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ÖZ
Bu çalışmada, Bozcahüyük (Seyitömer/Kütahya) Havzası’nda yüzlek veren gri-yeşil renkli, baskın
marn litolojili marn-kiltaşı ardalanmasından oluşan organik karbon yönünden oldukça zengin
(ortalama %9,27 TOC) bitümlü marnların jeokimyasal özellikleri, çökelme ortamı koşulları ve
hidrokarbon potansiyeli değerlendirilmiştir. Bu kapsamda çalışma sahasından alınan örneklerin
Rock-Eval piroliz, Gaz Kromatografisi (GC), Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GCMS) ve Modified Fischer Assay (MFA) analizleri yapılmış ve organik fasiyesleri belirlenmiştir.
Mükemmel kaynak kaya özelliğine sahip olan bu marnların, kerojen tipi baskın Tip I ve nadiren Tip
II’dir. Organik maddelerin çökelimi, oksijenin sınırlı olduğu indirgen anoksik redoks koşullarında
gerçekleşmiştir. İncelenen örneklerde karasal fitoklast ve palinomorfların yanı sıra Botryococcus
braunii gibi Tip-I kerojeni işaret eden tatlı su alglerine rastlanılmıştır. Organik jeokimyasal veriler,
çalışma sahasının “AB” organik fasiyes kara-deniz geçiş zonunda çökeldiğini göstermektedir. Bu
örneklere ait karbon tercih indeksi (CPI) verileri, C27, C28 ve C29 steran bolluk dağılımı ve tuzluluk
ortam göstergesi olan Gamesaran varlığı, göl ortamının zaman zaman denizel etki altında kalmış
olabileceğine, bu nedenlede lagüner bir özellikte olduğuna işaret etmektedir. İncelenen örneklerin
Tmax değerlerinin ortalaması 432 °C’dir ve bölgedeki bitümlü marnların henüz olgunlaşmamış
olması sebebiyle konvansiyonel petrol türetemediği belirlenmiştir. Ancak, bu marnların kerojen
tiplerinin baskın Tip-I olması, yüksek TOC ve HI içeriklerinin yanı sıra analiz edilen örneklerin
ortalama %12,60 (133 L/ton) MFA petrol içeriğine sahip olması nedeniyle sentetik petrol üretme
potansiyellerinin olduğu değerlendirilmiştir.
ABSTRACT

In this study, the geochemical properties, sedimentation conditions and hydrocarbon potential of
the bituminous marls, having quite rich organic carbon content (average 9.27% TOC), composed of
gray-green colored, dominant marl lithology with marl-claystone intercalation in the Bozcahüyük
(Seyitömer/Kütahya) Basin has been evaluated. In this context, Rock-Eval pyrolysis, Gas
Chromatography (GC), Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) and Modified Fischer
Assay (MFA) analyses of the samples taken from the study area were performed and their organic
facies have been evaluated. The marls have an excellent source rock characteristics, and include

Atıf bilgisi: Büyük, F., Sarı, A. 2021. Organic geochemical characteristics, depositional environment and hydrocarbon potential of bituminous
marls in Bozcahüyük (Seyitömer/Kütahya) Basin. Bulletin of the Mineral Research and Exploration 164, 55-75.
https://doi.org//10.19111/bulletinofmre.792155.
*Başvurulacak yazar: Fatih BÜYÜK, buyukfatih@hotmail.com
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kerogen predominantly as Type I and rarely as Type II. The precipitation of organic matter took
place under reducing anoxic redox conditions where oxygen was limited. Analysed samples contain
terrestrial phytoclasts and palynomorphs as well as freshwater algae indicating Type-I kerogen
such as Botryococcus braunii. Organic geochemical data show that the study area is deposited in
the “AB” organic facies continental-marine transition zone. Carbon preference index (CPI), C27,
C28 and C29 steran abundance distribution of the samples as well as presence of Gamesaran as a
salty environment indicator indicates that the lake enironment has been under marine environment
influence from time to time and thereforethe study area have lagoon character. The average of the
Tmax values of analysed samples is 432 °C and it was determined that the bituminous marls in the
region could not produce conventional petroleum due to their immaturity. However, it has been
evaluated that these marls have the potential to produce synthetic petroleum as the kerogen types are
dominantly Type-I, TOC and HI contents are high, as well as the analyzed samples have an average
of 12.60% (133 L / ton) MFA oil content.

1. Giriş
Çalışma alanı, Kütahya ilinin merkezine 30 km
uzaklıkta, Seyitömer beldesine bağlı Bozcahüyük
mevkisi civarında ve 1/25.000 ölçekli İ23-c3 ve
c4 paftalarında yer alır (Şekil 1). Bu çalışmada,
Bozcahüyük
(Seyitömer/Kütahya)
Havzası’nda
yüzlek veren gri-yeşil renkli bitümlü marnların
organik jeokimyasal özelliklerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bu çerçevede örneklerin organik

madde miktarı, tipi ve olgunlaşmaları, kaynak kayanın
çökelme ortamı ve petrol verimi tespit edilerek çalışma
alanının hidrokarbon potansiyeli tahmin edilmeye
çalışılmıştır.
Bu bölgede, linyit ile birlikte bitümlü marnlarında
yüzeylenmesi nedeniyle günümüze kadar genel
ve ekonomik jeoloji konularında birçok araştırma
yapılmıştır (Lebküchner, 1957, 1959; Nebert, 1960;
Beseme, 1969; Ercan vd., 1978; Baş, 1986; Sarıyıldız,

Şekil 1- Çalışma alanının Google Earth uydu görüntüsü ve yer bulduru haritası.
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1987; Şener vd., 1995; Şengüler vd., 1998; Şengüler,
1999; Kök vd., 2001; Çelik, 2003; Hepbaşlı, 2004;
Kara Gülbay, 2004; Dikmen, 2005; Ekinci, 2006;
Altun vd., 2006; Şengüler, 2007; Özburan, 2009;
Murat, 2010; Kıratlı, 2019).
Bitümlü şeyl, petrollü şeyl (oil shale), bitümlü
şist, bitümlü kiltaşı ve bitümlü marn şeklinde
adlandırılabilen organik maddece zengin kayaçlar;
genellikle siyah, koyu gri, gri, koyu ve açık kahve,
koyu yeşil renkli ve çoğunlukla laminalı olup
içermiş olduğu organik maddenin bir kısmı organik
çözücülerde çözünen bitümden, diğer kısmı ise organik
çözücülerde çözünmeyen kerojenden oluşmaktadır
(Dyni, 2003). Bu kayaçlar, retortlama ve ekstraksiyon
prosesleri ile petrol ve gaz üretilebilen ve geriye farklı
sektörlerde kullanılabilen kül bırakan sedimanter
birimlerdir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak bu
söz konusu kayaçlar; sentetik petrol ve gaz üretiminin
yanı sıra, termik santrallerde düşük kaliteli linyitlerle
birlikte katı yakıt olarak kullanılmakta, bazı ana, iz ve
nadir toprak elementleri ile aktif karbon üretiminde,
kağıt, ilaç, boya, plastik, seramik, çimento ve gübre
sanayisinde kullanılabilmektedir.
MTA ve diğer araştırmacılar tarafından yapılan
çalışmalarda, ülkemizde yaklaşık 10 milyar ton
bitümlü kayaç kaynağı tespit edilmiştir. Ancak,
geçmiş yıllarda daha çok mümkün ve muhtemel rezerv
kategorisinde hesaplanmış olan bu kaynağın, jeofizik
ve sondaj çalışmaları ile görünür rezerv hale getirilmesi
büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü bitümlü kayaç
potansiyelinin, ülkemiz enerji kaynakları içerisinde
17,5 milyar ton olan linyit kaynağından sonra ikinci
sırada yer aldığı belirlenmiştir (Büyük, 2019).
Artan enerji talebi, fosil yakıtlarda dışa
olan bağımlılığın %88 civarında olması, petrol
fiyatlarındaki aşırı dalgalanmalar ve yükselen
enerji faturaları nedeniyle bitümlü kayaçlardan
üretilebilecek sentetik petrole ihtiyaç duyulmaktadır.
Küresel alternatif enerji kaynak arayışları ve
yerli kaynakların artırılması amacıyla bu ihtiyacı
ekonomik bir şekilde karşılayabilmek için teknolojik
inovasyonların
gerçekleştirilmesi
ve
üretim
maliyetlerinin düşürülmesi önem arz etmektedir.
2. Materyal ve Yöntem
Organik jeokimyasal inceleme kapsamında
çalışma sahasından alınan toplam 23 adet örneğin

