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LEVENT KUZEYBATISINDA (AKÇADAĞ-MALATYA)
ULUPINAR FORMASYONUNUN (MAESTRÎHTÎYEN)
ORGANİK FASÎYES İNCELEMELERİ

The organic fades of Uluptnar formation (Maastrichtian) in the northwestern Levent
(Akçadağ-Malatya)

Orhan ÖZÇELÎK Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, SlVAS

ÖZ: Bu çalışma ile Levent kuzeybatısında (Akçadağ-Malatya) yüzeyleyen Ma.es trihti yen yaşlı Ulupınar
formasyonunun organik fasiyes ayırımı Jones (1987)'un sınıflamasına göre yapılmıştır. İncelemesi yapılan
Ulupınar formasyonu çakıltaşı, kumtaşı, kumlu marn, kumtaşı arakatkılı marn ile bol rudistli rcsifal kircşlaşı
katkılanndan oluşur. Organik madde içeren örneklerin toplam organik karbon ve Rock-Eval pirolizi analiz-
leri sonucunda formasyon CD ve D organik fasiyesine karşılık geldiği belirlenmiştir. Bu fasiyeslcrdeki orga-
nik maddenin hidrokarbon yönünden oluşum kapasitesi, yoktur.

ABSTRACT: In Ms study» the organic faciès classification is done on the Maastrichtian Ulupınar formation
located around northwestern of Levent (Akçadağ-Malatya),. This formation consist conglomerate, sandstone,
sandy marl, mari interbedded with sandstone and reef limestone rich in rudisL As a result from the Rock-
Eval pyrolsis and total organic carbon analysis of the selected samples, this formation is equivalent to CD ve
D organic faci.es (Jones, 1987). These organic matters are not important hydrocarbon potential.

GİRİŞ

Levent (Malatya) kuzeybatısında yüzeyleyen
Maest.riht.iyen yaşlı Ulupınar formasyonu bu.
çalışma île organik fasiyesleri açısından
değerlendirilmeye çalışılmış ve yorum!anmıştır
(Şekil 1).

İnceleme bölgesinde hidrokarbon ve diğer
jeolojik amaçlı çalışmalar sırasına göre; Ayan
(1961), Ayan ve Bulut (1964), İlker (1970), Akkuş
(1971), Karacabey-Öztemür (1980), Örçen (1985),
Özçelik ve dîğ. (1990), Bozkaya (1991), Özçelik
ve Altunsoy (1.991) tarafından yapılmıştır.

Yörede organik fasiyes incelemelerine yönelik
bir çalışma ilk kez yapılmaktadır. İnceleme alanına
ait jeolojik haritalama, stratigrafik dizilim daha
önceki çalışmalarla ortaya konduktan sonra
(Özçelik ve .Altunsoy» 1991) üç adet ölçülü dikme
kesit örnekleri, yardımıyla organik fasiyeslere
ilişkin bulgular elde edilmiştir.

Toplam organik karbon analizleri ve rock-eval
pirolizleri Geochem laboratuvarlarında (Chester-
İngiltere) yapılmıştır.,

Şekil 1 İnceleme alanının yer buldum haritası;

Figure 1 Location map of the investigated area.,
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inceleme alanı ve yakın çevresinin temelinde
Üst Jura-Alt Kretase yaşlı çöıtlCi ve mikritik
kireçtaşlanndan oluşan Horasanca! formasyonu
yüzeyler (Şekil 2 ve 3). Serpanüniüer ve serpantin-
leşmiş piroksenîtlerden meydana gelen Ilıca ofiyo-
litî Horasançal formasyonu üzerine tektonik
dokanaklı olarak gelir. Bu çalışmanın konusunu
teşkil eden Maestrihtiyen (Öst Kretase) yaşlı
Ulupınar formasyonu ise Horasançal formasyonu
ve Ilıca ofiyolitini uyumsuzlukla örter.

Tersiyer yaşlı birimlerden Tohma formasyonu
çakıltaşı, kum taşı» killi kireçtaşı ve kireçtaşı île
temsil edilir. Bu formasyon Lülesi yen (Eosen)
yaşlıdır. Sıf şelf ortamında çökelen Çavuş forma-
syonu ise Üst Oligosen-Alt Miyosen yaşında olup
Tohma formasyonu üzerine uyumsuzlukla oturur.
Bunların üzeıitıede Pliyosen yaşlı çakıltaşı, kum-
taşı, bazalt ve tüllerden oluşan. Göktepe formasyo-
nu gelir. Güncel çökeller bülün bu birimleri uyum-
suzlukla, örter.

