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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dünya pazarında popüler ve hızlı büyüyen teknolojiler arasında yer alan sensör 
teknolojisi göz önüne alındığında, bu projede tasarım aşamasından üretim aşamasına 
kadar olan sürecin tamamının milli kaynaklarımız ile desteklendiği yerli bir sensörün 
insanlık yararına hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda ilk olarak, ülkemizde kullanılan neredeyse tamamı ithal 
ticari yüzey baskılı elektrotlar (Şekil 1a) için maliyeti düşük, tekrarlanabilirliği yüksek, 
seri üretime uygun ve masa tipi/el tipi tüm ticari elektrokimyasal analiz cihazlarına 
uygun alternatif yeni bir yüzey baskılı elektrot (Şekil 1b, 1c) takımımızca tasarlanmıştır. 

 
Şekil 1. (a) İthal ticari yüzey baskılı elektrot örnekleri, (b) Proje ekibimiz tarafından tasarlanan 
yerli yüzey baskılı elektrot, (c) Proje ekibimiz tarafından tasarlanan yerli yüzey baskılı 
elektrodun ticari bağlantı aparatı ve elektrokimyasal analiz cihazı ile uyumu. 

 

Daha sonra, bu elektrodun yüzeyi takımımız tarafından sentezlenen grafitik 
karbon nitrür (g-C3N4), Fe3O4 ve platin (Pt) nanopartikülleri ile modifiye edilerek bir 
elektrokimyasal sensör hazırlanmıştır. Hazırlanan sensör ile yağ ve yağ içeren gıda 
ürünlerinde bir gıda katkı maddesi olarak kullanılan ve insan sağlığı açısından 
potansiyel riskleri mevcut olan (Schilderman et al., 1995) bütil hidroksianisol (BHA)’ün 
elektrokimyasal tayini gerçekleştirilmiştir (Şekil 2). 

 
Şekil 2. Proje ekibimiz tarafından tasarlanan yerli yüzey baskılı elektrodun modifikasyonu ve 
BHA tayinine ilişkin şematik bir gösterim. 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması 

 Sunmuş olduğumuz bu projede çözüm üretilmesi gereken problemleri ele 
aldığımızda 2 farklı başlık altında incelenmenin daha doğru olduğunu düşünerek, ilgili 
bölümü yüzey baskılı elektrot tasarım ve üretimi ve BHA analizi için sensör 
geliştirilmesi başlıkları altında açıkladık. 

 2.1. Yüzey Baskılı Elektrot Tasarımı ve Üretimi 

Elektrokimyasal sensör çalışmalarında kullanılan birbirinden bağımsız 3 
elektrotlu sistemler yerine, günümüzde referans, çalışma ve karşıt elektrotları aynı 
platform üzerinde toplayan yeni nesil çeşitli kombine elektrot tasarımlarından 
faydalanılmaktadır. Ayrıca, bu tür yeni nesil elektrotlardan yola çıkılarak günümüzde 
diyabetli hastaların da sıkça kullandığı glikometre cihazlarına entegre olabilen 
sensörlerde geliştirilmektedir (Şekil 3).  

 
Şekil 3. Örnek bir glikometre ve glikometrelerde kullanılan glikoz sensörünün bölümleri. 

 

Bu tür kombine elektrotları çeşitli teknikler kullanılarak kağıt, plastik, cam ve 
seramik gibi yüzeyler üzerinde tasarlayabilmek mümkündür (Renedo et al., 2007, Smith 
et al., 2019, Wang et al., 2015). Yüzey baskılı elektrotlar da bu tür kombine elektrotlar 
arasında yer almaktadır ve çeşitli yüzeyler üzerine (seramik, plastik vd.) iletken 
mürekkeplerin farklı teknikler kullanılarak uygulanması sonucunda hazırlanmaktadır 
(Alkire et al., 2015). Maalesef, ülkemizde kullanılan ve Şekil 1a’da da örneklerini 
sunduğumuz bu tür yüzey baskılı elektrotların neredeyse tamamı ithal edilmektedir. 

Proje kapsamında plastik yüzey üzerine serigrafi tekniği kullanarak 
tasarladığımız yüzey baskılı elektrotlar, diğer kombine elektrotlara göre 
biyouyumluluk, esneklik, hafiflik ve hidrofobiklik gibi önemli üstünlüklere sahiptir. Bu 
avantajlarının yanı sıra var olan ithal ticari yüzey baskılı elektrotlar ile rekabet edebilme 
potansiyeli de bulunmaktadır.  

