


FAALİYETTE BULUNDUĞU İŞLETMELER

- GÜMÜŞHANE HAZİNE MAĞARA ÇİNKO, KURŞU, BAKIR YERALTI 
İŞLETMESİ

- GÜMÜŞHANE ÇİNKO, KURŞUN, BAKIR FLOTASYON TESİS İŞLETMESİ

- NİĞDE BOLKARDAĞ MADENKÖY ALTIN, GÜMÜŞ, KURŞUN, ÇİNKO 
YERALTI İŞLETMESİ

- NİĞDE TEPEKÖY ALTIN, GÜMÜŞ, ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ

- NİĞDE BOLKARDAĞ KIZILTEPE ALTIN, GÜMÜŞ, KURŞUN, ÇİNKO 
YERALTI İŞLETMESİ (ESEN A.Ş.)



MADENCİLİKTE JEOLOJİ VE ARAMA FAALİYETLERİ

- Ofis Çalışmaları

Eski jeolojik verilerin araştırılması ve derlenmesi

Eski harita, numune, sondaj gibi verilerin dijital programlara aktarılması

- Saha Çalışmaları
Araştırma yapılacak alanda topoğrafik ve jeolojik haritaların yapılması
Toprak, kanal, dere, yarma ve kayaç numunelerinin toplanması
Jeokimyasal etüt çalışmaları
Detay jeolojik, jeokimyasal ve maden jeoloji haritalarının yapılması
Jeofizik etüt çalışmalarının yapılması
Arama sondaj, galeri, yarma planlarının hazırlanması

- Resmi izin ve müracaatlar
Orman, Mera, Hazine ve Şahıs alan izinleri
Arama Çed. İzinleri
Resmi kurum izinleri



- Sondaj Çalışmaları

Tüm yapılan ofis, saha, jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal etüt çalışmaları sonucu sondaj
yerlerinin belirlenerek kuyu lokasyonlarının hazırlanması ve sondaj faaliyetlerinin başlaması.

Uluslararası kodlama sistemlerine göre kuyu logu yapılması, kuyu ölçümü yapılması,
sondaj karotlarının yarılanarak analize gönderilmesi ve kalan sondaj karotlarının arşivlenmesi.

- Sondaj Verilerinin Değerlendirilmesi

Sondaj verileri ve tüm jeolojik çalışmalar kapsamında cevherleşme tipi belirlenir.

3D programlar ile rezerv, cut-off grade ve cevher modelleri ortaya çıkarılır.

Cevherin kimyasal, mineralojik, petrografik ve teknolojik test ve analiz çalışmalarının
yapılması

Metal fiyatı, rezerv, cevher tenörü, yan kayaç sınıfı ve maden tipine göre fizibilite
çalışmalarının yapılması ve olumlu neticeler sonucunda işletme yönteminin belirlenerek maden
işletmesinin başlaması ve zenginleştirme tesis kurulum çalışmalarının başlaması.

İşletme yapılacak alanda tüm resmi işletme izinlerinin alınması (Galeri, hafriyat, cevher -
pasa stok alanları ve şantiye alanları)

Maden planlamasının ve üretim iştermin programın yapılması ile işletmeni faaliyete
geçmesi.



SAHA ÇALIŞMALARI





SONDAJ ÇALIŞMALARI



JEOLOJİ-SONDAJ VE NUMUNE HARİTASI



3D TÜM VERİLER KESİTİ



GÜMÜŞHANE İLİNİN YAKLAŞIK 1,5 KM GÜNEYDOĞUSUNDA YER 
ALMAKTADIR.

GÜMÜŞHANEKırkpavli

Gümüştaş Maden

GÜMÜŞTAŞ A.Ş. GÜMÜŞHANE HAZİNE MAĞARA YERALTI İŞLETMESİ



Sahanın Tarihçesi

Eski Gümüşhane(Kırkpavli) ve Hazine Mağara sahaları çok eskiden beri bilinmektedir.

Eskiden bu sahalarda birçok yarma, kuyu ve galeri gibi birçok madencilik çalışmaları

yapılmıştır. Ancak bunların bir çoğu çökmüş, bir çoğu da açık, fakat girilemez durumdadır.

Evliya Çelebi Revan seferine giderken Gümüşhane'ye uğramış ve seyahat

namesinde; Makedonya Kralı İskender'in bilginlerinden Yunanlı Filkos‘ un Gümüş

Madeni‘ni bulduğunu ve bu nedenle yöreye İskender tarafından bir şehir (Bugünkü

Süleymaniye Mahallesi, yani Eski Gümüşhane) kurulduğunu belirtmektedir. Evliya Çelebi (

1646 ): Gümüşhane’yi ziyaret sırasında bu şehirde 70 kadar gümüş madeni olduğunu ifade

etmiştir.

Gümüşhane – Hazine Mağara, altın – gümüş içerikli kurşun – çinko yatağı eldeki

verilere göre 1238 – 1268 yılları arasında Selçuklular tarafından işletilmiştir.



Kanuni Sultan Süleyman döneminde, çeşitli gümüş sikke ve paraların basıldığı ve
Gümüşhane‘de ciddi anlamda madencilik çalışmaları en son IV. Murat zamanında
yapılmıştır. Bundan sonra madenlerde bir süre çalışmalar durdurulmuş, dolayısı ile ocaklar
su ile dolmuştur. III. Mustafa döneminde ocaklardaki su boşaltılarak, ocaklar tekrar
işletmeye açılmak istense de başarılı olunamamıştır. Kanuni Sultan Süleyman adına gümüş,
II. Selim ve III. Murat adına altın ve gümüş paralar basılmış, bu para basım işi I. Mahmut
zamanına kadar sürmüştür (Bilgiler Gümüşhane Kütüphane Başkanlığı'ndan alınmıştır).

