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Yapılan bu çalışmada Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, Amik Ovası’nda  bir  

höyük olan Tell  Atçana  kazı     alanından  çıkarılmış iki seramik örneği 

termolüminesans yöntemi kullanılarak tarihlendirilmiştir. Çalısılan seramik parçaları 

için rejenerasyon doz yöntemi ile TL ışıma eğrileri elde edilmiştir. Örnekler icin 

karakteristik olan bu eğriler kullanılarak örneklerin arkeolojik dozları hesaplanmıstır. 

Daha sonra seramik örneklerinin ait olduğu höyük için çevre dozu hesaplanarak TL 

yaşı bulunmuştur.  Elde edilen TL yaşları 1B örneği için 3457±553 ve 3C örneği için 

3486 ± 801 olarak bulunmuştur, bu yaşlar M.Ö. 1453 ve M. Ö. 1482 yıllarına tekabül 

etmektedir. Bu yaşlar kazı alanı için arkeologların beklediği yaşlar ile uyumlu olup 

Geç Bronz Çağı’na karşılık gelmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Termolüminesans tarihlendirme yöntemi, seramik, Tell Atçana,  
 
Amik Ovası 
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 In this study, two ceramic samples excavated out from Tell Atchana mound 

in the Amuq Valley-Hatay, Reyhanlı, have been dated by thermoluminescence dating 

technique. The TL peaks have been  obtained with the  regeneration procedure. 

These caharacteristic curves of the  ceramic samples were used to determine their 

archaeological doses. Then the environmental dose-rate was calculated  for the 

excavation site and used to deduce the TL ages. The TL results (Sample no 1B, 1453 

BC and Sample no 3C, 1482 BC) are in general agreement with the timeframe that 

archaeologists have been  expecting: Late Bronze  Age. 

 

Key Words: Thermoluminescence dating method, ceramics, Tell Atchana, the 

Amuq Valley 
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1. GİRİŞ                                                                                  Manolya GÜLDÜREK  
    
 
 
 1.GiRiŞ 
 

Bu çalışmada Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, Amik Ovası’nda yer alan Tell 

Atçana höyüğünde yapılan kazı çalışmalarında, iki ayrı açmadan alınan iki seramik 

örneğine termolüminesans yöntemi uygulanarak tarihlendirme yapılmıştır. 

Termolüminesans ile yaş saptama yöntemi maddelerin soğurup, biriktirdiği 

radyasyon enerjisini ölçerek bunun ne kadar zamanda biriktiğini saptama temeline 

dayanır. Bunun için biriken enerjiyi ve bu enerjinin birikme oranını bulmak gerekir. 

Radyasyon enerjisinin maddede birikme süresi maddenin yaşını verir. 

Termolüminesans yöntemi ile tarihlendirme, biriken toplam enerjinin bir yıllık 

radyasyon dozuna bölünmesi temeline dayanır. Termolüminesans yöntemi ile 

tarihleme yapılabileceği ilk kez Farinkton Daniels ve arkadaşları (1953) tarafından 

öne sürülmüş ve üzerinde yedi yıl çalışıldıktan sonra öne sürülen bulgulardan umut 

verici sonuçlar elde edilmiştir. Daha sonra yöntem hızlı bir gelişme göstererek 

1965’den itibaren yaygın bir şekilde kullanılmış ve özellikle arkeolojik yaş 

tarihlerinde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Termolüminenans ile tarihlendirme çok 

sayıda materyale uygulanabilir. Çanak çömlek, tuğla ve yanmış taş bunlardan 

bazılarıdır. Termolüminesans ayrıca jeolojik  kaynaklı lavlara, meteoritlere, volkanik 

tüf ve camlara, çakmak taşına, doğal kalsitlere, sarkıt-dikit ve daha  başka maddelere 

uygulanabilmekte ve arkeolojideki kadar başarılı olmamakla beraber yararlı  bilgiler 

elde edilebilmektedir. Rüzgar tarafından ve bazı şartlarda su tarafından biriktirilen  

yanmamış sedimanlar (topraklar, kum yığınları) bu yöntemle tarihlendirilebilir. 

Termolüminesans ile tarihlendirme, 1960’ların sonlarından itibaren ilk önce çanak 

çömlek  ve  fırınlanmış kilin diğer şekillerine uygulanmıştır.  

Termolüminesans sinyali kuvars, feldispat, zirkon ve diğer birkaç mineralden 

gelmektedir. Bunların  hepsi  kil boyutunda bulunan  ince  taneciklerdir  veya  daha  

büyük  tanecikler çanak çömleğin yansıma özelliklerini arttırmak için ilave 

edilmiştir. 1970’lerde arkeolojik çanak çömleğe uygulama geliştirilmiştir böylece 

teknik problemler de daha çözülebilir bir hale gelmiştir. Tekniğin 1970’li yılların 

sonuna doğru yanmamış sarkıt ve dikitlere ve yanmış çakmak taşlarına uygulanması, 

termolüminesans tekniğini, Cı4 limitinin (50.000 yıl) üzerine çıkartmıştır. 
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

Termolüminesans ilk olarak Robert Boyle (1663) tarafından elmas kristalinde 

fark edilmiştir. Boyle, karanlık bir odada, elinde tutarak ışıttığı elmasın verdiği 

parıltıdan görünür ışık yaydığını gözlemlemiştir. İlk termolüminesans deneyi 

kalsiyum florit ve lityum florit kristallerinin ultraviyole ışın flaşlarına tutulması ile 

Oldenberg (1676) tarafından gerçekleştirilmiştir. 1876’da Becquerel kalsiyum 

floritin ısıtılmasıyla oluşan ışımayı bildirmiştir (Fleming, 1977). 

Termolüminesans  terimi ilk olarak Wiedaman ve Schmidt (1895) tarafından 

kullanılmıştır (Aitken, 1985). Laboratuvarda doğal örneklerden gelen ve yeniden 

oluşturulabilen termolüminesans ilk kez 1898 yılında Trowbridge ve Burbank 

tarafından yayımlanmıştır (Mckeever, 1985).  

Garlich ve Gibson (1948) tarafından tuzak parametrelerinin hesaplanması için 

gerekli olan termolüminesans mekanizmalarının geliştirilmesi sonucunda yeni birçok 

termolüminesans uygulama alanları ortaya çıkarılmıştır.  

Çanak, çömlek gibi malzemelere ilk termolüminesans uygulamaları Bern 

Üniversitesinde yapılmıştır (Grögler ve ark., 1960). 

Kenndy ve Knopft (1960) kayaçlar üzerinde termolüminesans çalışmaları 

yapmışlardır. 

Ralph  ve  Han seramiklere  termolüminesans  yöntemini  uygulamıştır  

(Ralph ve Han, 1966). 

Termolüminesans yöntemi ile jeolojik kaynaklı lavlara (Aitken ve ark., 1968), 

meteoritlere (Christodoulides ve Fremlin, 1971), volkanik tüf ve camlara (Huang, 

1970), çakmak taşlarına (Göksu ve ark., 1974), doğal kalsitlere (Türetken, 1979) 

uygulanmıştır.  

