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ÖZET 
  

 
Yüksek Lisans Tezi 

 
ADANA HAVZASI (YENİCE – KARAİSALI /ADANA) MİYOSEN YAŞLI İSTİFLERİNİN 

YERALTI JEOLOJİSİ VE HAZNE KAYA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 
 
 

Zeynep TAŞKAYA 
 

Ankara Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı 
 

Danışman : Prof. Dr. Nurettin SONEL 
 

 
Adana Havzası, Doğu Akdeniz’de yer alan, batısından sol atımlı KD-GB yönlü Ecemiş Fayı, 
kuzeyinden Toros Dağları ve doğusundan Misis Yükselimi ile sınırlanmış bir Neojen havzasıdır. 
Çalışma alanı ise Adana Havzası’nda yer alan, Yenice - Karaisalı arasındaki yaklaşık 700 km2’lik 
alanı kapsamaktadır. 
 
Yapılan bu tez çalışmasında, daha önceki araştırmalara katkıda bulunacağı düşünülerek, Adana 
Havzası Yenice- Karaisalı arasındaki bölgeye ait Miyosen yaşlı istiflerin yeraltı jeolojisi ve hazne 
kaya özelliklerinin kuyu verileri, kuyu logları ve sismik kesitler kullanılarak belirlenmesi ve 
bölgenin petrol aramalarındaki öneminin ortaya konulması amaçlanmıştır. 
 
Çalışmada ilk olarak inceleme alanındaki 13 kuyuya ait kompozit loglar kullanılarak 
birbirlerinden ayrılmış olan Miyosen formasyonlarının litostatigrafik korelasyonları yapılmış 
olup, log değerlendirmelerin kesinlik kazanması için, sismik kesitler incelenmiştir. Korelasyonlar, 
panel diyagram ve sismik kesitler birbirleri ile uyum içerisinde olup, havzadaki birimlerinin 
Miyosen tektonizmasından etkilenmiş olduğunu ve Miyosen öncesi temel üzerine uyumsuzlukla 
geldiklerini göstermektedir.  
 
Çalışmada ikinci olarak kuyu logları, kuyu verileri ve sismik kesitler birlikte kullanılarak, çalışma 
alanındaki Miyosen birimlerinin hazne kaya özellikleri incelenmiştir. Önceki araştırmalarda 
havzada birinci derecede hazne kaya özelliğini taşıdığı belirlenen Karaisali kireçtaşlarının sonik 
log değerlendirmeleri sonucunda inceleme alanında düşük gözeneklilik değerine sahip (% 1 - %3 
arasında), sık dokulu ve kesif olduğu, CaCO3 birleşimli çökel malzemenin erimediği yada erime 
için gerekli diyajenetik şartların oluşmadığı ve deniz seviyesindeki değişikliklerden etkilendiği 
belirlenmiştir. Sonik loglardan hesaplanan gözeneklilik değerlerine göre, inceleme alanında 
Kuzgun, Handere ve Cingöz formasyonlarına ait kumtaşı birimlerinin iyi hazne kaya 
potansiyeline sahip oldukları tespit edilmiştir. Stratigrafik kapanların önemli olduğu Kuzgun ve 
Handere formasyonları içerisindeki deltayik çökellerinin yorumlanıp, delta içerisinde hazne kaya 
olabilecek birimlerin belirlenmesi gerekmektedir. 
 
2005, 62 sayfa 
 
ANAHTAR KELİMELER: Petrol, kuyu logu , kuyu verileri, sismik, kapan, korelasyon, 
gözeneklilik, hazne kaya 



 ii

ABSTRACT 

 

 

Master Thesis 
 
 

SUBSURFACE GEOLOGY AND RESERVOIR ROCK PROPERTIES OF MIOCENE UNITS 

IN THE ADANA BASIN (YENİCE-KARAİSALI/ADANA ) 

 

Zeynep TAŞKAYA 

 

Ankara University 
Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Geology Engineering 
 

Supervisor: Prof. Dr. Nurettin SONEL 

 

Adana Basin is a Neogene basin which is located in the East Mediterranean and bounded by the 
Ecemiş Fault Zone in the west, Taurus orogenic belt in the north and Misis belt in the east. Study 
area is the region between Yenice- Karaisalı in Adana Basin and has nearly 700 km2 area. 
 
The aim of this master thesis is to determine the subsurface geology and reservoir rock properties 
of the Miocene units using well logs, well data and seismic sections and to achieve the 
importance of the region in oil prospections. This study is also considered to improve the 
previous hydrocarbon studies related with this region. 
 
By using the composite logs of 13 wells in the study area, the Miocene formations were separated 
from each other for the lithostratigraphic correlations and seismic sections were used to verify the 
correlations. Correlations, panel diagram and seismic sections show that the Miocene sequence in 
the basin was affected by the Miocene tectonism and rests unconformably Pre-Miocene 
basement. 
 
By using well logs, well data and seismic sections the reservoir rock characteristics of the 
Miocene sequence were examined. In the previous studies, Karaisalı limestones had been 
determined as the most important reservoir rock in the basin but in the study area sonic log 
evaluations show that these limestones are dense as they have low porosity values (between %1 
and %3) and compact texture. Also CaCO3 did not dissolved in these limestones or there were no 
required conditions for the dissolution. It was also defined that these limestones had been affected 
by the sea level changes in the basin. According to the porosity values of the sandstone units 
calculated from sonic logs, Kuzgun, Handere and Cingöz formations have the reservoir rock 
potential in the study area. Stratigraphic traps are important for Kuzgun and Handere formations 
and the deltaic units should be interpreted for the determination of the possible reservoir sections 
in them. 
 

2005, 62 pages 

 

KEY WORDS: Oil, well logs, well data, seismic, traps, correlation, porosity, reservoir rock 



 iii 

TEŞEKKÜR 

 

 

Bu tezin yönlendirilmesinde ve gerçekleştirilmesinde, büyük emeği ve desteği bulunan 

danışman hocam Sayın Prof. Dr. Nurettin SONEL’e (Ankara Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi), görüş ve eleştirilerinden yararlandığım Sayın Dr. Aynur BÜYÜKUTKU’ya 

(Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi), kuyu logları, kuyu verileri ve sismik 

kesitlerin temin edilmesini sağlayan Sayın Selami İNCEDALCI’ya (Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğü), korelasyonların hazırlanmasında ve yorumlanmasında yardımlarını 

esirgemeyen Sayın Tevfik EFEÇINAR’a (TPAO), sismik kesitlerin yorumlanmasında 

fikirlerinden yararlandığım Sayın Şahin ÜNAL’a (TPAO), çalışmamdaki şekillerin 

bilgisayar ortamında hazırlanmasında ve tez düzenlemesinde büyük emeği bulunan Sayın 

Özcan ALAY’a ve çalışmalarım esnasında maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen 

annem Nurten TAŞKAYA ve babam Cumhur TAŞKAYA’ya teşekkürlerimi sunarım. 

 

Zeynep TAŞKAYA 

Ankara, Haziran 2005 

 



 iv

İÇİNDEKİLER 
 
 

ÖZET…………………………………………………………………………………… i 

ABSTRACT…………………………………………………………………………….. ii 

TEŞEKKÜR…………………………………………………………………………….. iii 

SİMGELER DİZİNİ……………………………………………………………………. vi 

ŞEKİLLER DİZİNİ…………………………………………………………………….. vii 

ÇİZELGELER DİZİNİ…………………………………………………………………. viii 

1. GİRİŞ……………………………………………………………………………… 1 

1.1. Çalışma Alanı……………………………………………………………………. 1 

1.2. Çalışmanın Amacı………………………………………………………………... 1 

1.3. Önceki Çalışmalar………………………………………………………………... 3 

2. GENEL JEOLOJİ………………………………………………………………… 8 

2.1. Stratigrafi………………………………………………………………………… 11 

2.1.1. Gildirli Formasyonu……………………………………………………………. 11 

2.1.2. Karaisalı Formasyonu………………………………………………………….. 14 

2.1.3. Köpekli Formasyonu…………………………………………………………… 16 

2.1.4. Cingöz Formasyonu……………………………………………………………. 16 

2.1.5. Kuzgun Formasyonu…………………………………………………………… 19 

2.1.6. Handere Formasyonu…………………………………………………………... 21 

2.1.7. Kuranşa Formasyonu…………………………………………………………... 21 

2.1.8. Taraça ve Alüvyon…………………………………………………………….. 21 

2.2. Tektonik Konum…………………………………………………………………. 22 

3. MATERYAL ve YÖNTEM………………………………………………………. 26 

4. PETROL JEOLOJİSİ……………………………………………………………. 27 

4.1. Kuyu Logları ve Korelasyonlar…………………………………………………... 29 

4.2. Sismik Kesitler…………………………………………………………………… 34 

4.3. Petrol Kaynak Kaya Fasiyesleri………………………………………………….. 39 

4.4. Petrol Hazne Kaya Fasiyesleri…………………………………………………… 45 

4.5. Örtü Kaya Fasiyesleri 52 



 v

4.6. Petrol Kapanları………………………………………………………………….. 52 

5. TARTIŞMA ve SONUÇ………………………………………………………….. 54 

KAYNAKLAR…………………………………………………………………………. 

ÖZGEÇMİŞ…………………………………………………………………………….. 

57 

62 

 
 
 



 vi

SİMGELER DİZİNİ 

 

 

  

Corg         Organik Madde Miktarı  (%) 

HI ( IH )            Hidrojen İndeksi (%) 

GR Gamma Ray 

Ro   Vitrinit Yansıması Değeri (%)          

TOC  Toplam Organik Karbon (%) 

Tmax Maksimum Sıcaklık (C0) 

∆t                     Geçiş Zaman Aralığı (Mikro saniye/ feet) 

Ø        Gözeneklilik (%) 

 



 vii

ŞEKİLLER DİZİNİ 
 
 

Şekil 1.1. İnceleme alanı yer bulduru haritası………………………………………….... 2 

Şekil 1.2. Adana Havzası’nın bölgesel konumu (Yalçın 1987)………………………… 3 

Şekil 2.1. Adana Havzası’nın jeolojik haritası (Gürbüz ve Kelling 1993)…………….... 9 

Şekil 2.2. Adana Havzası Yenice-Karaisalı bölgesinin genelleştirilmiş stratigrafi kesiti.. 12 

Şekil 2.3. Adana Havzası’nda yapılan stratigrafi çalışmaları………………………….... 13 

Şekil 2.4. Adana-İskenderun-Andırın yöresinin tektonik haritası (Kozlu 1987)……….. 23 

Şekil 4.1. İnceleme alanı kuyu lokasyon haritası………………………………………... 28 

Şekil 4.2. B-G doğrultulu Litostratigrafik Korelasyon………………………………….. 30 

Şekil 4.3. GB-KD doğrultulu Litostratigrafik Korelasyon………………………………. 31 

Şekil 4.4. Çalışma alanı panel diyagramı………………………………………………... 33 

Şekil 4.5. M Kuyusunu gösteren GD-KB doğrultulu sismik kesit………………………. 35 

Şekil 4.6. H Kuyusunu gösteren GB-KD doğrultulu sismik kesit……………………….. 36 

Şekil 4.7. GB-KD doğrultulu sismik kesit……………………………………………….. 38 

Şekil 4.8. Organik karbon miktarlarının yüzde dağılım histogramları (Yalçın 1987)….. 

a) 145 Miyosen  numunesi 

b) Havzanın orta kesimlerinden derlenen 103 Miyosen numunesi 

41 

Şekil 4.9. Adana Havzası’nın genelleştirilmiş olgunluk-derinlik diagramı (Yalçın 1987) 42 

Şekil 4.10. Bulgurdağ petrol sahası dolayında Miyosen öncesi temelin sadeleştirilmiş 

tavan yapı kontur haritası (Yalçın 1987)…………………………………… 

 

43 

Şekil 4.11. Miyosen numunelerinin IH-Tmax diagramı (Yalçın  1987)………………….. 44 

Şekil 4.12. Karaisalı Formasyonu gözeneklilik haritası……………………………….... 47 

Şekil 4.13. Karaisalı Formasyonu kalınlık haritası……………………………………… 49 

Şekil 4.14. Karaisalı Formasyonu tavan yapı kontur haritası…………………………… 50 

 
 
 
 
 
 
 



 viii 

ÇİZELGELER DİZİNİ 
 
 

Çizelge 1.1.  Adana Havzası ve diğer yan basenlerdeki jeolojik çalışmalar………………4 
(Özdoğan ve Bayhan 1996’dan değiştirilerek alınmıştır.) 

 



 1

1. GİRİŞ 

 

Adana Havzası’nda bugüne kadar yapılan çalışmalar havzanın petrol aramaları 

bakımından ümitli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle daha önce yapılan 

araştırmalara katkıda bulunacağı düşünülerek, Adana Havzası, Yenice- Karaisalı 

arasındaki bölgeye ait Miyosen yaşlı birimler, kuyu verileri, kuyu logları ve sismik 

kesitler yardımıyla incelenerek, çalışma alanının yeraltı jeolojisi aydınlatılmış ve hazne 

kaya özellikleri belirlenmiştir. 

 

1.1. Çalışma Alanı 

 

Çalışma alanı, Adana Havzası’nda yer alan Yenice - Karaisalı arasındaki yaklaşık 700 

km2’lik alanı kapsamaktadır (Şekil 1.1). 

 

Adana Havzası, Doğu Akdeniz’de yer alan, batısından sol atımlı KD-GB yönlü Ecemiş 

Fayı, kuzeyinden Toros Dağları ve doğusundan Misis Yükselimi ile sınırlanmış bir 

Neojen havzasıdır. Havza güneyde Akdeniz altından Kıbrıs’a kadar devam etmektedir. 

Doğusunda bulunan İskenderun Havzası, kuzeybatısındaki Mut Havzası ve batısındaki 

Antalya Havzası ile de bağlantılıdır (Şekil 1.2.). 

