hiçbir hidrokarbon oluşumu içermez, BC organik fasiyesi B ve C organik fasiyesleM ara-
sında, CD organik fasiyesi ise C ve D organik fasiyesleri arasındaki geçiş fasiyesieridir.

GMŞ
Son yıUlarda yapılan üç ayrıntılı çalışmada, Orga-

nik fasiyesler Hunt (1979), Wapples (1982) ile Tissot ve
Weite (1984) tarımdan incelenerek petrol araştırmala-
n ve organik jeokimya uygulamalarında üzerinde
önemli durulmuştur. Petrol jeolojisi ve organik jeokim-
yanın birlikte değerlendirilmesiyle, bu iki disiplin ara-
sında bağlantı sağlanarak güçlü deliller elide edilmiştir.

Organik fasiyes çalışmaları; global açıdan yapılan
petrol araştırmaları, jeofizik ve jeolojik veriler, jeokim-
yasal ve mikroskobik bilgilerin birlikte değerlendirilme-
siyle yapılır. Bu çalışmalarda jeokimyasal ve mikros-
kobik bilgilerin zorunlu olmasına karşın diğer veriler
olmayabilir, Pelet ve Deroo (1983) ile Jones (1987)fin
bu konudaki fikirleri de birbirlerini desteMemektedir,

Organik fasiyes tanımı Jones ve Demaison (1982)
tarafından şu şekilde önerilmektedir; 'Sedimenüerin
inorganik özellikleri dikkate alınmaksızın belirli bir
stratigrafik ünitenin haritalanabüir ölçekteki alt grubu-
dur ve bunlar organik unsurlarının karekterleri temel
âhnarak diğer alt gruplardan ayrılırlar." Amerikan Jeo-
loji Enstitüsü Araştıneüan organik fasiyesleri inceler-
ken kayaçlarm yalnızca organik özelliklerini dikkate al-
mamışlar, yatay ve dikey doğrultuda değişen inorganik
Özelliklerini de incelemişlerdir. Kerojenin kimyasal
özellikleri, maseral tipleri ve mikroskobik incelemelere
göre organik fasiyes ayırüaması yapılmaktadır, Herbir
fasiyesin mitooskobik ve kimyasal özellikleri» çökelme
ortamları ve önekleri incelenerek birbirleriyle karşı-
İaştmlmıptır, Tanımlamalar yapılırken organik madde-
nin bileşimi, oluşumu ve diyajenetik durumu da gözö-

nüne alınmıştır. Çalışması yapılan organik fasiyeslerin
yerleri Şekil, l'de şematik olarak gösterilmiştir. EJC
oranı» hidrojen indeksi (HI) ile oksijen indeksini (01)
içeren Rock-Eval pirolizi verileri ve egemen organik
madde türlerine göre 7 ayn organik fasiyes ayırüanmış-
tır, Jones (1987)ln geliştirdiği bu organik fasiyes çeşit-
leri apğıdaki gibidir;

1- A organik fasiyesi

2- AB organik fasiyesi

3- B organik fasiyesi

4- BC organik fasiyesi

5- C organik fasiyesi

6- CD organik fasiyesi

7- D organik fasiyesi
Yukarıdaki sınıflamalara göre organik maddenin bi-

leşimi» oluşumu ve diyajenetik durumu dikkate alınarak
organik fasiyes çahşmalan Türkiye'de ilk kez Özçelik
(1992) tarafından Malatya'da Kretase yaşlı sedimanlara
ve Sivas Havzasında da Tersiyer birimlerine yine Altun-
soy ve Özçelik (1992) tarafından uygulanarak sonuçlar
alınmıştır.

1-A ORGANİK FASÎYESÎ

Mikroskobik olarak A organik fasiyesi tanınabilir al-
gal düzeylerden oluşmuştur. Genellikle tek cinsler
(Botryöcöccus, Tasmanites) şeklindedir. Algal ve amorf
organik madde koyu san renktedir. Bazı durumlarda
renk miktan daha da koyulaşmaktadır* Bu duHım A or-
ganik fasiyesinde gelişen kerojenlerin yüksek petrol
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oluşturma kapasitesini işaret eder,
A organik fasiyesindeki sedimentler içerisinde ko-