Ulupınar formasyonu tabanda kötü boylanmalı
ve gevşek tutturulmuş çakıltaşlan ile başlar. Çakıl
boyudan 5-50 cm arasında değişen bu düzey kır-
mızımsı, gri ve yeşil renklidir. Orta ve kalın
katmanlı çakıltaşlannda, çakıllar Horasançal for-

masyonu, Ilıca ofiyoliti ve volkanotortul birimler-
den türemiş olup alttan üste doğru küçülür.,
Çakıltaşlannm üstünde yeşil ve gri renkli yer yer
toprağımsı ve ince-orta katmanlı, rn.aml.ar bulunur..
Bu düzeyi Kuıtini ve Kavıkkaya Tepe çevresinde
yüzeyleyen kireçtaşîan izler., Bol rudistli kireç-
taşlarını içerisinde kum taşı bandannın bulunduğu
gri renkli marnlar izler. En. üst bölümde ise kumlu
marnlar yer alır.

İnceleme alanında Ulupınar formasyonuna ait
tip keşidende Kuıtini Tepede 230 m (Şekil 4),
Akçukur Mevkii-Leylek Tepede 1425 m (Şekil 5)
ve Burunkaya Tepede 300- m (Şekil 6) kalınlık
ölçülmüş olup, toplam, kalınlık 230-142.5 m
arasında değişmektedir (Özçelik ve Altunsoy,
1991).

ORGANIK. FASİYES İNCELEMELER!

Levent (Akçadağ-Malatya) kuzeybatısında yü-
zeyleyen Maestrihtiyen yaşlı Ulupınar formasyo-
nu, Jones (1987)'un geliştirdiği organik, fasiyes
sınıflamasına göre incelenmiştir, Jones (1987) or-
ganik fasiyesleri jeokimyasal ve mikroskobik özel-
liklerine göre 7 gruba ayırmıştır (Çizelge 1). Bu
fasiyeslerin farklı çökelme ortamlarına göre yerleri
Şekli 7'de verilmiştir., Buna göre, CD organik fasi-
yesi ayrışmanın değişik, basamaklannda bulunan

Şekil 2 inceleme alanının jeoloji haritası.
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Figure 2 Geological map of the investigated area.
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karasal bitki döküntülerinin karışımları, taşınmış
organik maddenin değişik miktarları ve bilinmeyen
kökenlere ait ince taneli .amorf organik maddeler-
den meydana gelir. Değişik özeli itelerdeki organik
madde fluoresans özellik göstermez. H/C ile rock-
eval verileri kura gaz oluşumunu gösteren
değerlere işaret eder. CD organik fasiyesi, denizel
ve gölsel tortullarda bulunmakta ve çoğunlukla iç
şelfte gelişmektedir. Ünce taneli aliiviyal çökeller
de CD organik fasiyesinde bulunabilir. Organik
madde miktarları daha az olan D organik fasiyesi
CD organik fasiyesinin etrafında bir fasiyes olarak,
yer alır.

D organik fasiyesinde ineıtinit kömür maseral-
leri özellikle ağır petrol içinde bulunur. Bu masera-
le ek olarak bakteri, ve diğer etkilerle değiştirilerek
kalıntı organik madde haline gelmiş, ısısal olaylar-
la yüksek oranda ayrışmaya uğramış, taşın» orga-
nik madde tipleri, de bulunmaktadır. Taşınmış
organik madde ve ağır kömür maseralleri genellik-
le siyah ve köşeli, mineral, maddelerle karışmış
olarak bulunur (Tissot ve Weite, 1978). D organik

Çizelge 1 A-D organik fasiyeslerinin bazı genel
jeokimyasal ve mikroskobik özellikleri
(Jones, 1987).

Table I Some generalized geochemical and mi-
cioskopic characteristics of organic A-
D (after Jones, 1987).

