
Ankara Üniversitesi Tarihlendirme Araştırma Laboratuvarı 

Tarihlendirme Talep Formu

Gönderenle İlgili Bilgi 
Ad Soyad _______________________________________________________________ 
Addres ___________________________________________________________________________ 
E-mail _______________________________________________ 
Telefon                          
Proje Tanımı          ______________________________________________________________ 
 

Ortaklık (proje, makale,vb.)            Evet            Hayır 
Artan numunelerin laboratuvarda araştırılmalarda kullanılmasına izin veriyorum.               Evet    Hayır 

Yorum 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Örnekle ilgili bilgiler 
Numune no   ___________________ 
Yer  ___________________________  Kristal Yapı  __________________ 
Mevki  ____________________________ Enlem     __________________ 
Deniz Seviyesinden Yük. (m)  _________________     Boylam      _________________ 
Yüzeyden derinlik (m)    ____________                            Alınma Tarihi  ______________ 
 
Numunenin Tipi
   aeolian               kumul                nehir,göl çökel       buzul                   fay hattı    marine 
    diğer, lütfen tanımlayınız  _____________________________________________________________ 
 
Beklenen Yaş  
   <1 ka 1-10 ka 10-30 ka 30-100 ka   100-200 ka >200 ka  
  Fikrim yok, lütfen yorumlayınız  ___________________________________________________________ 
 

Numunenin alındığı noktadaki zeminin jeolojik yapısı (Yaklaşık 30-40 cm çapındaki bölge için):______________ 
___________________________________________________________________________________________   
Numunenin içerisinde olması muhtemel organik veya inorganik kökenli maddeler:____________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Numune gün ışığına maruz kaldı mı?           Evet                  Hayır
Numune ve alındığı çevre ile ilgili ek bilgiler (nem durumu vb.): ________________________________

Kullanılması istenen teknik  (!Tekniklerin hangi örneklerde kullanılabilir olduğu  sitede detaylı olarak anlatılmıştır.Bu konuda iletişime geçiniz)  
     OSL               TL                 ESR 
                  

 

Numunenin yerinden alındığı tarih ve bugüne kadar muhafaza edildiği ortam:___________________

Numunenin cinsi                    Jeolojik                          Arkeolojik                        Antropolojik 

_______________________ 

Numunenin alınma şekli  ( Kazı,…vb)  :____________________________________   

Not 1: ESR,TL ve OSL teknikleri ile tarihlendirilecek numune toz haline getirilerek incelenebilmektir. Bu nedenle numune üzerinde fiziksel (mekanik) ve kimyasal işlem yapılacaktır.
Not 2: Sistemli bir biçimde jeolog, arkeolog veya antrapolog tarafından alınmayan örneklerin tarihlendirilmesi yapılamaz. 

İletişim:    Doç.Dr. Niyazi MERİÇ e-mail: meric@ankara.edu.tr                          Eren ŞAHİNER e-mail: erenshnr@gmail.com

Diğer Bilgiler ve Yorumlar:
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