runmuş iyi kalitedeki kerojen bulunur, % 03 vitrinit
yansıması değerine göre H/C oranı 1,45 den daha bü-
yük, hidrojen indeksi (HI) 850 mg HC/g TOC? oksijen
indeksi (Ol) ise 10-30 mg CO2/g TOC'dir (Tablo 1), Bu
fasiyeste oluşan hidrokarbonların bileşiminde alifatik
zincirler egemendir. Rock-Eval pirolizi verilerinde S2
esrileri dardır ve Tmax ısısı madiren yüksektir (Tissot
ve diğ., 1978). 32fnin dar oluşu kerojenin homojenitesi-
ni ve yüksek polimerizasyon derecesini verir (Largeau,
1984), Toplam organik karbon (TOC) miktan değiş-
mekle birlikte genellikle yüksektir, Green River formas-
yonundaki Mahogany zonunda % 20fyi geçmektedir. Bu
formasyonun bazı düzeylerinde % 5Q'ye kadar ulaş-
maktadır (Jones, 1987).

Ayrışmaya karşı yüksek direnç gösteren alglerin dı-
şında A organik fasiyesi için uygun çökelme ortamı ta-
mamen oksijensiz olmalıdır. Böyle bir ortam su altında
tuzluluğun artışına paralel olarak yoğunluk artışıyla
sağlanabilir (Ayres ve dig,, 1982; Shirav ve Ginzburg,
1983), Katmanlar arasında sülfat içeriğinin artması so-
nucu tuzluluk içeriği de artmakta, biyojenik metan for-
masyon tarafından tutulmakta ve yoğunlaşma sağlana-
rak kerojenin kalitesi yükselmektedir (Rice ve Claypo-
01,1981).

A organik fasiyeysi genellikle büyük göllerin merke-
zinde, daha az olarakta denizel ortamlarda yer alır, Her
iki ortamda da su sütununun oksijensiz bölümünde ço=
kelim gerçekleşmektedir. Mm çoğunlukla nemli, yan
nemli ve ılıktır. Su sütunu rüzgar ve dalga hareketındeıı
korunacak kadar yeterli derinlikte olmalıdır. Doğu Afri-
ka rift göllerinde 20 m, daha büyük göllerde ise 60 m'ye
kadar oksijenli sular bulunur. Topografyanın durumu ile
ildim ve tektonikle meydana gelen değişimler su derin-
liğim etkilemektedir, A organik fasiyesinin bulunduğu
göl ortamlarında çökelme derinliği, yaş, boyut ve tuzlu-
luk hakkında bir sınır getirilememiştir.

Denizel ortamlarda mercekler şeklinde görülen A

organik fasiyesi daha çok karbonat ve şeyllerde yer alır,
İnorganik bileşenlerin artması durumunda, oluşan hid-
rokarbonlarda alifatik zincirlerde azalma görülür, Bu fa-
siyes oluşum karakteristikleri açısından çok verimli ol-
masına karşın boyutları sınırlı oldığı için büyük petrol
alanlarına rastlanılmaz. Azda olsa petrol üretimi yapılan
alanlar bulunmaktadır. Bu şekildeki bir alana örnek ola-
rak Venezüella'da bulunan ve Maracaibo Havzasında
yüzeyleyen La Luna formasyonu verileblilir (Talukdar,
1985), Bu bölgedeki petrollerin % 95f Kretase yaşlı A
organik fasiyesinde çökelen La Luna formasyonundan
üretilmektedir. Bu fasiyese petrol üretimi yapılan başka
bir örnek ise Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Songüo
Havzasındaki Daqing petrol alanıdır (Yang ve diğ,,
1985). Şekil, 2 de Daqing petrol alanına ait ömeklenn
Rock-Eval pirolizi verileri görülmektedir,

A organik fasiyesinde çökelmiş başka alanlar da bu-
lunmaktadır, Bunlardan bazılan şunlardır; Güney
Avustralya'daki Officier Havzasında görülen Kambn-
yen çökelleri (Mc Kirdy ve Morton, 1983), A J . D . de
Wyoming, Colorado ve Utah'da bulunan Eosen göl sis-
temleri (Hue, 1985), Doğu Kanada Mississipiyen1«
İndeki bazı çökeller (Macaulay ve diğ,, 1984; Kalkreuth
ve Macaulay, 1984), îskoçya'daki Devoniyen yaşlı Or-
caiden Havzası sedimentleri (Parnell, 1975) ve A.B.D.
deki gölsel Green River Formasyonu sedimentleri (Jo-
nes, 1987) dir,