 

1.2. Çalışmanın Amacı 

 

Adana Havzası’nda jeoloji ve petrol aramalarına yönelik pek çok çalışma yapılmıştır. 

Bunlardan çalışma alanı ile ilgili olanlara aşağıdaki çalışmalar örnek verilebilir. 

 

Türkiye’nin petrol üretilen birkaç önemli bölgesinden birisi olan Adana Havzası’nda ilk 

jeolojik çalışmalara 1933 yılında başlanmıştır ve sonraki yıllarda yapılan araştırmalar 

sonucunda da, Adana Havzası’nın petrol aramaları açısından önemli ve umutlu bir 

havza olduğu sonucuna varılmıştır (Kirk 1935, Maxon 1936, Foley 1937, Glenn 1948, 

Egeran 1949, Lozcy 1949, Ternek, 1953, 1957). Bunu, havzada petrol sondajlarının 

yapılması izlemiştir. Yapılan bu çalışmalar sonucunda ilk petrol sahası olarak 1960 

yılında Mobil tarafından Bulgurdağ petrol sahası bulunmuştur. 
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Şekil.1.2. Adana Havzası’nın bölgesel konumu (Yalçın 1987) 

 

Adana Havzası’nda son günlerde hidrokarbon aramalarına yönelik çalışmalar da 

mevcuttur. Ancak yapılan literatür taramaları sonucunda bölgede bugüne kadar yapılan 

çalışmaların petrol kaynak kaya değerlendirmesine yönelik olduğu belirlenmiş; kuyu 

logları, kuyu verileri ve sismik kesitler ile kombineli olarak yapılan hidrokarbon 

aramalarına yönelik bilimsel bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle yapılan bu tez 

çalışmasında Adana Havzası Miyosen yaşlı istiflerin yeraltı jeolojisi ve hazne kaya 

özelliklerinin, kuyu  verileri, kuyu logları ve sismik kesitler yardımıyla incelenmesi, 

litostratigrafik birimlerinin ayrılması, birimler arasındaki ilişkilerin kurulması, yapısal 

özelliklerinin belirlenmesi ve petrol aramalarında bölgenin öneminin ortaya konulması 

amaçlanmıştır. 

 

1.3. Önceki Çalışmalar 

 

Bölgedeki jeolojik çalışmalar  1933 yılında başlamış olup günümüzde de halen devam 

etmektedir. Yapılan jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonrasında (Kirk 1935, Maxon 1936, 

Foley 1937, Glenn 1948, Egeran 1949, Lozcy 1949, Ternek 1953, 1957) havzada ilk 

petrol sondajları yapılmış ve 1960 yılında Mobil tarafından Bulgurdağ petrol sahası 

bulunmuştur. 
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Değişik amaçlarda yapılan bu çalışmalar bölgenin genel jeolojisi, stratigrafisi, tektonik 

gelişimleri, petrol jeolojisi ve hidrokarbon olanaklarına ışık tutmuştur. Adana Havzası 

ve diğer yan basenlerde yapılmış olan jeolojik çalışmalar Çizelge 1.1’de görülmektedir. 

 
Çizelge 1.1.  Adana Havzası ve diğer yan basenlerdeki jeolojik çalışmalar (Özdoğan ve 
Bayhan 1996’dan değiştirilerek alınmıştır.) 
 

Stratigrafi Sedimantoloji Paleontoloji Tektonik Genel 
Jeoloji 

Petrol 
Jeolojisi 

Schmidt 
(1961) 

Görür (1979, 
1980, 1983, 
1992) 

Nazik ve 
Toker 
(1986) 

Özgül 
(1976) 

Ketin 
(1966) 

Kirk (1935) 

Özgül vd. 
(1973) 

Erten (1983) Şafak ve 
Ünlügenç 
(1992) 

Şengör vd. 
(1980) 

Ayhan 
(1987) 

Maxon (1936) 

Yetiş ve 
Demirkol 
(1984) 

Yalçın ve 
Görür (1984) 

  Gökçen vd. 
(1989) 

Ünlügenç 
vd. (1986) 

Foley (1937) 

 Yetiş ve 
Demirkol 
(1986) 

    Kozlu 
(1987) 

Glenn (1948) 

 Gökçen vd. 
(1987) 

      Egeran (1949) 

     Lozcy (1949) 
          Ternek (1953, 

1957) 
          İlker (1975) 
          Kozlu (1978) 
          Yalçın (1987) 

 

Havzada bugüne kadar yapılan çalışmalardan bir kısmı aşağıda özetlenmiştir. 

 

Kirk (1935) ve Foley (1937), Seyhan Bölgesi’nin jeolojisini ve stratigrafisini 

incelemişlerdir. 

 

Maxon (1936), Adana çevresindeki hidrokarbon içeren yapıları araştırmıştır. 

 



 5

Egeran (1949), Adana Havzası’nın batı bölgesinin jeolojisini ve bu bölgedeki petrol 

olanaklarını incelemiştir. Adana Havzası’na ait petrol kaynak kaya, hazne kaya ve örtü 

kaya birimlerinin Miyosen serisi içinde bulunduğunu ve havzanın çok önemli petrol 

sahalarından birisi olduğunu belirtmiştir. 

 

Loczy (1949), Adana Havzası’nın batı bölgesinin jeolojisini ve bu bölgedeki petrol 

olanaklarını araştırmıştır. 

 

Ternek (1957), Adana Havzası Alt-Miyosen (Burdigaliyen) yaşlı formasyonları, 

bunların diğer formasyonlar ile ilişkilerini ve petrol olanaklarını incelemiştir. 

 

Schmidt (1961), Adana Misis ve İskenderun yöresinde geniş kapsamlı saha jeolojisi 

çalışmalarını yürütmüş Miyosen istiflerini ayrıntılı inceleyerek adlandırmış ve istifleri 

yörelere göre tasnif ederek bölgeyle ilgili ilk korelasyon tablosunu yayınlamıştır. 

 

Özgül ve diğerleri (1973), Doğu Toroslar (Adana) bölgesinde Kambriyen-Tersiyer 

kayalarını inceleyerek, bölgenin Lütesiyen sonuna kadar düşey kuvvetlerin, Lütesiyen 

sonrasında ise sıkışma tektoniğinin etkisi altında kaldığını belirtmiştir. 

 

Özer ve diğerleri (1974), Antalya-Mut-Adana Neojen havzaları üzerine yaptıkları jeoloji 

incelemelerinde, bu üç havzanın jeolojisi stratigrafisi ile yapısal ve bölgesel özelliklerini 

araştırmışlardır. 

 

İlker (1975), özellikle Adana ve Mersin'in kuzey tarafında ve çevresinde yaptığı 

çalışmalarda, Pre-Miyosen yaşlı birimlerle, Miyosen istiflerinin ayrıntılı 

biyostratigrafisinin tespitine yönelik kesitler ve haritalar yaparak Miyosen örtü altındaki 

Mesozoyik karbonatlarının petrol potansiyelinin önemini vurgulamıştır.  

 

Görür (1980), Karaisalı  kireçtaşlarını sedimantolojik yönden inceleyip, altı alt fasiyese 

ayırarak bunların Miyosen öncesi bölge topoğrafyasının yükseltileri ve yakın 

çevrelerindeki benk ve ilişkin sedimentler şeklinde çökeldiğini ifade etmiştir. 
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Yalçın ve Görür (1984), Adana Havzası’nın evrimini ortaya koyabilmek için havzadaki 

Tersiyer ve Kuvaterner yaşlı istifin Burdigaliyen-Güncel zaman aralığında değişik 

fasiyeslerde çökeldiğini ifade etmişlerdir. 

 

Yetiş ve Demirkol (1984), Adana Havzası’nın kuzey kuzeybatısının stratigrafisine 

ilişkin gözlemlerinde; Adana Havzası kuzeyinde denizel Lütesiyen mostralarının 

bulunduğunu ve birimin üzerine karasal nitelikli Oligosen çökellerinin uyumsuzlukla 

geldiğini belirtmişlerdir. 

 

Yetiş vd. (1985), Adana Havzası’nda görülen litostratigrafik birimlerde Kuzgun 

Formasyonu’nun menderesli nehir ve sığ denizel ortamlarda çökeldiğini belirtmiştir. 

 

Yetiş ve Demirkol (1986), "Adana Havzası Kuzgun Formasyonu’nun (Üst  Miyosen) 

fasiyes  ve  ortamsal nitelikleri" adlı çalışmalarında formasyonun başlıca alüvyal ve 

örgülü nehir nitelikli, dönemli ardalanmalı çökeller ile sığ denizel çökellerden 

oluştuğunu ortaya koyarak, Üst Miyosen esnasında karadan beslenmenin başlıca şimdiki 

Seyhan Baraj yeri ve uzanımından olduğunu ifade etmişlerdir. 

 

Yetiş (1987), Adana Havzası Burdigaliyen - Tortoniyen istifinin sedimantolojik 

gelişimini inceleyerek, Tersiyen istifinin önemli bir kesimini kapsayan bu istif ile bunun 

tabanındaki karasal nitelikli çökellerin  bir tam seri oluşturduklarını ortaya koymuştur . 

 

Kozlu (1987), Misis - Andırın havzasında yer alan Üst   Eosen - Miyosen yaşlı istiflerin 

stratigrafisini ve çökelme ortamlarını belirlemiş, Adana ve İskenderun havzalarına ait 

Miyosen çökelleriyle deneştirerek bölgesel korelasyonu sağlamıştır. Bölgenin 

tektonizmasını araştırarak Üst Tersiyer çökelimi ve deniz seviyesindeki değişimlerin 

tamamen tektonik denetimde geliştiğini saptamıştır. 
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Yalçın (1987), Adana Havzası’ndaki petrol ve doğalgazın kökeni ile ilgili yaptığı 

araştırmada organik jeokimya analiz sonuçları ile jeolojik verilerin birlikte 

değerlendirilmesi sonucunda Bulgurdağ petrolünün ana kayasının büyük olasılıkla 

havza temelini oluşturan Paleozoyik yaşlı birimler olduğunu ortaya koymuş ve 

havzadaki doğal gazın biyojenik olduğunu saptamıştır. 
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2. GENEL JEOLOJİ 

 

Adana Havzası, Doğu Akdeniz’de yer alan, batısından sol atımlı KD-GB yönlü Ecemiş 

Fayı, kuzeyinden Toros Dağları ve doğusundan Misis Yükselimi ile sınırlandırılmış, 

güneyinde ise Akdeniz altından Kıbrıs’a kadar devam eden bir Neojen havzasıdır. 

Havza, doğusunda bulunan İskenderun, kuzeybatısındaki Mut ve batısındaki Antalya 

havzaları ile de bağlantılıdır (Şekil 2.1). 

 

Sismik verilere göre, deniz alanlarında havzadaki Neojen istifinin kalınlığı, merkeze  

doğru artarak  yaklaşık 7000-8000 metreye ulaşmaktadır. 

 

Havza, karmaşık bir jeolojik evrim geçiren Doğu Akdeniz Bölgesi’nde bulunduğundan, 

jeolojik evrimi tam olarak açıklanamamıştır. Özellikle Adana Havzası’nın temelini 

oluşturan birimler, birimlerin nitelikleri ve konumları yeterince bilinmemektir. Miyosen 

başlarında oluşmaya başlayan havzanın Türkiye’nin neo-tektonizmasından etkilenmiş 

olduğu düşünülmektedir. Havzanın açılmaya başlamasında Doğu Anadolu ve Ölü Deniz 

transform faylarının etkili olduğu bilinmektedir (Şengör vd., 1980). Havzanın daha 

sonraki gelişimi, Miyosen-Pliyosen yaşlı Misis Sürüklenimi ile Pliyokuvaterner yaşlı 

normal faylarla denetlenmiştir (Yalçın 1987). 

 

Havzada Miyosen, Pliyosen ve Kuvaterner yaşlı çökeller bulunmaktadır (Ternek 1953, 

1957, Özer vd. 1974, Görür 1977 ). 

 

Adana Havzası geçmiş yıllar içinde sayısız araştırmalara konu olmuştur. Muhtelif petrol 

şirketleri tarafından gerçekleştirilen arazi korelasyonları ve sayısız kesitlerin verileri 

hazır bulunmaktadır. Havzada yanal ve düşey fasiyes değişmeleri çok kuvvetlidir. Kısa 

mesafelerde ortaya çıkan fasiyes değişimleri kaya-stratigrafi birimlerinin ayırtlanmasını 

güçleştirmiştir. Fasiyes değişimleri ve zaman – transgresif çökelme nedeniyle havzanın 

her yerini temsil edebilecek kesin bir korelasyon ve benzeri bir ayırt olanaklı olamadığı 

için Adana Havzası’nda klasik anlamda bir istiflenme söz konusu değildir (Özer vd. 

1974). 
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Şekil 2.1. Adana Havzası’nın jeolojik haritası (Gürbüz ve Kelling 1993) 

 

Bu havzada; 

1-Zaman - transgresif çökelme, 

2-Havza tabanının düzensizliği, 

3-Havza kenarlarının duraysızlığı  

4-Fasiyes değişimleri, havza kesimine bağlı olarak değişiklikler sunan bir stratigrafik 

istifin gelişmesine neden olmuştur. Bu nedenle tanıtılacak litolojik istiflerin tüm havza 

için değil, belirtilen havza kesimleri için temsilci oldukları göz önünde tutulmalıdır. 

 

Havzanın temelini oluşturan birimler farklı yaşta ve değişik litoloji topluluklarından 

oluşmaktadır. Havzanın büyük bir kısmı genç çökellerle örtülü olduğundan bu 
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birimlerin doğrudan incelenmesi mümkün değildir. Bu nedenle araştırmanın amacı da 

gözetilerek tabanı oluşturan tüm birimler Miyosen öncesi temel olarak adlandırılıp bu 

şekilde haritalanmıştır. Karmaşık tektonik evrim ve uzun süreli bir aşınma dönemi, 

temeli oluşturan bu birimlerin kalınlıklarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ve bölgesel 

yayılımlarını önemli ölçüde etkilemiş ve düzenlerini bozmuştur. Bu nedenle genç 

çökellerle örtülü olan bu temelin ayrıntıları bilinmemektedir (Yalçın 1987). 

