
TÜRKİYE JEOLOJİ KURUMU
Şubat 1984
February,

Cilt 27 Sayı 1
Vol.

BÜLTENİ
Bulletin of the Geological Society of Turkey

İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Güneybatı Türkiye ve yakın dolayında levha içi yeni
tektonik gelişim

Intra plate neotectonic development in southwestern
Turkey and adjacent areas

Ali KOÇYİĞİT 1

DUzpmar (Manisa) Miyosen omurgalı faunası hippa-
rionlarında odontolojik değişimler

Odontological variations of the Hipparion in the Mio-
cene vertebrate fauna in Düzpınar (Manisa)

Feral ARSLAN

Edremit - Korucu yöresinin (Balıkesir) Tersiyer stra-
tigrafisi, magmatik kayaçların petrolojisi ve kökensel
yorumu

The origin and the petrology, of the magmatic rocks
and Tertiary stratigraphy of the Edremit - Korucu
(Balıkesir) region

Tuncay ERCAN. Erdoğdu GÜNAY ve
Ahmet TÜRK.ECAN

Erzurum - Pasinler, Erzincan - Çayırlı, Kars - Tuzluca,
Malatya - Hacılar stratigrafik açınsama kuyularına ait
örneklerin x-ışmları tekniği ile incelenmesi

Investigation of well samples taken from Erzurum -
Pasinler, Erzincan - Çayırlı, Kars - Tuzluca and Malat-
ya - Hacılar by x-ray diffraction technique

17

21

Ahmetler - Üşümüş (Manisa) dolayında Menderes ma-
sifi metamorfitlerinin' jeolojik ve petrografik incele-
mesi ve distenli pegmatoidlerin durumu

The geological and petrographlcal investigation of the
metamorphic rocks of Menderes massif in the vicinity
of Ahmetler - Üşümüş (Manisa) and the formation of
kyanite pegmatoids

Osman CANDAN ve Özcan DORA 45

Göktepe (Ermenek - Konya) kuzey kesimi Pb-Zn zu-
hurlarındaki floritlerin Y (Yitriyum) içerikleri

A Study of Y (Yttriyum) contents of fluorites from
the lead zinc deposits in the northern part of Gökte-
pe (Ermenek - Konya)

Mustafa KUŞÇU 57

Pınarbaşı (Kayseri) çevresindeki
stratigrafisi ve yapısal durumları

allokton birimlerin

Stratigraphy and structural position of the allochtho-
nous units around Pınarbaşı (Kayseri)

Siyami ÖZER, İsmail TERLEMEZ,
Muhsin SÜMENGEN, Emin ERKAN

Akdağmadeııi (Yozgat) cevherleşmelerinde görülen de-
ğişik skarn oluşuklarının özellikleri ve irdelenmesi

Features and interpretations of the different types
of skarn formations of the Akdağmadeni mining dist-
rict, Yozgat

Scandonea de castro (1971) nin Paleosen'deki varlığı
hakkında

On the occurence of scandonea de castro (1971) in
Paleocene

Antalya güneybatısındaki Triyas kayalarının Kono-
dont biyostratigrafisi

Conodont biostratigraphy of the Triassic rocks, south-
west of Antalya, Turkey

61

Osman YILMAZ ve Mehmet ŞENER 31 A n m e t SAGIROĞLU 69

Engin MERİÇ 41 Fuat ÖNDER 81