1970 yılında B. Fagg ve S.J Felleming  Nijerya Nok kültürlerinde ele geçen 

Terra-Cottalar (pişmiş toprak) üzerinde termolüminesans çalışmaları yapmışlardır  

(Fagg ve Fleming, 1970). 

Yıllık doz ölçümlerinde kullanılan dozimetreler daha da geliştirilerek 

arkeolojik  ve coğrafik alanlarda daha iyi sonuçlar alınması sağlanmıştır (Mejdahl ve 

Wintle, 1983). 
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1983’de Wagner ve Weiner, Demirci Höyük seramiklerinin termolüminesans 

ile tarihlendirilmesini yapmışlardır. Yıllık doz ölçümlerinde kullanılan dozimetreleri  

daha da geliştirerek arkeolojide ve jeolojide daha iyi sonuçlar alınmasını 

sağlamışlardır (Wagner ve Weiner, 1983). 

Zöller ve Wagner termolüminesans ile ilgili çalışmalar yapmıştır (Zöller ve 

Wagner, 1990). Zöller bir makalesinde Berger (1987), Packman (1989) ve 

Wintle’nin (1990) çökeller üzerine yaptığı termolüminesans çalışmalarından 

bahsetmiştir (Zöller, 1991). 

Botter Jensen ve Mejdahl termolüminesans için teknik cihazlar ve yöntemler 

üzerine çalışmalar yapmıştır (Botter Jensen ve Mejdahl, 1997). 

Duller, Kuvaterner çökellerinde termolüminesans ile tarihlendirmede yeni 

teknikler ve uygulamalar yapmıştır (Duller, 1998). 

Bailiff ve Petrov geçmişte alınan dozu belirlemek amacıyla kullanılan 

dozimetrik malzemeler içindeki kuvars minerallerinin 210°C ısıtılmasıyla 

termolüminesans tepe noktalarına bakılması ile ilgili çalışmalar yapmıştır. (Bailiff ve 

Petrov, 1999). 

Cumhur Arıkan, Limyra-Finike seramiklerinin termolüminesans ve optiksel 

uyarılmayla lüminesans yöntemleriyle tarihlendirilmiştir. Yaşları günümüzden önce 

2016 ile 2286 yıl olarak bulmuştur (C. Arıkan, 2000). 

Zeynep Atay, Karatepe seramiklerinin termolüminesans ve optiksel 

uyarılmayla lüminesans yöntemiyle tarihlendirmiştir. Tarihlendirmede kuvars katkı 

taneciği tekniğini kullanarak yaşları; 2475, 3761, 2955, ve 2120 olarak hesaplamıştır 

(Z. Atay, 2000). 

Hütt ve arkadaşları, kuvars’ın 210°C’deki termolüminesans tepe noktasını 

kullanarak Somero (Finlandiya) bölgesinde bulunan kiliseden aldıkları tuğla 

örneklerini tarihlendirmişlerdir. Yaş hesaplamasında kullanmak için iki tip 

termolüminesans dozimetre dedektöründen (Al2O3:C) faydalanarak tuğladaki ve 

bölgedeki yıllık gama doz oranını ve beta doz oranını ölçmüşlerdir. Dört örnek 

üzerinde yaptıkları çalışmalarda yaşı: 1. örnek için 586 ±44, 2.örnek için 430 ±25, 3. 

örnek için 450 ±45  ve 4. örnek için 640 ±40 yıl olarak hesaplamışlardır (Hütt ve 

arkadaşları, 2001). 
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Yim, Hong Kong uluslararası havaalanından yer kabuğu araştırmaları için 

açılan 39.52 metre derinlikteki kuyu içerisinden aldığı deniz ve karasal sedimentlerin 

termolüminesans yaşlarını ve nem içerik dağılımını hesaplamıştır. Aldığı örnekler 

için termolüminesans tarihlendirmesinde kuvars katkı taneciği tekniğini kullanmıştır. 

Örneklerden ayırdığı kuvarslardan 5 mg ağırlığında tartarak ölçümlerini yapmıştır ve 

yaşı 53 ka ile 247 ka arasında bulmuştur (Yim, 2002). 

Haustein , Orta Avrupa ve Akdeniz bölgesinden aldığı yedi arkeometalurjik 

mucur üzerine termolüminesans tarihlendirme yöntemini uygulamıştır. Elde ettiği 

termolüminesans yaşlarının referans verileri ile uygunluk içerisinde olduğunu 

göstermiştir. Tarihlendirmede kuvars katkı taneciği tekniğini kullanarak yaşları 

540±90 ile 2749±240 yıl olarak bulmuştur. (Haustein,  2003). 

Mustafa Topaksu, Kubad Abad’a ait Selçuklu seramik ve çinilerine 

termolüminesans tarihlendirme yöntemini uygulamıştır. Tarihlendirmede kuvars 

katkı taneciği tekniğini kullanarak yaşları 2417±169 , 619±43, 1329±93, 1133±79, 

670±46, 2370±165  yıl olarak bulmuştur ( M. Topaksu, 2004). 
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3. MATERYAL VE METOD 

 3.1. Materyal 

  3.1.1. Tell Atçana  

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, Amik Ovası’nda, Anadolu’da bir höyüktür. 

Yörenin tarihsel katmanlaşmasını vermesi ve Girit-Miken-Hitit kültürleriyle ilişkileri 

aydınlatması açısından önemlidir. Tell Atçana, başkenti Halpa (Halep) olan Yamhad 

krallığına bağlı yerel bir beyliğin merkeziydi. Burada Britanya Müzesi adına, Sir 

Leonard Woolley başkanlığında yapılan kazılarda (1936-1939), İ.Ö. 3400-1194 

arasında tarihlenen onyedi kültür katı saptanmıştır; İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

çalışmalar Türk arkeologlarca sürdürülmüştür.  

 
            Şekil 3.1. Tell Atçana kazı yerinin haritası (Yener, 2001) 
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Höyük özellikle saray, tapınak ve savunma yapılarıyla ilgi çekmiştir. VII. 

Katmandaki Yarim-lim sarayı (İ.Ö. 1800), düz setler üzerine kurulmuş resmi, 

yaşama ve yönetim bölümleri, çok katlılığı, kabartma tekniğinde ortostatlarla bezeli 

dışa taşkın temelleri, ahşap hatıllarla desteklenmiş kerpiç duvarlarıyla, Girit Saray 

mimarlığını andırmaktadır. Benzer yapı özellikleri IV. Katmandaki Nigmepa 

Sarayı’nda da uygulanmıştır (İ.Ö. 1500-1400). 

Kazılarda ayrıca aynı yerde üst üste yapılmış onyedi tapınak ortaya çıkarıldı. XIV. 

katmandaki en eski tapınağın planı tümüyle saptanabilmiştir. Hititler’in Halep’e 

değin indikleri dönemde yapılan III. katman tapınağında (İ.Ö.1358-1285) Hitit etkisi 

belirgindir. Boğazköy metinlerini andıran bir bilicilik yazıtı, aslan bezemeli mızrak 

ucu, Hitit mezar taşı, aslan biçiminde sütun kaideleri de bu etkiyi kanıtlayıcı 

buluntulardır. II. katmandaki tapınağın planı ötekilerden ayrılır. Burada kapılar bir 

eksen üzerinde art arda dizilir. Tell Atçana’da gömme geleneklerini aydınlatıcı 

buluntular da ortaya çıkarıldı. Kent alanı içinde, evlerin yakınında ya da altında 

mezarlar bulunmuştur.. Ölüler çoğunlukla doğrudan toprağa gömülmüştür. Yalnızca 

V. katmanda bir tabut bulunmuştur. Tell Atçana Deniz Kavimleri göçü sırasında 

yıkıma uğramıştır (İ.Ö.120). 

