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ÖNSÖZ 

Jeolojik olayların ve oluşumların daha kolay anlaşılıp yorumlanabilmesi, 
arkeolojik ve antropolojik araştırmaların uygarlık tarihini eksiksiz olarak 
değerlendirebilmeleri için bu bilim alanları son yıllarda fen bilimlerinin çeşitli 
dallarından yararlanmaya başlamışlardır. Bu çerçevede özellikle jeolojik 
oluşumların ve olayların, arkeolojik ve antropolojik buluntuların güvenilir bir 
şekilde tarihlendirilebilmesinin önemi açıktır. En eski fiziksel tarihlendirme 
yöntemlerinden birisi olan 14C tarihlendirme yöntemi özellikle organik 
kökenli materyallerin yaşını bulmakta oldukça başarılı olmuştur. Ancak bu 
tekniğin sadece organik kökenli malzemelere uygulanabiliyor olması ve en 
fazla 50.000 yıl'a kadar tarihlendirme yapabilmesi daha yeni, daha duyarlı 
ve örnek çeşidi ile erişilebilecek yaş değerleri bakımından daha kapsamlı 
fiziksel tarihlendirme tekniklerinin gelişmesine yol açmıştır. Bunlardan 
en önemlileri Elektron Spin Rezonans (ESR), Optik Uyarmalı Liiminesans 
(OSL) ve Termoliiminesans (TL) tarihlendirme teknikleridir. ESR tekniği ile 
hem organik hem de inorganik TL ve OSL teknikleri ile genelde inorganik 
kökenli örneklerin tarihlendirilmesi rahatlıkla yapılabilmekte ve her üç 
teknik ile örneğin cinsine bağlı olarak yaklaşık 107-10s yıllarına kadar %15 
civarında hata ile tarihlendirme yapılabilmektedir. Teknik rapora konu olan 
çalışmalar, Denizli Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile 
Acıpayam ilçe kaymakamlığının kurumumuza (TAEK) yapmış oldukları talep 
doğrultusunda fiziksel tarihlendirme tekniklerinden olan ESR tekniği ile 
Denizli ili Acıpayam ilçesindeki Keloğlan mağarasından alman iki adet dikit 
örneğinin farklı kesitlerinin kristallenme (oluşum) yaşlarının belirlenmesi ve 
Kayseri-Kültepe ilçesinden kurumumuza gönderilen arkeolojik yanmış tuğla 
örneğinin yaşının OSL tekniği belirlenmesini kapsamaktadır. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Keloğlan mağarasından (Denizli, Acıpayam) alınan iki adet dikit 
örneğinin jeolojik yaşı Elektron Spin Rezonans (ESR) tekniği 
kullanılarak araştırıldı. Doğal ESR spektrumunda g=2.0011'deki 
ESR sinyaline ilaveten Mn2+ sinyalleri de bulunmaktadır. Gama ile 
ışınlama sonucu örneğin spektrumunda g=2.0103 ve g=2.0039 da iki 
ilave sinyal daha ortaya çıkmıştır. Gama ışınlaması ile dikitte oluşan 
radikallerin C02-, C03- ve C03

3" olduğu düşünüldü. C02- (g=2.0011) 
sinyal şiddeti tarihlendirme amaçlı kullanıldı. Dikit örnekleri 60Co 
gama kaynağı ile ışınlandı, sinyal şiddetini belirleyebilmek için ESR 
spektrometresi (X-band) ile ölçüm yapıldı ve doza karşı sinyal şiddeti 
eğrileri exponansiyel saturasyon fonksiyonuna fit edildi. Bu model 
esas alınarak tarihlendirme için toplam doğal ışınım doz (AD) değeri 
belirlendi. Dikit örneklerinin 238U, 232Th and 40K konsantrasyonları çok 
düşük olduğu için yerinde yapılan dış doz hızı ölçümleri tarihlendirme 
hesaplamalarında kullanıldı. Dikitlerin bazı kısımlarında gözenek 
boşluklarında ikinci kez kalsit kristaleşmesi nedeniyle, bu kısımlar için 
hesaplanan yaş değerleri dikitin büyüme modeli ile uyuşmamaktadır. 

OSL çalışmaları kapsamında ise Kayseri, Kültepe ilçesinden alınan 
yanmış tuğla örneğinin OSL tarihlendirilmesi gerçekleştirildi. Örneğin 
eşdeğer dozu, örnekten çıkarılan kuartz minerallerinde SAR (Single 
Aliquot Regeneration) protokolü kullanılarak belirlendi ve lüminesans 
ölçümler mavi ışık uyarma (470±30 nm) ile gerçekleştirildi. Yıllık doz 
hızı örneğin ve çevresindeki toprağın içerisindeki 238U, 232Th ve 40K 
konsanstrasyonları ölçülerek hesaplandı. Örneğin arkeolojik OSL yaşı, 
3665±187 yıl olarak belirlendi. Örneğin belirlenen arkeolojik yaşı, 
tarihlendirme talep formunda belirtilen beklenen arkeolojik yaşı M.Ö 
1650 (3658 yıl) ile uyumlu bulundu. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The determination of the geological age of two stalagmites found in 
Keloğlan cave (Denizli, Acıpayam) was investigated using an electron 
spin resonance (ESR) technique. The natural ESR spectra had the 
signals of Mn2+ in addition to the signal at g=2.0011. In the ESR spectra 
of y-irradiated samples two additional signals appear at g=2.0103 and 
g=2.0039. The radicals produced by irradiation in stalagmites were 
attributed to C02", C03" and C03