2- AB ORGANİK FASİYESİ
Bu fasiyes, A organik fasiyesi ile B organik fasiyesi

arasında geçiş oluşturur. Yüksek fluoresans özellik gös-
terin kanşık kökenli alglerin meydana getirdiği kerojen-
ler bulunmaktadır. K€ oranı, % 0,5 vitrinit yansıması
değerinde 1,354,45 arasındadır. Hidrojen indeksi (ffl)
650-850 mg HC/g TOC, oksijen indeksi (Öl) ise 20-50
mg CO2/g TOC dir, Toplam organik karbon oranı genel-
likle yüksektir. Egemen organik madde amorf olup kara-
sal organik madde içeriği son derece azdır (Jones,
1987).
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Şekil 2- Çin'de Songlio Havzasındaki Kretase yaşlı
birimlerin Rock-Eval pirolM verileriyle ke-
rojen tiplerinin karşılaştuılmasi (Yang ve
diğ-, 1985).

AB organik fasiyesinde çökelim denizel şeyi ve kar-
bonatlarda olduğu tadar gölsel kayalarda da olmaktadır.
A organik fasiyesine göre jeolojik yer çökelim açısın-
dan daha büyüktür, Karasal organik madde içeriği ise
Güney Atlantik boyunca gelişen göller Üe Afrika rif
göllerinde olduğu gibi genellikle daha fazladır, Organik
maddenin boyutu ve yoğunluğu dikkate alındığında vit»
rinit ve inertinit gibi büyük partiküller kıyıya yakın
alanlarda çökelirken spor, polen ve mumlu organik
maddeler gibi ince partiküller daha derin sulu ortamlar-
da çökeimektedir (Ebukanson ve Kinghorn, 1985),

< Güney Atlantik kenarları boyunca gelişen göl sis-
temleri, Batı Sibirya'daki Jurasik yaşlı köken kayalar
AB organik fasiyesine örnek olarak verilebilir (Jones,
1987).

3- B ORGANİK FASÎYESÎ

Dünya petrollerinin en büyük kısmı B organik fasi-
yesindeki köken kayalarda bulunmaktadır. Bunlar ço-
ğunlukla denizel şeyller ve karbonatlar, daha az olarak
da gölsel kayalarda görülürler,

Kerojenleri yeşilimsi ve portakal renklerindeki
amorf organik maddenin egemen olduğu yığışımlar
şeklindedir. Karasal organik madde miktan A ve AB
organik fasiyeslerine j ö r e daha fazladır. Toplam orga-
nik karbon miktan (TOC) ise % 2 4 0 arasında değiş-
mektôrdir. Bu oranın değişmesiyle kerojenin mikrosko-
bik ve kimyasal özellikleri de değişecektir (Summerha-
yes, 1981),

oranı % 0,5 vitiinit yansıması değerine göre

1,154,35 arasındadır. Karasal bileşenlerin miktarının
artmasıyla H/Ç oranında da azalma görülecektir. Bunun
tersi olarak vitrinit, inertinit gibi karasal maserallerin
miktan da artacaktır, B organik fasiyesinde hidrojen in-
deksi (HI) 400^650 mg HC/g TOC, oksijen indeksi (Of)
10-30 mg CO2/g TOC dir. Egemen organik madde ise
amorf olup yaygın olarak karasal bileşimlerde bulun-
maktadır (Tablo 1),

B organik fasiyesi genellikle denizel ortamlarda, da-
ha az olarakta gölsel ortamlarda çökeimektedir, Ancak
çökelme ortamı oksijensizdir. Yüksek oranda organik
madde birikimi olduktan sonra da oksijensiz ortamın et-
kisinde kalabilir (Calvert, 1983; Jones, 1983), Bu Şekil-
deki alanlar daha çok dış self ile üst kısa eğimi arasın-
dadır. B organik fasiyesinin oluşabilmesi için Demaison
ve Moore (1980) ortamdaki oksijen miktarının 1 litte
suda 1 mililitreden daha az olması gerektiğini belirtmek-
tedirler, Ilık ve az değişken iklimler ile dalga hareketi-
nin az bulunduğu ortamda çökelim gerçekleşir. înce ta-
neli sedimentler egemendir. Oksijensiz ortamdaki bentik
faunanın azalması ve çökelme koşullannm değişmesiy-
le petrol oluşma kapasitesinde de değişmeler görüle-
cektir. Bu fasiyesin petrolleri daha çok naftaik ve parafi-
nik bileşimli olup aromatik bileşenler oldukça azdır.