 

Miyosen öncesi bir temel üzerinde hızlı bir transgresyonla başlayan çökelme, başlıca 

paleotopoğrafya, kara alanının yüksekliği ve taşınan malzeme miktarına bağlı olarak 

çok değişik litoloji topluluklarının çökelmesine neden olmuştur. Aynı zaman aralığında 

havzanın değişik kesimlerinde farklı çökelme koşullarının etkili olduğu 

düşünülmektedir. Birbirleriyle yanal ve düşey yönde geçişli birimler çökelmiştir (Yalçın 

1987).  

 

Havzayı dolduran birimler alttan üste doğru şu şekilde  sıralanmışlardır: 

• Miyosen öncesi (Pre-Miyosen) Temel 

• Gildirli Formasyonu, 

• Karaisalı Kireçtaşı, 

• Cingöz Formasyonu, 

• Köpekli Formasyonu, 

• Güvenç Formasyonu, 

• Kuzgun Formasyonu, 

• Handere Formasyonu, 

• Kuranşa Formasyonu, 

• Taraça ve alüvyon 

 

Havza temelini oluşturan birimlerin geçirdiği ilk bölgesel ve büyük ölçekli yapısal olay 

Üst Kretase’deki ofiyolit yerleşmesidir. Genel olarak havzanın kuzey kenarında 

gözlenen bu olayın havza derinliklerine doğru devamı bilinmemektedir (Yalçın 1982). 

 

Toroslar’da gözlenen bir diğer büyük yapı unsuru doğrultu atımlı faylardır. Yaklaşık G, 

GB - K, KD doğrultusunda birbirine az çok paralel uzanan bu bir dizi doğrultu atımlı 
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fay, Miyosen yaşlı birimlerle örtülmektedir. Bu faylar yanal atımları nedeniyle Adana 

Havzası temelindeki değişik birimlerin dağılımını denetlemiş, Doğu Anadolu, Kuzey 

Anadolu ve Ölü Deniz Fay sistemlerinin ortaya çıkışlarında etkili oldukları 

düşünülmüştür (Şengör vd. 1980). Havzanın daha sonraki gelişimi, Miyosen-Pliyosen 

yaşlı Misis sürüklenimi ile Pliyo-Kuvaterner yaşlı normal faylarla denetlenmiştir 

(Yalçın 1987). 

 

2.1. Stratigrafi 

 

Bölgedeki birimler, Adana ve Seyhan olmak üzere iki grup halinde incelenmektedir. 

Seyhan Grubu birimleri, alttan üste doğru; Gildirli, Karaisalı, Cingöz ve Kuzgun 

formasyonlarından, Adana Grubu ise Handere ve Kuranşa formasyonlarından 

oluşmuştur. 

 

Birimlerin ayrılmaları litostratigrafi esasına göre yapılmıştır. Bu çalışmada birimlerin 

ayrılmaları, log korelasyonlarıyla gerçekleştirilmiştir (Şekil 2.2). Havza tabanını 

oluşturan tüm kaya birimleri, Miyosen öncesi temel olarak alınmıştır. Genç birimlerin 

altında bulunan temelin ayrıntıları bilinmemektedir. 

 

Havzada çeşitli araştırıcılar tarafından gerçekleştirilen litostratigrafik birimlerin 

ayrılması ve karşılaştırılmaları Şekil 2.3’de sunulmuştur.  

 

2.1.1. Gildirli Formasyonu: 

 

İlk olarak Schmidt (1961) tarafından Adana havzasında isimlendirilmiştir.  Tipik yer ve 

kesiti Karaisalı İlçesi kuzeydoğusundaki Gildirli Köyü’dür. Temelde bulunan Pre-

Miyosen birimleri, Eosen sonunda geçirdikleri tektonizma sonucunda veya deniz 

seviyesindeki düşüş nedeniyle dağlar arası havza niteliğindeki topoğrafik çukurlukları 

oluşturmuşlar ve bu çukurluklar Gildirli çakıltaşları ile doldurulmuştur. 
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Şekil 2.2. Adana Havzası Yenice – Karaisalı bölgesinin genelleştirilmiş stratigrafi kesiti 

     YAŞ         GRUP      FORMASYON      LİTOLOJİ 

    PLİYOSEN 

M
İY
O
S
E
N
 

  Messiniyen 

- - - - - - - 

Burdigaliyen 
- - - - - - - 

KURANŞA 

HANDERE 

KUZGUN 

CİNGÖZ 

 KÖPEKLİ 

KARAİSALI 

PRE-MİYOSEN 

A
D
A
N
A
 

S
E
Y
H
A
N
 

TEMEL 

Akarsu konglomeraları 
ve kumtaşları, 
kil ve silttaşı 

Konglomera,kumtaşı,
marn, şeyl, kiltaşı ve 
silttaşı 
Yer yer evaporit 
bantları 

Konglomera, 
kumtaşı, silttaşı 

Kiltaşı,şeyl, 
kumtaşı,konglomera 

Şeyl ve silttaşları 

Resifal kireçtaşları 

Otokton-Allokton 

KUATERNER 
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Şekil 2.3. Adana Havzası’nda yapılan stratigrafi çalışmaları 
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Gildirli Formasyonu; pembemsi-kırmızımsı renkli, çakıltaşı, çakıllı kumtaşı, silttaşı ve 

çamurtaşından oluşan, alacalı renkli litolojileri ile akarsu ve alüvyon yelpazesi 

çökellerinden meydana gelmiştir. Çakıltaşları; kireçtaşı, ofiyolit, radyolarit ve 

metamorfitlerden oluşan, az yuvarlak-uzunca taneli, az belirgin imbrikasyonlu, kötü 

boylanmalıdır. Adana Havzası kuzey kenarı boyunca mostra veren ve bu kesimde 

açılmış kuyularda Miyosen yaşlı istifin tabanını oluşturan tekne tip çapraz katmanlı , 

genellikle merceksel geometrili, kırmızı renkli, kaba konglomera ve yine kırmızı renkli 

kiltaşı ardalanmasından oluşan Gildirli Formasyonu’nun üst düzeylerinde kırmızı renk 

kaybolur, gri renkli şeyl ve kalın katmanlı konglomeralar ile ardalanır. Gildirli 

Formasyonu içerisinde denizel ortama ait  herhangi bir fosil bulunamamıştır (Yetiş ve 

Demirkol 1986).  

 

Yanal ve düşey olarak Karaisalı Kireçtaşı ve / veya Cingöz Formasyonu’nun Köpekli 

Şeyl üyesi ile dereceli geçişlidir. İstifsel konumu birimin başlıca Burdigaliyen yaşında 

olduğunu gösterir. Havzanın kuzey kesimlerindeki zaman transgresif aşma nedeniyle 

yaşının Langiyen’e kadar çıktığı düşünülür. Kalınlığı 2-350 metreler arasında 

değişmektedir (İlker 1975). 

 

2.1.2. Karaisali Formasyonu: 

 

Karaisalı kireçtaşı Adana Havzası batı-kuzeybatısında geniş alanlar kaplamaktadır. 

Havzanın kuzey kenarı boyunca ise ince bir şerit halinde uzanır. En yaygın olarak ise 

adının uygulandığı Karaisalı ilçesi batısında gözlenmektedir. Bu birim genellikle kalın 

tabakalı, algli, biyoklastik, mercanlı veya küçük foraminiferli, beyaz, krem, açık gri 

renkli kireçtaşından oluşur. Formasyonun çökelme aralığı ise Burdigaliyen-Serravaliyen 

olarak belirlenmiştir (Schmidt 1961, İlker 1975, Görür 1977).  

 

Karaisalı Formasyonu, Pre-Miyosen temel üzerine doğrudan ya da karasal Gildirli 

çakıltaşlarının üzerinde çökelmiştir. Gildirli Formasyonu ile yanal ve düşey yönde 

dereceli geçişlidir. Bazı yükselimler üzerinde Gildirli Formasyonu olmaksızın Miyosen 

öncesi temeli açısal uyumsuzlukla örter. Yanal olarak Köpekli Formasyonu’na ait 

şeyller ile geçişler gösterir. Güvenç Formasyonu ile yanal geçişli veya konkordan 
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olabildiği gibi, bu birim tarafından uyumsuzlukla örtüldüğü yerler de vardır (Özer vd. 

1974). Köpekli Formasyonu ile konkordandır. 

 

Karaisalı Formasyonu’nun kalınlığı, inceleme alanı sınırları içerisinde ve havzada 

oldukça büyük değişimler göstermektedir. İnceleme alanının batısında büyük 

kalınlıklara erişen birim, daha batıda Karaisalı ilçesi ve batısına doğru kalınlık artışı 

göstermektedir. Paleotopoğrafik yükseklerde oluşan birimin kalınlığı 0 ile birkaç yüz 

metre arasında değişmektedir (Yetiş 1987). İlker (1975) birimin kalınlığının havzanın 

batısında 600 metreye eriştiğini belirtmiştir. 

 

Karaisalı Formasyonu, resifal nitelikli karbonatlardan oluşmaktadır. Birim, genellikle 

beyaz, açık gri-bej renkli, bazen belirgin orta-kalın katmanlı, bazen masif, sert, sağlam, 

keskin köşeli kırıklı, yer yer bol algli, mercanlı, gastrapod, lamellibranş ve ekinidli, yer 

yer killi, erime boşluklu biyoklastik kireçtaşı ile dolomitik kireçtaşlarından 

oluşmaktadır. Formasyon, Paleozoyik ve Mezosoyik birimlerin oluşturduğu 

paleotopoğrafyaya bağlı olarak yüksek alanlarda çökelmiştir. Havzanın batısına  doğru 

karbonat miktarının önemli oranda arttığı gözlenmektedir (Yetiş 1987). 

 

Karaisalı yöresi Orta Miyosen istifinde Nazik ve Toker (1986) tarafından yapılmış olan 

çalışmada yirmi bir çeşit planktonik foraminifera saptanmış ve Langiyen – Serravaliyen 

yaşlı Globorotolia fohsi lobata zonu, Globorotalia fohsi fohsi zonu, Globorotolia fohsi 

periphororonda biyozonları ile yine aynı örneklerde on üç Nannoplankton türü 

saptanmıştır. Bu sonuçlar Trinidad, Yeni Zelanda, Libya, Güneybatı Afrika ve Kuzey 

Karayip Denizi’nde yapılan çalışmalarla karşılaştırılmış olup, benzer sonuçlar elde 

edilmiş olduğundan, fosil ve çökellerin niteliğinin  ortamın pelajik olduğunu 

gösterdiğine karar verilmiştir. 

 

Ergene (1972), Bulgurdağ petrol sahasında kuyu örneklerinden Karaisalı kireçtaşını 

algal, klastik, mercanlı ve mikritik mikrofasiyeslerine; Görür (1980) ise sert, çoğunlukla 

kötü boylanmalı olan biyoklastik kireçtaşından ayrıntılı fasiyes çalışmaları ile altı ayrı 

as fasiyes ayırtlamıştır. 
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2.1.3. Köpekli Formasyonu:  

 

Schmidt (1961) tarafından, Cingöz Formasyonu içerisinde Köpekli Üyesi olarak 

tanımlanan bu birim, İlker’in (1975) yaptığı çalışmalarla Köpekli  Formasyonu olarak 

adlandırılmıştır. 

 

Mavi-gri renkli, ince katmanlı, karbonatlı şeyl ve silttaşından oluşan bu birim havzanın 

kuzey kenarı boyunca yüzlek verir. Adını Köpekli Köyü güneyindeki tip yerinden 

almıştır. Kalınlığı ortalama 100 metredir. Yaşı Schmidt tarafından Burdigaliyen olarak 

belirtilmişse de, zaman-transgresif istif nedeniyle Serravaliyen’e çıkması olasılıdır.  

 

Köpekli Formasyonu, şelf lagününün ürünüdür. Genelde boz gri, açık yeşil marn 

özelliğinde olan birim, bol miktarda Gastropoda ve lamellibranş kavkıları içermektedir.  

Güvenç  Formasyonu ile de bu özelliğinden dolayı kolayca ayrılır. Diğer bir belirgin 

ayıracı ise, yüksek oranda karbonat içermesidir. 

 

Birim, her yerde Cingöz Formasyonu tarafından konkordan olarak örtülmüştür. 

Tabanında genel olarak Karaisalı kireçtaşı bulunmaktadır. Yanal ve düşey yönde 

dereceli geçişlidir. Havza derinlerine doğru Karaisalı kireçtaşının yanal geçiş nedeniyle 

kamalandığı kesimlerde doğrudan Gildirli Formasyonu’nun denizel kumtaşı ve şeylleri 

üzerine konkordan gelir. Bu ilişki Nergislik Köyü’nde tipik olarak izlenir. 

 

2.1.4. Cingöz  Formasyonu: 

 

Adana Havzası’nın kuzey doğusuna özgü olan birim, sarı, açık kahverengi, gri kiltaşı, 

şeyl, kumtaşı ve konglomera ardalanmasından oluşmaktadır ve Schmidt (1961) 

tarafından, Köpekli, Ayva ve Topallı üyeleri olmak üzere birbirleri ile yanal ve düşey 

geçiş gösteren üç üyeye ayrılmıştır. Çuhadar ve Naz (1988), ise çalışma raporunda, 

Cingöz Formasyonu’nu Ayva, Eğner, Topallı ve Güvenç üyeleri olarak incelemiştir.  

 

Cingöz Formasyonu 600-1300 metreler arasında değişen kalınlıktadır. Bu değişikliğin 

sebebi ise, havzanın sedimantasyon öncesi ve sedimantasyonla eş zamanlı faylanmalarla 
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denetlenmesidir. Tipik yeri Cingöz Köyü dolaylarıdır ve kalınlığın en çok görüldüğü 

havza kesimidir. Havzanın güney batısında yanal geçiş nedeniyle formasyon 

kamalanarak kaybolmuştur. Cingöz Formasyonu bir türbidit istifin tüm özelliklerini 

taşımaktadır (Yalçın 1982). 