3" free radicals. The signal intensity of the 
C02" (g=2.0011) was used as a dating signal. Stalagmites were irradiated 
with a 60Co gamma source and measured with an ESR spectrometer 
(X-band ) to obtain the signal intensity vs. dose curve and fitted with 
an exponential saturation function. Based on this model, accumulated 
dose (AD) values for dating are obtained. As the 238U, 232Th and 40K 
concentrations of the stalagmites are very low, the measured in situ 
value of external gamma dose-rate was used for dating calculations. 
Because the some parts of the stalagmites show secondary calcite 
recrystallization in the pore spaces, the calculated age values of these 
parts don't agree with the model of stalagmite growth. 

In the cover of OSL studies, OSL dating of heated brick sample from 
Kayseri-Kültepe was performed. A single-aliquot regenerative-dose 
(SAR) procedure was used for palaeodose determination in the quartz 
grains extracted from the heated brick using the luminescence produced 
by blue light stimulation (470±30 nm). The annual dose rate was 
calculated by measuring concentrations of 238U, 232Th and 40K in the brick 
sample and the soil matrix. The OSL archeological age of the sample 
was determined as 3665±187 years. The determined archeological 
age of the sample was found in agreement with the sample' expected 
archeological age indicated as B.C 1650 (3658) years in the dating 
application form. 
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KISALTMALAR ve TERİMLER 

KISALTMALAR 

ESR : Elektron Spin Rezonans 

AD : Toplam Soğurulan doğal Işınım Dozu 

g : Spektroskopik Yarılma Çarpanı 

OSL : Optik Uyarmalı Lüminesans 

SAR : Single Aliquot Regeneration Dose Method (Tek Tablet 

Yenileme Doz Yöntemi) 

XRF : XRF (X Ray Fluorescence) Spektroskopisi 

XRD : XRD(X Ray Diffraction) Spektroskopisi 

Si02 : Silisyum Dioksit 

IR : Infrared 

TERİMLER 

Elektron Spin Rezonans : Fiziksel bir spektroskopi dalıdır. 

ESR Spektrumu : Manyetik alana karşı ESR sinyallerinin 

şiddetlerini gösterir. 

Optik Uyarmalı Lüminesans : Fiziksel bir lüminesans okuma tekniğidir. 

OSL Bozunum Eğrisi : Işıkla uyarılan tuzaklanmış elektronların zamanla azalım şiddetini gösterir. 

Tuzaklanmış Elektron : Kristal içerisindeki örgü kusurlarına 
yakalanmış elektron. 
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1. GİRİŞ 

Arkeolojik ve jeolojik maddelerde bulunabilen uzun yarı ömürlü 
uranyum (238U), Toryum (232Th) ve Potasyum (40K)'un bozunması ile 
ortaya çıkan ışınlar, tuzaklanmış elektron ve holler oluşturabildiği için 
bu tür mineraller ESR spektroskopisi ve TL/OSL okuma yöntemleri ile 
incelenebilmektedir. Gözlenen ESR spektrumlarının ve OSL bozunum 
eğrilerinin şiddeti, tuzaklanmış elektron ya da hol sayısına; tuzaklanmış 
elektron (ya da hol) sayısı da radyoaktif elementlerin bozunmasına 
bağlı olduğu için bu maddelerde, ESR ve OSL yöntemleri ile yaş tayini 
yapılabilmektedir. 

ESR yöntemi ile tarihlendirme çalışmaları, 1967 yılında Zeller ve 
arkadaşları tarafından başlatılmış [1] ve sistematik uygulaması ise 
ilk kez 1975 yılında Ikeya tarafından yapılmıştır. Mağara sarkıtlarının 
yaşlarının tayinini içeren bu çalışmadan sonra, arkeolojik ve jeolojik 
maddelerin, ESR yöntemiyle yaş tayini çalışmaları hızlı bir gelişme 
süreci içine girmiştir [2,3]. 

OSL yöntemi ile yapılan ilk tarihlendirme deneyleri ise Huntley ve 
arkadaşları tarafından yapılmıştır [4], Daha sonra bu çalışmalar 
Berger, Poolton ve Bailiff, Wintle ve Duller tarafından sürdürülmüş 
ve geliştirilmiştir [5,6,7,8]. Bu yöntem ile SAR protokolü kullanılarak 
yanmış ve yanmamış tuğla örneklerinin tarihlendirilmesi çalışmaları ise 
Botter-Jensen ve arkadaşları, Murray ve Wintle tarafından başlatılmıştır 
[9,10]. 