analizleri, Türkiye Petrolleri’nin (TP) AR-GE
Merkezi laboratuvarlarında yapılmıştır. Bu örneklerin
tamamı Rock Eval piroliz analizine tabii tutulmuş
ve çizelge 1’deki yüksek TOC, S2 ve HI değerlerine
göre seçilen 6 adet örnek ise Modified Fischer Assay
(MFA) analizinde kullanılmıştır. MFA analiz sonuçları
ile korelasyonunun yapılabilmesi için çizelge 1’deki
değişken TOC, S2 ve HI değerlerine göre çoğunlukla
MFA numunelerinden seçilen 3 adet örnek de
gaz kromatografisi (GC) ve gaz kromatografisikütle
spektrometresi
(GC-MS)
analizlerinde
değerlendirilmiştir. Ayrıca, çizelge 1’deki değişken
TOC, HI ile OI değerlerine ve organik petrografi
(kerojen tip tayini) analizlerine göre seçilen 5 adet
örnek ise organik fasiyes analizinde kullanılmıştır.
Bu çerçevede, organik madde tipi, hidrokarbon
potansiyeli ve olgunlaşma durumunu belirlemek
amacıyla Rock Eval VI cihazı ile IFP 160000 standardı
kullanılarak piroliz analizleri yapılmış ve örneklere ait
Toplam Organik Karbon (%TOC), S1, S2, S3, S4,Tmax,
Rezidüel Karbon (RC) ve Piroliz Edilebilen Karbon
(PC) değerleri belirlenmiştir. Bu veriler kullanılarak;
Hidrojen İndeksi [HI=(S2/TOC)x100], Oksijen
İndeksi [OI=(S3/TOC)x100], Üretim İndeksi [PI=S1/
(S1+S2)], Hidrokarbon Tip İndeksi [S2/S3], Jenetik
Potansiyel [PY:S1+S2] ve Bitümen/Göç İndeksi [S1/
TOC] parametreleri hesaplanmıştır.
İncelenen bitümlü marnların kapsamış olduğu
petrol, su ve gaz içeriklerinin laboratuvar ortamında
retortlama prosesi ile tespit edilebilmesi için
bu örneklerin (HB-8A, 10, 12, 14, 18 ve 19A)
içerisindeki bitümden (S1) ve kerojenden elde edilecek
sentetik petrol içeriğini (%) ve litre/ton cinsinden
belirleyebilmek amacıyla American Society for
Testing and Materials (ASTM D) 3904 standardına
göre MFA analizleri yapılmıştır.
İncelenen örneklerin (HB-7, 12 ve 18)
içindeki sıvı hidrokarbonun (bitüm) damıtılması
amacıyla Diklorometan çözücüsü kullanılarak ASE
(Accelerated Solvent Extraction) 300 sisteminde
özütleme analizi gerçekleştirilmiştir. Özütleme ile
bitümlü marnlardan elde edilen bitüm, GC ve GC-MS
analizleri için kullanılmıştır.
İncelenen numunelerde (HB-8A,10, 12, 19A, 20)
organik fasiyes analizleri yapılmıştır. Numunelerde
karasal amorf organik madde (AOM), karasal
palinomorflar (spor ve polen), tatlı su algi ile otsu ve
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Çizelge 1- Bozcahüyük (Seyitömer/Kütahya) Havzası’na ait bitümlü kayaç numunelerinin Rock-Eval piroliz analiz sonuçları (Büyük, 2019).

odunsu fitoklast içerikleri tespit edilmiş olup organik
maddenin diyajenez ve jeokimyasal özellikleri
kullanılarak, piroliz verilerine ve baskın organik
madde türüne göre A, AB, B, BC, C, CD ve D olmak
üzere 7 ayrı organik fasiyes tanımlaması kapsamında
bölgenin çökelme ortamı yorumlanmıştır.
Organik madde tipi, HC bileşiklerinin genel
dağılımları, ısısal olgunluğu, biyolojik bozunma ve
bitümlü marnların çökelme ortamını belirlemek için
incelenen numuneler (HB-7, 12 ve 18), öncelikle
Diklorometan çözücüsü ile seyreltilmiştir. Bu
numunelerin GC, ASTM D 5307-97 metoduna uygun
olarak Agilent 6850 GC cihazında gerçekleştirilmiştir.
GC analizleri neticesinde elde edilen verilerle; Pr
(Pristan)/Ph (Fitan) oranı, izoprenoid/n-alkan oranı,
Karbon Tercih İndeksi (CPI) hesaplanmış, ayrıca
n-alkan dağılımlarından yararlanılarak çökelme
ortamına ilişkin yorumlamaya gidilmiştir. Bu
çalışmada, Bray ve Evans (1961)’in [CPI(16-24)= (nC15
+ nC17 + nC19 + nC21 + nC23 ) /(nC16 + nC18+ nC20 + nC22
+ nC24)] formülü kullanılmıştır.
Biyolojik
fosillerin
(biyomarker)
ortaya
çıkarılması ve moleküllerin jeokimyasal olarak
ayrılması ile kaynak kayanın depolanma ortamı,
olgunluğu ve biyolojik bozunma derecesi hakkında
58