Kraus ( 1889 ): Gümüşhane yataklarında 1860 yılında Daniel Pappa şirketi

tarafından başlatılan madencilik çalışmaları, 1894 yılında bu şirkete verilen işletme

yetkisinin elinden alınmasıyla son bulunmuştur.

1919 yılında Fuat Bey ve Ortakları şirketi Gümüşhane yataklarını tekrar işletmeye

açmış, 1921 yılında ise yörede İngiliz Askeri Jeologları çalışmıştır ( Çağatay ve Çopuroğlu ,

1990)

Gümüşhane madencilik tarihi hakkında daha geniş bilgi 15 Temmuz 2016 tarihli

Madencilik Türkiye Dergisinde bulunan makale de yer almaktadır.



Genel Jeoloji

Ruhsat alanı Doğu Pontid kuşağının güney sınırında olup, sahada Volkanik, Tortul
ve İntrüzif kayaçlar yoğunluktadır. Ruhsat alanı jeolojik olarak Permokarbonifer yaşlı
Gümüşhane Graniti, Jura-Liyas yaşlı Andezit, Bazalt ve Lav Piroklastları, Dogger-Malm-
Alt Kretase yaşlı masif ve tabakalı Kireçtaşları ve Üst Kretase yaşlı Flişlerden oluşmaktadır.
Bütün kayaç birimleri Alpin Orojenezi’nin çeşitli fazlarından etkilenmiştir. Buna bağlı
olarak tüm birimler genelde güney-kuzey yönlü bir sıkışmanın etkisi altında kalmıştır. Liyas
yaşlı Volkanik kayaçlar taban konglomerası ile başlayarak, Gümüşhane Graniti ile
diskordans kontağı oluşturmaktadır. Yörede güney-kuzey sıkışmanın etkisi ile Gümüşhane
Granitinin diğer birimler üzerine doğu-batı yönlü olarak bindirdiği görülmektedir.
Sıkışmasın etkisi ile tektonik faaliyetleri yoğun bir şekilde görülmekte ve aynı zamanda
küçük, eğimi düşük doğu-batı yönlü kıvrımlar oluşmuştur.



Cevherleşme

Ruhsat alanında, cevherleşmelerin birçok eski jeolojik etüt çalışmalarına
göre genç Tersiyer yaşlı Granitik İntrüzyonlar ile ilişkili olduğu saptanmıştır.
Sahadaki bütün stratigrafik seviyelerde cevherleşmenin görülmesi bu saptamayı
kuvvetlendirmektedir. Tersiyer Granitleri ile gelen cevherli solüsyonlar geçtiği
birimlerdeki kırıklar, çatlaklar ve tabaka düzlemleri içine dolgu damar ve
hidrotermal (Metazomatik) ornatım yoluyla cevherleşmeleri oluşturmuşlardır.
Cevherleşmeler çoğunlukla Dogger yaşlı Berdiga Kireçtaşı içinde oluşmakla
beraber, Berdiga Kireçtaşı - Liyas yaşlı Volkanik kontaktları ile Berdiga Kireçtaşı –
Fliş kontaktlarında oluşmuştur. Ayrıca bu Liyas Volkaniklerini ve Berdiga
Kireçtaşlarını kesen faylarda da oluşmuşlardır.

Cevher zonlarının hemen hepsinde yoğun ve eser olmakla beraber Pb, Zn,
Cu, Fe, Au ve Ag mineralleri görülmektedir. Ruhsat alanı ve çevresinde başlıca
cevher zonları ve alanlarını, Hazine Mağara, Sarı Dere, Kaya Madeni, Dere Madeni
ve Kırkpavli madenleri cevherleşmeleri olarak sıralayabiliriz. Mevcut işletmede
fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından farklı cevherleşme zonları vardır. Genel
olarak cevher doğrultuları KB-GD yönlü olup güney batı eğimlidirler.



Berdiga Kireçtaşı içinde tespit edilen cevherler mercekler şeklinde
kalınlıkları fazla, piritli, Au ve Ag içerikli yüksek rezervli genelde tavan kontağına
yakın cevherlerdir. Kireçtaşı taban kontaktlarında ve genç faylar içinde oluşmuş
cevherler ise kalınlıkları az, yüksek Pb, Zn, cevher oluşumları şeklindedir. Bunların
dışında Hazine Mağara cevherleşmesi mevcut olup dalımlı antiklinal yapısı fiziksel
ve kimyasal özellikleri bakımından farklı değerlendirilmektedir. Bu cevher zonu K
45 B Doğrultuda kıvrım ekseni olup 40 derece ile kuzey batı dalımlıdır. Bu cevher
eski tarihlerden itibaren bilinen ve üretimi yapılan cevher zonudur. İçinde eski
imalat boşlukları bulan bu cevher zonu1470 kotlarından başlayarak 1600’lü kotlara
kadar çıkmaktadır. Yüzeye yakın kısımları oksitlenmiştir. Cevher içinde genel olarak
düşük Pb, Zn mineralizasyonu olup ekonomik olabilecek piritli Cu ve Au
cevherleşmesi şeklindedir. Bu kimyasal özellikleri bakımından cevherleşme sarı
cevher olarak adlandırılmıştır. Bu cevher zonu üretimi amaçlı zenginleştirme ve
fizibilite çalışmaları devam etmekte ve yer yer yüksek Pb, Zn olan kısıkları
üretilmektedir.



GK