 

Formasyon genelde Köpekli Formasyonu üzerine konkordandır. Köpekli 

Formasyonu’ndan türbiditik kumtaşları içermesiyle ayrılır. Üzerine dereceli geçişli 

olarak Güvenç Formasyonu gelir. İki birimin ayrılması oldukça güçtür. Schmidt (1961), 

kumtaşı/şeyl oranı %20’nin altına düşen kesimleri Güvenç Formasyonu olarak 

ayırtlamıştır. 

 

Cingöz Formasyonu Seyhan Nehri doğusunda doğrudan Kuzgun Formasyonu veya 

Handere Formasyonu tarafından uyumsuzlukla örtülür. Birimin yaşı Langiyen-

Serravaliyen  olarak saptanmıştır (Schmidt 1961, Görür 1977). Havza derinine doğru  

formasyon yaşının Burdigaliyen’e inebileceği düşünülmektedir. 

 

Formasyon, genel olarak bazı bölgelerde taban kesimi gri, iri çakıl ile yer yer blok 

boyutuna erişen, kireçtaşı, ofiyolit, çörtten türeyen, oldukça yuvarlak öğeli çakıltaşı ve 

çakıllı kumtaşından oluşmaktadır. Güneye doğru ise çakıltaşlı seviyeler azalmakta ve 

birim çakıllı kumtaşı ve kumtaşına geçiş göstermektedir. Daha üst kesimlerde birim, 

kumtaşı-şeyl ardalanımına geçiş göstermekte ve şeyl oranında önemli miktarda artış 

gözlenmektedir. 

 

a) Ayva Üyesi: 

 

Bu ayrım , Cingöz Formasyonu içinde tanımlanan çakıltaşları için yapılmıştır. Ayva 

çakıltaşları, denizaltı kanyonlarınca beslenen denizaltı yelpaze çökelidir. İçerisindeki 

şeyl seviyelerinden tayin edilen fosillerle birimin yaşı Langiyen olarak saptanmıştır. 
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b) Eğner Üyesi: 

 

Cingöz Formasyonu içinde tabana yakın kesimlerde yoğunlaşan kumtaşı oranı 

gözönüne alınarak üye bazında ayrılmıştır. Genelde Ayva Üyesinin üstünde 

bulunmasına karşın diğer bütün fasiyeslerle de geçişli olarak bulunabilmektedir.  

Birimin yaşının Langiyen olduğu belirtilmektedir. 

 

c) Topallı Üyesi: 

 

Kumtaşı ile şeylin eşit oranda ardalanmasından oluşan birim, yamaçta çökelmiş 

türbiditik kumtaşı-şeyl gibi fasiyes birimlerini kapsamaktadır. Üzerine gelen Güvenç 

şeylleri, altta ise Eğner ve Ayva üyeleri ile geçişlidir.  

 

Birimin yaşı Langiyen’dir. Langiyen istifi, tabanda yer yer resifal ve biyoklastik 

kireçtaşı mercekleri içeren çakıltaşı, sonra kumtaşı-şeyl ardışığı ile devam eder ve 

tavana doğru sığlaşarak regressif olarak tamamlanır. 

 

d) Güvenç Üyesi: 

Adana Havzası’nda miltaşı, kumtaşı ara katmanlı, bol mikrofauna ile kısmen piritli, 

%80-90 oranında mavimsi gri şeyl yapılı birime Schmidt (1961) “Güvenç Şeyli” adını 

vermiş ve bu incelemede  Cingöz Formasyonu tabanında ayırtladığı Köpekli Şeyl Üyesi 

ile birlikte Güvenç Şeyli’ni bir arada Güvenç Formasyonu olarak incelemiştir. Kalınlığı, 

aşınma ve havza kesimine bağlı olarak 20-2500 metreler arasında değişen Güvenç 

Üyesi, adını Adana Karaisali yolu üzerindeki Güvenç Köyü’nden almıştır. Birimin yaşı 

Burdigaliyen -Serravaliyen olarak kabul edilmiştir.  

 

Havza içerisinde Güvenç Formasyonu’nun büyük çoğunluğunu koyu gri, yeşilimsi gri 

renkli pelajik şeyller oluşturmaktadır (Yetiş ve Demirkol 1984). İçerisinde %10 veya 

daha az karbonlu şeyl düzeyleri bulunmaktadır. Kumtaşı ve silttaşında başlıca kuvars, 

feldispat ve litoklastlar hakim bileşenlerdir.  
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İnce türbiditik kumtaşı bantları ve tabakaları içeren Güvenç şeylleri, delta lobunun 

gelişmediği derin çukurluklarda, delta ilerisi alanlarda veya sub-marin çökellerinin 

bulunduğu derin denizel ortamlarda depolanmıştır. Şeyller Langiyen-Serravaliyen 

katlarını temsil etmektedir. 

 

Güvenç Formasyonu’nun inceleme alanı kuzeyinde Cingöz Formasyonu’nun 

kuzeyindeki yüzleğinde tabandaki kumlu seviyelerde Bryozoa, Gastropoda, 

Pelecypoda, Scaphopoda, Ostracoda ve bentik foraminifera fosilleri gözlenmiştir. 

Formasyonun Karaisali ilçesi dolayında yayılım gösteren kısmında ise planktonik 

foraminifera biyozonları olan  Globorotalia fohsi peripheroronda zonu, Globorotalia 

fohsi fohsi zonu, Globorotalia fohsi lobata zonlarına rastlanmıştır (Nazik ve Toker 

1986). 

 

Yine kalın şeyl düzeylerinde ise Globigerinidae ve Globorotalia gibi pelajik formlar 

bulunmaktadır. Kumlu seviyeler sığ deniz veya göl ile deniz arasında yaşamlarını 

sürdüren formlardır. İstifin Cingöz Formasyonu’na geçiş kısmında ise bentik foramlar 

ve kırmızı algler bol bulunmaktadır. Bu veriler ışığında çökel istifi genelde derin deniz 

ürünü olup, zaman zaman sığlaşan bir ortamı temsil etmektedir (Yetiş 1987). 

 

2.1.5. Kuzgun Formasyonu: 

 

Çok çeşitli litoloji toplulukları içeren formasyon önceki araştırıcılardan Schmidt (1961) 

tarafından altı üyeye (Kocaveliler, Çaparlı, Kepez, Kurbanlı, Çirkikler ve Sarıveli 

üyeleri) ayrılmıştır. Bu litoloji toplulukları havza kenarlarının duraysızlığı ve havza 

kesimine bağlı olarak gelişen değişik çökelme ortamlarının ürünüdürler ve birbirleriyle 

yanal ve düşey yönde geçişler sunarlar. 

 

Birim, Adana Karaisalı kara yolu üzerindeki Kuzgun Köyü’nden adını almıştır. 

Buradaki mostralarda Kuzgun Formasyonu’nda gözlenen başlıca litolojiler; açık yeşil, 

beyaz renkli, çok kalın katmanlı, boylanmasız ve derecelenmesiz, gevşek tutturulmuş 
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konglomera ile bununla ardalanan ince katmanlı, bordo renkli, kolay ufalanır kumtaşı ve 

silttaşıdır. 

 

Kuzgun Formasyonu, Serravaliyen-Tortoniyen esnasında havzaya giren akarsuların 

neticesinde oluşan deltayik çökeller olarak düşünülmektedir. Güvenç Şeylleri üste doğru 

sığlaşarak Kuzgun Formasyonu’na geçer. Bu geçiş, çoğu kez aşınma tabanlı kanal 

çakıltaşlarıyla başlar ve fluviyal çakıltaşı-kumtaşlarıyla devam eder.  Kuzgun 

Formasyonunu oluşturan iri kırıntılılar, çimentolanmamış olup, bol miktarda bitki 

kırıntıları içerir. 

 

Formasyonun kalınlığı 100-900 metreler arasında değişmektedir. Diğer aktüel 

formasyonlardan (Adana Grubu olarak adları geçen; Handere, Kuranşa gibi) ayırt 

edilmesi güç olduğundan dolayı, kalınlığı kesin olarak belirlenememektedir. 

 

Kuzgun Formasyonu çok değişik birimleri örtmekte ve yine çok farklı birimler 

tarafından örtülmektedir. Havzanın kuzeyinde Güvenç ve Cingöz Formasyonları 

üzerinde belirgin bir uyumsuzlukla oturan birim, havza derinlerinde Güvenç 

Formasyonu üzerine konkardandır. Kuzeyindeki bu uyumsuzluk havza kenarının 

yükselmesi sonucu denizin çekilmesi sadece sığlaşmaya neden olmuş, çökelme 

kesikliğe uğramadığından Kuzgun Formasyonu, Güvenç Formasyonu üzerinde 

konkordan olarak çökelmesini sürdürmüştür. Formasyon havzanın batısında yerel olarak 

Miyosen öncesi temel veya Karaisalı kireçtaşı ile Ali beyli Formasyonu üzerine 

uyumsuzlukla çökelmiştir. Handere ve Kuranşa birimleri Kuzgun Formasyonu üzerine 

uyumlu olarak gelirler. Doğuya doğru Pliyosen yaşlı Handere Formasyonu’nu açılı 

uyumsuzlukla örtmektedir. 

 

Birimin yaşı Ternek (1953), Schmidt (1961), İlker (1975), Özer vd. (1974) ve Yalçın 

(1982) tarafından Tortoniyen olarak alınmıştır. 
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2.1.6. Handere Formasyonu: 

 

Adana Havzası’nda Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Adana Grubu’nun en üst birimi olarak  

ayırtlanmıştır (Schmidt 1961). 

 

Yenice dolaylarında başlayıp İmamoğlu’na kadar uzanan bölgede geniş yayılımı olan 

birim konglomera, kumtaşı, marn, şeyl, kiltaşı ve silttaşı gibi kırıntılı kayaçların 

aradalanması ile oluşmuştur ve içerisinde kanal çakıltaşı, kumtaşı yer yer evaporit bant 

ve mercekleri yer alır. Formasyonu oluşturan litolojiler, delta ovası-deniz geçiş 

ortamında çökelmiş olup, denizel birimlerle karasal birimlerin tekrarlanması şeklindedir 

(Kozlu 1987). 

 

Birimin yaşı Tortoniyen-Messiniyen-Alt Pliyosen’dir ve kendisinden yaşlı olan 

birimleri açılı diskordansla örtmektedir (Çuhadar ve Naz 1988). Birimin kuyularda 

kesilen ortalama kalınlığı 500-600 metre civarındadır.  

 

2.1.7. Kuranşa Formasyonu: 

 

Mostra vermeyen; ancak havza ekseni dolayındaki kuyularda önemli kalınlıklara ulaşan 

bu birim, gevşek tutturulmuş veya tutturulmamış, kaba akarsu konglomeraları ve 

kumtaşları ile kil ve siltlerden oluşmaktadır (Yalçın 1982). Kalınlığı ise 0-1300 metreler 

arası değişkendir. 

 

Çoğunlukla karasal bir fasiyeste çökelen Pleistosen yaşlı birim (Schmidt 1961) adını 

Kuranşa-1 kuyusundan almıştır. Kuranşa Formasyonu’nu Kuvaterner’e ait güncel 

alüvyonlar üzerlemektedir. 

 

2.1.8. Taraça ve Alüvyon: 

 

En son çökel olarak Kuvaterner'e ait taraça ve alüvyonlar ile yamaç molozları 

gözlenmektedir. Taraçalar, kumtaşı bantlı konglomeralar olup; bölgenin topoğrafyasına 

uyarak K-G istikametinde akan nehir ve çayların etrafındaki alçak tepelerde görülür.  
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2.2. Tektonik Konum 

 

Adana Miyosen Havzası,  Kozan fay zonu ve Göksu fay zonu olmak üzere, KD-GB 

doğrultusunda uzanan ve birbirinden farklı özellikler gösteren iki ana tektonik hat 

tarafından sınırlandırılmıştır (Şekil 2.4.). 

 

Kozan Fay Zonu, Adana Miyosen Havzası’nın açılmasında etkin rolü olan önemli 

tektonik hatlardan birisi olup KD-GB istikametindedir. Kozan ve İmamoğlu  

kuzeybatısından geçerek güneybatıya doğru Mersin civarında sahil sınırını takip eder. 

Kozan Fayı ve  buna benzer doğru düşerek gelişen basamak faylar, Adana  

Havzası’ndaki deniz seviyesi değişimlerini ve çökelmeyi kontrol etmiştir. Normal atımlı 

fay karakterine sahip olmakla birlikte , muhtemel sol yanal atım bileşenli olan Kozan 

Fayı’nın  başlangıç yaşı Alt Miyosen ve öncesi olup, Langiyen’de aktiftir (Kozlu 1987).  

 

Göksu fay zonu ise, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya ait tektonik birliklerle, Toros 

otoktonunu sınırlayacak şekilde gelişmiştir. Bu fay, Orta Eosen sonrasında harekete 

geçmiştir (muhtemelen Üst Kretase’de başlamış olabilir). Transform fay niteliklerine 

sahip bu tektonik hat, Orta Eosen havzasının kapanımı ile ilgili olarak gelişmiştir ve 

KD-GB doğrultusunda daha uzun mesafelere kadar devam etmektedir. İmamoğlu 

civarından itibaren güney doğuya doğru çatallaşan fayın batıdaki kolu Miyosen 

çökelleri tarafından örtülmektedir. Doğudaki ise Miyosen döneminde de etkinliğini 

sürdürmüş, Misis yükselimini kontrol etmiş ve Adana Miyosen Havzası’nın oluşumuna 

katkıda bulunmuştur (Kozlu 1987).  