 

3.1.2.Termolüminesans Ölçüm Sistemi 

Fotoğrafta termolüminesans ölçüm sistemi görülmektedir. Sistem bir yüksek 

voltaj kaynağı, foto-katlandırıcı, ısı kontrol ünitesi ve bir kaydediciden oluşmaktadır. 

          Örnek foto-katlandırıcının altında bulunan tungsten teli üzerindeki bir tablaya 

yerleştirilip gerilim uygulayarak ısıtılır. Isıtılma işlemi, ısı kontrol ünitesi tarafından 

sıcaklığın lineer olarak artması sağlanarak yapılır. Sıcaklık arttıkça örnekteki 

tuzaklanmış elektronlar tuzaklardan kurtularak ışıma yaparlar. Bu ışımanın şiddeti 

çok küçük olduğundan foto-katlandırıcı tarafından mV düzeyinde kaydediciye 

aktarılır ve mV değerindeki bu sinyaller büyüklüklerine göre kaydedici tarafından 

grafiğe dönüştürülür. 
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Foto 3.1 Temolüminesans Ölçüm Sistemi. 

 

 

 

Foto 3.1 Termolüminesans Ölçüm Sistemi  

 

 3.2.Metod 

  3.2.1 Termolüminesansın prensipleri 

Termolüminesans herhangi bir radyoaktivite etkisi ile enerji depolamış kimi 

maddelerin sıcaklığının düzgün olarak yükselmesi sonucunda oluşan ışımadır. Işık 

yayılımı daha önceki radyasyona maruz kalmanın sonucudur. Daha basit bir ifadeyle  

yarı iletken ve yalıtkanlar ısıtıldığı zaman yayılan ışıktır, fakat bu ışık ısıtılarak akkor 

haline gelmiş maddeden kendiliğinden yayılan ışık değildir. Yalıtkan ve yarı iletken 

maddeler içlerinde ve çevrelerinde bulunan uranyum, toryum ve potasyum gibi 

radyo-aktif elementlerin saldığı alfa ve beta parçacıkları ile gama ışınları gibi 

radyasyonlardan enerji soğururlar ve bu enerjinin bir kısmını kristal yapılarında depo 

ederler. Enerji depolanması şu şekilde olur, madde içinden geçen radyasyon   yolu  

üzerindeki  birçok  atomla      çarpışır    bu      sırada  atomlardan   elektron kopararak 

enerji kazanırlar ve atomlardaki enerji düzeylerinden daha yüksek düzeylere çıkarlar,  
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bu elektronların az bir kısmı maddenin kristal yapısında çeşitli nedenlerle oluşan ve  

tuzak denilen  yerlere  bağlanırken , büyük  çoğunluğu  kazandığı  enerjiyi   çok  kısa  

bir  süre içinde kaybederek takrar düşük enerj düzeylerine dönerler, tuzağa bağlanan 

elektronlara ‘tuzaklanan elektronlar’ denir.  Bu  elektronlar  radyosyondan  aldıkları  

enerjinin  büyük  bir  kısmını  geri  vermediklerinden maddede enerji depolanmış 

olur. 

Materyallerin enerji depolama süresi çevre şartlarına ve tuzak özelliklerine 

bağlıdır. Birkaç dakikadan bir milyon yıla kadar elektronları tutan  tuzaklar vardır, 

normal çevre şartlarında kısa sürede boşalan tuzaklara sığ, uzun sürede boşalan 

tuzaklara derin tuzaklar denir. Tarihlemede derin tuzaklar kullanılır çünkü bu 

tuzaklar tarih boyunca kendiliklerinden boşalmadıkları (herhangi bir yangına maruz 

kalmadıkları sürece) için maddenin aldığı radyasyon miktarını tam olarak yansıtırlar, 

bu da tarihlemede sağlanması gereken temel şartlardan biridir. Elektronların 

tuzaklardan kurtulmasının diğer bir yolu maddeyi ısıtmaktır, bu yolla tuzaklardan 

kurtulan elektronlar, birer ışık taneciği (foton) salarak düşük enerji düzeylerine 

dönerler. Maddede depolanan radyasyon enerjiside böylece ışık olarak geri verilmiş 

olur, bu olaya maddenin ısıtılarak ışıma yapması anlamına gelen ‘termolüminesans’ 

denir.  Bir kristal yapıda değişik derinlikte tuzaklar vardır, bunlar genellikle birkaç 

gruba ayrılırlar, her grubun derinliğine göre bir boşalma sıcaklığı vardır. Madde sabit 

bir hızda ısıtılacak olursa tuzaklar sığlardan derinlere doğru sırayla boşalırlar; tuzak 

gruplarının boşalma sıcaklıklarına yaklaştıkça ışıma artar ve bir maksimum değer 

aldıktan sonra azalmaya başlar, bu azalma bir sonraki tuzak grubunun boşalmaya 

başladığı sıcaklığa kadar devam eder ve sonra yeniden artmaya başlar,ışımadaki bu 

artma ve azalmaları sıcaklığa karşı gösteren eğriye ‘ışıma eğrisi’ denir. 

 Bu eğrilerdeki ışıma tepeleri yani maksimumlar değişik derinlikteki tuzak 

gruplarının boşalma sıcaklıklarını göstermektedir, tuzak gruplarının birbirinden çok 

farklı derinlikte olması durumunda ışıma tepeleri belirgin bir durumda görünür. Eğer 

grupların tuzak derinliği birbirine yakınsa ışıma tepelerinde yakın sıcaklıklarda 

olacakları için birbirlerini etkilerler ve tek tek görülmeyip geniş bir eğri şeklinde 

ortaya çıkarlar. Kuvarslarda 100°C civarında elde edilen tepe, oda sıcaklığında ömrü  
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birkaç saat olan tuzakların boşalması ile oluşmaktadır, bu arada  350°C  civarındaki  

sıcaklıklarda olan tuzaklar bir milyon yıl ömre sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 3.2 TL Işıma Eğrisi (Aitken, 1985)  

 

 

Şekil 3.2. TL Işıma Eğrisi (Aitken, 1985) 

 

Doğal ışıma eğrisinde 200°C kadar termolüminesans ışıması 

gözlenmemektedir çünkü düşük sıcaklıklara karşılık gelen sığ tuzaklarda elektronun 

ömrü herhangi önemli bir elektron birikimine izin vermeyecek kadar kısadır. Doğal 

termolüminesansın bir radyoizotop kaynaktan nükleer radyasyona tutulmuş diğer bir  

örnek parçasından gelen termolüminesansa oranı 200°C civarında sıfırdan itibaren 

gittikçe artmaktadır. 300°C’den  sonra düzenli bir  plato seviyesine ulaşmaktadır. Bu 

plato, bu sıcaklık aralığında termolüminesansı oluşturan tuzakların yarı ömürlerini 

doğal termolüminesansın   birikimini sağlayan tuzakların yarı ömürlerinden çok daha  

fazla olduğunu göstermektedir. Yani burada göz önüne alınan tuzaklardan ihmal 

edilebilir kaçaklar olmaktadır.  
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Bir plato düzeyi daha başka özelliklere de sahiptir. Bunlardan biri, seramiğin 

antik dönemde ısıtılması ile tüm tuzakların yeterince boşalıp boşalmadığını 

göstermesidir. Termolüminesans gözlemlerinin bir başka özelliği ise, pürüzlü yüzey 

etkilenmelerinden kaynaklanan sahte termolüminesansdan başka gerçek radyasyonun 

oluşturduğu termolüminesansı ortaya koymasıdır. 