bilgi almak amacıyla incelenen örneklerde (HB-7,
12 ve 18), Norveç Petrol Standartları kullanılarak
7890A GC ve otomatik sıvı numune alıcılı Agilent
5975C-dört uçlu kütle spektrometre cihazında GCMS analizi yapılmıştır. Kromatogramlardaki iyon
fragmentogramlarında, triterpanlar için m/z 191 pikleri
ve steranlar için ise m/z 217 pikleri değerlendirilmiştir.
3. Genel Jeoloji
Bu çalışma kapsamında incelenen Bozcahüyük
(Seyitömer/Kütahya) Neojen Havzası, Brinkmann
(1971) tarafından tanımlanan “İzmir-Ankara Okyanus
Zonu” üzerinde yer almaktadır. Erken Miyosen’de,
D-B yönünde etkili olan gerilme rejimi altında K-G
yönlü havzalar oluşmaya başlamıştır. Seyitömer
Havzası da, bu süreçte oluşmuştur. Neojen öncesi bu
havzanın temelini oluşturan metamorfikler, ofiyolitik
kayaçlar ve granitoidleri, Miyosen-Pliyosen yaşlı
havza dolgusu uyumsuz olarak üzerlemektedir
(Çelik, 2003). Sarıyıldız (1987), havzadaki bu dolgu
malzemelerini genel olarak eski akarsu, göl ve yeni
akarsu çökelleri olarak belirtmiştir.
Bölgenin temelini oluşturan radyolarit, serpantinit
ve kristalize kireçtaşlarını içeren ofiyolitik melanjla
temsil edilen geç Kretase yaşlı Ayvalı formasyonu
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(Ka), Ercan vd. (1978) tarafından tanımlanmıştır.
Ayvalı formasyonu (Ka) üzerine, açılı uyumsuz
olarak erken Miyosen yaşlı Elmacık formasyonuna
(Ne) ait konglomera, kumtaşı ve kiltaşlarından oluşan
akarsu çökelleri gelmiştir (Nebert, 1960). Orta-geç
Miyosen’de ise havzada Elmacık formasyonu (Ne)
üzerine uyumlu olarak, alt ve üst linyit damarlarını
içeren gölsel Seyitömer formasyonu (Ns) çökelmiştir
(Lebküchner, 1957, 1959). Seyitömer Havzası’ndaki
alt linyit damarı, Lebküchner (1959), Nebert (1960)
ve Beseme (1969) tarafından “esas damar” olarak
isimlendirilmiştir. Alt kömür damar kalınlığı bazı
sondajlarda 36,75 metreye kadar ulaşmakta olup
ortalama 15 m kalınlıktadır (Gökmen vd., 1993).
Ayrıca, bölgede üst linyit damar kalınlığı ise 10
metreye kadar ulaşmaktadır (Şengüler, 1999).
Seyitömer formasyonu (Ns), Şengüler (1999)
tarafından beş üyeye ayrılmıştır (yaşlıdan gence
olmak üzere sırasıyla): Gölsel yeşil kil üyesi (Nsa), alt
linyit üyesi (Nsb), bitümlü marn üyesi (Nsc), Arslanlı
köyü civarında yayılım gösteren tavan seviyelerinde
yanık seriyi (Nsy) içeren üst linyit üyesi (Nsd) ve sarı
kil üyesi (Nse).
Batı Anadolu Bölgesi’nde, geç Miyosen, K-G
yönlü sıkışma rejimi altında kısalıp kalınlaşan ve
topoğrafik olarak yükselen bölgede, K-G yönünde
etkili olan gerilme tektonik rejiminin başladığı
dönemdir.
Seyitömer
formasyonunun
(Ns)
çökelmesinin ardından, geç Miyosen’de bölgede
sedimantasyonda kısa bir süre kesiklik yaşanmıştır.
Pliyosen’de marn, silisifiye kireçtaşı ve tüf
ardalanmasından oluşan gölsel İshakçılar formasyonu
(Ni), Seyitömer formasyonu (Ns) üzerine uyumsuz
olarak çökelmiştir. Bölge, geç Miyosen’de geniş bir
tatlı su gölsel ile akarsu havzasıdır (Özburan, 2009).
Neotektonik dönemle, kuzey-güney yönlü gerilmenin
etkisi ile Pliyosen sonu ile Pleyistosen başında doğubatı yönünde uzanan grabenler gelişmeye başlamıştır.
Pleyistosen’de akarsu ortamında, kırmızımsı ve krem
renkli, az tutturulmuş konglomera, kumtaşı ve yer yer
tüf ve killerden oluşan Kocayataktepe formasyonuna
(Nk) ait kaba kırıntılılar, İshakçılar formasyonu (Ni)
üzerine uyumsuz olarak çökelmiştir. Akarsu ortamını
yansıtan kaba kırıntılılardan oluşan birim, yüzeylendiği
alanlarda göl sularının çekildiğini göstermektedir
(Baş, 1986). Grabenleşme ve çökelmenin son evresi
olarak günümüzde, tutturulmamış çakıl, kum, mil ve
killerden oluşan alüvyon (Qal) ve alüvyonal yelpaze
çökellerinin oluşumu, tüm birimler üzerinde uyumsuz
olarak devam etmiştir (Şekil 2).

Şekil 2- Seyitömer (Kütahya) genelleştirilmiş stratigrafik kesiti
(Şengüler, 1999; Dikmen, 2005; Büyük, 2019).

Seyitömer Havzası’nda K-G doğrultulu yaygın
olmayan lokal faylar bulunmaktadır (Şekil 3). Çalışma
sahasında, Batı Anadolu’daki tektonik deformasyon
yapıları görülmemektedir. Eski Seyitömer’in doğusu
ile batısında ve kısmen de olsa Ayvalı köyünün
kuzeyinde, geç Miyosen yaşlı Bitümlü Marn Üyesi
(Nsc) yayılım göstermektedir. Şener ve Şengüler
(1992)’ye göre bölgede MTA’nın yapmış olduğu
sondajlarda bitümlü marn seviyelerinin kalınlığının
8,5-50,0 m arasında değiştiği ve kalınlığın, havza
kenarlarından orta kısımlarına doğru arttığı
belirtilmiştir. Kömür ve bitümlü marn seviyeleri,
havzanın doğusuna doğru kalınlaşırken, bu
birimler havzanın batısında gerekli çökelme şartları
sağlanamadığından çökelememişlerdir. Seyitömer
havzasında yaklaşık 110 milyon ton ekonomik bitümlü
kayaç kaynağı olduğu belirtilmiştir. Mineralojik
incelemeler neticesinde, organik maddece zengin
olduğu için normalde koyu renkli olması gereken
bitümlü marnların; ortamdaki Mg/Ca oranının
yüksek (içerdiği montmorillonit minerali marnların
koyu renkli kesimlerinde Ca bileşenli iken açık
renkli kesimlerinde Al, Fe, ve Mg bileşenli olması)
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Şekil 3- Seyitömer (Kütahya) civarının jeoloji haritası (Şengüler, 1999; Dikmen, 2005; Büyük, 2019).