 

2.2. BHA Analizi için Sensör Geliştirilmesi 

 Gıdaların korunması ve depolanması sırasında meydana gelebilecek büyük 
problemlerden bir tanesini oluşturan yağlar, sıcaklık, ışık, enzim ve oksijen gibi etkilerle 
bozunmakta veya kolaylıkla oksidasyona uğrayabilmektedir. Meydana gelen bozunma 
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veya oksidasyon sebebiyle yemeklik sıvı yağlar ve margarin gibi katı yağlarda acılaşma, 
yağ içeren diğer gıda ürünlerinde ise besin değeri kaybı, renk, tat, aroma ve kıvamda 
bozulmalar meydana gelmektedir (Cyriac et al., 2016). Gıda endüstrisinde bu 
oksidasyon işlemini geciktirmek veya önlemek, gıda ürünlerine antioksidanların 
eklenmesiyle mümkün olmaktadır (Medeiros et al., 2010, Önenç and Açikgöz, 2005). 
Doğal antioksidanların katkı maddesi olarak kullanımının maliyetli olması sebebiyle, 
gıda endüstrisinde sentetik antioksidanlar tercih edilmektedir. Gıda katkı maddesi 
olarak en fazla kullanılan sentetik antioksidanlardan bir tanesi de bütil hidroksianisol 
(BHA)’dür. Türk Gıda Kodeksi’nde de bütil hidroksianisol E320 koduyla gıda katkı 
maddesi olarak yer almaktadır. 

 BHA, doğrudan gıda katkı maddesi olarak kullanılmasının yanı sıra, gıda 
ambalajı, ilaç ve kozmetik dahil olmak üzere farklı ürün kategorilerinde yaygın olarak 
kullanılmasına rağmen BHA’nın çok çeşitli alanlarda kullanılmasından dolayı bir 
bireyin BHA’ya maruz kalma miktarının insan sağlığı açısından oluşturabileceği 
potansiyel riskler sorgulanmaktadır (Lam et al., 1979). İnsan lenfositleri üzerinde 
yapılan çalışmalarda, BHA etkisi ile artan oksidatif stresin genetik ve hücresel tahribata 
yol açtığı belirlenmiş ve bu durumun BHA’nın toksisitesi ve kanserojenik etkisinin bir 
sonucu olabileceği belirtilmiştir (Schilderman et al., 1995).  

Bu nedenlerle, gıda ve diğer ürünlerdeki sentetik antioksidan seviyelerinin 
hassas bir şekilde izlenmesi ve belirlenmesi için güvenilir tayin yöntemlerinin 
geliştirilmesi önemlidir. Bu düşünceyle, önerdiğimiz bu projede BHA’nın tayini için 
duyarlılığı ve seçiciliği yüksek bir elektrokimyasal sensör geliştirilmesi hedeflenmiştir. 
  

3. Çözüm  

 2. bölümde çözüm üretilmesi gereken problemler 2 farklı başlık altında ele 
alınmıştı. Çözüm önerileri de bu başlıklar dikkate alınarak sırasıyla paylaşılacaktır. 

Proje kapsamında plastik yüzey üzerine serigrafi tekniği kullanarak 
tasarladığımız yüzey baskılı elektrotlar biyouyumluluk, esneklik, hafiflik ve 
hidrofobiklik gibi önemli özelliklere sahip olmalarının yanı sıra, çok az miktarda 
numunede (mikrolitre seviyesinde) analize olanak sağlaması, düşük maliyetli, oldukça 
iyi tekrarlanabilirliğinin olması ve hedef analitlerin yerinde tayinine izin veren portatif 
bir cihaza bağlantı imkânı sunması da önemli bir avantaj sağlamaktadır (Taleat et al., 
2014). Ayrıca, ülkemizde bu tür yüzey baskılı elektrotların neredeyse tamamının ithal 
edildiği dikkate alındığında, geliştirdiğimiz yüzey baskılı elektrot sayesinde ithal 
elektrotlar ile rekabet edebilecek çok çeşitli yerli yüzey baskılı elektrotlar ve sensörlerin 
geliştirilmesine imkân doğacaktır. Geliştirdiğimiz yüzey baskılı elektrotlar masa tipi/el 
tipi tüm ticari elektrokimyasal analiz cihazlarına uygun olarak tasarlandığı için çeşitli 
analitlerin analizine uyarlanabilecek ticari bir ürün potansiyeli de taşımaktadır. 