Beta radyasyonunu dolayısıyla elde edilen termoluminesans ışıması eğrisine 

karşılık gelen, soğurulan doz miktarı (gray olarak) ile gama radyasyonu dolayısıyla 

elde edilen (gray olarak) birbirleriyle aynıdır. Bununla beraber, doğal olarak U, Th, 

K radyoizotopları tarafından yayınlanan nükleer radyasyon alfa parçacığı içerir. 

Radyasyonun bu tipi için gray başına lüminesans diğer iki tipten daha az olup, ilgili 

minerale bağlıdır. Bunun için tekrar kalibre edilmiş radyoizotop kaynağı (genellikle 

Amerisiyum-241 veya Curium-244) kullanılır. Alfa parçacığının etkisi beta veya 

gama radyasyonuyla ilgili olarak a, b veya k değeri gibi ifade edilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil-3.3 Supralineer, lineer ve sublineer bölgelerinin gösterildiği termolüminesans eğrisi  (Aitken, 

1985). 

 

Şekil 3.3. Supralineer, lineer ve sublineer bölgelerinin gösterildiği termolüminesans 

eğrisi (Aitken, 1985) 

 

Şekilde farklı doz seviyelerinin ölçüm serilerinin gerekliliği açıkça 

görülmektedir. Eski örnek doyuma yaklaştığında üssel eğriye odaklanmasına karşın, 

genç örnek için supralineer tür bir dağılma görülmektedir.  Katkı  tanecikleri   
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tekniğinde  doğal olarak alınmış örneklerin bir kısmı farklı şekilde laboratuvar 

dozuna maruz bırakılarak ısıtma işlemi uygulanır. Bu işlemin sonucunda ışıma 

eğrileri elde edilir. Buradan eşdeğer doz (ED) için gerekli hesaplamalar yapılarak 

örneğin yaşı, eşdeğer dozun yıllık doza bölünmesi ile bulunur. 

            

                            YAŞ = Eşdeğer Doz / Yıllık Doz 

Bazı araştırmacılar bu değer için ED lineerliğinin kabülünü temel alırlar. Eğer 

doğrulama doğrusallıktan sapma kabul edilirse eskidoz için (P) terimi kullanılır.  

Kil, taş ve kayaçlarda doğal olarak varolan radyoaktif safsızlıklar, genellikle 

uranyum, toryum ve potasyum-40’dan gelmektedir. Bu maddeler yaklaşık olarak 

yıllık doza eşit oranda katkıda bulunurlar. Buna ek olarak Rubidyum – 87 ve kozmik 

ışınların da yıllık doza küçük katkıları vardır. Radyoaktif safsızlıklar tarafından 

yayılan ışımalar alfa parçacığı, beta parçacığı ve gama ışıması içerir. Bu parçacıklar 

ve γ ışını sırasıyla 0.02 mm, 2 mm ve 20 cm düzeyinde menzil uzaklıklarına 

sahiptirler. Bu yüzden yaklaşık 10 mm’den daha kalın bir örnek için yıllık doz alfa 

ve beta parçacıklarının  hakim  olduğu bir iç  bileşeni içerir.  Aynı zamanda  bir dış   

bileşen  olan  gama  ışınları  ve  kozmik  ışınla  gömülü  toprak  ya da  kayanın  20-

30 cm etrafında çevrelenirler. Dış bileşenin ilgili boyutu ve burada onu doğru 

değerlendirmenin bir önemi de koşullara bağlıdır. Örneğin, seramikler için bu değer 

%20 kadar küçük olabilir fakat radyoaktivite düzeyi düşük olan değişik yanmış 

çakmak taşlarında ise bu değer %80 kadar büyük olabilir. 

Yıllık doz miktarını bulmak için örneğin bulunduğu toprağın içeriği uranyum, 

toryum, potasyum değerlerinin belirlenmesi gereklidir. Yıllık dozun bulunmasında 

Flemen fotometresi, alfa sayıcısı, beta sayıcısı ve gamaspektrometresinden 

yararlanılır. Ayrıca nükleer zararları da birlikte ölçebilen fosforlu lüminesans 

dozimetreleri de geliştirilmiştir. Uygun dozimetreler kazı alanları içerisinde yaklaşık 

bir yıl süre kadar toprak içerisine gömülü bırakılırlar. Yıllık doz ölçümüne ilişkin 

çevre şartları da hesaplamalarda göz önünde bulundurulmalıdır. Bünyesindeki su 

miktarı uzaklaştırılarak kurutulmuş bir topraktan hesaplanan yıllık doz ölçüm 

değerleri, bünyesinde su içeren toprak ölçülmüş olan değerden daha küçüktür. Su 

içeriğinin yanında diğer etkenler ise bu ölçümleri etkileyen iklim değişiklikleri ve  
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insan etkileridir. Bu etkenlerin yıllık doz ölçümlerini %10-20 kadar azalttığı kabul 

edilmektedir (Aitken 1985).        

 

 3.2.2.Termolüminesans Tarihlendirme Yöntemi 

Termolüminesans bir ışıma biçimidir. Termolüminesans ile tarihlendirme 

yönteminin bazı kriterleri vardır: 

a) Radyasyon dozuna göre termolüminesans artışı lineer olmalıdır. 

b) Bir yıl içindeki doz emilimi sabit olmalıdır. Böylece ölçülen ışıma, örneğin 

eski çağlardan bugüne aldığı toplam radyasyon dozudur. 

c) Örnek eski dönemdeki son ısıtılmasından sonra yüksek ısı etkisinde 

kalmamış olmalıdır. Bir başka deyişle materyal bir arkeolojik veya jeolojik 

olayla ilgili olan sıfırlanma mekanizmasına sahip olmalıdır. Seramik 

üretimi sırasında, uygulanan ısıtma sonucunda tuzaklanmış elektronlar 

serbest bırakılır (Aitken 1990). 