ve diyatomelerin yoğun olmasından dolayı da, açık
renkli oldukları ortaya konulmuştur (Şengüler, 1999).
Çalışma alanında yer alan Höyük Panosu’ndaki
şevden, sadece bitümlü marnları içeren 37,25 metrelik
istiften ölçülü stratigrafik kesit alınmış ve örneklemeler
de bu zondan yapılmıştır (Şekil 4, 5).
4. Organik Jeokimyasal Bulgular ve
Değerlendirmeler
Bu bölümde, çalışma alanından alınan 23 adet
bitümlü kayaç örneğinin organik jeokimyasal analiz
sonuçları verilmiş ve değerlendirme yapılmıştır
(Çizelge 1). Ayrıca, çizelge 1’de de görüleceği üzere
sadece HB-20* numaralı örneğin organik maddesinin
(HI:16 mg HC/g TOC ve OI: 231 mg CO2/g TOC),
Peters ve Cassa (1994) ve Jones (1987) (HI<50 ve
OI>200) sınıflamalarına göre okside ve yeniden
işlenmiş (reworked), çökel ortamına dışardan taşınmış
inertinitik bir organik madde ve kerojen tipinin de
Tip-IV olması nedeniyle değerlendirme dışında
bırakılmıştır.
4.1. Kaynak Kaya Potansiyeli
TOC değerleri %1,06 ile %29,87 arasında
değişmekte olup ortalaması %9,27’dir. Bu verilere
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göre incelenen örnekler; Tissot ve Welte (1984)’e
göre zengin (TOC>2), Jarvie (1991)’e göre yeterli
(TOC>1) ve Peters ve Cassa (1994)’e göre mükemmel
(TOC>4) kaynak kaya potansiyeline sahip olduğu
anlaşılmaktadır.
Ortalama S1ve S2 hidrokarbon değerleri sırasıyla
2,11 mg HC/g kaya ve 66,40 mg HC/g kaya olup
Peters ve Cassa (1994)’e göre örneklerin S1 için
genellikle iyi (1<S1<2) ve mükemmel (4<S1) arasında
ve S2 için ise mükemmel (20<S2) petrol potansiyeline
sahip kaynak kaya olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, tüm
örneklerde S2>S1 olması da, kaynak kayada herhangi
bir organik kirlenmenin olmadığına işaret etmektedir.
4.2. Organik Madde Tipi
İncelenen örneklerde 290 ile 769 mg HC/
gTOC arasında değişen HI değerlerinin ortalaması
654,59 mg HC/g TOC’dir. HI-OI ve HI-Tmax
diyagramlarından da görüleceği üzere ve ayrıca
3,01 ile 31,26 değerleri arasında değişen (S2/S3)
hidrokarbon tip indeksi (Peters ve Cassa, 1994) baz
alınarak yapılan kerojen tipi değerlendirmesinde,
baskın Tip I kerojen (15<S2/S3) ve nadir Tip II kerojen
(10<S2/S3<15) türleri tespit edilmiştir (Şekil 6 ve 7).
Yine, HI ile ilişkilendirilmiş S2-TOC diyagramında
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Şekil 4- ÖSK hazırlanan alana ait bitümlü marn tabakasının uzaktan ve yakından genel
görünümü.

inc elenen örneklerin Tip I-Tip II kerojen türüne sahip
olduğu belirlenmiştir (Şekil 8).
4.3. Organik Maddenin Isısal Olgunluğu
İncelenen örneklerde Tmax için 426°C ile 441°C
arasında değişen değerler bulunmuş olup ortalama
Tmax, 432 °C dir. Buna göre olgunlaşma parametresi;
Espitalie vd. (1984)’e göre olgunlaşmamış-petrol
penceresinde (430<Tmax(°C)<435), Peters ve Cassa
(1994)’e göre ise olgunlaşmamış (Tmax (°C)<435)
evrededir. Espitalie vd. (1985)’in Tmax standartlarına
göre kerojen tipi Tip I olarak belirlenen bitümlü
marn örneklerinin olgunlaşma derecesi baskın
olarak olgunlaşmamış-erken olgun (Tmax (°C)<440);

HB-13 (Tip II-III) ve HB-18 (Tip I) örneklerinin
petrol penceresinde (425<Tmax (°C)<450); HB-20 (Tip
IV-Tmax:414°C) örneğinin ise olgunlaşmamış evrede
oldukları tespit edilmiştir. Şekil 7’deki HI-Tmax
diyagramında örneklerin beş adedinde (HB-4, 8B, 12,
14, 18) Tmax>435oC olup bunlar olgunlaşmış zondapetrol türetme potansiyeline sahiptir ve diğer 18
örnekte ise Tmax<435oC olması sebebiyle bu örnekler
olgunlaşmamış olup hidrokarbon türetemeyecek
durumdadır.
İncelenen örneklerin şekil 9’da PI değerlerinin
0,1’den daha düşük olması nedeniyle olgunlaşmamış
zonda olduğu ve bu örneklerde hidrokarbon türümünün
gerçekleşmediği görülmektedir.
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Şekil 5- Bozcahüyük (Seyitömer/Kütahya) Havzası Höyük Panosu’ndaki bitümlü marnların
ölçülü stratigrafi Kesiti (Büyük, 2019).

Şekil 24-29’daki GC-MS kromatogramlarından
iyon fragmentogramı triterpan ve steran pik
yükseklikleri, çizelge 2’deki pik tanımlamalarına göre
kullanılarak, incelenen örneklerdeki organik maddenin
olgunlaşmasına ilişkin biyomarker parametreleri
çizelge 3’te değerlendirilmiştir. Çizelge 3’te GCMS m/z 217 kromatogramlarındaki 20S/(20S+20R)
ve ββ/(ββ+αα) steran oranları, GC-MS m/z 191
kromatogramlarındaki 22S/(22S+22R) homohopan
oranı ve Ts/(Ts+Tm) oranı değerlerinin oldukça düşük
çıkmasına karşın, Moretan/Hopan oranının ise yüksek
çıkması, yine piroliz sonuçlarıyla uyumlu olarak
bölgedeki bitümlü marnların olgunlaşmamış safhada
olduğunu göstermektedir.
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4.4. Hidrokarbon Türetme Potansiyeli
Kaynak
kayanın
hidrokarbon
türetmeye
yani petrolü dışarı atmaya başladığı derinliğin
tespit edilmesinde kullanılan "Göç indeksi" veya
"Bitümen indeksi"(S1/TOC) değerlendirmesinde;
incelenen örneklerden 10’nunun atım başlangıcında
(0,1<S1/TOC<0,2), diğer 10’unda ise atımının çok
fazla olduğu (0,2<S1/TOC) ve geriye kalan 3’ünde
ise atımın hiç olmadığı (S1/TOC<0,1) anlaşılmıştır
(Smith, 1994; Hunt, 1995).
Şekil 10’daki S2-TOC diyagramında incelenen
örneklerin baskın olarak mükemmel hidrokarbon
potansiyelinde olduğu görülmektedir. Ortalama
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Şekil 6- HI-OI diyagramı (Van Krevelen, 1993).

Şekil 7- HI-Tmax diyagramı (Hunt, 1995; Mukhopadhyay vd.,
1995).

Şekil 8- S2-TOC, HI diyagramı (Langford ve Blanc- Valleron,
1990).

Şekil 9- PI-Tmax olgunlaşma ile kerojen dönüşüm diyagramı
(Peters, 1986).

Hidrokarbon Tip İndeksi (S2/S3) değeri 18,95 olup
örneklerin Clementz (1979)’a ve Peters (1986)’ya göre
petrol türetme (5,0<S2/S3) potansiyeline sahip olduğu
tespit edilmiştir. Ayrıca, bu örneklerin hidrokarbon
türüm potansiyelini belirlemeye yönelik şekil 11’deki
HI-TOC diyagramında, iyi-mükemmel petrol kökenine
sahip olduğu anlaşılmıştır. Yine bu örneklerin
ortalama Potansiyel Ürün/Jenetik Potansiyel PY
(ppm /mg HC/g kaya):(S1+S2) değerinin 68.508 ppm
olması, Tissot ve Welte (1978)’e göre, iyi kaynak kaya
potansiyeline (6.000 ppm<S1+S2) işaret etmektedir.

Bu numunelerin, PY-TOC diyagramında baskın olarak
mükemmel kaynak kaya potansiyeli alanına düştüğü
gözlenmiştir (Şekil 12). Göç etmiş hidrokarbonları
yerli hidrokarbonlardan ayırmak amacıyla kullanılan
S1-TOC diyagramında ise incelenen numunelerin
ürettiği hidrokarbonların yerli olduğu anlaşılmış,
dışardan herhangi bir mekanik veya antropojenik
kirliliğin olmadığı ortaya konulmuştur (Şekil 13).
İncelenen numunelerin %0,70 ile %9,99 arasında
değişen %RC değerlerinin, kalıntı karbon çizgisi
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Çizelge 2- a) m/z 191 veb) m/z 217 GC-MS kromatogramlarındaki iyon fragmentogramı triterpan ve steran pik tanımlamaları.

