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1. Giriş

Eskiköy Cu-Pb-Zn cevherleşmesi Zigana tünelinin Gümüşhane tarafına olan çıkıştan itibaren, 

eski Trabzon-Gümüşhane karayolu boyunca yaklaşık 3 km mesafede bulunmaktadır. Doğu 

Karadeniz Bölgesi, özellikle Geç Kretase-Eosen zaman aralığında çok aktif bir mağmatik 

aktiviteye sahne olduğundan, çok sayıda damar tip baz metal zenginleşmeleri içerir. Bunların 

büyük bir kısmı küçük boyutlu oluşları nedeniyle işletilebilecek değere sahip değillerdir. Bir 

kısmı geçmişte işletilmiş ve terkedilmiştir. İşletilmekte olan damar tip yataklar ise sadece bir kaç 

tanedir.  

2. Jeolojik Yapı

Zigana yöresi, yaşları Liyas’tan Eosen’e kadar değişen birimlerin yer aldığı bir bölgedir. Bölgede 

gözlenen en yaşlı birim tabandaki bazaltik, andezitik ve dasitik volkanitlerdir. Birimin yaşı, ara 

katmanlar halinde içerdiği sedimanter birimlerden elde edilen fosil bulgulara göre verilmiştir 

(Gülibrahimoğlu, 1985). Üste doğru, bu birim uyumlu olarak Dogger-Malm-Erken Kretase yaşlı 

kireçtaşlarından oluşan Berdiga Formasyonu tarafından üstlenir. Bu formasyon geniş yayılımlı 

olmadığından Şekil 1’de gösterilmemiştir. Ancak, Hamsiköy yakınlarında, ana yol boyunca çok 

güzel bir şekilde gözlenebilmektedir. Berdiga Formasyonu uyumsuz olarak asidik ve bazik 

özellikli (bimodal) volkanitler tarafından üstlenir. Bu volkanik birim Eskiköy madeni yakın 

yöresini de kaplar ve yer yer devamsız kireçtaşı mercekleri içerir (Şekil 2). Bu merceklerden elde 

edilen fosiller, birimin Geç Kretase yaşlı olduğunu gösterir. Bütün bu birimler bir granitik stok 

tarafından kesilir.  

Yaşı Geç Kretase sonrası olan (muhtemelen Eosen) bu granitik kayaçların etkisiyle, 

yörede çok geniş yayılımlı bir hidrotermal alterasyon ve çok sayıda farklı özellikte cevherli zonlar 

gelişmiştir. Sırganlık, Istala ve Köstere madenleri Zigana tünelinin Gümüşhane çıkışından 

itibaren, Trabzon-Gümüşhane karayolunun batı tarafında; Eskiköy ve Öksürük madenleri ise 

karayolunun doğu tarafında yer alan damar tip maden yataklarıdır. Ayrıca, bu damar tip 
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cevherleşmelere göre çok daha büyük ölçekli olan bir porfiri tip Cu-Mo yatağı da Güzelyayla 

(Hamsiköy) bölgesinde oluşmuştur (Er ve diğ., 1995).  

 

Şekil 1. Trabzon-Zigana arasındaki bölgenin genel jeolojisi ve maden yatakları. 

 

Granitik kayaçların karbonatlı birimlerle olan dokanaklarında ise skarn tip cevherleşmeler 

gelişmiştir (Şekil 1). Bu tür cevherleşmeler genellikle demirli olup, küçük boyutludurlar ve 

ekonomik bir özellik taşımazlar. 

 Bahsedilen bu jeolojik yapı, özellikle kalın bir volkanik istifin varlığı ile bu istifi kesen 

geniş yayılımlı ve cevherli bir granitik stoğun bulunması, Zigana ve yakın yöresini maden 

jeolojisi açısından son derece önemli kılmaktadır. Yapılacak olan detaylı çalışmalar sonucunda,  
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Şekil 2. Eskiköy yöresinin jeolojik haritası (Can, 2000). 
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şu ana kadar belirlenmiş olan damar tip, porfiri tip ve skarn tip cevherleşmelerin yanısıra, yeni 

cevherleşmelerin de bulunması olasıdır. 

 

3. Eskiköy Yatağının Jeolojisi 

Eskiköy ve yakın yöresini, üstte verilmiş olan genel jeolojik yapının küçük bir kesimini yansıtır. 

Geç Kretase yaşlı bazik volkanitler ve asidik volkanitler ile bunları kesen bazik dayklar maden 

yakın yöresinde gözlenen birimlerdir. Bazik volkanitler genellikle lav karakterinde olup, 

siyahımsı bir yüzey rengine sahiptirler. Yüzeysel olarak ayrışmaya maruz kaldıklarında, renkleri 

kahnverengiye döner. Bu bazik volkanitler içerisinde yanal devamlılığı fazla olmayan kireçtaşı 

mercekleri bulunur. Genellikle KB doğrultulu ve KD’ya eğimli olan kireçtaşları içinde Ekinit 

plakaları, Mollusk kavkı parçaları ve Radyolarya fosilleri belirlenmiştir (Can, 2000). Dasitik 

volkanitler, bazik volkanitlere nazaran çok daha geniş yayılımlıdır ve hidrotermal alterasyondan 

çok daha fazla etkilenmiştir. Dasitik kayaçların bulunduğu alanlarda yerek olarak aşırı silisleşmiş 

zonlar bulunur. Bu zonlar, özellikle kırık sistemlerinin yoğun olduğu zonlara karşılık gelir. Birim 

genelinde, serizitleşme ve killeşme ise son derece yaygındır. Ancak, bu minerallerin bolluk 

derecesi değişkendir. Damar tip cevherli zonların bulunduğu bölgelere yaklaşıldıkça alterasyonun 

şiddeti hızla artar.  Bazik dayklar bazik ve asidik volkanikleri keser. Bunların kalınlığı 20-30 m 

arasında, uzunlukları 350-400 m arasındai genişlikleri ise 200-250 m arasında değişir (Şekil 2).  