Dünyada B organik fasiyesinin örnekleri çoktur.
Bunlardan başlıcalan; Paris Havzasındald Toârsiyen
seylleri (Tissot, 1974), Kaliforniya'daki Miyosen yaşlı
Monterey formasyonu (Summerhayes, 1981), Batı Ka-
nada'daki Devoniyen yaşlı Rinbow-Zama karbonat kö-
ken kayaları (Me Cames ve Griffith, 1967), Ortadoğu
Üst Jurasik köken kayalan (Munis, 1980; Ayres, 1982;
Jones» 1985) ve Gulf Coast köken kayalarıdır (Oohler,
1984). Yukarıdaki örneklerin dışında evaporitik alan-
larda da bulunan B organik fasiyesi çökelleri yer almak-
tadır. Batı Avrupa'daki Zechtein evaporitik alanlannrda
petrol oluşumu gerçekleşmektedir (Şekil 3),

4- BC ORGANİK FASİYESİ
B ve C organik fasiyeslerini karekterize eden kerojen

tiplerinden oluşmuştur. Karasal organik madde içeriği
B organik fasiyesinden daha fazladır, Ötrinit yansıması-
nın % 0,5 değerinde H/C oranı 0,95-145 arasında, hid-
rojen indeksi (M) 250-400 mg HC/G TOC, oksijen in-
deksi (Ol) 40-80 mg CO2/g TOC, egemen organik mad-
de türü kanşık ve oksidasyona uğramıştır. Toplam or-

Tablo 1- Organik fasiyeslerin genelleştirilmiş mikroskobik ve kim-
yasal karakteristiMeri (Jones, 1987),
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ganik karbon oranı ise % 1-3 arasındadır, BC organik
fasiyesi B ve C organik fasiyeslerinde olduğu gibi geniş
olanlara yayılmaktadır.

Bu fasiyesin en fazla bulunduğu alanlar delta önleri,
prodelta çamurları ve dış şelflerdir» Bazen lagünlerde
de çökelimler görülmektedir. Lagünün merkezinde B,
kenarlarında BC, kıyıya en yakın alanlarda da C orga-
nik fasiyesi çökelmektedir, BC organik fasiyesinde pet-
rol oluşumları gerçekleşebilmektedir. Ancak bu olu-
şumlar B organik fasiyesine göre daha sınırlıdır ve aro-
matik bileşimler daha fazladır. Aynca delta önlerinde
de çökeldikleri için gaz oluşumu da sağlayabilirler.

BC organik fasiyesine ait en iyi köken kayalar Mis-
sissipi Deltasındaki Senozoyik yaşlı şeylli birimler
(Dow, 1978) ile Nijer Deltasıdır (Weber ve Doukoru,
1975). Bu fasiyesi gösteren başka örneklerde vardır.
Bunlar; Endonezya'daki Mahakam Deltası Çokelleri
(Combaz ve Matharel, 1978; Durand ve Ûudin, 1980),
Çin'deki gölsel sedimentlerin bulunduğu SongHo Hav-
zası (Yang, 1985), ispanya'nın güneydoğu açıklarında
yer alan ve Miyosen_ yaşlı birimlerin yüzeylediği Ka-
sablanka alanlarıdır (Jones, 1987), Kasablanka alanında
B den D ye kadar değişen organik fasiyesler bulunmak-
tadır, Köken kayayı Orta Miyosen yaflı kayalar oluştu-
rurken Jurasik yaşlı karbonatlarda rezervuan meydana
getirmektedirler (Şekil 4).

5- C ORGANİK FASİYESİ
C organik fasiyesinde değişik tiplerdeki karasal ke-

rojenler yer alırlar, Vitrinitlerin hertürlü tipinin yanında
spor, küükül, rezinit, füzinit, semifttzinit ve inertinit gi-
bi organik bileşimler bulunmaktadır. Çok az miktarda
reworked organik maddeler de görülür,

H/C oranı vitrinit yansımasının % 0,5 değerine göre
0,75-0,95 arasındadır, Hidrojen indeksi (01) 50-150 mg
CO2/g TÖC dir. Toplam organik karbon ornı (TÖC) de-
ğişmekle birlilkte % 0,5-2 arasındadır. Egemen organik
madde genellikle karasal olup bazen oksidasyona uğra-
mıştır.