Çizelge 3- m/z 191 ve m/z 217 GC-MS kromatogramlarına göre örneklerin içerdiği organik maddenin olgunlaşmasına ilişkin hesaplanan
biyomarker parametreleri.

20S/(20S+20R) Steran Oranı (C29)= [18/(18+21)]
piklerinin yüksekliği (m/z 217 GC-MS)
Bu oran<0,5 ise olgunlaşmamıştır (Hunt, 1995).
ββ/(ββ+αα) Steran Oranı (C29)=[(19+20)/(18+19+20+21)] piklerinin
yüksekliği (m/z 217 GC-MS)
Bu oranda, ısısal olgunlaşma dengesi, petrol oluşum zonunda 0,72'dir (Peters
vd., 2005).
22S/(22S+22R) Homohopan İndeksi (C31)= [25/(25+26)]
piklerinin yüksekliği (m/z 191GC-MS)
Bu oranda ısısal denge değeri, petrol oluşum zonunda 0,5’e ulaşır (Peters vd.,
2005).
Ts/(Ts+Tm) = [13/(13+14)]
piklerinin yüksekliği (m/z 191 GC-MS)

HB-7

HB-12

HB-18

0,04
Olgunlaşmamış

0,12
Olgunlaşmamış

0,06
Olgunlaşmamış

0,23
Olgunlaşmamış

Tayin edilemedi.

0,26
Olgunlaşmamış

0,02
Olgunlaşmamış

0,10
Olgunlaşmamış

0,05
Olgunlaşmamış

Tayin edilemedi.

0,11
Olgunlaşmamış

Tayin edilemedi.

0,95
Olgunlaşmamış

5,52
Olgunlaşmamış

0,87
Olgunlaşmamış

Bu oran, geç olgun petrol oluşum safhasında 1,0’e ulaşır (Peters vd., 2005).
Moretan/Hopan Oranı (C30) = (24/23)
piklerinin yüksekliği (m/z 191 GC-MS)
Bu oran, ısısal olgunluğun artmasıyla 0,8’den 0,15-0,05’lere kadar düşebilir
(Seifert ve Moldowan, 1986).
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Şekil 10- S2 ve TOC değerlerinegöre hidrokarbon potansiyeli
(Ghori, 2000).

Şekil 13- S1 (mg HC/ g kaya) - TOC (%) HC karakterizasyonu
diyagramı (Hunt, 1995).

örneklerde hala türetilebilecek çok fazla miktarda S1
ve S2 hidrokarbonlarının olmasıdır. %0,36 ile %19,88
arasında değişen %PC değerlerinin, şekil 15’teki
piroliz edilebilen karbon çizgisine (TOC=PC) yakın
olması; örneklerin kerojen tipinin petrol türümüne
uygun olduğuna, piroliz esnasında organik madde
miktarı arttıkça S1 ve S2 hidrokarbonlarının türümünün
arttığına, ancak örneklerin tamamının TOC=PC çizgisi
üzerinde olmamaları da hala piroliz edilebilecek S1 ve
S2 hidrokarbonlarının varlığına işaret eder.

Şekil 11- HI-TOC diyagramı (Jackson vd., 1985).

Şekil 14- RC (%) - TOC (%) diyagramı (English vd., 2004).

Şekil 12- PY-TOC diyagramı (Ghori, 2002).

(TOC=RC) üzerinde bulunmaması nedeniyle hala
petrol türüm potansiyellerinin olduğu görülmektedir
(Şekil 14). Şekil 14’te örneklerin TOC=RC
çizgisinden daha uzakta olmalarının nedeni,

Şekil 15- PC (%) - TOC (%) diyagramı (English vd., 2004).
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4.4.1. Modified Fischer Assay (MFA) Analizi ile
Sentetik Petrol Üretimi
MFA yöntemi ile analiz edilen bitümlü marn
örneklerinin (HB-8A: %21,57; HB-10: %3,22;
HB-12: %14,66; HB-14: %5,38; HB-18: %21,28;
HB-19A: %9,48) petrol içeriği ortalaması
%12,6 (%3,22-21,57) olup bu örneklerden
üretilebilecek sentetik petrolün ekonomik olarak
değerlendirilmesinde; Hou (1984)’e göre baskın
olarak çok yüksek ekonomik, Snape (1995)’e göre
baskın olarak oldukça ekonomik ve Committee
Office of Mineral Resources in China (1987), Liu vd.
(2006) ve Tao vd. (2010)’a göre baskın olarak çok
iyi ekonomik potansiyele sahip olduğu görülmüştür
(Çizelge 4).
İncelenen örneklerin MFA verimi ile TOC, S1 veS2
ilişkileri değerlendirildiğinde, mükemmel kaynak kaya
olan bu örneklerden çok iyi ekonomik potansiyelde
petrol üretilebileceği belirlenmiştir (Çizelge 1 ve
4, Şekil 16-18). Şekil 16’da ve 18’de MFA petrol
içeriğinin %TOC (r= 0,848, p= 0,033) ve S2 ile (r=

0,875, p= 0,022) pozitif yönde güçlü korelasyon
ilişkisi vardır ve istatistiksel olarak da anlamlıdır.
%TOC ve S2 değerlerinin artmasıyla birlikte MFA
veriminin de arttığına işaret eder. Yani, incelenen Tip I
kerojen özelliğindeki bu örneklerden çok iyi ekonomik
seviyede petrol türetilebileceği görülmektedir. Ancak,
yapılan istatiksel değerlendirmede MFA petrol
içeriğinin, S1 (r = -0,285, P=0,584) ile korelasyon
ilişkisinin olmadığı ve HI (r =0,735, P=0,096) ile ise
kuvvetli korelasyon ilişkisinin olmadığı görülmektedir
(Çizelge 1 ve 4, Şekil 17 ve 19).
Genellikle kayacın sahip olduğu TOC değerinin
yaklaşık %5-10’luk kısmını S1 hidrokarbonları
oluştururken, %90-95’lik kısmını ise kerojenden
açığa çıkan S2 hidrokarbonları oluşturur. Bu nedenle
piroliz analizinden elde edilen S1 değerleri düşükken
S2 değerleri yüksektir. Konvansiyonel üretilen
petroller, S1 ve S2 hidrokarbonlarının tamamından
ibarettir. Bundan dolayı, MFA analiz sonuçları da S1
ve S2 verileri ile ilişkili olarak değerlendirilmelidir.
Şekil 18’de incelenen örneklerde S2-MFA değerleri
pozitif korelasyon gösterirken şekil 17’de S1 ile MFA

Çizelge 4- Bazı araştırmacılara göre Fischer Assay verimine (petrol içeriğine) ilişkin ekonomik değerlendirme kriterleri.

Şekil 16- MFA petrol içeriği (L/ton)-TOC (%) diyagramı (Büyük,
2019).
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Şekil 17- MFA petrol içeriği (L/ton)-S1 (mg HC/ g kaya) diyagramı
(Büyük, 2019).
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Şekil 18- MFA petrol içeriği (L/ton)-S2 (mg HC/ g kaya) diyagramı
(Büyük, 2019).