Bu teknik rapor Denizli ili Acıpayam ilçesi yakınlarında bulunan 
Keloğlan Mağarasından alınan kalsit (CaC03) yapıdaki iki adet dikit 
örneğinin ESR tekniği ile ve Kayseri ili Kültepe ilçesinden kurumumuza 
gönderilen yanmış tuğla örneğinin OSL tekniği ile tarihlendirilmesi 
çalışmalarını kapsamaktadır. 
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2. ESR TEKNİĞİ İLE ÖLÇÜMLER 

2.1 Elektron Spin Rezonans 

Maddenin manyetik özellikleri, maddeyi oluşturan atomik birimlerin 
manyetizmasına ve bu atomik birimlerin kendi aralarındaki etkileşmeye 
bağlıdır. Manyetik momentleri sıfırdan farklı ve aralarındaki etkileşmenin 
zayıf olduğu yapı taşlarının meydana getirdiği maddelere paramanyetik 
madde denir. Atoma sürekli manyetik momenti, çekirdek ve elektronlar 
kazandırır. O halde atomun toplam manyetik momenti elektron ve 
çekirdek manyetik momentlerinin toplamıdır. Manyetik rezonans, statik 
manyetik alan uygulayarak bu manyetik momentlerle bağlantılı enerji 
düzeyleri yaratıp bunlar arasında geçişler oluşturma esasına dayanır. 
ESR, elektronik manyetik momentlere ilişkin enerji düzeyleri arasındaki 
geçişleri inceler. 

H0 manyetik alanına konmuş p manyetik momentine sahip bir dipolün 
enerjisi, 

H =-M-H0 

şeklinde bir hamiltoniyen ile ifade edilebilir. Büyüklüğü H0 olan durgun 
manyetik alanı içine konmuş bir serbest elektron için bu ifade, Z 
kuantumlanma doğrultusu olarak alındığında, 

H = gpHpS 

şekline dönüşür. Burada g spektroskopik yarılma çarpanıdır ve serbest 
elektron için 2.0023 değerindedir, p ise Bohr magnetonudur (p=9.274x10" 
24 J.T1). Serbest elektron için S=±1/2 değerlerini alır ve özvektörleri de 
|a > ve |p>'dır. "gpH0" skaler bir nicelik olduğundan, S'nin özvektörleri 
aynı zamanda H hamiltoniyeninin de özvektörleri olurlar. Böylece serbest 
elektron için öz enerji ifadeleri, 

Ea = +1/2gpH0, Ep=-1/2gpH0 

olarak bulunur. Başka bir deyimle, spini 1/2 olan bir elektron üzerine 
uygulanan dış manyetik alan, Şekil 1 'deki gibi aralarında AE kadar enerji 
farkı olan enerji düzeyleri yaratır. 
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E t 

Şekil 1. Spin Kuantum Sayısı S=1/2 Olan Bir Sistemde Spinlerin 

Manyetik Alandaki Yönel imine Karşı Gelen Enerji Düzeyleri 

Bu enerji düzeyleri arasındaki fark, 

AE= gpH0 

kadardır. Eğer elektrona AE enerji farkına eşit olacak şekilde bir 
mikrodalga (MD) enerjisi verilirse, elektron bu enerjiyi soğurur. 
Soğurulan MD enerjisi ile AE arasında, 

hnO=AE 

eşitliği ile verilen bağıntıya rezonans koşulu denir. Burada h Planck 
değişmezi ve v0'da MD'nın frekansıdır. Manyetik alan sabit bir H0 

değerinde iken düzeyler arasındaki enerji farkı, 

AE =Ea-Ep= gPH0 

olur. Rezonans koşulu ise, 

hv0=gPH0 

haline dönüşür. Bu bağıntıya uyacak şekilde spin sisteminin soğurduğu 
enerjinin gözlenmesi ESR spektrumu olarak nitelenir. Son bağıntıdaki H0 

rezonans alanı ve n0 da rezonans frekansıdır. Rezonans koşulu, manyetik 
alan ile mikrodalga frekansını birbirine bağlayan çizgisel bir bağıntıdır. 
Bu özellik nedeniyle pratikte ya manyetik alan değişmez alınarak frekans 
rezonans koşulunu sağlayacak şekilde değiştirilir, ya da frekans değişmez 
alınarak manyetik alan değiştirilir. Çözünürlüğün artırılması, gürültü 
düzeyinin düşürülmesi vb. nedenlerden ötürü ESR spektrumları pratikte 
genellikle MD frekansı sabit tutulup manyetik alan değiştirilerek soğurma 
eğrisinin birinci türevi olarak çizdirilirler. Bu yolla çizdirilen spektrumların 
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karakteristik özellikleri Şekil 2'de verilmiştir. Burada H0 rezonans alan 
değeri, AHpp tepeden-tepeye çizgi genişliği ve Ym de sinyal şiddeti olarak 
adlandırılır. HO rezonans alan değerinden yararlanılarak spektroskopik 
yarılma çarpanı g, AHpp ve Ym değerlerinden ise soğurma eğrilerinin 
altında kalan alan hesaplanır. 

Şekil 2. Tek Çizgili Bir ESR Spektrumunun Karakteristik Özellikleri: 