 

3.2.2.1.Doğal Doz 

  Maddenin tarihi boyunca doğal çevresinden soğurduğu toplam radyasyon 

miktarıdır. Başka bir tanımla maddenin en son ısıtıldığı tarihten bu yana biriktirdiği 

radyasyon miktarıdır. Isının fonksiyonuyla foton yayılımı yoğunluğunu gösteren 

grafiğe ‘ışıma eğrisi’ denir. Termolüminesans yayılımının yoğunluğu tuzaklardan 

salınan elektron sayısı ile orantılıdır. Farklı tuzak derinlikleri doğal olarak farklı 

sıcaklıklarda boşalırlar. Sıcaklık yükseldikçe belirli enerji derinliklerindeki 

tuzaklardan salınan elektron oranı da maksimuma yükselir. Bu durum ışıma tepesini 

gösterir. Bütün tuzaklar boşaldığında sıfıra düşer. Doğal ışıma eğrisinde düşük 

sıcaklıklardaki tepeler normal çevre sıcaklığında kendiliğinden kaybolduğu için 

sadece yüksek sıcaklıklarda ışıma gözlenir. Çalışılan örneğin ışıma eğrisi bütün 

tepelerin kombinasyonunu oluşturur. 

Termolüminesans ölçümlerinde 150°C civarında gözlenen ışıma yayılımı, 

birçok tuzağın normal sıcaklıkta çok kısa yarı ömre sahip olduğunu gösterir. Bu 

tuzaklarda yer alan elektronlar uzun süre burada kalamazlar. Bununla birlikte 300C°  
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üzerinde yayılan ışık daha derin tuzaklardan salınan elektronlar nedeniyledir. Bu 

tuzakların bozulma yarı ömrünün 105’den 107 yıla kadar değiştiği bulunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.4 E ve T ile elektronların yarı ömür değişimleri (McKeever, 1985). 

 

Tablodaki ilk iki sütun sadece tuzak derinliğindeki değişim miktarı ile yarı 

ömrün nasıl değiştiğini gösterirken diğer iki sütun 1.7 eV’lik eşit derinlikteki 

tuzaklanmış elektronlar için sıcaklığa göre yarı ömrün değişme miktarını 

göstermektedir (McKeever, 1985). 
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Şekil 3.5 Termolüminesans ışıma eğrileri (Türetken, 1984).  

a) Doğal ışıma eğrisi. 

b) Yapay ışıma eğrisi. 

c) Kara cisim ışıması. 

 

Şekil 3.5’de görülen ‘a’ eğrisi doğal ışıma eğrisidir. Aynı örnek tekrar 

ölçüldüğünde ortaya çıkan eğri ‘c’ eğrisidir ki buna ‘Kara Cisim Işıması’ denir. Aynı 

örnekten alınan başka bir parçayı laboratuvar şartlarında belirli sürelerle beta kaynağı 

ile radyasyona tuttuktan sonra yapılan ölçümlerde alınan eğrilere de ‘Yapay Işıma 

Eğrileri’ denir. Yapay ışıma eğrileri şekilde ‘b’ eğrisi ile gösterilmiştir. 

Doğal ışıma eğrisinde yayılan termolüminesanstır, bu çömlek içinde yer alan 

minerallerden temel olarak kuvars ve feldispat taneciklerinden gelir. Elde edilen 

doğal ve yapay ışıma eğrilerinde bu tepelerin altında kalan alanlar saptanarak verilen 

radyasyon dozu ile karşılaştırılır. Bunun için elde edilen eğrilerin hepsi üst üste  
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bindirilerek bakılması gereken, zaman içinde değişime ve bozunmaya uğramamış 

tepe bulunur. Buna plato testi denir. Bu aralığın doğru tespiti çok önemlidir. 

Bu aralık altında kalan alanlar hesaplanarak kalibrasyon eğrisi elde edilir. 

Kalibrasyon eğrisi yardımı ile eşdeğer doz miktarı bulunur (Şekil 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 3.6 Eşdeğer Doz Grafikleri (Türetken, 1984). 

              L: Laboratuvar Dozu. 

 

 

 

Şekil 3.6 Eşdeğer Doz Grafikleri (Türetken, 1984) 

              L  : Laboratuvar Dozu 

              ED: Eşdeğer Doz 

              D: Doğal Doz 
.             

Termolüminesans, kuvars gibi geçirgen bir kristalin ve kalsitin iyonize 

edebilen radyasyon etkisinden sonra ısıtıldıkları zaman dışarıya verdiği ışıktır. 

Radyasyon etkisinde kalındığı sırada serbest elektronlar ve boşluklar oluşur. Bu 

yüklerin çoğu kristal yapı içindeki kusurlu bölgelerde yer alan tuzaklara yakalanırlar. 

Derin tuzaklarda tutulan elektronlar bize örneğin yaşını saptamada yardımcı olurlar. 

Örnek ısıtıldığında bu tuzaklardaki elektronlar serbest bırakılır ve bir 

termolüminesans sinyali meydana getirirler. Oluşan bu sinyal, laboratuvarda yapay 

radyasyon sonucu oluşan termolüminesans sinyali ile karşılaştırılır. Buradan  
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geçmişte etkisi altında kalınan radyasyon miktarı belirlenir. Bu bize eşdeğer 

radyasyon dozunu verir ve eşdeğer radyasyon dozu ∆ ile gösterilir (Aitken, 1981).  

 

3.2.2.2. Çevre Dozu (Yıllık Doz) 

Seramik, içinde iyonize olabilen radyasyon enerjisi depolar. Bu enerjinin 

depolanmasında katkısı olan kaynaklar şunlardır:  

a) Kozmik Işınlar:  Kozmik ışınlardan yeryüzüne gelen doz miktarının 

seramik içine depolanan enerjiye katkısı oldukça azdır. Bu katkı yılda 15-18 mrad 

civarındadır.    

b) Çevre toprağındaki (seramiğin alındığı yerin çevresindeki toprak) U, Th, 

K’dan gelen α, β parçacıkları ve γ ışınları: Çevre toprağından gelen radyasyon 

toprakta bulunan  

U,Th,K gibi radyoaktif izotopların bozunmasından ileri gelir. Bu radyoaktif  

bozunma sırasında açığa çıkan α ve β parçacıklarının ve γ ışınlarının  seramik içinde 

enerji birikimine katkısı vardır. U ve Th’un radyoaktif parçalanmaları sonucu α, β 

parçacıkları ve γ ışınları çıkar. K’dan ise sadece β parçacıkları ve γ ışınları 

çıkmaktadır. α parçacıklarının menzilleri 20 mikron kalınlığındaki bir bölgede etkin 

olurlar. β  parçacıklarının menzili ise 1-2 mm civarındadır. Bunlarda seramiğin dış 

yüzeyinin 2mm kalınlığındaki bölgesinde enerji depolarlar. γ ışınları ise 30 cm’lik 

bir menzile sahiptirler. Bir seramiğin kalınlığı 1-2 cm civarında olacağı için çevre 

toprağından gelen tüm γ ışınları seramiğin her yerinde etkin olacaktır. γ ışınlarının 

seramiği kaplayan 30 cm yarıçapındaki toprak küresinde bulunan U,Th.K’dan geldiği 

düşünülebilir. Bu bilgilerden yararlanarak çevre toprağından gelen α ve β 

parçacıklarının seramik içinde depolanan enerjiye katkısı seramiğin dış yüzeyinin 2 

mm kalınlıktaki kısmı kazınarak giderilebilir. Böylece biriken enerjiye sadece                                                

çevre toprağından gelen γ ışınlarının katkısı önemli olur. Seramiğin içinde γ 

ışınlarıtarafından depo edilen enerjinin bulunması gerekir. Bu nedenle yapılan 

kazıların özellikle yapısal farklılık gösteren katlarına termolüminesans verimi yüksek 

dozimetreler yerleştirilir. Dozimetre yerleştirilen katlardan alınan toprak örneğinin 