Şekil 19- MFA petrol içeriği (L/ton)-HI (mg HC/ g TOC) diyagramı
(Büyük, 2019).

değerleri arasında negatif bir korelasyon ilişkisi
varmış gibi algılanmasının sebebi, S1’in kayacın sahip
olduğu organik maddenin %5-10 gibi çok küçük bir
kısmından türeyen petrol ve gaz olmasıdır. Buna
rağmen, şekil 17’de S1 hidrokarbon değerlerinin de
MFA değerlendirmelerine göre çoğunlukla çok iyi
ekonomik sınırlar içinde olduğu görülmektedir.

olması ve bölgede genel olarak yeterli kalınlığın
olmaması nedeniyle bitümlü marnların sentetik petrol
üretimi için ekonomik olmadığını ortaya koymuştur.
Bundan dolayı söz konusu birimlerin akışkan yataklı
yakma sistemlerinde %20 bitümlü marn ve %80
linyit ile birlikte termik santrallerde katı yakıt olarak
değerlendirilmesini önermiştir.

Seyitömer Havzası bitümlü marnlarına ilişkin
olarak geçmiş yıllarda; Ünalan (1978)’e göre petrol
içeriğinin 30-38 litre/ton ve Şener vd. (1995)’e göre
petrol içeriğinin %5 (54,3 L/ton) olduğu, Şengüler
(1999)’a göre yoğunluğu 0,92 gr/ml olarak üretilen
sentetik petrolün 22 API graviteli ağır petrole eşdeğer
olduğu, Hepbaşlı (2004)’e göre petrol içeriğinin %45,9 (56 kg/ton) olduğu ve Kök vd. (2008)’e göre
yerinde yakma yöntemiyle 4,46 L/ton sentetik petrol
üretilebileceği ortaya konulmuştur. Ayrıca Ekinci
(2006), Seyitömer Havzası’na ilişkin birçok çalışmayı
da derleyerek özetle; Fischer Assay (FA) analiz
sonuçlarına göre bitümlü şeylden %2,41 petrol, %1,51
gaz ve %88,67 kalıntı elde edildiğini, yani düşük
petrol içeriğine karşın yüksek oranda kül olduğunu,
Tip I kerojene sahip bitümlü şeyllerden temsili
damıtma sonrası; %14 nafta, %21,5 kerosen, %14,5
hafif gaz-petrol, %29 atmosferik gaz-petrol, %18
vakum damıtma ve %2 kalıntı elde edildiğini, bitümlü
şeylin pirolizi neticesinde FA yüzdesinin 7 gpt (26,5
L/ton) olduğunu yani bölgede sentetik petrol üretimi
açısından ekonomik olmayan bir potansiyel olduğunu
ifade etmiştir. Şengüler (1999), bölgedeki 5 metrelik
ekonomik bitümlü marn zonunda 800-1.000 kcal/kg
ısıl değerlere sahip ve TOC değerlerinin en yüksek
olduğu seviyelerde yer yer sentetik petrol eldesine
uygun seviyelerin varlığından bahsetmiştir. Ancak,
bu düzeylerin yanal devamlılıklarının değişken

4.5. Biyomarker İncelemeleri
4.5.1.Gaz Kromatografisi Analizi (GC)
n-Alkan Dağılımları: GC analizleri ile çökelme
ortamına, organik madde tipine, biyolojik bozunmaya
ve ısısal olgunluğa yönelik yorumlama yapılmıştır.
Şekil 20-22’deki incelenen örneklere ait gaz
kromatogramlarında nC23-nC30 dizisine doğru çarpık
bir n-alkan dağılımı yani uzun zincirli C23, C25, C27
ve C29 piklerinin diğerlerine göre yüksek olmasından
dolayı çökelme ortamı karasal yüksek bitki ve
denizel olmayan fitoplankton alg içeren göl ortamını
yansıtmaktadır (Tissot ve Welte, 1984; Peters ve
Moldowan, 1993). Bu durum ile, şekil 6-8’deki
diyagramlarda kerojen tipinin baskın Tip I olması
ve organik fasiyes analizlerinde yeşil alg türü olan
Botryococcus Branuii tatlı su alglerinin görülmesinin
tatlı sulu göl ortamına işaret etmesi örtüşmektedir.
İncelenen örneklerin şekil 23’teki üçgen
diyagramda C27, C28 ve C29 steran bollukları
dağılımında, kara-deniz geçiş zonunda çökeldiği
görülmüştür (Huang ve Meinschein, 1979).
∑(nC21-nC31) / ∑(nC15-nC20) oranının >1 olması
(HB-7’de 7,38; HB-12’de 12,29; HB-18’de 14,99)
sebebiyle mumsuluk derecesinin arttığını yani
çökelim ortamına karasal organik madde girdisinin
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Şekil 20- HB-7 no.lu örneğe ait gaz kromatogramı.

Şekil 21- HB-12 no.lu örneğe ait gaz kromatogramı.

Şekil 22- HB-18 no.lu örneğe ait gaz kromatogramı.

olduğunu göstermektedir (Bakr, 2009). Ayrıca, karasal
ortam kaynağı/su ortamı kaynağı n-alkanları oranının
(TAR), yani tek karbon numaralı (C27+C29+C31)
uzun zincirli n-alkanların toplamının, (C15+C17+C19)
kısa zincirli tek karbon numaralı n-alkanların
toplamına oranının 1’den büyük olması (HB-7’de 6,7;
HB-12’de 7,7; HB-18’de 13,5) nedeniyle çökelim
ortamı yüksek bitkili karasal ortam kaynağını yansıtır
(Rieley vd., 1991). Yine, (n-C17/n-C31) oranının 1’den
küçük (HB-7’de 0,34; HB-12’de 0,62; HB-18’de 0,43)
olmasından dolayı çökelim ortamına karasal organik
madde girdisine işaret etmektedir (Koralay, 2018).
Pristan/Fitan Oranı (Pr/Ph): Şekil 20-22’deki GC
grafik verilerine göre, Pr/Ph oranlarının 1’den küçük
(HB-7’de 0,87 ve HB-12’de 0,68) olması sebebiyle
çökelme ortamı redoks koşulunun indirgen/anoksik
olduğu tespit edilmiştir (Tissot ve Welte, 1984).
Karbon Tercih İndeksi (CPI): Bölgedeki bitümlü marn
örneklerinin CPI değerleri Bray ve Evans (1961)’deki
68

Şekil 23- Bölgedeki bitümlü marnlarda C27, C28 ve C29 steran
bollukları ve çökelme ortamı diyagramı (Huang ve
Meinschein, 1979).

formüle göre şekil 20-22’deki GC grafik verileri
kullanılarak hesaplanmış; HB-7’de 1,18, HB-12’de
5,88 ve HB-18’de 3,06 değerleri bulunmuştur. HB-7
denizel planktonlarla, HB-12 ve HB-18 ise yüksek
karasal bitkilerle beslenen denizle bağlantısı olan bir
karasal/gölsel ortama işaret etmektedir. Ayrıca CPI>1
ise tek sayılı karbonların baskın olmasının yanı sıra
HB-12 ve 18 no.lu örneklerin CPI verilerinin yüksek
değerlerde olması, örneklerin olgunlaşmamış safhada
olduğunu vurgulamaktadır (Tran ve Philippe, 1993).
İzoprenoid/n-Alkan Oranları: Şekil 20-22’deki GC
grafik verilerine göre incelenen HB-12 örneğinde
Pr/nC17: 0,15 ve Ph/nC18: 1,00 ve HB-7 numunesinde
ise Pr/nC17:0,70 ve Ph/nC18: 1,82 değerleri
hesaplanmıştır. Bu örneklerin, Petersen vd. (2001)’e
göre anoksik indirgen ortamda çökeldiğine, Chaula vd.
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(1987)’ye göre de kerojenin algal kökenli olduğuna
işaret etmektedir.
4.5.2. Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi
Analizi (GC-MS)

hesaplanması ile bölgedeki bitümlü marnların
çökelme ortamları yorumlanmaya çalışılmıştır (Şekil
24-29, Çizelge 2).