a) Soğurma, b) Birinci Türev Eğrileri 

2.2 ESR Tekniği ile Jeolojik Oluşumların Tarihlendirilmesi 

Jeolojik kayaç ve minerallerin yapısında, çok az miktarda da olsa, 
radyoaktif element vardır. Bu elementlerin başında Uranyum (238U), 
Toryum (232Th) ve Potasyum (40K) gelir. Jeolojik zamanlar boyunca kayaç 
ve minerallerdeki bu radyoaktif elementler radyoaktif bozunmaya uğrar ve 
y- ışınları ya da p, a gibi yüksek enerjili parçacıklar salarlar. Kayaç ya da 
mineral içerisinde salınan bu ışınımlar yapıdaki bazı elektronları serbest 
hale getirirler. Serbest elektronların bazılarının yapı içindeki bozukluklar 
(kristal örgü kusurları) tarafından tuzaklanmaları sonucunda örnek içinde 
ESR spektroskopisine duyarlı merkezler oluşur. Jelojik ve arkeolojik 
maddelerde bu tür merkezlerin varlıklarının gözlenmesi, ESR yönteminin 
bu alana uygulanmasına olanak sağlamıştır. Gözlenen ESR spektrum 
sinyallerinin şiddeti, tuzaklanmış elektron sayısına, tuzaklanmış elektron 
sayısı da jeolojik ya da arkeolojik örnek içindeki radyoaktif elementlerin 
bozunması sonucu oluşan ışınım dozuyla doğrudan ilişkilidir. ESR 
yöntemiyle bu ilşkiyi ortaya çıkarmak demek, göz önüne alınan arkeolojik 
maddenin ya da jeolojik mineralin oluşumundan bu yana, radyoaktif 
bozunmadan ötürü oluşan enerji dozu hakkında bilgi edinmek demektir. 
Bu dozun zamana çevrilmesi işlemi, o örneğin ESR yaşını verir. 

AHpp 
Y H 

b 
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Jeolojik veya arkeolojik örneklerin oluşumlarından günümüze kadar 
almış oldukları toplam radyasyon dozu eklemeli doz yöntemiyle belirlenir. 
Bunun için tarihlendirilecek örnek günümüzdeki yaşından başlanarak, 
yapay ışınım ile yaşlandırılır ve oluşumundan günümüze değin yutmuş 
olduğu doğal ışınım dozu (AD) bulunur. Bu çalışmada kullanılan dikit 
gibi jeolojik örneklerde AD, toplam jeolojik doza karşılık gelmektedir. 
AD'nin bulunabilmesi için örnek eşit miktarlara bölünerek değişik yapay 
(laboratuvar) ışınım dozlarına tutulur. Artan ışınım dozuyla ESR sinyal 
şiddeti arasındaki değişimi karakterize eden doz-cevap eğrisi oluşturulur 
(Şekil 3). 

4 0 -
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Şekil 3. Radyasyon Dozuna Bağlı Olarak ESR Sinyal 

Şiddetindeki Değişimin Temsil i Gösterimi 

Bu eğride sinyal şiddeti ve yapay ışınım dozu arasındaki matematiksel 
formülasyon belirlenir. ESR sinyal şiddetinin yapay ışınım dozuna göre 
çizilen grafiğinde doğrunun veya eğrinin yatay ekseni kestiği değer 
jeolojik yıllar boyunca biriken doğal ışınımın toplam doz miktarı (AD) 
değerini verir. O halde örneğin oluşumundan bu yana yuttuğu toplam 
dozun yıllık doza bölümü onun ESR yaşını verir: 

Yaş (Yıl) = AD(Gy)/D(Gy/yıl) 

Burada D yıllık dozu göstermektedir. Yıllık doz iç ışınım dozu ve 
dış ışınım dozu olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. İç ışınım 
dozu tarihlenecek maddenin içerisinde eser miktarda bulunan uzun 
yarı ömürlü 238U, 232Th ve 40K elementlerinden yayınlanan a, p, ve y 
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radyasyonlarından kaynaklanmaktadır. Dış ışınım dozı ise maddenin 
çevresindeki toprakta bulunan yine aynı elementlerden ve kozmik 
ışınlardan kaynaklanmaktadır. 

İç doz, maddenin içindeki 238U, 232Th ve 40K elementlerinin 
konsantrasyonlarının saptanması ve bunlardan salınan ışınım 
katkılarının hesaplanmasıyla belirlenir. Dış doz ise, örneklerin 
alındıkları yerdeki çevre toprağındaki 238U, 232Th ve 40K 
konsantrasyonlarının bulunması ve bu elementlerden salınan ışınım 
katkılarının hesaplanmasıyla bulunabileceği gibi, örneklerin alındıkları 
yerlere birkaç adet termolüminesans dozimetre (TLD) gömerek de 
belirlenebilir. 

2.3. Deneysel İşlemler 

Tarihlenecek iki adet dikit örneği Denizli ili Acıpayam ilçesi yakınındaki 
Keloğlan mağarasından alınmıştır. Alınan dikit örnekleri ve bunlara ait 
kesitler Şekil 4'de gösterilmiştir. 

Örnekler üzerine çevresel a ve p parçacıklarının etkisini elimine etmek 
için dikit örneklerinin yüzeyden itibaren 1-2 mm'lik kısımları kaldırılmıştır. 
Geriye kalan örneklerin farklı kesitlerinden çıkarılan dikit örnekleri havan 
içerisinde öğütülmüştür. Öğütülen örnekler % 0.5'lik seyreltik asetik asit 
çözeltisi ve ardından saf su ile yıkanarak etüvde 40 °C'de kurutularak 
elekten geçirilmiş ve çapları yaklaşık 100 |um üzerindeki toz örnekler elde 
edilmiştir. Elde Edilen bu toz örnekler ESR ölçümlerinde kullanılmıştır. 
Bu örnek hazırlama işlemi her iki dikit örneğinin farklı kesitlerinden alınan 
örnekler için tekrarlanmıştır. 