Bataklıklar bu fasiyesin çökelimi için uygun alanlar-
dır, Kıta eğimi ve şelf üzerinde de C organik fasiyesi
çökellerini görmek mümkündür. Kömür oluşumları da
bu fasiyeste gerçekleşmektedir. Bunların dışında türbi-
diüerle taşman organik materyaller lata yamaçlarında
biriken C organik fasiyesini oluşturabilirler,

C organik fasiyesine örnek olarak Labrador kıyıla-
nnda bulunan Alt Tersiyer yaşlı kayalar verilebilir (Şe-

kil 5), Bu bölgede yer alan organik maddeler genellikle
inertinit bileşimlî olup Rock-Eval pirolizi verilerinde
geniş oluşum eğrileri içerirler. Grönîand'ın doğusunda-
ki Jurasik yüzleklerinde de C organik fasiyesinin geniş
yayılımlan görülmektedir. Organik maddenin tamamı
karasal olup inertinit bileşimlidir. Batı Awupa'daki Per-
miyen yaşlı Roüiegendes Formasyonunda bulunan gaz-
lar C organik fasiyesinde gelişmişlerdir. Bu gazlann
kökenini altta bulunan Karbonifer kömürleri oluşturur
(Lutz, 1975). Batı Sibirya'daki Kretase yaşlı gaz alanla-
rının bir çoğu kömür kökenlidir (Yermakov ve dig.»
1972),

Mississipi, Nijer, Mahakam ve Mc Kenzie Deltala-
nndaki Kretase ve Tersiyer yaşlı sedimanlar C organik
fasiyesinde kalın birimler sekilinde görülürler. Bu bi-
rimlerde önemli miktarda gaz rezervleri bulunmaktadır,
Bu fasiyese Türkiye'den örnek olarak Sivas Tersiyer
Havzasında bulunan Eosen yaşlı Bozbel Formasyonu
verilebilir (Altunsoy ve Özçelik, 1992),

6* CD ORGANİK F A S Î Y I S İ

CD organik fasiyesi; karasal bitki kalınülannın kan-
şımlan, reworked organik maddeler ve bilinmeyen kö-
kenlere ait ince taneli organik maddelerden meydana
gelmiştir. Değişik nitelMerdeki organik maddeler fluo-
resans özellik göstermez. Bu fasiyesin mikroskobik ve
kimyasal karakteristikleri çok az oranda kuru gaz oluşu-
munu gösteren değerlere işaret eder.

H/C oranı, viöinit yansımasının % 0,5 değerine gere
0.60-0,75 arasındadır. Hidrojen indeksi (HI) 50-125 mg
HC/g TOC? oksijen indeksi (Ol) 40-150 mg CO2 ? ege«
men organik madde türü ise reworked ve oksitlenmiş
organik maddelerdir (Tablo 1).

CD organik fasiyesinin en yaygın olduğu alanlar de-
rin deniz ortamları ile yüksek dağ dizilerinin önleridir,
Bazan ince taneli sedimanlar şeklinde iç şelfte de bulu-
nabilirler. Alaska'nın Kuzeydoğusundaki Alt Kretase
yaşlı Torok Formasyonu bu fasiyes için iyi bir Örnektir
(Jones, 1987). Karasal ortamda oluşan Torok Formas-
yonunun kalınlığı çok fazla olup reworked ve oksidas-
yona uğramış organik maddeleri içermektedir. CD orga-
nik fasiyesine Türkiye'den örnek olarak Malatya kuzey-

Şekil 4- Hidrojen indeksi (HI) ve oksijen indeksi (01)
değerlerine göre İspanya açıklarındaki Ka-
sablanka alanında bulunan Alcanar Formas-
yonunun organik fasiyesleri (Jones, 1987),
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batısında bulunan Üst Kretase yaşlı Uiupınar Formas-
yonu verilebilir (Özcelîk, 1992),

7* D ORGANİK FASÎYESÎ
Inertinit maseral gruplarının egemen olduğu fasiyes-

te değişik etkenlerle yüksek oranda alterasyona uğra-
mış reworked organik maddeler ve ağır kömür maseral-
leri yer alır. Bunlar siyah renkli ve köşeli, inorganik mi-
nerallerle kanşmış olarak bulunurlar (Tissot, 1979), Bu
organik maddeler mikroskopta bazan amorf organik
madde gibi görülebilirler,

D organik fasiyesi düşük toplam organik karbon içe-
riğine sahiptir ve organik maddenin hiçbir fluoresans
özelliği yoktur, H/C oranı, % 0,5 vitrinit yansıması de-
ğerinde 0,6Öfın altındadır. Hidrojen indeksi (HI) 50 mg
HC/g TOC'den düşük, oksijen indeksi (Ol) 204000 =
mg CÖ2/g TÖC dir, Bu özellikleri nedeniyle D organik
fasiyesi ekonomik önemi olmayan oluşumları içerebilir
ve değişik alanların korelasyonunda önemli olabilir.