HB-7, 12 ve 18 örneklerine ait m/z 191 ve m/z
217 kütle kromatogramlarında triterpan ve steran
dağılımları kullanılarak biyomarker parametrelerinin

m/z 191 kütle kromatogramlarında, HB-12 ve
HB-18 numaralı örneklerde Gameseranın (sırasıyla
0,25 ve 0,13) varlığı bölgenin denizel etki altında
kaldığına, tuzlu ve indirgen bir ortam olduğuna
işaret etmektedir (Peters ve Moldowan, 1993). Her

Şekil 24- HB-7 bitümlü marn numunesinin GC-MS m/z 191
kromatogramı.

Şekil 25- HB-7 bitümlü marn numunesinin GC-MS m/z 217
kromatogramı.

Şekil 26- HB-12 bitümlü marn numunesinin GC-MS m/z 191
kromatogramı.

Şekil 27- HB-12 bitümlü marn numunesinin GC-MS m/z 217
kromatogramı.

Şekil 28- HB-18 bitümlü marn numunesinin GC-MS m/z 191
kromatogramı.

Şekil 29- HB-18 bitümlü marn numunesinin GC-MS m/z 217
kromatogramı.
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üç örnekte de karasal ortamlara işaret eden Oleanan
görülmemiştir, ancak bu durum çökel ortamına
karasal organik madde girdisinin olmadığı anlamına
gelmemektedir (Peters ve Moldowan, 1991; Hunt,
1995). (C29/C30) hopan oranının, Peters ve Moldowan
(1993)’e göre HB-7 örneğinde (1,16) 1’den büyük
olması nedeniyle marn kaynak kayasını, Waples ve
Machihara (1991)’e göre HB-12 ve HB-18 no.lu
örneklerde (sırasıyla 0,55 ve 0,96) ise 1’den küçük
olması nedeniyle kil içeriği yüksek olan kaynak
kayayı yansıtmaktadır.
Yine, m/z 191 kromatogramlarında incelenen
örneklerin C31 22R/C30 hopan oranının 0,25’den
yüksek olması (HB-7: 3,89; HB-12: 2,07; HB-18:
1,82) ile marn kaynak kayasını yansıttığı görülmüştür
(Koralay, 2009). Ayrıca, [C29 Ts/(C29Ts+C29
Norhopan)] oranının 1’den küçük olması (HB-7: 0,06
ve HB-12: 0,69) nedeniyle de kil içeriği yüksek gölsel
çökelme ortamına işaret ettiği belirlenmiştir (Philip
ve Gilbert, 1986). [Ts/(Ts+Tm)] oranı, HB-12’de 0,11
olarak hesaplanmış, bölgenin karbonat çökelmesine
uygun bir ortamı yansıttığı değerlendirilmiş ve
HB-12 örneğinde (Ts/Tm) oranı (0,12) <1 olduğu için
ortamın anoksik olduğu tespit edilmiştir (Peters ve
Moldowan, 1993).
m/z 217 kütle kromatogramında incelenen
örneklerdeki C30 formetil steran bolluğu, Koralay
(2009)’a göre gölsel ortama da işaret etmektedir.
(Diasteran/steran) oranlarının (HB-7: 13,4; HB-12:
4,7; HB-18: 21,2) yüksek çıkması nedeniyle çökelme
ortamı, alg kökenli organik madde içeren kil oranı
yüksek klastik sedimanlara işaret etmektedir (Mello
vd., 1988; Peters ve Moldowan, 1993). Ancak C27, C28
ve C29 steran bolluklarını ve çökelme ortamını gösteren
şekil 23’teki üçgen diyagramda, incelenen örneklerin
kara-deniz geçiş zonuna düştüğü görülmüştür.

4.6. Organik Fasiyes İncelemeleri
İncelenen bitümlü marnların organik madde
içeriğini belirlemek ve çökelim ortamına ilişkin
değerlendirme yapabilmek için organik fasiyes
analizi gerçekleştirilmiştir (Şekil 30-32). Ancak,
HB-20 numaralı örneğin okside ve inertinik bir organik
madde olması nedeniyle bu örnek değerlendirme
dışında bırakılmıştır. Organik madde tipine bağlı
olarak yapılan organik palinofasiyes analizinde (Şekil
30);
• Karasal organik madde (AOM), bütün örneklerde
birbirine yakın olarak (%40) gözlemlenmiştir.

Şekil 30- Bölgedeki bitümlü marnlara ait 5 adet örnek üzerinde
gerçekleştirilen organikfasiyes analizi.

Şekil 31- Organik fasiyesler ve çökelme ortamları arasındaki
ilişkinin şematik gösterimi (Altunsoy ve Özçelik, 1993).

m/z 191 ve m/z 217 GC-MS kromatogramlarında
incelenen örneklerde, (steran/hopan) oranının ≥1
olması (HB-7: 1,0; HB-12: 2,69; HB-18: 2,23)
nedeniyle örneklerin algal organik madde içeriğine
sahip olduğu tespit edilmiştir (Peters ve Moldowan,
1993). m/z 191 kütle kromatogramında C23 trisiklik
terpanın yüksek pik değeri vermesi nedeniyle çökelim
ortamının gölsel kökenli olduğu ve tek hücreli
organizmaların hücre zarlarının diyajenetik ürünlerini
içeren karbonat litolojisindeki kaynak kayaya sahip
olduğu anlaşılmıştır (Hunt, 1995).
Şekil 32- Maseral grup bileşimi ve HC türüm potansiyelinin üçgen
diyagramı (Stach vd., 1982).
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Palinomorf gruplarından karasal olan bisakkat
polenler ve çiçekli bitki polenleri (angiosperm),
topluluğun genelini yansıtmaktadır.
• Tüm numunelerde görülmekle beraber, HB-19A
numunesinde en fazla Botryococcus braunii tatlı
su algi (%25) gözlenmiştir.
• Yarı-kantitatif analizde genel olarak denizel
palinomorf bulgusunun olmayışı, karasal
organik madde ve karasal palinomorflarla
birlikte tatlı su alglerinin varlığı, tatlı sulu göl
ortamını yansıtmaktadır.
Bu örnekler maseral grup bileşimi ve HC türüm
potansiyeli üçgen diyagramında değerlendirildiğinde
de, örneklerin %80’inin petrol türeten algal ve amorf
kerojen alanına düştüğü görülmektedir (Şekil 32).
Bölgeye ait örneklerin HI değerleri 290-769 mg HC/g
TOC arasında (ortalama 654,59 mg HC/g TOC), OI
değerleri 24-96 mg HC/g TOC arasında (ortalama
40,64 mg HC/g TOC), TOC değerleri de %1,06%29,87 arasında (ortalama %9,27) değişmektedir
(Çizelge 1-5).
İncelenen tüm örneklerde baskın olarak karasal
amorf organik madde girdisi görülmektedir. Ebukanson
ve Kinghorn (1985)’e göre vitrinit ve inertinit gibi
kaba partiküller kıyıya yakın çökelirken spor, polen
ve mumsu organik maddeler gibi ince partiküller, daha
derin sulu ortamlarda çökelmektedir. Bu kapsamda
incelenen örneklerde, spor ve polenden oluşan
karasal organik madde içeriğinin, toplam organik
maddenin %25’ini oluşturduğu görülmüştür (Şekil
30). Buna bağlı olarak HI, OI ve TOC değerlerinin