-Şekil 3 İnceleme alanının genelleştirilmiş dikme
kesiti.
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Figure 3 Generalized columnar section of the in-
vestigated area,
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fasiyesi toplam, organik karbon içeriği ve diğer
özellikleri yönünden değerlendirildiği zaman
ekonomik olmayan birikimler şeklinde olduğu
görülün Taşınmış organik madde genellikle yük-
sek, derecede aynşmaya uğramış sedimanter kaya-
ların oluşturduğu, dağ yüksclimlerinde ve şelf çö-
kellerinde bulunmakladır. Tane boyu büyük ve yo-
ğunluğu fazla olan taşınmış organik madde» iri
taneli ve kötü boylanmalı çökeller içinde bulunur.
Bu tür çökeller bazen türbidiüerin etkisiyle yada
denizaltı kaymalarının etkisiyle denizlerde de biri-
kebilir.. Karasal çökellerin büyük çoğunluğu yük-
sek oksijenli ortamlarda ve D organik fa.siyesin.de
depolanırlar (Jones, 1987).., D organik fasiyesi kar-
bonatlı kayalan da içerebilir... Bu fasiyeste çökelen
karbonatlanıı çoğunluğu yüksek oksidasyon orta-
mına işaret eder...

Ulupınar formasyonu kırıntılıları, resifal
kireçtaşlan ve marnlardan ikişer olmak üzere top-
lam altı örnekten elde edilen organik materyal jeo-

kimyasal analizlere tabi tutulmuş ve rock-eval pi~
lolizi ile toplam organik karbon değerleri şu. şekil-
de bulunmuştur;

karbon miktarını göstermektedir. Bu, kayaçtaki
kerojen miktan ile kerojenden türemiş ancak kayaç
dışına atılmamış hidrokarbonlara ait karbon
miktarının toplamını verir (Duranda ve diğ., 1972).,
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Rock-eval pirolizi ile özel bir ısı programı altında
ve oksijensiz ortamda öncelikle serbest hidrokar-
bonlar (Sİ) açığa çıkar, Isı artışı ile koıejen
parçalanarak yeni hidrokarbonlar oluşur (S2).
Pirolîz sırasında bir miktar da CO2 açığa çıkar
(S3). Bu değerlerden S2'nin toplam organik karbon
miktanna bölünmesiyle hidrojen indeksi (HI),
S3'ün toplam organik karbon miktanna bölün-
mesiyle oksijen indeksi (Ol) elde edilin Sİ ve
S2*nin toplanmasıyla jenetik potansiyel, Sİ değe-
rinin Sİ ve S2 toplamına bölünmesiyle de transfor-
masyon oranı bulunur.

Örneklerde vitrin.il bulunamamıştır. Egemen
organik madde taşınmış ve oksidedir. Oksijen in-
deksinin çok yüksek, olması nedeniyle HI-OI
diyagramına uygulanamamıştır. -Organik, jeokimya-
sal veriler Ulupınar formasyonunun. CD ve D orga-
nik fasiyesind&bulunduğunu gösterir...

Benzer özellikler Alplerdcki molas havzalann-
da ve Karadeniz'in doğusundaki kıyılar boyunca
çökelen kırıntılılar ile Jura yaşlı resif gerisi karbo-
natlarda, görülmektedir (Jones, 1987).

SONUÇLAR -

., Levent kuzeybatısı (Akçadağ-Malatya) yöresin-
de Ulupınar formasyonundan alman • örneklerin
toplam organik karbon yüzdesi 0,09-0,12 arasında
belirlenmiş olup formasyon organik madde açısın-
dan, zayıftır.

Rock-eval pirolizlerine göre hidrojen indeksi
(HI) düşük, oksijen indeksi (Ol) yüksektir.,
Yansıması ölçülebilecek vitrinitler bulunam.am.is
olup egemen organik madde taşınmış ve oksidedir.

Be bulgular Ulupınar formasyonunun CD ve D
organik fasiyesine karşılık geldiğim, bu fasiyesler-
deki birimin organik madde açısından hidrokarbon
potansiyeli sunamayacağı sonucunu göstermek-
tedir.
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Şekil 5 Akçukur Meykii-Leylek Tepe ölçülü
dikme kesiti (Özçelik /e diğ., 1990). '

Figure 5 Measured columner section of Akçukur
Mevkü-LeylekTepe (Özçelik. et al, 1990).
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Şekil 6 Burunkaya ölçülü dikme kesiti (Özçelik
ve Altunsoy, 1991)..,

Şekil 7 Değişik çökelme ortamlarındaki farklı
organik fasiyesler (Jones, 1987).

Figure 7 Schematic illustration of different depo-
• - silionai environments in which- different

organic faciès might form, (after Jones,
1987).

Figure 6 Measured columnar section of Burun-
kaya (Özçelik and Altunsoy, 1991)..,
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