 

Adana Havzası’nda Senozoyik, havzanın büyük bir kısmını kaplayan Tersiyer ve güney 

kesimlerinde yaygın bulunan Kuvaterner birimleriyle temsil edilmektedir. Tersiyer 

istifi, Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı litostratigrafi birimleri üzerinde diskordanslı olup, 

birbiri ile geçişli birimlerden oluşmaktadır. Kuvaterner ise taraça ve alüvyonlardan 

oluşmaktadır (Yetiş 1987). 
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Şekil 2.4. Adana – İskenderun - Andırın yöresinin tektonik haritası (Kozlu 1987) 
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Adana ve İskenderun havzalarına ait Neojen istifleri, içine alloktonların gelmediği, 

sürüklenim hareketlerinin görülmediği çeşitli ortam koşullarında çökelmiş benzer 

fasiyes birimleri ile temsil edilir. Bu Miyosen istifleri, tabanda çoğu yerde karasal 

çakıltaşları (Gildirli Fm.) ile başlar ve üzerine sığ denizel çakıltaşı-kumtaşı, sonra da yer 

yer resifal kireçtaşları (Karaisalı Fm.) gelir. Çökelim sığ-derin denizel, daltayik, lagüner 

ve yer yer karasal ortamlarda devam eder. Her iki basende yersel uyumsuzluklar hariç, 

çökelim Alt Pliyosen’e kadar temsil edilir (Kozlu 1987). 

 

Alt Langiyen dönemindeki transgresyon sonucunda,  çukur kesimlerde Köpekli 

marnları, yüksek kesimlerde ise  Karaisalı resifal kireçtaşları gelişmiştir. Serravaliyen 

sonlarına doğru Miyosen denizi transgresyonu regresif bir nitelik kazanarak, Adana 

Havzası’ndan güneye doğru çekilmeye başlamıştır. Lüttig ve Steffens (1976), Miyosen 

denizi regresyonunun havzada Serravaliyen sonuna doğru çekildiğini bildirmişlerdir. 

Yalçın ve Görür (1984) ise Langhiyen –Serravaliyen süresince transgresyonun devam 

ettiğini bildirmişlerdir. 

 

Cingöz Formasyonu çökelmeden  önce, Karaisali ve Köpekli formasyonlarının  bir 

kısmını su yüzüne çıkaran bir yükselim meydana gelmiştir. Bunun sonucunda  yükselen 

alandan havzaya doğru Karayartepe, Ayvatepe, Andıldağ ve Hokkadağ civarında 

denizaltı kanyon ve yelpazeleri (Cingöz Fm.) oluşmuştur. Buraya kadar anlatılan istif, 

Adana Havzası Tersiyer istifinin transgresif dönemini karakterize etmektedir. Regresif 

dönemde ise derin deniz fasiyesini karakterize eden  Güvenç Formasyonu ile başlayan 

istif, üste doğru tane boyu kabalaşarak Kuzgun Formasyonu’nun önce sığ denizel, daha 

sonra da karasal çökellerine geçmektedir (Yetiş 1987). Bıcılganlı Köyü civarında 

Serravaliyen’in en son dönemlerinde, Güvenç-Kuzgun formasyonları dokanağında  bol 

kavkılı bir zon mevcuttur. 

 

Serravaliyen’den itibaren, batı kısımda Tarsus ve Mersin civarında resif oluşturabilecek 

bir ortam oluşmuştur. Bu ortam Messiniyen ortalarına kadar duraylılığını korumuştur. 

Adana’nın kuzeyinde kalan kesimlerde, Tortoniyen boyunca Kuzgun Formasyonu’nun 

delta düzlüğü fasiyesleri görülmektedir. Batıya doğru tedrici olarak malzeme gelişinin 

azaldığı, seyrek olarak kanal gelişleri olduğu izlenmektedir. E-5 karayoluna doğru 
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birimin plaj fasiyesi görülmekte ve daha doğuda Tarsus ve Mersin civarında denizel 

ortama geçmektedir. 

 

Tortoniyen içinde birkaç seviyede  gözlenen tüf seviyeleri Kuzgun-Handere 

Formasyonu’nun sınırını belirlediği gibi, üzerinde küçük çaplı da olsa  bir transgresyon 

vardır. Bu transgresyon sonucunda  Handere Formasyonu’nun alt seviyelerinde  

Tortoniyen yaşında olan pro-delta şeylleri oluşmuştur. Salbaş güneyinde Çakıt çayının 

güney yamacında şeyllerden sonra görülen  50 metre civarında kalınlığa sahip olan 

masif kumtaşları, Handere deltasının delta önü çökellerini oluşturmuştur ve bu birime 

daha önceki çalışmacılar Memişli adını vermişlerdir. Messiniyen başlangıcında ise 

ortam karasal delta düzlüğü fasiyesine geçmiştir. Bu delta düzlüğü içindeki lagünde 

jipsler görülmektedir. Daha güneylerdeki kuyularda  500 metreye varan tuz tabakaları 

kesilmiştir. Üst Pliyosen’den itibaren ise bugünkü Seyhan ve Ceyhan deltasının delta 

düzlüğü fasiyesleri halen oluşmaya devam etmektedir (Çuhadar ve Naz 1988). 

 

Üst Eosen tektoniği ile yükselerek aşınma alanı durumuna gelmiş Adana ve İskenderun 

bölgesi, Alt Langiyen’de sıkışmalı tektonik rejimde, doğrultu atımlı fay havzaları olarak 

açılmıştır. Misis-Andırın Havzası’nda devamlı denizel sedimantasyona karşı, Adana ve 

İskenderun havzalarında denizel çökelim Langiyen transgresyonu ile başlamıştır. Orta 

Miyosen sonu- Tortoniyen öncesi, Misis-Andırın bölgesi yükselerek, Adana ve 

İskenderun havzaları ayrılmıştır. Bu durum, Üst Tersiyer çökelimi ve deniz 

seviyesindeki değişimlerin tamamen tektonik denetimde geliştiğini göstermektedir 

(Kozlu 1987).  

 

Adana Havzası’nda Miyosen birimleri düzgün bir sıralanma göstermektedir. Bu 

sıralanmayı doğuran ve KB-GD doğrultulu itilme hareketi, KD-GB doğrultusunda 

uzanan antiklinal ve senklinalleri oluşturmuştur. Bu antiklinallerin genellikle kuzey 

yamaçları hafif, güney yamaçları ise dik yatımlıdır (Egeran 1949). 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Yapılan bu çalışmada, inceleme alanına ait kuyu logları, kuyu verileri ve sismik kesitler 

birlikte değerlendirilmiştir. Adana Havzası’nda hidrokarbon aramalarına yönelik olarak 

ilk defa yapılan bu kombineli çalışmanın, önceki araştırmalara katkıda bulunacağı 

düşünülmüştür. 

 

Kuyu logları ve kuyu verileri ile yapılan değerlendirmeler sonucu Adana Havzası’na 

(Yenice-Karaisalı arası) ait Miyosen yaşlı birimler, formasyonlara ayrılarak 

litostratigrafik korelasyonları yapılmış, birimlerin birbirleriyle yatay ve düşey yöndeki 

ilişkilerini gösteren panel diyagram çizilmiş, sedimantolojik ve tektonik özellikleri 

incelenmiş ve ortamsal yorumları yapılmıştır. Ayrıca, kuyu logları sismik kesitlerle  

birlikte değerlendirilerek, yapılan korelasyonlara kesinlik kazandırılmış, Miyosen’de 

gelişen yapılar, bu yapıları etkileyen faylanmalar, petrol kapanları ve hazne kaya 

olabilecek birimler ile bu birimlerin sonik log ölçümleriyle de gözeneklilik değerleri 

belirlenmiştir. Elde edilen tüm veriler, önceki araştırmalarla beraber yorumlanarak, 

bölgenin Miyosen yaşlı istiflerinin yeraltı jeolojisi incelenmiş ve petrol aramaları 

bakımından değerlendirilmesi yapılmıştır. 

 

Çalışmada kullanılan loglar, kuyu verileri ve sismik kesitler, Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğü ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın izinleri ile temin edilmiştir. 
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4. PETROL JEOLOJİSİ 

 

Adana Havzası’nın hidrokarbon potansiyelini ortaya koymak amacı ile bugüne kadar 

birçok yerli ve yabancı petrol şirketleri arama çalışmaları yapmışlardır. Havzaya ait bu 

çalışmalar 1930’lu yıllarda başlamış olup, halen de devam etmektedir. Özellikle Kirk 

(1935), Maxon (1936), Foley (1937), Glenn (1948), Egeran (1949), Lozcy (1949), ve 

Ternek (1953)’in yaptıkları jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonrasında, havzada ilk petrol 

sondajları yapılmış ve 1960 yılında Mobil  tarafından Bulgurdağ petrol sahası 

bulunması ile havza değer kazanmıştır.  

 

Yalçın (1982), ‘Jeokimya Yöntemleriyle Adana Havzası Petrol Potansiyelinin 

Araştırılması’ adlı çalışmasında, Miyosen öncesi temele ait Üst Paleozoyik yaşlı 

kireçtaşı- şeyl istifindeki şeyl düzeylerinin, orta – iyi derecede petrol ana kayası 

olduklarını ve petrol oluşturabilecek bir olgunluğa daha 1750 metrelik bir derinlikte 

ulaştıklarını saptamıştır. 

 

İlleez (1993)’in çalışmasında ise, Adana Neojen Havzası’nda incelenen Gebenköy, 

Dinger, Karaisalı, Cingöz ve Handere formasyonları ile Kuzgun Formasyonu’nun 

Sarıveli Üyesi’nin düşük organik madde içeriğinden ötürü hidrokarbon potansiyeli 

olmamasına karşın, Köpekli ve Kuzgun formasyonları ile Sebil Formasyonu’nun 

hidrokarbon türetme potansiyeline sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bulgurdağ 

petrolünün , şeyl ve karbonat litolojilerinden oluşan kaynak kayadan türemiş olup, 

türediği birimin olgunluğunun yaklaşık % 0,9 R0 olduğu belirlenmiştir.  

 

Bu araştırmalar sonucunda elde edilen tüm bulgular, bölgede petrol jeolojisi açısından 

önemli birimler olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak havzaya ait bu araştırmalar 

arasında kuyu logları, kuyu verileri ve sismik kesitler ile kombineli olarak yapılan bir 

çalışmaya rastlanmadığı için, bu çalışmada, Adana Havzası, Yenice - Karaisalı 

arasındaki bölgede açılmış 13 kuyuya ait kuyu logları, kuyu  verileri ve sismik kesitler 

incelenerek, Miyosen yaşlı birimlerin litostratigrafik olarak ayrılması, birimler 

arasındaki ilişkilerin kurulması, yapısal özelliklerinin,  yeraltı jeolojisinin ve hazne kaya 

özelliklerinin belirlenerek, bölgenin petrol aramalarındaki öneminin ortaya konulması 

amaçlanmıştır (Şekil 4.1). 
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Şekil 4.1. İnceleme alanı kuyu lokasyon haritası 
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4.1. Kuyu Logları ve Korelasyonlar 

 

Karşılıklı benzer ilişkilerin belirlenmesi esasına dayanan korelasyonlar, litolojik, 

biyolojik ve jeolojik zaman benzerliklerine göre yapılabilir, bölgesel veya rejyonel 

olabilirler. Yeraltı yapılarının  belirlenmesinde, yeraltı ve yerüstü kaya serilerinin 

karşılaştırılmasında, jeolojik evrimin açıklanmasında, diskordansların tanınmasında, 

çökelme ortamlarının değerlendirilmesinde, çökelme koşullarındaki değişimlerin 

açıklanmasında ve yeraltının aydınlatılmasında ortaya çıkan daha bir çok jeolojik 

problemin çözülmesine yardımcı olan korelasyonlardan özellikle de litolojik 

benzerliklere dayanan ‘Litostratigrafik Korelasyonlar’ ile jeolojik zaman oluşumları 

dikkat edilerek yapılan ‘Kronostatigrafik Korelasyonlar’ büyük öneme sahiptir (Sonel 

2001).  

 

Kuyularda birbirine benzeyen özelliklerin belirlenmesi suretiyle yapılan ve petrol 

jeolojisinde önemli yer tutan korelasyonlar, yeraltında saklı yapıları ve  hidrokarbon 

toplanmasına en uygun yerlerin bulunmasına yardımcı olmaktadır. 

 

Bu çalışmada, Adana Havzası’nda bulunan Yenice - Karaisalı arasındaki bölgede 

açılmış olan kuyulara ait kompozit loglar kullanılarak, bölgedeki Miyosen yaşlı 

birimlerin korelasyonları yapılmıştır. Sonik ve GR loglarından oluşan kompozit 

loglarda, eğrilerin benzerliğinden yararlanılmış, aynı eğrilerin aynı litolojilere işaret 

ettiği prensibi dikkate alınarak litolojik özelliklerine göre birbirlerinden ayrılmış olan  

Miyosen formasyonlarının litostatigrafik korelasyonları yapılmıştır (Şekil 4.2, 4.3). 

 

İnceleme alanında belirlenen kuyularda ayrılan formasyonların birbirleriyle olan yatay 

ve düşey yöndeki ilişkilerinin incelenebilmesi için, birincisi Batı-Güney (Şekil 4.2) ve 

ikincisi Güneybatı-Kuzeydoğu (Şekil 4.3) doğrultulu olmak üzere iki korelasyon hattı 

belirlenmiş olup, referans seviye olarak da deniz seviyesi kullanılmıştır. Bu iki hat 

boyunca seçilen kuyular, deniz seviyesine göre konumlarına ve aralarındaki mesafelere 

göre, belirlenen yatay ve düşey ölçeklere uygun olarak yerleştirilmiştir. 
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Şekil 4.2. B-G doğrultulu Litostratigrafik Korelasyon 
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Şekil 4.3. GB-KD doğrultulu Litostratigrafik Korelasyon 
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P, F, G, H ve L kuyularının kompozit log değerlendirmesi sonucu yapılmış Batı-Güney 

doğrultulu litostratigrafik korelasyonda, H kuyusundan itibaren, Kuzgun ve Handere 

formasyonlarının delta önü çökellerine ait kumtaşı birimlerin, havzanın ortasına doğru 

yerlerini delta önü  çökellerine ait şeyllere bıraktıkları gözlenmektedir (Şekil 4.2). 