yanı sıra, bu fasiyeste baskın Tip I, çok az oranda
Tip II kerojenin görüldüğü ve dolayısıyla olgunlaşma
safhalarına göre çoğunlukla petrol ve az oranda gaz
oluşumu gözlenebileceği değerlendirilmiştir. Ancak
bölgedeki kaynak kaya, olgunlaşmamış safhada
olduğundan, bitümlü marnların şu anki çökelme
koşullarına göre konvansiyonel petrol ve gaz
türümünü gerçekleştiremeyeceği tespit edilmiştir.
Tüm bu veriler ile birlikte, şekil 30-32 ile çizelge 5
incelenerek, bölgedeki bitümlü marnların AB organik
fasiyes bölgesinde çökeldiği değerlendirilmiştir.
Bu fasiyesinde kara-deniz ortamı geçiş zonunda yer
alması nedeniyle çalışma sahasına ilişkin olarak,
zaman zaman haliç-koy-gelgit düzlüğü-lagün gibi
denizel etkilerin de görüldüğü bir göl ortamını
yansıttığı düşünülebilir.
Çelik (2003), Seyitömer formasyonunun alt
linyit damarının kil bantlarını içerdiği, bu kil
bantları ince kırıntıların, turba oluşumu esnasında
relativ olarak yüksek su tablası içeren tatlı sulu göl
ortamı içine girdiğini belirtmiştir. Şengüler (1999),
Seyitömer Havzası’ndaki bitümlü marnlarda, bol
miktarda gastropoda, lamellibranş, ostrakod fosilleri,
kömürleşmiş yaprak ve dal kalıntıları gibi fauna
bulunması nedeniyle bölgedeki marnların sığ ve
durgun göl ortamında çökeldiğini yorumlamıştır.
Şengüler (2007), sonraki çalışmasında ise Seyitömer
bitümlü marnlarının, bataklık ortamları ile bağlantılı
göl ve lagün ortamlarında çökeldiğini ileri sürmüştür.
Yine, Dikmen (2005) de Aslanlı (Seyitömer/Kütahya)
yöresindeki kömür-bitümlü marn geçişinin organik
fasiyes özelliklerini belirlemek için yapmış olduğu
çalışmasında, göl ortamındaki su kütlesinde Mg
miktarı artışının alkali ve tuzlu ortamı yansıttığını ve

Çizelge 5- Bölgedeki organik fasiyes dağılımı (Jones ve Demaison 1982; Jones 1984,1987).
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bu bölgedeki su kütlesinin tatlı sudan acı-tuzlu suya ve
tekrar tatlı suya değiştiğini ortaya koymuştur.
5. Tartışma ve Sonuçlar
Bu çalışmada, Bozcahüyük (Seyitömer/Kütahya)
Havzası’nda ortalama %9,27 TOC’ye sahip bitümlü
marnların mükemmel kaynak kaya özelliğine sahip
olduğu, kerojen tipinin baskın Tip I ve nadiren
Tip II olduğu, indirgen anoksik redoks koşullarında
çökeldiği, karasal fitoklast ve palinomorfların yanı
sıra Botryococcus braunii gibi tatlı su algleri içermesi
nedeniyle çökelim ortamının göl olduğu anlaşılmıştır.
Ancak incelenen örnek verilerine göre çökel ortamının
“AB” kara-deniz organik fasiyes geçiş zonunda
yer alması, CPI verilerinin yanı sıra C27, C28 ve C29
steran bolluk dağılımının ve tuzluluk ortam göstergesi
olan Gamesaran varlığının tespit edilmesi, çalışma
sahamızın lagüner bir özellikte olduğuna ve zaman
zaman göl ortamının denizel etki altında kalmış
olabileceğine işaret etmektedir. Tmax değerlerinin
ortalaması 432 °C olması ve diğer piroliz, GC ile
GC-MS verilerinin değerlendirilmesi neticesinde,
bölgedeki bitümlü marnların henüz olgunlaşmamış
olması sebebiyle konvansiyonel petrol türetemediği
belirlenmiştir. Yapılan hidrokarbon türetme potansiyeli
değerlendirmesi sonuçlarına göre, bölgedeki bitümlü
marnların mükemmel petrol türetme potansiyeline
sahip olduğu görülmüştür.
Geçmiş yıllarda Seyitömer Havzası’ndaki
bitümlü marnların petrol içeriğine (%2,4-%5,9) ve
bu marnlardan sentetik petrol üretimine yönelik
yapılan çalışmaların aksine, bu çalışma kapsamındaki
Bozcahüyük Mevkisi civarındaki bitümlü marnlardan
alınan örneklerde yapılan MFA analizlerinde,
petrol içeriği ortalama %12,6 (%3,22-%21,57) yani
ortalama 133 L/ton (30 L/ton -230 L/ton) değerleri
elde edilmiştir. Bu değerlerin yanı sıra baskın Tip-I
kerojenin varlığı ile yüksek TOC, S2 ve HI piroliz
verileri de dikkate alındığında, Hufnagel (1989)’a
göre bitümlü kayaçların ekonomik ve teknolojik
kullanımında kabul edilen uluslararası minimum
petrol içeriği sınırının %4 ve ısıl değerin ise
750 kcal/kg olması gerektiği kriterleri sağlandığından,
çalışma sahasındaki bitümlü marnların sentetik petrol
üretme potansiyellerinin olduğu değerlendirilmiştir.
Seyitömer linyitlerinin üretimi için linyiti
üzerleyen bitümlü marnlar, dekapaj malzemesi olarak
madencilik faaliyetleri ile alınıp atık pasa malzemesi
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olarak yığılmaktadır. Dolayısıyla, bu bitümlü marnların
sentetik petrol üretimi için retortlama tesisinde; düşük
kaliteli linyitlerle birlikte katı yakıt olarak; prosesinden
veya yakılmasından sonra arta kalan külünden bazı
ana, iz ve nadir toprak elementlerinin üretiminde,
çimento, gübre ve diğer sanayi kollarında kullanılarak
ekonomiye kazandırılmasında ek madencilik maliyeti
olmayacağından, bölgeyi daha da avantajlı hale
getirmektedir.
Ülkemizdeki linyit sahalarının yayılımına
göre bitümlü kayaçların kaynağını belirlemeye
yönelik olarak günümüze kadar sadece %20’lik bir
bölümü çalışılabilmiştir. Söz konusu hidrokarbon
potansiyelinin alternatif enerji kaynağı olarak hızlı,
etkin ve sürekli bir şekilde değerlendirilebilmesi için
Göynük (Bolu) bölgesinde olduğu gibi ülke genelinde
de arama faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve sentetik
petrol üretimi için uygun olan bölgelerde pilot
retortlama tesislerinin kurulması gerekmektedir. Bu
kapsamda, vergi muafiyetlerinin getirilmesi, bitümlü
kayaçlardan ve üretilecek sentetik petrolden enerji
üretiminde alım garantisi gibi teşviklerin sektöre
kazandırılması önem arz etmektedir.
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