 Eskiköy madeni fay ve kırıklara bağlı olarak gelişmiş olup, 10-50 cm arasında değişen 

kalınlığa sahip damarlardan oluşur. Bütün damarlar yaklaşık aynı doğrultudadır. Egemen doğrultu 

K25B’dır. Damarlar basit bir mineralojik birlikteliğe sahiptir. Ana mineraller pirit, kalkopirit, 

sfalerit, galen ve tetraedrittir. Kuvars ise asıl gang mineralidir. Pirit, hidrotermal faaliyet 

esnasında kuvars ile birlikte ilk oluşan mineraldir. Kalkopirit, ona eşlik etmiştir. Daha sonra asıl 

cevher oluşum fazını geliştiren çözeltiler, ikinci bir kalkopirit ile, sfalerit, galen, ve tetraedritin 

oluşmasına yol açmıştır. Bütün minerallerin yanısıra, Eskiköy madeninin en önemli özelliği 

ikincil sülfürlü minerallerin yaygın olmasıdır. Kovellin, kalkozin ve bornit ikincil zenginleşme 

sonucunda oluşmuş olan minerallerdir. Bu son mineral grubu, daha önceki fazlarda oluşmuş olan 

birincil sülfürlü mineralleri keser veya ornatır. 

 Eskiköy madeninde damar kalınlığı fazla olmadığından, hidrotermal alterasyon da etkili 

değildir. Bu nedenle, sadece cevher damarının dokanaklarında silisleşme görülür. Dokanaktan 

uzaklaşıldıkça, serizitleşme ve killeşme görülür.  

 Eskiköy madeni özel bir şirket tarafından işletilmiş olup, şu anda terkedilmiştir. İşletme, 

galeriler yöntemiyle yapılmıştır. Mümkün olduğu kadar fazla miktarda cevher alabilmek için, 

cevher damarının yayılımı boyunca, dört farklı seviyede galeriler açılmıştır. Her seviyedeki 
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galeride, baş aşağı ve baş yukarılar açılarak cevher işletilmeye çalışılmıştır. Ana galeriler 2,5 x 

2,5 m ebatlarında açılmış olup, uzunlukları ise değişkendir.  

 

 

Şekil 3. Eskiköy madeninin mineral birlikteliği ve sıralaması. 
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ÖNEMLİ NOTLAR 
 

0830  Jeoloji Bölümü önünden hareket 

 

Eskiköy gezisi bir galeri incelemesi olacağından 

☺ Herkesin MUTLAKA küçük bir el feneri getirmesi, 

☺ Çizim için kalemler, A3 boyutlu karton ve kalın mukavva plaka bulundurması, 

☺ Çizim için her üç öğrenciye bir AÇI ÖLÇER düşmesi, 

☺ Pusula, şerit metre, lup, çekiç ve mümkünse baret getirmesi zorunludur. 

 

Bahsedilen malzemeleri getirmemiş olanlar araçlara ALINMAYACAKTIR. 

 

 

 

YAPILACAK UYGULAMA 
 

☺ Metin içinde verilmiş olan jeolojik harita kontrol edilerek, formasyon sınırları üzerinde 

gereken değişiklikler yapılacaktır. Bu çalışma bireysel olarak gerçekleştirilecektir. 

☺ Uygulama sorumluları tüm öğrencileri galeriye götürerek, galerinin genel özelliklerini 

gösterecek, madenin jeolojisini takdim edecek ve onlara neler yapılabileceği konusunda 

bilgiler aktaracaktır. 

☺ Arazi incelemesine gelecek olan öğrenciler üçerli guruplara bölünerek, her gurup 

tarafından gezilecek galerinin planı ve jeolojisi hazırlanacaktır. Bu uygulamada, her 

gurupta bir pusulacı galeri ve yan kollarının doğrultularını, yapısal unsurların doğrultu 

ve eğimlerini ölçerken ; bir öğrenci, pusula ile ölçümü yapılan galeri bölümlerinin 

uzunluk ve genişliğini şerit metre ile ölçecek; diğer öğrenci ise alınan ölçümleri 

oluşturacağı bir taslak üzerine işleyecektir. Bu şekilde yapılan tüm ölçümler ölçekli bir 

şekilde yeniden çizildikten sonra tekrar galeriye dönülerek, galerinin jeolojisi, yapısal 

özellikleri ve maden jeolojisi bu harita üzerine işlenecektir.  

 

NOT : Öğle yemeği arazide yenecektir. Bu nedenle, öğrencilerin hazırlıklı gelmeleri 

gerekmektedir.  
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Şekil 4. Eskiköy madeni Galeri-2’nin planı 

10 m

Giriş