 

M, N, G, E, D, C ve B, kuyularının kompozit log değerlendirmeleri sonucu yapılmış 

olan Güneybatı-Kuzeydoğu doğrultulu litostratigrafik korelasyonda N kuyusundan, G 

kuyusuna doğru Kuzgun ve Cingöz formasyonlarında ani bir kalınlık artışı 

gözlenmektedir (Şekil 4.3). Gözlenen bu ani artış, şekilde A ile gösterilen, 

sedimantasyonla eş zamanlı (sin-sedimanter) normal faydan kaynaklanmaktadır. A fayı, 

çökme etkisiyle gelişen sübsidanstan kaynaklanan bir faydır ve Miyosen tektonizması 

ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. B kuyusunda gözlenen Cingöz Formasyonu 

içerisindeki kalın kumtaşı birimleri, derin deniz çökelleri olan deniz altı yelpazelerine 

aittir. Kuzgun ve Handere formasyonları ise genellikle delta çökellerinden 

oluşmuşlardır. 

 

Her iki korelasyonda da görüldüğü gibi tüm kuyularda Karaisalı Formasyonu, Pre-

Miyosen çökelleri üzerine uyumsuzlukla oturmaktadır. Şekil 4.3’de görülen sin-

sedimanter normal fay da göz önüne alındığında, Miyosen tektoniğinin, bölgedeki tüm 

Miyosen birimlerini etkilemiş olduğu düşünülmektedir. 

 

Şekil 4.4’de, inceleme alanındaki Miyosen birimlerinin birbirleri ile olan litofasiyes 

ilişkilerini gösteren ‘Panel Diyagram’ görülmektedir. Diyagramda gösterilen kuyular, 

kuyu lokasyon haritasındaki yerlerine göre yerleştirilmiş olup, kompozit log 

değerlendirmeleri sonucu ayrılan formasyonlar birbirleri ile eşleştirilerek, çalışma 

alanındaki Miyosen birimlerin üç boyutlu olarak incelenmesi sağlanmıştır. 

 



 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.4. Çalışma alanı panel diyagramı 
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4.2. Sismik Kesitler 

 

İncelenen kuyulardan elde edilen kompozit log değerlendirmelerin kesinlik kazanması 

için, sismik kesitler üzerinde de çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda, kuyuların sonik 

log ölçümleri sonucunda hesaplanan zaman değerleri ile sismik kesitlerde 

formasyonların tavan ve taban sınırları belirlenmiştir. 

 

Şekil 4.5’de M kuyusunun da görüldüğü Güneydoğu-Kuzeybatı doğrultulu sismik kesit 

bulunmaktadır. Sonik log ölçümleri sonucu hesaplanan zaman değerleri ile 

formasyonların tavan ve taban sınırları belirlenmiştir. Refleksiyonların çok net 

görülememesinden dolayı, ayrıntılı bir yeraltı jeolojisi yorumu yapmak için uygun bir 

kesit olmasa da, formasyonların temelden itibaren litostratigrafik dizilimlerinin, 

kompozit log değerlendirmeleri sonucu belirlenen dizilim ile uyumlu olduğu 

görülmektedir.  

 

Şekil 4.6’da H kuyusuna ait Güneybatı-Kuzeydoğu doğrultulu sismik kesit 

görülmektedir. Hesaplanan 2t (msec) zaman değerleri ile formasyonların taban değerleri 

aşağıda görülmektedir. 

 

Formasyon Adı Taban Derinliği (m) 2t (msec) 

Handere Fm. 686 334 

Kuzgun Fm. 1255 728 

Cingöz Fm. 2165 1360 

Köpekli Fm. 2198 1378 

Karaisalı Fm. 2210 1384 

 Pre-Miyosen girişi 1404 
 

Şekil 4.6’da, Kuzgun Formasyonu’nun tabanında görülen koyu renkli refleksiyon, 

burada bir kireçtaşı veya gaz içeren bir kumtaşı birimi olabileceğini göstermektedir. 

Handere ve Kuzgun formasyonları, dalga etkili delta ürünü olduklarından dolayı, bu 

kesitte de görüldüğü gibi delta ürünü kumların bulunması mümkündür. Ancak Handere 

Formasyonu’nun kalınlığının fazla olduğu Güneybatı kesimlerinde daha çok şeyller 

hakim olduğundan dolayı, kumtaşı birimleri çok azdır veya hiç yoktur. Bu nedenle 

burada bir kuyu açılması önerilmemektedir. 
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Şekil 4.5. M Kuyusunu gösteren GD-KB doğrultulu sismik kesit 
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Şekil 4.6. H Kuyusunu gösteren GB-KD doğrultulu sismik kesit 
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Ancak şeyllerin hakim olduğu ve kalınlığın artış gösterdiği bu birimlerin altında, 

Kuzgun Formasyonu için önemli hidrokarbon potansiyeline sahip olabilecek kumtaşı 

seviyeleri bulunmaktadır. Bu duruma, tektonik etkilerin neden olduğu düşünülmektedir. 

 

Şekil 4.6 ve Şekil 4.7’de GB’dan KD’ya doğru, Handere Formasyonu’nun sonlandığı ve 

Kuzgun Formasyonu’nun yüzeylendiği görülmekte olup, buradan yola çıkılarak, bu 

yönde daha da ilerlendiğinde Kuzgun Formasyonu’nun da sonlanacağı yorumsal olarak 

söylenebilmektedir. 

 

Her iki sismik kesitte de görüldüğü gibi, Kuzgun Formasyonu’ndaki refleksiyonlar 

birbirleriyle paralel olup, fazla kalınlık artışı göstermemektedir. Bu durum karşısında, 

formasyonun çökelimi sırasında tektonik hiçbir etkinin meydana gelmediği yani sakin 

bir ortamda oluştuğu söylenebilmektedir.  

 

Kuzgun Formasyonu çökeldikten sonra, Kuzeydoğu’da  meydana gelen Misis 

yükselimi, havzada daha sonradan çökelen Handere Formasyonu için beslenme yönü 

Kuzeydoğu olan bir kaynak alan oluşturmuş ve bu durum Handere Formasyonu’nun 

Güneybatısı’nın dolmasına neden olmuştur. Bu nedenle Şekil 4.6 ve Şekil 4.7’de, 

Kuzeydoğu yönünde aşınan malzemenin doldurması sonucunda, Güneybatı yönünde 

Handere Formasyonu’nun kalınlığında bir artışın meydana geldiği görülmektedir. Bu 

durum karşısında formasyon kalınlığının arttığı süreç içerisinde, havzada da bir kalınlık 

artışının olduğu söylenebilmektedir. Bize bu ipuçlarını, sismik kesitlerde görülen eğim 

ve kalınlık farkları vermektedir. Kuyu korelasyonları ve sismik kesitler, birbirleriyle 

uyum içerisinde olup, bu kalınlık artışını doğrulamaktadırlar. Bu durum karşısında 

Handere Formasyonu’nun çökelimi sırasında, Misisler’e yakın olan proksimal alanlarda 

Handere ve Kuzgun formasyonları arasında ‘kazıma vadileri’ oluşması da olası bir 

durumdur. 

 

Misis yükselimi, Kuzgun Formasyonu için de kaynak alan oluşturmuştur ancak 

şekillerde verilen sismik kesitlere bakarak bunu söylemek tam olarak doğru değildir 

çünkü bu kesitlerde  Kuzgun Formasyonu’nun hiçbir tektonik etkiye maruz kalmadığı 

ve sakin bir dönemde çökeldiği gözlenmektedir. 
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Şekil 4.7. GB-KD doğrultulu sismik kesit 
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Havza için, Kuzgun ve Handere formasyonlarına ait kumtaşları ve Karaisalı 

Formasyonu’na ait kireçtaşları hazne kaya olabilecek birimlerdir. Karaisalı kireçtaşları 

için yapısal kapanlar, Kuzgun ve Handere Formasyonları’nın kumtaşı birimleri içinse 

stratigrafik kapanlar çok önemlidir. Bu nedenle Kuzgun ve Handere Formasyonları 

içerisindeki deltaik çökellerinin yorumlanıp, delta içerisinde rezervuar kaya olabilecek 

birimlerin belirlenmesi gerekmektedir. 

 

4.3. Petrol Kaynak Kaya Fasiyesleri 

 

Genel bir tanım olarak, ideal bir ana kayanın ince dokulu, koyu renkli, pirit ve organik 

maddece zengin ve planktonik faunaya sahip olması gerekmektedir (Guillomot 1964). 

Organik jeokimya, hidrokarbon oluşumunun başlıca organik madde miktarı, organik 

madde tipi ve organik maddenin olgunluğu ile denetlendiğini göstermiştir. Yapılan 

araştırmalarda da, bu üç ana kaya özelliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır (Yalçın 1987). 

 

Adana Havzası’nda, Miyosen’de hızlı bir transgresyonla başlayan çökelme günümüze 

kadar hemen hemen kesintisiz olarak devam etmiştir. Düzensiz paleocoğrafya, yerel 

tektonizmaya bağlı gelişen kara alanının duraysızlığı, deniz yüzeyindeki büyük ölçekli 

değişimler, aynı zaman aralığında farklı çökelme koşullarının gelişmesine neden olmuş 

ve bunun sonucunda da birbirleriyle yanal ve düşey yönde geçişli birimler çökelmiştir. 

Buna rağmen, ana kaya oluşumu için gerekli olan anaerobik bir ortamın yaygın olarak  

geliştiği söylenemez. Çökelmenin başlangıcında ve sonlarında, organik madde açısından 

fakir birimler çökelmiş yada yüksek enerji ve oksijen oranı varolan organik maddenin 

korunmasına engel olmuştur (Yalçın 1987). 

 

Ana kaya oluşumuna elverişli bir ortam kısmen Köpekli Formasyonu’nun çökelmesi 

sırasında varolmuştur. Köpekli Formasyonu’nun silttaşı ve kiltaşları, duraylı, düşük 

enerjili ve pirit içeriğinin işaretlediği indirgeyici bir ortamın ürünüdürler. Bağıl koyu 

renk ve bitkisel organik maddenin varlığı da ana kaya açısından olumlu faktörlerdir. 

 

Ana kaya oluşumuna elverişli koşullar Güvenç Formasyonu’nun çökelme ortamında da 

etkili olmuştur (Yalçın 1987). Derin deniz sondajları projesi çerçevesinde sürdürülen 
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araştırmalar, kıta yokuşunun şelf alanı ile birleştiği derinliklerde, oksijence fakir  bir 

düzeyin bulunduğunu ve bu kesimde çökelen birimlerdeki organizmaların 

oksitlenmeden korunabildiğini göstermiştir (Hunt 1974, Menzel 1974, Conford vd. 

1978, Dow 1978, Welte vd. 1979). 

 

Miyosen yaşlı bu birimlerin yanı sıra Bekirli-2 Kuyusu’ndaki Üst Paleozoik yaşlı siyah, 

ince taneli, bol piritli şeyl yüzeyleri de olası bir ana kaya’nın özelliklerini taşımaktadır 

(Yalçın 1987). 

 

Adana Havzası’nda, TOC değerinin belirlenmesi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk 

aşamada havzadaki 13 kuyudan seçilen 60 numune incelenmiştir. Bu numunelerdeki 

TOC değerinin ortalama değerin üzerinde olduğu görülmüştür. İkinci aşamada, bu 

kuyulardan seçilen yeni numuneler ile bu kuyular yakınındaki Güney Mihmandar-1 

kuyusundaki numunelerde TOC ölçümü sürdürülmüştür. İncelenen 149 numuneden, 

145’i Miyosen yaşlı birimlere, 4’ü ise Miyosen öncesi temele aittir. 145 Miyosen 

numunesinin yüzde dağılım diyagramı % 0,2-0,8 arasında yoğunlaşan bir dağılım örneği 

sunmaktadır (Şekil 4.8a). İncelenen diğer 103 numune ise, ortalama TOC değerinin 

bağıl olarak yüksek olduğu alandaki kuyulardan alınmıştır. Bu numunelerin yaklaşık   

% 33’ü, % 0,4 - 0,5 arasında değişen TOC değerine sahiptir. Numunelerden % 50’si ise 

% 0,5’den fazla TOC içermektedir (Şekil 4.8b). Miyosen öncesi  temelden alınan 4 

numunenin TOC değerleri ise birbirinden farklıdır. Bu değerlendirmeler sonucunda 

Miyosen yaşlı istifin genelde düşük olarak nitelenebilecek bir TOC içeriğine sahip 

olduğu görülmüştür. Bu değerlerdeki değişimlerin, litostratigrafi birimleri ve derinlikle 

ilgili olmadığı, C org içeriğinde fasiyes değişimlerinin etkili olduğu saptanmıştır (Yalçın 

1987). 

 

Mikroskop incelemeleri ve piroliz verileri ile Miyosen yaşlı olası ana kayaların başlıca 

Tip 3 kerojen içerdikleri saptanmıştır. Hidrojence fakir, oksijence zengin Tip 3 

kerojenin yeterli olgunluğa erişmesi halinde, petrolden çok doğal gaz oluşturduğu 

bilinmektedir (Tissot ve Welte 1978, Barker 1979, Hunt 1974). Bu nedenle söz konusu 

olası ana kayaların iyi bir petrol ana kayası olmadıkları kesindir. Ancak, bu kayaların 

organik madde türü açısından belirli bir doğal gaz potansiyeline sahip oldukları 

söylenebilmektedir (Yalçın 1987). 
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Şekil 4.8. Organik karbon miktarlarının yüzde dağılım histogramları (Yalçın 1987) 
a) 145 Miyosen  numunesi 
b) Havzanın orta kesimlerinden derlenen 103 Miyosen numunesi 

 

Yapılan Vitrinit yansıması ölçümleri sonucunda ise, Miyosen yaşlı olası ana kayaların 

4000 m derinliğe kadar yeterli olgunluğa sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. Tip 3 

kerojen içeren ana kayalarda % 0,60 Ro değerine karşılık gelen bir olgunluk evresinde 

petrol oluşmaya başladığı ve maksimum petrol oluşumuna % 0,95 Ro değerinde 

ulaşıldığı için (Tissot ve Welte 1978), Adana Havzası’nda 4000 m’ye kadar olan 

istiflerdeki olasılı ana kayaların henüz petrol oluşturacak bir olgunluğa erişmedikleri 

sonucuna varılmıştır (Şekil 4.9). 

