
PETROLÜN BİRİNCİ VE İKİNCİ GÖÇÜ

Birincil göç: Olgunlaşıp yağ/gaz zerrelerine 
dönüşen petrolün şeyl ana kayacından 
atılması
Şeyller: çok gözenekli, fakat bileşenlerin küçük 
tane boyu yüzünden az geçirgen/geçirgen 
değil
*birincil göçün nedeni ana kaya üstündeki 
kayaçların ağırlığının yol açtığı basınçtır.
•Birincil göçte akışkan, şeylin alt ve üstündeki 
gözenekli kayaçlara doğru yöneliyor. 
•Diyajenetik evrede  petrolün yağ/gaz 
zerrelerine dönüşümü 15-25 ka zaman alıyor
•Ana kayacın (şeyl istifinin) kalınlığı arttıkça 
(100’lerce m) merkezi kısmından suyun 
atılması zorlaşıyor.
•Ana kayaç ince (<50 m) ise suyu şeylden 
çıkaracak kadar güçlü  bir basınç oluşmuyor; 
bu nedenle su (ve onunla birlikte yağ ve petrol 
zerreleri) şeyli terkedemiyor.
•Killerde gözenek suyunun %50’si 300-1500 m 
derinlikte; %75’i 700-2000 m derinlikte 
atılıyor/uzaklaştırılıyor.



*Birincil göçün gerçekleşebilmesi için, petrolün su atılmadan önce olgunlaşması (yağ ve gaz 
zerrelerine dönüşmesi) gerekir. Şayet olgunlaşma daha sonra gerçekleşirse petrol ana kaya 
içinde kalır; böylece bitumlu şeyller oluşur. Biyumlu şeyller, yerin derinliklerinde ancak özel 
tekniklerle ve pahalı olarak değerlendirilebilirler.
* Birincil göç, ana kayaç istifinin çok kalın olması durumunda da, ana kayacın merkezi 
kesiminde iyi gelişemez.  
•Petrolün birinci göçünün başlamasından biraz sonra, kapanların oluşmuş olması gerekir. 
Aksi halde oluşan petrol hava ya da suya karışarak boşa gider.



•Bu koşullarda, yapısal kapanların oluşmadığı durumlarda stratigrafik 
kapanlar önemli olabilir. Bu durumda ise istifin transgressif mi yoksa 
regressif mi olduğu önemlidir.  Transgressif istif, yapısal kapanların 
oluşmadığı durumda stratigrafik kapan oluşturabilir.  



PETROLÜN İKİNCİL GÖÇÜ

•Petrolün geçirgen kayaçlar içindeki yolculuğudur. Çoğu ikincil göç kilometrelerce, bazen 
10’larca hatta 100 km olabilir.
• Çoğunlukla tabakalara paralel gelişir.

İkincil göçün boyutu ve yönü
Su eşliğinde ikincil göç
Petrolün sudan ayrı göç etmesi
Petrol ve Gazın birikmesi
Petrol-su düzleminin eğimi
Petrol ve gazın kapanda birikimi











KAPANLARIN SINIFLANDIRILMASI

Yapısal kapanlar
Kıvrımlarla ilgili kapanlar

(Domlar, çeşitli antiklinaller, gömülü tepeler)
Faylanma ile ilgili kapanlar
(normal ve ters faylar, bindirmeler)
Çatlaklarla ilgili kapanlar

Stratigrafik kapanlar
Birincil stratigrafik kapanlar
1-kırıntılı çökel fasiyesleri: kum mercekleri, eski kum setleri, eski vadi 

dolguları
2-kimyasal çökel fasiyesleri: (gözenekli karbonatlar, resifler)
İkincil stratigrafik kapanlar
1- Diskordans düzleminin altında ve üstündeki kapanlar
Sıvı basınçlı kapanlar

Bileşik kapanlar
1- yapı-stratigrafi kombinasyonu
2-tuz domlarındaki kombinasyonlar
