U,Th,ve K miktarları bulunabilir. Ancak yıllık doz miktarının en gerçekçi değeri 

dozimetreler sayesinde elde edilmektedir.  
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c) Seramiğin kendi içindeki U, Th, K’dan gelen α ,β, γ ışınları:  

Seramiğin kendi içindeki U, Th, K’dan gelen radyasyon bileşeni sadece β 

parçacıklarından oluşmuştur. Seramiğin kalınlığı 1-2 cm civarında olacağı için γ 

ışınlarının burada bırakacağı enerji ihmal edilebilecek kadar az olacaktır. α 

parçacıklarının ise seramik içinde menzili 20 mikron olup kuvars katkı tanecikleri 

yöntemiyle katkı ortadan kaldırılır. Böylece seramik içindeki U, Th ve K’dan çıkan β 

parçacıklarının depoladığı enerji yıllık doz miktarının ölçüsünü bulmada yardımcı 

olacaktır. Seramik içindeki U,Th ve K’dan gelen β  parçacıkları dozunu hesaplamak 

için şu işlemler yapılır: Önce kazıdan çıkarılan örneğin bir miktarı tartılır. Daha 

sonra fırında kurutularak tekrar tartılır. Bulunan değerlerden o örneğin % nemlilik 

(Fw) miktarı hesaplanır. Daha sonra aynı örnek su içinde kırkbeş dakika kadar 

tutulup tekrar tartılır örneğin aldığı su miktarı %(Fs) olarak hesaplanır. Bu örnek 

kurutulup havanda ezilir ve yüzelli mikron büyüklüğünde elekten geçirilerek bu 

boyuttan daha küçük taneler elde edilir. Elde edilen tanelerin içindeki U ve Th 

miktarları örneğin içindeki  α’ların ve çiftlerin (elektron pozitron) ZnS sintülatör 

sayıcıda sayılmasıyla hesaplanır.                      

Th’dan gelen α’ların miktarları aşağıdaki formülde hesaplanır. 

αTh=33.G-1/10 αT  

          G = çift sayısı (103 sn) 

 αT=k sn’de çalınan toplam  α sayısı  

U’dan gelen α’ların miktarı 

αU= αT ±TH 

    

Uranyum Toryum’dan gelen toplam β dozu 

          βTh= 5,77. αThβU= 8,6. αU 

 

β=8,6 αU +5,77 αTh       

 

βW =β / c1 +1,25. fW. fs.10-4 

  

Yıllık Doz= βW. βk +çevre dozu 
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Seramik içinde U ve Th’dan gelen toplam β dozunun hesaplanması için nem  

içeriğinin etkisini de hesaba katmak gerekir.  

Yıllık toplam doz miktarının bulunması için potasyumdan gelen β dozunu 

bilmek gerekir. Bunun için örnek içindeki potasyum miktarı hesaplanmalıdır. Örnek 

içinde yüzde olarak hesaplanan eşitlikte yerine konarak, potasyumdan gelen toplam β 

dozu hesaplanır. 

 

3.2.2.3. Örnek Toplama Aşamasında Dikkat Edilecek Konular 

Doğru ve güvenilir termolüminesans tarihlemesi için örnekleme aşamasında 

laboratuvar bilimciler ve arkeologlar arasında işbirliği şarttır. En ideali bu aşamada 

bilim adamının kazı alanında olmasıdır. Eğer bu olası değilse arkeolog ihtiyaçlar 

konusunda yeterince bilgi sahibi olmalıdır. Örneklemede genel olarak amaç her  

arkeolojik seviyeden 6-12 örnek toplamaktır, örnek çeşitliliği bir avantajdır. Bu 

örneklerin bir kısmı ön denemeler sonunda kullanılmayabilir. Kabul edilebilir asgari 

örnek boyu 1 cm incelik ve 3 cm boydur. Ayrıca her örneği çeviren kayaç ve toprak 

örnekleri alınmalıdır. Bu çevre yaklaşık 30 cm civarında bir aralıktır.                              

Ortalama bir bardak kadar toprak örneğine ihtiyaç duyulur. Eğer toprağın tekdüze bir 

yapısı yoksa örneğin etrafındaki 30 cm çapındaki bölgede bulunan taş, duvar veya 

toprak cinsi değişimleri not edilmelidir. Çömlek parçaları toprak yüzeyinden en az 

30 cm derinlikten seçilmelidir.  
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Şekil 3.7. Tarihlendirme için, örneğin toprak içerisinden alınabileceği elverişli ve 

elverişsiz kısımlar. (Aitken, 1981)  

 

Örnekler toplandıktan sonra güneş altında bırakılmamalıdır bu nedenle 

çömlek parçaları yıkanmadan hemen ışığı geçirmeyen  başka bir siyah torba içerisine 

konularak ışığın geçmesi engellenmelidir.  

 

3.2.2.4. Alfa Sayımı ve Beta Analizi 

Örnek içinden gelen betaları hesaplamak için hazırlanmış olan örneklerden 2 gr 

kadar tartılıp α sayıcısının algılayıcısı içine yerleştirilir. Alfa sayıcısından saat başları 

toplam ve çift sayım değerleri alınır. Buradan gerekli hesaplamalar yapılarak gerçek 

çift sayım değeri bulunur. 

 

 Gerçek Çift = (Çift Sayım) - (Toplam Sayım)2 x 0.23x10-3 

 

eşitliği ile bulunur. Buradan da 

 

     αTh = 33x Gerçek Çift Sayım – 1/10x (Toplam Sayım) 

ve 

     αU = Toplam Sayım – αTh 

eşitliklerinden αTh ve αU değerleri hesaplanır. 
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Bundan sonra, 

     β = αTh x 5.77+ αU x 8.60 

eşitliğinden β değeri hesaplanır. 

     βnet değeri daha sonra nemlilik, kuruluk (fw-fs) ve potasyum analizlerinin sonucu 

bulunan değerler aşağıdaki eşitlikte yerine konularak  

 

    βNET = β /1 + 1.25 (%fw x %fs) x10-5 

 

eşitliği elde edilir.   

 

3.2.2.5. Nemlilik Oranının Belirlenmesi 

Örneklerden bir miktar alınıp tartılarak (N) normal ağırlık değeri bulunur. 

Ölçülen örnekler petri kutusu içerisine yerleştirilen filtre kağıdı üzerine konur, bu 

arada filtre kağıtlarının yaş ve kuru ağırlıkları not edilir. Petri kutusu içerisinde 

bulunan örneklerin üzeri su ile doldurularak bir gece bekletilir. Bir gece bekleyen 

örnekler filtre kağıdı ile birlikte tartılıp daha önce not edilmiş yaş filtre kağıdı 

ağırlığından çıkarılarak (Y) yaş örnek ağırlığı bulunur.                           