Her iki dikite ait her bir kesitten yukarıda tarif edilen biçimde hazırlanan 
toz örnekler doz-cevap eğrilerinin oluşturulabilmesi amacıyla oda 
sıcaklığında doz hızı 1.3 kGy/saat olan 60Co gama kaynağı ile farklı 
dozlarda ışınlanmıştır. Işınlanan örneklerin ESR spektrumları oda 
sıcaklığında Bruker e-scan X-band spektrometresinde ölçülmüştür. Her 
bir ESR ölçümünde 100 mg toz örnek kullanılmıştır. 
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ESR ölçümleri sırasında benimsenen spektrometre parametreleri 
şöyledir: 

Mikrodalga frekansı : 9.8 GHz 

Mikrodalga gücü : 1.57 mW 

Modülasyon Alanı Genliği : 1 G 

Modülasyon Frekansı : 86 kHz 

Merkezi Magnetik Alan : 3494 G 

Tarama Aralığı : 200 G 
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3. OSL TEKNİĞİ İLE ÖLÇÜMLER 

3.1 Optik Uyarmalı Lüminesans (OSL) 

Lüminesans olayı enerji band modeliyle açıklanabilmektedir Bu 
açıklama için bir iyonik kristal kullanılabilir. İdeal bir kristal özdeş 
yapıtaşlarının uzayda sonsuza kadar dizilişi ile oluşturulur. İyonik 
kristaller pozitif ve negatif iyonlardan oluşan bir örgü içerir Bununla 
birlikte düzenli örgü içerisinde kusurlar oluşabilir. Sıklıkla oluşabilen 
kusurlara, bir örgü noktasını işgal eden atom veya iyonun yerini terk 
edip o noktayı boş bırakması (atom veya iyon boşluğu, Schottky 
kusuru), örgü noktalan arasında bir yer işgal eden atom (Frenkel 
kusuru), örgü içinde yabancı atom bulunması (katkı, kir), bir örgü 
noktasında bulunması gereken elektronlardan fazla olarak bulunan 
elektron (bağlı elektron), bir örgü noktasında bulunması gereken 
elektron boşluklarından fazla olarak bulunan boşluk örnek olarak 
verilebilir. 

Lüminesans olayını açıklamada kullanılan enerji band modeli şematik 
olarak Şekil 5'de gösterilmiştir. 

Şekil 5. Band Modeline Göre Lüminesans Olayının Enerji Diyagramı 
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(1) Radyasyona maruz kalan kristalde elektronlar, enerji kazanarak 
valans bandından iletkenlik bandına çıkarlar. (2) Elektronların ayrıldığı 
yerde boşluklar (deşikler, holler) oluşur. Bu deşikler difüzyonla valans 
bandı üzerindeki lüminesans merkezlerine taşınırlar. (3) Termal 
dengeden dolayı iletim bandından elektronlar tekrar valans bandına 
doğru hareket ederler. Bu esnada yasak bölgede bulunan tuzaklarda 
yakalanırlar. Elektronların yakalandığı bu tuzaklardaki ömürleri tuzağın 
derinliğine bağlı olarak birkaç saatlik bir süreden yüzbinlerce yıllık bir 
süreye kadar değişim gösterebilir. Bir dış etken (ısı, ışık) vasıtasıyla 
tuzaklanan elektronlar tuzaklardan çıkarılabilirler. (4,5) Tuzaklardan 
çıkan elektronlar önce iletim bandına, oradan da birleşme merkezlerine 
hareket ederek buradaki deşiklerle birleşebilirler. (6) Bu sırada sistemden 
ısı veya ışık yayılımı (lüminesans) gözlemlenir. Tuzaklardan elektronları 
çıkarmak için, ışık kullanılırsa işlem optik uyarmalı lüminesans, ısı 
kullanılırsa termolüminesans olarak adlandırılır. 

Herhangi bir örnekte depolanan radyasyon dozunun lüminesans 
yöntemler ile belirlenebilmesi için "Çok Tablet İlave Doz (MAAD) 
Yöntemi" ve "Tek Tablet Yenileme (SAR) Yöntemi" gibi çeşitli 
yöntemler geliştirilmiştir. Bu rapordaki OSL çalışmaları kapsamında 
doz tesbiti için, "Tek Tablet Yenileme (SAR) Yöntemi" kullanılmıştır. 
Bu yöntemde hazırlanan tek bir diske doz ilavesi yapılmadan sırasıyla 
önısıtma, lüminesans ölçümü yapılır. Bu ölçümde elde edilen sayım 
doza (De) karşılık gelmektedir. Daha sonra disk sıfırlanır ve sıfırlanan 
diske doz verilir, önısıtma, lüminesans ölçümü yapılır. Bu işlemler 
her defasında farklı bir büyüklükteki doz değeri için birkaç defa 
tekrarlanır. Böylece Şekil 6'daki doz-cevap eğrisi çizilerek eğride 
doğal lüminesans sayımına karşılık gelen doz değeri tespit edilir. 

