GÜMÜŞHANE-DEMİRÖREN
SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ
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Şekil 2- İnceleme Alanının Genel Görünümü
Şekil 2: İnceleme Alanının Genel Görünümü
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Şekil 3: Gümüşhane-Demirören ruhsat sahasının 1/5000 ölçekli maden jeoloji haritası (Güner vd, 2013)

Şekil 3- Gümüşhane-Demirören ruhsat sahasının 1/5000 ölçekli maden jeoloji haritası (Güner ve diğerleri, 2013)

Şekil-4 : Eosen volkanikleri içinde görülen kuvars damarcıkları
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killeşme gelişmiştir (Şekil-4). Silisleşmelere yer yer piritleşmeler de e
mineralizasyonu; dissemine (saçınımlı) pirit, öz kristalli pirit ve oksitlenmiş
Silisifiye alterasyon zonlarından derlenen jeokimyasal kayaç numunelerini
sahada zayıf bir altın geliminin olduğu görülmüştür.

Şekil 4- Eosen volkanikleri içinde görülen kuvars damarcıkları

SONUÇ
Demirören mineralizasyonu tektonik kontrollü bir cevherleşme olup Tersiyer yaşlı genç
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