Bu yaş örnekler daha sonra  53ºC’de etüv içerisinde kurutulur. Kuruyan 

örnekler tartılarak daha önce not edilmiş olan kuru filtre kağıdı ağırlığından 

çıkarılarak (K) kuru örnek ağırlığı bulunur. Elde edilen bu değerler  

 

                  %fw = 100 (N-K)/N 

 

                 %fs = 100 (Y-K)/K 

 

eşitliklerinden faydalanarak % fw ve % fs değerlerinin hesabında kullanılır. 

3.2.2.6. Potasyum Analizi 

  Teflon tüpler önceden reçineden geçirilmiş saf su ile iyice yıkanır. Elenmiş 

olan örneklerden 100 mg tartılıp teflon tüp içerisine konur. Daha sonra (30 ml  HCl+ 

70 ml HClO4 ) asidi karışımından 2 ml kadar alınarak örnekler üzerine dökülür.  

Örnekler daha sonra 100ºC’deki kum banyosu içerisinde 5-6 saat kadar bekletilir. Bu  
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süre sonunda çözünen örnekler  filtre kağıdından geçirilip süzüldükten sonra üzerleri 

saf su ile tamamlanır. Diğer bir taraftan ise 2.54 gr K alınarak alev fotometresi 

aletinde karşılaştırılarak % K miktarları, 

 

    βK = (%K x 0.85 x 0.86 )/ (1+1.25 x %fw x %fs x 10-4)  

eşitliği ile bulunur. 

                             

Kozmik ışınlardan yeryüzüne ulaşan radyasyon miktarı yılda 15-18 mrad 

civarında bulunduğundan bu değer yıllık doz hesaplamasında istenildiğinde göz ardı 

edilebilir. Yıllık doz ise 

 

                Yıllık Doz = βnet  + βK + çevre dozu 

eşitliğinden hesaplanır. 

 

3.2.2.7. Kuvars Katkı Tanecikleri Yöntemi 

Bu yöntem Fleming (1970) tarafından geliştirilmiştir. Amaç, kil kaynağı 

içerisinde bulunan 50-150 mikron büyüklüğündeki kuvars parçacıklarını ayırmaktır. 

Örneklerin yüzeyi 1-2 milimetre kadar temizlenip ‘V’ şeklindeki levha arasında 

kırılarak küçük parçalara ayrılır. Bu parçalar 85-150 meşlik elekten geçirilir ve arada 

kalan elenmiş örnekler alınır. Elde edilen bu örnekler %10’luk HCl içerisinde bir 

gece bekletilir üstteki berrak sıvı dökülür ve kalıntı asitten arındırılabilmesi için 5-6 

kez saf su ile iyice yıkanır. Yıkanan örnekler 53ºC’de etüv içerisinde bir gece 

bekletilerek kurutulur. Kuruyan örnekler düz bir yere yayılarak içerisindeki demirli 

mineraller mıknatıs yardımıyla alınır. Demiri alınmış bu örnekler 1N’lik HF 

içerisinde 4 saat bekletilir. Bekleme süresinin sonunda asitten arıtılmak amacıyla 5-6 

kez saf su ile yıkanarak 53ºC etüv içerisinde bir gece bekletilir. Daha sonra kuruyan 

örneklerin termolüminesans ölçümleri yapılarak ışıma eğrilerine bakılır. 

                            

 3.2.2.8. İnce Tanecik Yöntemi 

Bu teknikle parçacık büyüklüğü 2-8 µ olan örnekler elde edebilmek için ilk 

olarak örneklerin üstü 2 mm kadar kazınır. Bu amaçla, bir eğe yardımıyla çömlek  
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yüzeyinden üst kısım alınır. Bunun sebebi ışık alan kısımdan, içerideki hiç ışık 

almamış bölgeye ulaşmaktır.  

Daha sonra ;50 ml HCl  (hidroklorik asit) + 50 ml CH3COOH (asetik asit) + 

50 ml H2O (su) çözeltisi alınır. Örnekler bu çözelti içine konup ultrasonik banyoda 

10 dakika bekletilir. Bu çözelti içinde bekletmenin sebebi çömleği oluşturan 

maddeler içindeki karbonat, kireç ve organik bileşikleri uzaklaştırmak amaçlıdır. On 

dakika sonunda bu çözelti dökülüp yerine HCl konup beş dakika  daha ultrasonik 

banyoda bekletilir. Bu süre sonunda üzerindeki asidin gitmesi için en az üç kere saf 

su ile ultrasonik banyoda yıkanır ve kuruması için bir gece 50ºC etüvde bırakılır 

(Fleming, 1979).  

Kuruyan örnekler V şeklindeki alüminyum levhalar arasında mengenede, 

kristalleri kırılmadan parçalanır, küçük parçalara ayrılan bu örnekler beherler içine 

konur. Üzerine %1’lik asetik asit ilave edilir ve üç dakika ultrasonik banyoda 

bekletilir. Üç dakika sonunda beherin üzerinde kalan kısım santrifuj aletinin dört 

tüpüne bölüştürülür. Üç dakika boyunca 3500 dak/ devirde santrifuj aleti çalıştırılır. 

Bu süre sonunda üstte kalan sıvı dökülür ve dipte kalan çökelti asitten arınıncaya 

kadar yaklaşık dört kez saf su ile üçer dakika santrifüjde yıkanır. Sonuçta dipte kalan                            

tanecikler aseton ile çözdürülüp bir behere toplanır ve 50ºC etüvde bir gece 

kurumaya bırakılır. Kuruyan örnek miktarı yaklaşık 2 gram oluncaya kadar bu işleme 

devam edilir. Örnekler 2 grama ulaştığında çalışılmaya hazır hale gelmiş 

durumdadır. İnce tanecik çalışmak için, hazırlanan örneklerden iki büyük tüpe birer 

gram tartılır. Tüplerin üzerine aseton ilave edilir ve iyice çalkalınır. Tüpler ultrasonik 

banyoda 60 saniye bekletilir. Banyodan çıkarılan örnekler iki dakika beklemeye 

alınır. İki dakika sonunda tüplerin üzerinde kalan kısım başka iki tüpe alınır ve 20 

dakika bu şekilde beklenir. Yirmi dakika sonunda üstte kalan aseton boşaltılır. Eğer 

altta kalan tanecik miktarı yeterli değilse, işlem tanecik miktarı yeterli görülünceye 

kadar tekrar edilir. Yeterli miktara ulaşan tanecikler üzerine tekrar aseton konur ve 

eşit bir şekilde alüminyum diskler üzerine dağılmaları için eppendorf aleti ile, 

içlerine bir cm çapında alüminyum diskler yerleştirilmiş küçük tüpler içine 

bölüştürülür. Bu tüpler içindeki taneciklerin kuruması için bir gece 50ºC etüvde 

bekletilir. Kuruyan diskler, üzerlerinde yaklaşık olarak birkaç miligram örnek taşır. 
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3.2.2.9. İç Dozun (Eşdeğer Doz) Hesaplanması 

 Paleodoz (Arkeolojik doz)’un varlığını anlamak için bir kuvars parçacığının 

doğrudan doğal termolüminesans ışımasını elde etmek ve sonra bir radyoizotop 

kaynaktan (Stronsiyum-90, Seziyum-137, Kobalt-60 vb.) yayılan, bilinen bir 

radyoaktif doz miktarı ile örneği radyasyona tutarak, aynı örnekten elde edilen yapay 

termolüminesans ışıması ile karşılaştırmak gerekir (Aitken, 1974).  Her ne kadar bu 

işlem genellikle yaklaşık bir değer verse de örneğin duyarlılığı ısıya maruz kaldığı 

süre boyunca değişecektir. Örneğin duyarlılığındaki bu değişim bütün örneklerde 

ortaya çıkar ve yapay doz metodunun kullanılmasını zorunlu kılar. Yapay doz 

metodundaki bütün ölçümler çok sayıda örnek üzerinde (genellikle beş miligram 

civarında) yapılır. Bu örnekler aynı örneğin parçaları olup bir kısmı doğal 

termolüminesansı ölçmede diğerleri ise yapay termolüminesansı ölçmede kullanılır. 