 

Bekirli-2 kuyusundaki 1696-1847 m’ler arasında kesilen Üst Paleozoyik yaşlı, koyu 

renkli kireçtaşı ve siyah şeyl ardalanması, 1750-1755 m’ler arasından alınan 3 karot 

numunesi ile incelenmiştir. Kireçtaşı % 0,29, iki şeyl numunesi ise % 1.24 ve % 2.47 

TOC değerine sahiptir. Kireçtaşının TOC değeri bu tür kayalar için öngörülen minimum 

değerin (% 0.30) altındadır (Gehman 1962). Buna karşın şeyl düzeyleri organik 

maddece zengindir. Şeyl  içerisindeki organik madde türü Tip 2 ve Tip 3 kerojenin bir 

karışımı olduğundan , bu olasılı ana kayanın petrol oluşturma potansiyeli, Miyosen yaşlı 

birimlere oranla daha büyüktür. Ölçülen olgunluk derecesi de hidrokarbon oluşumunun 

başladığını göstermektedir. Bu özellikler sonucunda, söz konusu istifin orta özellikte bir 

petrol ana kayası olduğu ve petrolün yanısıra yeterli olgunluğa ulaşıldığında doğal gaz 

da oluşturabileceği sonucuna varılmıştır (Yalçın,1987). 
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Şekil 4.9. Adana Havzası’nın genelleştirilmiş olgunluk - derinlik diyagramı (Yalçın 

1987) 

 

Havzadaki petrol ve doğal gazın kökeninin saptanabilmesi için, organik jeokimya analiz 

sonuçlarının yanı sıra jeolojik verilerin de kullanılması gerekmiştir. 

 

Bulgurdağ petrol sahası yakın dolayında Miyosen yaşlı birimler oldukça sığ 

derinliklerde bulunmaktadır. Olgunluk ölçümleri sonucu Miyosen yaşlı potansiyel ana 

kayaların ancak 4000 m’lik bir derinlikte petrol oluşturmaya başladıkları saptanmıştır. 

Bunun yanı sıra Bulgurdağ petrolünün olgunluğu % 1 Ro olan bir ana kayadan oluştuğu 

bilinmektedir. Bulgurdağ petrol sahası yakınlarında, Miyosen yaşlı istifte iyi özellikteki 

taşıyıcı katmanlar bulunmamaktadır. Bu Miyosen yaşlı bir ana kayadan havza derininde  

oluşan petrolün uzun mesafeler boyunca göç ederek Bulgurdağ’da birikmiş olması 

olasılığını da ortadan kaldırmaktadır (Şekil 4.10). Bu nedenlerle, Bulgurdağ petrolünün 

ana kayası büyük bir olasılıkla Pre-Miyosen’e (Devoniyen) ait kireçtaşı-şeyl istifinin 

şeyl düzeyleridir. Bu birimden 1750 m derinlikten derlenen numuneler, petrol oluşumu 

için yeterli  olgunluk değerine eriştiğini göstermiştir (Yalçın 1987). 
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Şekil 4.10. Bulgurdağ petrol sahası dolayında Miyosen öncesi temelin sadeleştirilmiş  

tavan yapı kontur haritası (Yalçın 1987) 

 

Güvenç Formasyonu şeyllerinden derlenen yüzey numuneleri üzerinde yapılan organik 

jeokimya analizleri sonucunda ise TOC değerlerinin  % 0,06 ile % 0,45 arasında olduğu 

ve 4000 m’lik bir derinliğe kadar hidrokarbon oluşturabilecek bir olgunluğa 

ulaşamadıkları saptanmıştır. Hidrojence fakir, oksijence zengin bu organik madde türü 

karasal kökenli olup kerojen türü III olarak tanımlanmaktadır. Yine piroliz analizleri 

yardımıyla formasyona ait şeyl numuneleri üzerinde organik maddenin olgunluğu 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu analiz sonucunda elde edilen hidrojen indeksi (HI) ve 

sıcaklık (Tmax)  değerleri ile çizilen diyagramda Tip III kerojene işaret etmektedir (Şekil 

4.11). Sonuç olarak; Güvenç Formasyonu’nun petrol açısından bir ana kaya 

potansiyeline sahip olmadığı; fakat organik madde türü açısından belirli bir doğal gaz 

potansiyeline sahip olduğu  söylenebilmektedir. Bu birim doğal gaz için petrole oranla 

daha fazla potansiyele sahip olmasına karşın olasılı kaynak kaya katajenik gaz 

oluşturacak olgunluğa henüz ulaşamadığından, Adana Havzası’nda Miyosen yaşlı 

birimlerden oluşmuş katajenik bir gaz oluşumu beklenmemelidir. Bazı kuyularda sığ 

derinliklerde rastlanmış olan gaz emareleri biyolojik gaz olmalıdır. 
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Şekil 4.11. Miyosen numunelerinin IH-Tmax diyagramı (Yalçın 1987) 

 

Havzadaki saha jeolojisi çalışmaları ve açılan kuyulardan alınan jeokimya örneklerinde 

yapılan analizler sonucunda, Köpekli  ve  Kuzgun  formasyonlarının Tip III kerojen 

içerdikleri ortaya konulmuştur (Kozlu 1990). 

 

Adana Havzası’nın soğuk basen olduğu ve ısı akısının düşük olduğu  daha önceki 

araştırmacılar tarafından tespit edilmiş olup, bu durum olgunlaşma sorununu 

beraberinde getirmektedir. Ancak basene ait sismik kesitlerdeki Neojen istifinin 

kalınlığı, Miyosen baseninin güney-güneybatı kara alanlarında ve Akdeniz’deki off-

shore devamında,  olgunlaşma için yeterli gömülmenin olduğunu (3000-3500m) 

göstermektedir.  

 

Adana Havzası’nda açılan kuyuların bir kısmında ve saha mostralarında petrol emareleri 

gözlenmekte olup, havzada bugüne kadar petrol kaynak kaya özelliklerinin 

belirlenmesine yönelik yapılan araştırmalar, bu havzada hidrokarbon oluşumunun 

gerçekleştiğini göstermektedir. Bu durum da, Adana Havzası’nda bu tür çalışmalara 

devam edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 
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4.4. Petrol Hazne Kaya Fasiyesleri 

 

Sedimanlar arasında damlacıklar halinde bulunan organik maddeler, zamanla biraraya 

gelip oluştuğu kaynak kaya ortamından kurtularak, kendileri için daha uygun ortamlara 

göç etmektedirler. Petrolün oluştuktan ve birincil göçünden sonra kendine bulduğu ve 

hareket edebileceği uygun ortam, onun hazne kayasını oluşturmaktadır. Bir hazne 

kayanın hidrokarbon biriktirebilmesi için gözeneklilik ve geçirgenlik derecelerinin iyi 

olması gerekmektedir. Bu nedenle de en ideal hazne kayalar, kumtaşı ve kireçtaşları 

olarak bilinmektedir (Sonel 2001). 

 

Adana Havzası’ndaki ilk  jeolojik çalışmalara 1933 yılında başlanmış  ve havzanın 

petrol açısından önemli ve umutlu bir havza olduğu sonucuna varılmıştır (Kirk 1935, 

Maxon 1936, Foley 1937). Bunu izleyen jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonrasında, 

havzada ilk petrol sondajları yapılmış (Glenn 1948, Egeran 1949, Lozcy 1949, Ternek 

1953, 1957) ve 1960 yılında Mobil  tarafından, Bulgurdağ petrol sahası bulunmuştur. 

Bu keşif, Miyosen basenlerine  olan ilgiyi arttırmış yerli ve yabancı birçok firmanın bu 

basendeki  arama faaliyetlerini hızlandırmış ve birçok arama ve arama tespit kuyularının 

açılmasına sebep olmuştur. Ancak günümüze kadar süren çalışmalarda  yeni bir petrol 

sahası bulunması sağlanamamış, Bulgurdağ sahası dışında ekonomik başka bir saha 

bulunamamıştır. 

 

Adana Havzası Miyosen istifinde Karaisali Formasyonu’na ait resifal kireçtaşları, 

gözeneklilik ve geçirgenlik açısından birinci derecede önemli hazne kaya özelliği 

taşımaktadırlar. Birincil gözeneklilik dışında , ikincil (çatlak ve erime  boşluk) 

gözeneklilik içeren bu kireçtaşlarının yayılım sınırları, kısacası geometrisi tam olarak 

bilinememektedir. Genellikle fay blokları üzerindeki topografik yükselimlerde gelişmiş 

olan Karaisalı kireçtaşları, çökelme yüksekliğine bağlı olarak farklı fasiyeslere, farklı 

gözeneklilik ve geçirimlilik değerlerine sahiptir (Görür 1979). 

 

Ergene (1972)’nin, Bulgurdağ sahasında yaptığı çalışmada Karaisalı Formasyonu 

içerisinde % 20’ye kadar ulaşan gözeneklilik değerleri saptanmıştır. 
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Büyükutku (2003)’nun Karaisalı kireçtaşlarına ait yüzey numuneleri üzerinde yaptığı 

mikrofasiyes analizleri sonucunda belirlenen gözeneklilik değerleri % 20 ile % 23 

arasında olup, geçirgenlik değerleri ise istiftaşlarında 8 ile 18 md arasında, bağlamtaşı 

ve çamurtaşlarında ise 0.01 ile 0.02 md arasında değişiklik göstermektedir. Aynı 

çalışma sırasında yapılan kapiler basınç analizlerinde gözenek çapları 0.2 ile 4 µ 

arasında olduğu belirlenmiştir. Bu değerler sonucunda da, Karaisalı kireçtaşlarının orta 

derece hazne kaya karakteri gösterdiği belirlenmiştir.  

 

İncelenen kuyulara ait sonik log değerlendirmeleri sonucunda, inceleme alanında 

Karaisalı kireçtaşlarının gözeneklilik değerleri hesaplanmış ve bu değerlerle formasyona 

ait bir gözeneklilik haritası çizilmiştir (Şekil 4.12).  

 

Gözeneklilik değerlerinin hesaplanması için öncelikle incelenen kuyulara ait sonik 

loglar kullanılarak Karaisali Formasyonu’nun  her 5 m için ∆t (geçiş zaman aralığı) 

değerleri ölçülmüş ve her kuyu için formasyona ait ortalama bir ∆t değeri 

hesaplanmıştır. Daha sonra, bulunan ortalama ∆t değeriyle, gözeneklilik-∆t abakları 

kullanılarak, gözeneklilik hesaplamaları yapılmış ve bu yöntem inceleme alanındaki her 

kuyu için uygulanmıştır. Hesaplanan gözeneklilik değerleri kullanılarak, belirlenen 

kuyular için Karaisalı Formasyonu’na ait kireçtaşı birimlerinin gözeneklilik haritası 

çizilmiştir (Şekil 4.12). 

 

Yapılan hesaplamalar sonucunda, Karaisalı Formasyonu’na ait kireçtaşlarının 

gözeneklilik değerleri M ve H kuyularında % 1, D kuyusunda % 2, C ve B kuyularında 

% 3 olarak belirlenmiştir. Şekil 4.12 ’de de görüldüğü gibi, inceleme alanında, Karaisalı 

kireçtaşlarının gözeneklilik değerleri oldukça düşüktür ve güneydoğudan kuzeybatıya 

doğru artış göstermektedir. 
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Şekil 4.12. Karaisalı Formasyonu gözeneklilik haritası 
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Levorsen (1967)’nin değerlendirmesine göre, % 5’in altında gözeneklilik gösteren 

kayaçlar iyi hazne kaya özelliğine sahip değildir. İnceleme alanında, gözeneklilik 

değerlerinin % 1 ile %3 arasında olmasından dolayı, Karaisalı kireçtaşlarının düşük 

gözenekli, sık dokulu, kesif olup, CaCO3 birleşimli çökel malzemenin erimediği yada 

erime için gerekli diyajenetik şartların oluşmadığı düşünülmektedir. 

 

Devamlı olarak çökme (sübsidans) ve çökelme etkisinin izlendiği Adana Havzası, 

tektonik olarak duraysızdır. Lokal tektonizma ve östatik değişiklikler sebebiyle oluşan 

deniz seviyesindeki değişiklikler havzayı oldukça etkilenmiştir. Sığ denizel 

kireçtaşlarından oluşan Karaisalı kireçtaşları da deniz seviyesindeki bu değişikliklerden 

etkilenmiştir. Şekil 4.13’de Karaisalı Formasyonu’na ait kalınlık haritası çizilmiştir. 

Haritada da görüldüğü gibi, inceleme alanında Karaisalı Formasyonu’na ait kireçtaşı 

birimlerinin kalınlıkları, 12 m ile 186 m arasında değişiklik göstermektedir ancak İlker 

(1975) havza derinlerinde birimin kalınlığının 500-600 m’ ye kadar ulaştığını 

belirtmiştir. 

 

P kuyusunda 9 m, H kuyusunda 12 m, E kuyusunda 19 m, C kuyusunda 39 m, B 

kuyusunda 56 m ve D kuyusunda 59 m kalınlık gösteren formasyonda, N kuyusunda 

186 m ve M kuyusunda 123 m olacak şekilde meydana gelen ani kalınlık artışı, bu 

kuyular arasında şekilde A ile gösterilmiş olan sedimantasyonla eş zamanlı normal 

faydan kaynaklanmaktadır. 