Reworked organik madde iri taneli ve kötü boylan-
malı sedimenüer içerisinde bulunmaktadır, Bu tür çöke-
limler ise alüvyon yelpazeleri ve türbidiüerde olmakta-
dır. İnce taneli reworked organik maddeler derin deniz
ortamları da dahil olmak üzere her türlü ortamda yer
alırlar.

D organik fasiyesi zaman ve yer açısından oldukça
geniştir ve dünyada birçok örneği bulunmaktadır, Alas-
ka ve Kaliforniya'da bu fasiyes oldukça yaygındır
(Swift ve Williams 1980). Alpİer'deki molas havzaları
ile Pasifik okyanusundaki 5000 m nin altındaki çökeller
de bu fasiyeste gelişmişlerdir, Batı Akdeniz Pliyo-
seninde de benzer özellikler gözlenmiştir (Şekil 6), Ya-
pılan çalışmalarda kaya ve kerojen örneklerinin Rock-
Eval pirolizleri farklı sonuçlar vermiş, onorganik bile-
şenler hidrokarbon oluşumunu etkileyerek yüksek oksi-
jen indeksi (Ol) değerleri elde edilmiştir (Jones, 1987).
Türkiye'de Sivas Tersiyer Havzasında yer alan Oligosen
yaşlı Selimiye Formasyonuna ait birimler D organik fa-
siyesinde çökelmişlerdir (Özçelik ve Altunsoy, 1991).

SONUÇLAR
Organik fasiyes kavramları kömür petrograflannca

yıllardan beri kullanılmış olmalarına karşın, organik
jeokimya çalışmalarında sayısal olarak belirtilmemiş-
tir. Bu çalışmada 7 organik fasiyes ayırtlanmış, BJC
oranlan, hidrojen indeksleri (HI), oksijen indeksleri
(01) sayısal olarak ortaya konulmuştur. Aynca Dünya-
dan ve Türkiye'den bilinen örnekler verilerek çökelme
ortamları tartışılmıştır,

- A Organik Fasiyesi: Seyrek olarak gözlenen bu fa-
siyes oksijensiz ortamlarda çökelmiştir. Organik mad-
dece zengindr ve laminalı sedimentlelr içinde bulun-
maktadır. Tanınabilir karasal organik madde yok dene-
cek kadar azdır,

- AB Organik Fasiyesi: Hacimsel olarak A organik
fasiyesinden daha geniştir ve karasal organik madde
içeriği daha fazladır. Petrol oluşumu gerçekleşen bu fa-
siyes karbonat ve şeyi köken kayaları bulundurur,

- B Organik Fasiyesi: Bu fasiyes, petrol oluşturma
eğilimindeki köken kayaların en büyük bölümünü oluş-
turun. Sedimanlan oksijensiz ortamda çökelmişlerdir,

- BC Organik Fasiyesi: Hem petrol hemde gaz oluş-
turabilen organik fasiyestir, Organik madde algal ve bi-
yodegradasyona uğramış materyallerin karışımından
meydana gelmiştir, Prodelta çamurları bu fasiyes içeri-
sindedir.

- C Organik Fasiyesi: Gaz oluşumunu sağlayan or-
ganik fasiyestir. Karasal kökenli organik maddeler bu
fasiyesin oluşumuna neden olmaktadır. Bataklık ortam-

Şekil 5- Labrador kıyılarında bulunan Alt Tersiyer
yaşlı birimlerdeki C organik fasiyesi (Jones,
1987).

Şekil 6- Batı Akdeniz Pliyosen'indeki D organik fasiye-
si, Kaya ve kerojen Örneklerinin Rock=Eval pi-
rolizi değerleri görülmektedir (Jones, 1987),

lan C organik fasiyesinin çökeldiği alanlardır.

- CD Organik Fasiyesi: Kalıntı ve oksidasyona uğra=
mış karasal organik madde içerirler. Az miktarda gaz
oluşturabilen organik fasiyestir.

- D Organik Fasiyesi: Oluşum kapasitesi olmayan
bu fasiyeste organik madde yüksek derecede oksîdasyo-
na uğramıştır. Hiçbir oluşum kapasitesi olmayan bu fa-
siyes oksitlenmenin olduğu bütün ortamlarda gözlenir.
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