Belli bir parçacık için ölçme yapıldıktan sonra termolüminesans yoğunluğu Şekil 

3.8’de görüldüğü gibi bulunarak eşdeğer doz (Q) değeri elde edilir. Elde edilen bu Q 

değeri paleodoza eşit olmak zorunda değildir. Burada doza bağlı termolüminesans 

supralineerdir. Bu bize ilk doz verildikten sonra uyarılmış örnekten elde edilen 

termolüminesans ışımasını yani ikinci büyüme karakteristiğini (I) verir (Şekil 3.9). 

Şekil 3.6’de görülen I ile işaretli ara kesit için paleodoz miktarı (Q + I) şeklinde 

bulunur. Şekil 3.8’de eşdeğer dozun bulunmasına yardımcı olan Q ara kesiti, Şekil 

3.9’da ise I ara kesitinin belirlenmesini sağlayan grafikler görülmektedir. Genellikle 

paleodoz değerleri her biri 25ºC ısı aralıkları içinde elde edilmiştir. Böylece paleodoz 

değerleri her bir bölge için elde edilebilir. Bu elde edilen ışıma değerleri ile her 

sıcaklığa karşılık gelen paleodoz değerleri plato testi uygulanarak istenilen  eşdeğer 

doz elde edilir.  

Kuvarslardan elde edilen ışıma eğrileri genellikle 325ºC veya 375ºC 

civarında birer tepe verirler. Ya da her iki tepenin bir kombinasyonu olarak 

görülebilir (Aitken, 1985). 
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Şekil 3.8 Eşdeğer doz Q ara kesitinin belirlenmesi (Aitken, 1985). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Şekil 3.9 Eşdeğer doz I arakesitinin belirlenmesi (Aitken, 1985). 
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4.ARAŞTIRMA BULGULARI   

4.1. TL Tarihlendirme Sonuçları  

 4.1.1. Eşdeğer Doz (Arkeolojik Doz) Sonuçları 

 Termoluminesans yaş eşitliğinin bir bileşeni olan Eşdeğer Doz (Arkeolojik 

Doz) hesaplaması için örnekler kuvars katkı taneciği tekniği ile hazırlanmıştır. 

Hazırlanan örneklerin doğal ışımasını bulmak için 5 mg tartılarak aluminyum diskler 

içerisine homojen olarak dağıtılmış ve termolüminesans aleti kullanılarak doğal 

ışıma eğrilerine bakılmıştır. Doğal ışıma eğrisini, laboratuar numarası 1B ve 3C 

numaralı örnekler vermiştir. Daha sonra bu örnekler laboratuar ortamında 90Sr β 

kaynağı kullanılarak çeşitli sürelerde radyasyona tutulmuştur. Elde edilen uygun 

termolüminesans tepe noktaları, 255ºC sıcaklıkta  alınarak Eşdeğer Doz 

hesaplanmıştır. Eşdeğer doz sonuçları Tablo 4.1’de verilmiştir.  

                                 
Kazı Alanındaki 

No 

Lab 

No Eşdeğer Doz (rad) 

44-69/03-2010 1B 761 

45-71/03-3002 3C 882 

                                   

Tablo 4.1 Eşdeğer Doz Sonuçları  
 

4.1.2. Yıllık Doz Sonuçları 

Yıllık doz hesabında aşağıdaki parametreler kullanılır. 

  Yıllık Doz (D) = Dα + Dβ + Dγ + Dkoz 

               

 Burada, 

 

       Dα  α - parçacıklarından gelen doz miktarı 

             Dβ  β - parçacıklarından gelen doz miktarı 

             Dγ Çevre Dozu 

             Dkoz  Kozmik ışınlardan gelen radyasyon miktarıdır. 
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Yıllık Doz hesaplamasında kozmik ışınlardan gelen radyasyon miktarı (Dkoz), 

gömdüğümüz dozimetreden elde ettiğimiz dozun içinde kozmik doz da olduğu için 

ihmal edilebilir. Bu tez çalışmasında da kozmik ışınlardan gelen radyasyon miktarı 

ihmal edilmiştir. Çevre Dozu ölçümü, kazı alanına yerleştirilen γ’ya duyarlı α- 

Al2O3:C termolüminesans dozimetresi ile gerçekleştirilmiştir. Çevre dozu miktarı, 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda bulunan 60Co γ-kaynağı kullanılarak 30 mrad 

olarak bulunmuştur.  

Yıllık toplam doz miktarının bulunması için potasyumdan gelen β dozunu bilmek 

gerekir. Bunun için örnek içindeki potasyum miktarı hesaplanmalıdır. Örnek içinde 

yüzde olarak hesaplanan eşitlikte yerine konarak, potasyumdan gelen toplam β dozu 

hesaplanır.  
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu tez çalışmasında, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde bulunan Tell Atçana 

Höyüğü’nden alınan seramik örnekleri tarihlendirilmiştir. Arkeolojik materyallerin  

tarihlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan termolüminesans yöntemi ile Tell 

Atçana kazı alanından alınan seramiklerin yaşları tayin edilmiştir. Tarihlendirme 

sırasında, yaş eşitliğinin bir bileşeni olan Eşdeğer doz (Arkeolojik doz) kuvars katkı 

taneciği yöntemi ile örneklerden ayrılan kuvars minerallerinin 225°C ile 280°C 

arasında vermiş oldukları ışımaların tepe noktaları kullanılarak hesaplanmıştır. Yaş 

eşitliğinin bir diğer bileşeni olan Yıllık Doz, Uranyum, Toryum, ve Potasyum 

radyoaktif elementlerinin yaymış olduğu α, β parçacıkları ve γ ışınlarından 

kaynaklanan doz bileşenlerinin bulunması ile hesaplanmıştır. γ ışınlarının yaymış 

olduğu radyasyon dozu, Tell Atçana Höyüğü kazı bölgesine yerleştirilen α-Al2O3:C 

termolüminesans dozimetresi yardımı ile belirlenmiştir. Eşdeğer dozu, yıllık doza 

bölmek suretiyle, seramiklerin yaşları bulunmuştur. Örneklerin yaşları 1B için M.Ö. 

1453, 3C için M.Ö. 1482 olarak bulunmuştur. Bu yaşlar Tell Atçana höyüğünün ilgili 

açmaları için beklenen dönem olan Geç Tunç Çağı dönemine uymaktadır.  
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