 

Şekil 4.14’de Karaisalı Formasyonu kireçtaşlarına ait, tavan yapı kontur haritası 

çizilmiştir. Formasyona ait tavan değerleri, kuyulara ait sonik log değerlendirmeleri 

sonucu belirlenmiştir. 

 

Adana Havzası’nda ikinci derecede hazne kaya olarak, genellikle tüm mostralarında 

çimentosuz veya az karbonat çimentolu, iyi boylanmalı, derecelenmeli kuvars 

kumlarından oluşmuş olan Kuzgun Formasyonu ile Handere Formasyonu’na ait kumtaşı 

birimleri düşünülmektedir.  
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Şekil 4.13. Karaisalı Formasyonu kalınlık haritası 
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Şekil 4.14. Karaisalı Formasyonu tavan yapı kontur haritası 
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İnceleme alanında, kalınlığının yeterli olduğu seviyelerde her iki formasyon için hazne 

kaya olabilecek birimlerin gözeneklilik değerleri hesaplanmıştır. Hesaplama, seçilen 

kuyulara ait sonik loglardan ∆t değerleri bulunduktan sonra, gözeneklilik-∆t abağı 

kullanılarak gözenekliliğin belirlenmesi şeklinde yapılmıştır. Bu hesaplamalar 

sonucunda Handere Formasyonu için gözeneklilik değerleri, L kuyusunda, 510-650 

m’ler arasındaki kumtaşı birimleri için % 11, M kuyusunda 840-860 m’ler arasındaki 

kireçtaşı birimleri için % 25 olarak belirlenmiştir. Kuzgun Formasyonu’nun kumtaşı 

birimlerinin gözeneklilik değerleri ise H kuyusunda 690-710 m’ler arasında % 26, 740-

780 m’ler arasında % 24 ve M kuyusunda 930-950 m’ler arasında da % 18 olarak 

belirlenmiştir. Levorsen (1967)’nin yaptığı gözeneklilik değerlendirmesine göre her iki 

formasyon için  hesaplanan gözeneklilik değerleri, bu birimlerin orta-iyi hazne kaya 

olabileceklerini göstermektedir. Ancak Üst Miyosen çökelimi sırasında yeterli gömülme 

meydana gelmediği için olgunlaşma problemi ortaya çıkmıştır ve bu formasyonlara ait 

kumtaşlarında bugüne kadar ekonomik anlamda bir keşif yapılmamıştır. 

 

Üçüncü derecede hazne kaya olabilecek birimler ise; havza ortalarında denizaltı 

yelpazeleri olarak ortaya çıkan Cingöz Formasyonu’nun Ayva ve Topallı üyelerine ait  

çakıltaşı ve kumtaşı birimleridir. Cingöz Formasyonu içerisindeki kumtaşı birimlerinin 

kalınlığının yeterli seviyede olduğu iki kuyudan elde edilen sonik log verileri ile 

gözeneklilik hesaplaması yapılmıştır. Değerler kumtaşı birimleri için D kuyusunun 950-

1000 m’leri arasında % 21, 1200-1320 m’leri arasında % 16 , B kuyusunun 1050-1250 

m’leri arasında ise % 17 olarak belirlenmiş olup, Levorsen (1967)’nin sınıflamasına 

göre iyi hazne kaya olarak değerlendirilmektedir.  

 

Neojen istifi ve altındaki Otokton istifleri, bölgede hidrokarbon potansiyeli açısından 

umutlu alanlar olarak düşünülmektedir ancak Neojen istifinin altındaki Pre-Miyosen 

birimlerinin iç stratigrafik ve  tektonik konumları sismik kesitlerde takip edilemediği 

için hidrokarbon potansiyelleri hakkında yorum yapmak son derece güçtür. Ayrıca 

Eosen sonundaki tektonizma nedeniyle, bazı bölgeleri dışında otoktonun doğrultu atımlı 

faylar ile parçalanmış olduğu düşünülmektedir. Adana Havzası’nda Miyosen 

klastiklerini hedefleyen kuyuların tamamında bugüne kadar ekonomik değerde herhangi 

bir hidrokarbon keşfi yapılamamıştır. 
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4.5. Örtü Kaya Fasiyesleri 

 

Ana kayadan göç ederek bir kapana gelen petrolün kapan içinde birikebilmesi için, 

kapanı tamamen kapatan bir örtü kayasına ihtiyaç vardır. Bir havzada petrol ana ve 

hazne kayaları ile ideal petrol kapanlarının bir arada bulunması, o bölgeden ekonomik 

miktarda petrol alınması için yeterli değildir. Tüm bu koşulların tamamlayıcısı olarak, 

petrol kapanının mutlaka bir örtü kaya ile örtülmüş olması gerekmektedir. Örtü kayacı 

ince taneli, sık dokulu ve geçirimsiz olmalıdır. Bu tür kayaçlara örnek olarak da, kiltaşı, 

şeyl, voklanik tüf, mikritik kireçtaşı, killi marnlar ile evaporitler (özellikle anhidritler) 

verilebilmektedir (Sonel 2001). 

 

Neojen istifinin havza kenarlarında (Batı ve Kuzey alanlarda) yüzeylenen Cingöz ve 

Kuzgun formasyonlarına ait şeyller de örtü kaya özelliğindedirler. Havza merkezine 

doğru ise,  Pliyosen yaşlı şeyller ve özellikle Üst Miyosen yaşlı kapalı havza ürünleri 

(Tuz, Jips ve Anhidrit)  örtü kaya potansiyeline katılmaktadırlar. 

 

4.6. Petrol Kapanları 

 

Petrol kapanları, çeşitli jeolojik kuvvetlerin ve jeolojik çökelme koşullarının meydana 

getirdiği ve dolayısıyla içinde petrol ve gazın alıkonduğu yapılardır (Sonel 2001).  

 

Havza için hazne kaya olabilecek birimler, Kuzgun ve Handere formasyonlarına ait 

kumtaşları ve Karaisalı Formasyonu’na ait kireçtaşları olup Karaisalı kireçtaşları için 

yapısal kapanlar, Kuzgun ve Handere Formasyonları’nın kumtaşı birimleri içinse 

stratigrafik kapanlar çok önemlidir. Bu nedenle Kuzgun ve Handere Formasyonları 

içerisindeki deltaik çökellerinin yorumlanıp, delta içerisinde hazne kaya olabilecek 

birimlerin belirlenmesi gerekmektedir. 

 

Messiniyen sırasında tüm Akdeniz’i etkileyen kuruma olayı, petrol oluşumu ve 

kapanlanmasına elverişli olan bu havzaya da yansımıştır. Havzada, Alt-Orta Miyosen 

süreci içerisinde gelişmiş olması muhtemel petrol kapanlarının büyük bir kısmı da 

hidrostatik ve litostatik dengenin bozulmasından ötürü yok edilmişlerdir. Bu nedenle 
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Adana Havzası’nda Alt-Orta Miyosen yaşlı çökeller içerisinde petrol arama düşüncesi 

havzanın Messiniyen’deki evrimi ile birlikte yeniden gözden geçirilmelidir (Schmidt 

1961, Görür 1982). Diğer koşulların da uygunluğu halinde, Messiniyen sırasında 

oluşmuş olan delta ve akarsu kanal dolguları , genç petrol birikimi için elverişli 

stratigrafik kapanlar oluşturmuş olabilirler (Görür 1982). 

 

Neojen örtü altındaki her yükselim kapan şartları uygun olduğu takdirde , muhtemel 

otokton istifin yayılım sınırları içersinde tespit sondajları ile delinmelidir (Kozlu 1987). 
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5. TARTIŞMA ve SONUÇLAR 

 

Adana Havzası’nda önceden yapılan araştırmalar, bölgede petrol jeolojisi açısından önemli 

birimler olduğunu ortaya koymaktadır. Havzada bugüne kadar petrol kaynak kaya 

özelliklerinin belirlenmesine yönelik yapılan araştırmalar, bu havzada hidrokarbon 

oluşumunun gerçekleştiğini göstermektedir. Bu durum da, Adana Havzası’nda bu tür 

çalışmalara devam edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

 

Ancak havzaya ait bu araştırmalar arasında, kuyu logları, kuyu verileri ve sismik kesitlerin 

birlikte kullanılması ile yapılan bir araştırmaya rastlanmadığı için bu çalışmada, Adana 

Havzası, Yenice- Karaisalı arasındaki bölgede açılmış 13 kuyuya ait kuyu logları, kuyu  

verileri ve sismik kesitler kombineli bir şekilde incelenerek, Miyosen yaşlı birimlerin 

litostratigrafik olarak ayrılması, birimler arasındaki ilişkilerin kurulması, yapısal 

özelliklerinin, yer altı jeolojisinin ve hazne kaya özelliklerinin belirlenerek, bölgenin petrol 

aramalarındaki öneminin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

 

Bu çalışmada ilk olarak Adana Havzası’nda bulunan Yenice-Karaisalı arasındaki bölgede 

açılmış 13 kuyuya ait kompozit loglar kullanılarak litolojik özelliklerine göre birbirlerinden 

ayrılmış olan  Miyosen birimlerinin litostatigrafik korelasyonları yapılmıştır ve çalışma 

alanında açılmış olan kuyularda Miyosen birimlerin üç boyutlu olarak incelenmesi 

sağlayan panel diagram çizilmiştir. Korelasyonlar ve panel diagram, Miyosen birimlerinin 

Miyosen öncesi temel üzerine uyumsuzlukla geldiklerini ve Miyosen tektonizmasından 

etkilenmiş olduğunu göstermektedir. 

 

İncelenen kuyulardan elde edilen kompozit log değerlendirmelerin kesinlik kazanması için, 

sismik kesitler üzerinde de çalışmalar yapılarak formasyonların tavan ve taban sınırları 

belirlenmiştir.  

 

Kuyu logları, kuyu verileri ve sismik kesitler birlikte kullanılarak, çalışma alanındaki 

Miyosen birimlerinin  hazne kaya özellikleri incelenmiştir. Buna göre, Adana Havzası için, 
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Karaisalı Formasyonu’na ait kireçtaşları ve Kuzgun ve Handere formasyonlarına ait 

kumtaşları hazne kaya olabilecek birimler olarak belirlenmiştir. Karaisalı kireçtaşları için 

yapısal kapanlar, Kuzgun ve Handere Formasyonları’nın kumtaşı birimleri içinse 

stratigrafik kapanların çok önemli olduğu, bu nedenle de Kuzgun ve Handere 

Formasyonları içerisindeki deltaik çökellerinin yorumlanıp, delta içerisinde rezervuar kaya 

olabilecek birimlerin belirlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

Adana Havzası Miyosen istifinde, hidrokarbon aramalarına yönelik yapılmış olan 

araştırmalarda, Karaisali Formasyonu’na ait resifal kireçtaşlarının, gözeneklilik ve 

geçirgenlik açısından birinci derecede hazne kaya özelliğini taşıdığı ortaya konulmuştur. 

Ancak, Karaisalı Formasyonu için sonik loglar kullanılarak hesaplanan gözeneklilik 

değerlerinin inceleme alanında % 1 ile % 3 arasında olmasından dolayı, bu kireçtaşlarının 

düşük poroziteli, sık dokulu, kesif olup, CaCO3 birleşimli çökel malzemenin erimediği yada 

erime için gerekli diyajenetik şartların oluşmadığı düşünülmektedir. 

 

Adana Havzası’nda ikinci derecede hazne kaya olarak, Kuzgun ve Handere 

formasyonlarına ait kumtaşı birimleri düşünülmektedir. Sonik log değerlendirmeleri 

sonucunda Handere Formasyonu’nun kumtaşı birimlerinde gözeneklilik değerleri yaklaşık 

% 11, kireçtaşı birimlerinde yaklaşık % 25 , Kuzgun Formasyonu’nun kumtaşı birimlerinde 

ise % 18 - % 26 arasında olduğu tespit edilmiştir. Levorsen (1967)’nin yaptığı gözeneklilik 

değerlendirmesine göre bu birimler orta-iyi hazne kaya özelliği göstermektedir. Ancak Üst 

Miyosen çökelimi sırasında yeterli gömülme meydana gelmemesinden dolayı ortaya çıkan 

olgunlaşma problemi sonucunda, bu formasyonlara ait kumtaşlarında bugüne kadar 

ekonomik anlamda bir keşif yapılmamıştır. 

 

Üçüncü derecede hazne kaya olabilecek birimler ise; havza ortalarında denizaltı yelpazeleri 

olarak ortaya çıkan Cingöz Formasyonu’nun Ayva ve Topallı üyelerine ait  konglomera ve 

kumtaşı birimleridir. Sonik log verileri ile yapılan gözeneklilik hesaplamasında, formasyon 

içerisindeki kumtaşı birimlerinin gözeneklilik değerleri % 15’ten fazla olduğundan dolayı 
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(yaklaşık % 16 - % 17) , bu birimler Levorsen (1967)’nin sınıflamasına göre iyi hazne kaya 

olarak değerlendirilmişlerdir.  

 

Neojen istifi ve altındaki Otokton istifleri, bölgede hidrokarbon potansiyeli açısından 

umutlu alanlar olarak düşünülmektedir. Ancak Neojen istifinin altındaki Pre-Miyosen 

birimlerinin karışık stratigrafik ve tektonik konumları sismik kesitlerde takip edilemediği 

için hidrokarbon potansiyelleri hakkında yorum yapmak son derece güçtür. Ayrıca Eosen 

sonundaki tektonizma nedeniyle, bazı bölgeler dışında otoktonun doğrultu atımlı faylar ile 

parçalanmış olduğu düşünülmektedir. Adana Havzası’nda Miyosen klastiklerini hedefleyen 

kuyuların tamamında bugüne kadar ekonomik değerde herhangi bir hidrokarbon keşfi 

yapılamamıştır. 
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