Şekil 6. SAR Yöntemiyle Doz Hesabı için Verilen Dozlarla 

Lüminesans Sayımları Arasında Çizilen Grafik 
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(L(De), L(D1), L(D2), L(D3), sırasıyla, mevcut doza ve verilen ilk, ikinci, 
üçüncü dozlara karşılık gelen lüminesans sayımlarıdır) 

3.2 OSL Tekniği ile Arkeolojik Örneklerin Tarihlendirilmesi 

Arkeolojik ve jeolojik çalışmalarda kullanılan lüminesans tarihlendirme 
teknikleri, malzemenin bulunduğu ortamda soğurduğu radyasyon dozu 
ile çevre doz hızının saptanması üzerine kuruludur. Toprak altında 
gömülü kalmış veya kalmamış bir örneğin yaşı, örneğin doğal radyasyon 
dozunun (eşdeğer veya paleodoz), bir yıl içerisinde çevresinden ve kendi 
içinden aldığı doza (yıllık doz hızı) bölünmesiyle bulunur. 

Yaş = Toplam Doğal Doz/Doz Hızı 

Toprağın veya gömülü bir numunenin çevresindeki ve kendi içindeki 
radyoaktif kaynaklarla ve güneşten gelen kozmik ışınlarla ışınlanması 
demek, örneklerin belirli bir oranda radyasyon dozuna maruz kalması 
demektir. Baskın olarak uranyum ,toryum ve potasyum çekirdeklerinden 
çıkan parçacık ve ışınların vermiş olduğu dozla, örneğin bulunduğu 
derinliğe göre değişen kozmik radyasyon dozu katkısının toplamı 
doğal doz olarak ifade edilir. Bu doğal doz, topraktan veya topraktan 
yapılmış bir objeden kimyasal yöntemler ile çıkarılan kuartz ve feldspar 
gibi lüminesans özelliklere sahip minerallerin valans bandında yer 
alan elektronları uyararak üst iletkenlik bandına atlamalarına neden 
olur. Bu elektronlar ışınım salarak geri dönerken bir miktar elektron 
mineralin yasak band aralığında bulunan elektron tuzaklarında 
yakalanır. Isıl yöntemle elektronların tuzaklardan boşaltılması işlemi 
'Termolüminesans (TL)'; aynı işlemin ışık yoluyla gerçekleştirilmesi 
ise 'Optik Uyarmalı Lüminesans (OSL)' olarak adlandırılır. Tuzaklarda 
yakalanan ve bu yöntemlerle kurtulan elektronların sayısı, malzemenin 
o çevrede maruz kaldığı radyasyon dozu ile; dolayısıyla o çevrede 
kaldığı süre ile doğrudan orantılıdır. 

Yıllık doz hızı adından da anlaşıldığı gibi toprak altındaki örneklerin bir 
yılda maruz kaldığı radyasyon dozudur. Uranyum, toryum ve potasyum 
radyoaktif çekirdeklerinin miktarının belirlenerek çeşitli denklemler 
ve orantılar yardımıyla doz hızına çevrilmesiyle belirlenir. Miktarlar, 
düşük seviye Alfa dedektörü, Gama spektrometresi, Nötron Aktivasyon 
Analizi veya ileri teknoloji kütle spektrometreleri gibi miktar belirleyiciler 
yardımıyla saptanabilirken, yıllık doz hızı örneğin alındığı yere TLD 
dediğimiz küçük radyasyon doz ölçerlerinin en az altı ay süreyle gömülü 
tutulup TL cihazında ölçülmesiyle de direkt bulunabilir. 
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3.3 Deneysel İşlemler 

Kayseri, Kültepe' den getirilen yanmıştuğlaörneğinin ışıkgörenüstyüzeyi 
keskin bıçak ve demir dolgu yardımıyla 3-4 cm kadar kazındıktan sonra 
yine ince demir dolgu yardımıyla tuğlanın ışık görmemiş iç kısmından 
alınan örneklerin XRF spektrometresi ile elementel analizi yapıldı ve 
içerisinde en çok bulunan mineralin Si02 olduğu belirlendi (Tablo 3). 
Ardından örnekler agat havanda kırılarak 90-180 mikron boyutlarında 
elendi. Elenen örneklerin XRD (X Ray Diffraction) spektrumu çekildi ve 
örnekte en çok bulunan mineralin alfa kuartz (Si02) olduğu belirlendi 
(Şekil 10). Bunun üzerine "standart coarse grain (kalın tanecik) kuartz 
örnek hazırlama protokolü" uygulandı. Protokol kapsamında uygulanan 
kimyasal işlemler aşağıdaki gibidir: 

• Karbonat minerallerini uzaklaştırmak için örnek, %10 luk HCI'de 
yaklaşık 40 dakika bekletildi. 

• Muhtemel organik maddelerden kurtulmak için bir gece %30 
luk H202 'de bekletildi. 

• Alfa parçacıklarının etkisini yok etmek ve örnek içerisindeki 
muhtemel feldspar kalıntılarını uzaklaştırmak için % 40'lık HF çözeltisi 
ile etching (aşındırma) işlemi yapıldı. 

• Florid minerallerini uzaklaştırmak için HF çözeltisinde yaklaşık 
1 saat bekletilen örnekler tekrar %10'luk HCI çözeltisi ile yıkandı. 

• Yıkanan bu örnekler etüvde 50 derecede bir gece bekletilip 
kurutuldu. 

Örnek ölçümler için paslanmaz çelik diskler üzerine silikon sprey 
yardımıyla yapıştırıldı. İR kontrol yöntemi ile örneklerden saf kuartz 
minerallerinin ne kadar etkin bir şekilde ayrılabildiği test edildi. Sonuç 
olarak saf kuartz mineralleri etkin bir şekilde izole edilebildi. Bütün 
bu işlemler 590 nm dalga boyundaki kontrollü ışık altında (dim light) 
yapıldı. 

Ölçümler, 7.5 mm kalınlığında Hoya U-340 filtresi yerleştirilmiş Riso 
TL/OSL DA 20 okuyucunda yine karanlık oda şartlarında yapıldı. 
Örneklerin laboratuvardaki dozlamalarında kullanılan Sr-90 Beta 
kaynağının kalibrasyonu Danimarka-Riso Ulusal Laboratuarından 
gönderilen standart kuartz mineralleri kullanılarak yapıldı ve kaynağın 
doz hızı 0,153 Gy/sn olarak belirlendi.Tarihlendirme çalışmaları 
SAR protokolü kullanılarak gerçekleştirildi. Örneğin optik uyarma 
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prosedürlerine uyup uymadığının testi 6 tablet (disk) kullanılarak yapıldı 
ve sonuçlar örneklerin OSL tekniği ile tarihlenebileceğini gösterdi. 
Örnekler için eşdeğer dozun etkin bir şekilde elde edilebildiği ön ısıtma 
sıcaklığı 260 °C olarak belirlendi ve ölçümler örneğin bu sıcaklıkta 10 
saniye tutulmasıyla yapıldı. 
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4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

4.1 ESR Çalışmaları 

Işınlanmamış ve ışınlanmış dikit örnekleri için oda sıcaklığında elde 
edilen ESR spektrumları Şekil 7'de gösterilmiştir. Işınlanmamış dikit 
örneklerinin karakteristik ESR spektrumu g=2.0011'de bulunan bir 
serbest radikal sinyali ile bu sinyalin solunda ve sağında yer alan 
Mn2+sinyallerinden ibarettir. Işınlama sonucunda mevcut bu sinyallere 
ilave olarak g=2.0103 ve g=2.0039 değerlerinde iki sinyal daha ortaya 
çıkmıştır. Farklı iki dikit örneği için farklı kesitlerden elde edilen 
örneklere ait doz-cevap eğrileri Şekil 8 ve Şekil 9'da verilmiştir. 

gr=2.0039 

3 5 0 

Magnetic Field (mT) 
3 6 0 

X 3 

Şekil 7. Işınlamadan Önce ve 100 Gy Işınlamadan 

Sonra Alınan ESR Spektrumları 
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Şekil 8. A Dikitine Ait 8 Kesit (A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8) 

için Oluşturulan Doz-Cevap Eğrileri 
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Additive Dose (kGy) Additive Dose (kGy) 

Additive Dose (kGy) 
Additive Dose (kGy) 

Additive Dose (kGy) Additive Dose (kGy) 

Section B.6 

Şekil 9. B Dikitine Ait 6 Kesit (B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6) 
için Oluşturulan Doz-Cevap Eğrileri 
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Artan gama ışınlama dozu ile tarihlendirmede kullanılan g=2.0011 
spektroskopik yarılma çarpanına sahip ESR sinyal şiddetinin 
doygunluğa erişen üstel fonksiyona uyumlu olarak arttığı gözlenmiştir. 
Her bir kesit için bu eğrilerin ekstrapolasyonuyla x-eksenini kestikleri 
değerler (toplam jeolojik doz değerleri=AD) belirlenmiştir. Bu değer 
örneklerin kristalleşmesinden günümüze dek kendi içlerindeki 
ve çevrelerindeki radyonüklitlerin (238U, 232Th, 40K) yayımladığı 
radyasyonlardan almış oldukları toplam doz değeridir. Bu yolla elde 
edilen toplam jeolojik doz değerleri her bir kesit için Tablo 1 ve Tablo 
2'de verilmiştir. 

Tablo 1. Keloğlan Mağarasına Ait A Dikitinin Farklı Kesitlerine Ait Toplam Jeolojik Doz 

ve ESR Yaş Değerleri 

Kesit Toplam Jeolojik Doz (Gy) ESR Yaş (x103 yıl) 

A.1 69 ± 4 53 ± 13 

A.2 63 ±3 49 ± 12 

A.3 73 ± 4 56 ± 14 

A.4 112 + 6 86 ± 22 

A.5 135 ±8 104 ±26 

A.6 73 ± 4 56 ± 14 

A.7 56 ± 3 43 ± 11 

A.8 67 ± 3 51 ± 13 
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Tablo 2. Keloğlan Mağarasına Ait B Dikitinin Farklı Kesitlerine Ait Toplam Jeolojik Doz 

ve ESR Yaş Değerleri 

Kesit Toplam Jeolojik Doz (Gy) ESR Yaş (x103 yıl) 

B.1 77 ± 4 59 ± 17 

B.2 78 ± 4 60 ± 15 

B.3 175 ± 9 135 ± 34 

B.4 147 ± 7 113 ± 28 

B.5 110 + 6 85 ±21 

B.6 84 ± 4 65 ± 16 

Yıllık doz iç doz ve dış doz olmak üzere iki ayrı bileşenden oluşmaktadır. 
Yıllık iç doz hızının belirlenebilmesi amacıyla her iki dikit örneği için 
örnek içerisindeki 238U, 232Th ve 40K elementlerinin miktarları ICP-MS 
spektrometresiyle ölçülmüştür. Elde edilen değerler (Uranyum < 0.008 
ppm, Toryum < 0.006 ppm ve < % 0.0006) çok düşük olduğundan her 
iki dikit örneği için yıllık iç doz değerleri ihmal edilmiştir. Yıllık dış doz 
hızının belirlenebilmesi amacıyla dikit örneklerinin alındığı mağaraya 
farklı noktalara dört adet AI203:C termolüminesans dozimetreleri bir 
yıllık süreliğine gömüldü. 

Termolüminesans dozimetreleri ile, ilgili mağara için ölçülen yıllık dış 
doz hızı D=1.3 mGy/yıl olarak belirlenmiştir. Her iki dikitin her bir kesiti 
için elde edilen toplam jeolojik doz değerlerinin yıllık doz değerine 
oranlanması ile dikitlere ait kesitlerin jeolojik kristallenme yaşları 
belirlenmiştir. Her bir kesit için elde edilen ESR yaş değerleri Tablo 
1 ve Tablo 2'de verilmiştir. ESR yaş değerlerindeki hata değerleri 
toplam jeolojik doz ve yıllık doz değerlerinin belirlenmesinden 
kaynaklanmaktadır. 

4.2 OSL Çalışmaları 

SAR protokolü kullanılarak örnekteki doğal doz (eşdeğer doz) 
10.603±0,429 Gy olarak belirlendi (Şekil 11). 
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Örneğin yıllık doz hızını belirlemek için kullanılacak olan Uranyum, 
Toryum ve Potasyum derişimleri, SANAEM-Radyoaktif Ölçüm ve 
Analiz Biriminde bulunan Gama Spektrometresi ile tespit edilmiştir 
(Tablo 4). Örneğin nem tayini SANAEM-Radyoaktif Ölçüm ve Analiz 
Biriminde bulunan nem tayini cihazı ile % 29 olarak belirlendi (Tablo 
4). Radyoaktif çekirdek derişimleri, nem tayini sonuçları ve örneğin 
alındığı konumun enlem, boylam ve rakım parametreleri Danimarka-
Riso Lüminasans tarihlendirme laboratuvarında Prof. Andrew Murray 
tarafından oluşturulmuş doz hızı denklemlerinde yerine konarak örneğin 
yıllık doz hızı 2.893±0.071 Gy/binyıl olarak hesaplandı (Tablo 4). 

Örneğin doğal doz değeri (10.603±0,429 Gy), yıllık doz hızına 
(2.893±0.071 Gy/binyıl) bölünerek arkeolojik yaşı 3665±187 yıl olarak 
bulundu (Tablo 4). Örneğin deneysel ölçümler sonucunda belirlenen 
arkeolojik yaşı, tarihlendirme talep formunda M.Ö 1650 (3658 
yıl) yıl olarak belirtilen beklenen arkeolojik yaşı ile uyumlu olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 3. Kültepe İlçesinden Alınan Arkeolojik Yanmış Tuğla Örneğinin XRF Tekniği ile 

Elementel Analiz Sonuçları 

Sıra No Deneyin Adı Ölçüm Sonuçları (Ağırlıkça Yüzde) 
MgO : 4.42 % 

AI203 : 13.3 % 
Sİ02 : 51.2 % 
CaO : 19.2% 

Fe203 : 6.82 % 
1 XRF Spektroskopisi ile K20 : 2.18 % 

Metallerde Element Analizi S03 : 0.11 % 
P205 : 0.69 % 
Tİ02 : 0.75 % 

Cr203 : 0.06 % 
MnO : 0.15 % 
SrO : 0.09 % 
BaO : 0.06 % 
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Şekil 10. Kültepe İlçesinden Alınan Arkeolojik Yanmış 

Tuğla Örneğinin XRD Spektrumu 

Eşdeğer Doz (sn) 

Şekil 11. Kültepe İlçesinden Alınan Arkeolojik Yanmış 

Tuğla Örneğinin Eşdeğer Doz Dağılımı 
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Tablo 4. Kültepe İlçesinden Alınan Arkeolojik Yanmış Tuğla Örneğinin Yaş Hesabı 

OSL Yaş Hesabı 

Veriler Sonuçlar 

Eşdeğer doz, De 10.603 ± 0,429 Gy Yaş 3665 ± 1 8 7 Yıl (%5) 

Tanecik boyutu 100 mikron 

Radyonüklld konsantrasyonları 

U 23,8 ± 0,6 Bq/kg 

Th 29,5 ± 1 , 2 Bq/kg Doz hızı: 

K 478 ± 24 Bq/kg beta doz hızı 1,565 ± 0 , 0 5 8 Gy/binyıl 

gama doz hızı 0,922 ± 0,024 Gy/binyıl 

İç doz hızı 0,060 ± 0,03 Gy/ka 

İç doz hızı 0,060 ± 0,030 

Nem tayini sonuçları: gama 29 % kuru ağırlık 

beta 29 % kuru ağırlık Kozmik ışın doz hızı: 0,347 ± 0 , 0 1 7 Gy/binyıl 

gama 0,1 (<1) Toplam doz hızı 2,893 ± 0 , 0 7 1 Gy/binyıl 

beta 0,1 (<1) 

Kozmik: Rakım 1,085 km 

Derinlik 0 m 

enlem 35 derece 

boylam 38 derece 
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