BHA’nın insan sağlığı açısından oluşturabileceği riskler göz önüne alındığında, 
gıda ürünlerinde BHA seviyesinin kontrolü ve belirlenmesi için geliştirdiğimiz yüzey 
baskılı elektrotlar kullanılarak bir BHA sensörü de hazırlanmıştır. Günümüzde BHA 
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tayini için kolorimetrik, fluorometrik ve kromatografik gibi çeşitli analitik yöntemler 
olmasına rağmen bir sensör yardımıyla elektrokimyasal tayin yöntemi hedef analite olan 
duyarlılık, hızlı cevap süresi, düşük maliyet ve analizdeki basit yaklaşım gibi birçok 
avantaja sahiptir. Böylece yerinde analize imkân sunan, güvenilir ve hızlı BHA tayini 
yapabilen elektrokimyasal sensör teknolojsi ile insanların yaşam kalitesine katkı 
sağlamanın yanı sıra gıda katkı maddesi kaynaklı hastalıkların önüne geçilmesine de 
olanak sağlanacaktır. 

 

4. Yöntem 

4.1. Yüzey Baskılı Elektrodun Tasarımı ve Hazırlanması 

Elektrokimyasal ölçümlerde kullanılacak yüzey baskılı elektrot proje ekibimiz 
tarafından bir grafik tasarım programı kullanılarak tasarlanmıştır. Yüzey baskılı 
elektrodun tasarım aşamasında serigrafi tekniğine uygun olarak şablonlar hazırlanmış 
olup, Şekil 4a’da verilen her bir şablondan baskı kalıpları oluşturulmuştur. 
Tasarladığımız yüzey baskılı elektrodun (uzunluk : 33 mm, genişlik : 10 mm) üzerinde 
çalışma, referans ve karşıt elektrot bölümleri ölçümlere uygun olarak konumlandırılmış 
ve ticari bağlantı aparatı ve/veya cihazlar ile uyum içerisindedir (Şekil 4b). 

 

 
Şekil 4. (a) Serigrafi tekniğine uygun olarak bir çizim programı ile tasarlanan yüzey baskılı 
elektrot şablonları. (b) Yüzey baskılı elektrot bileşenleri. 

 
Yüzey baskılı elektrot hazırlanmasında, ilk olarak serigrafi tekniğinin 

uygulanacağı yüzey olan PVC tabakalar sırasıyla 5 dakika boyunca etanol ve deiyonize 
su ile ultrasonik banyoda temizlenmektedir. Daha sonra temizlenen PVC yüzey üzerine 
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1. baskı kalıbı kullanılarak karbon mürekkep, 2. baskı kalıbı kullanılarak gümüş 
mürekkep ve 3. baskı kalıbı kullanılarak yalıtkan yüzey boyası uygulanmaktadır. Her 
bir kaplama aşamasında kaplanan yüzey 15 dakika boyunca 60°C sıcaklıkta etüvde 
kurutulmaktadır (Carneiro et al., 2018, Shi et al., 2020). Kurutma sonrası Şekil 5’te 
fotoğrafı gösterilen baskılanmış tabaka kesilerek yerli yüzey baskılı elektrotlar ölçüme 
hazır hale getirilmektedir. 
 

 
Şekil 5. Serigrafi tekniğine uygun olarak baskılanmış yüzey baskılı elektrotlar içeren bir tabaka. 

 
4.2. BHA Sensörünün Hazırlanması için g-C3N4, Fe3O4 ve Pt Nanopartikül Sentezleri  

Hazırlanan yüzey baskılı elektrodun BHA analizi için sensör olarak kullanılması 
amacıyla elektrodun yüzeyi g-C3N4, Fe3O4 ve platin (Pt) nanopartikülleri ile modifiye 
edilmektedir. Bu doğrultuda, modifikasyon aşamasından önce sentezlendiğimiz g-C3N4, 
Fe3O4 ve Platin nanopartiküllerinin sırasıyla sentez basamakları ve sensör 
hazırlanmasındaki kullanım amaçları hakkında detaylı bilgi aşağıda sırasıyla 
sunulmuştur. 

 
4.2.1. g-C3N4 Sentezi ve Önemi 

Ultra ince g-C3N4 tabakaların sentezinde, elektrot olarak 1×4 cm ölçülerinde 2 
platin levha elektrot kullanılmaktadır. 50 mL saf suda 3 g melamin ve 1 g NaOH içeren 
karışıma uçları bir güç kaynağına bağlanmış platin elektrotlar daldırılarak 5 V’luk 
potansiyel uygulanması ile sentez başlatılmıştır. Yaklaşık 45-60 dakika sonra 
sentezlenen g-C3N4’ü reaksiyona girmemiş melaminden ayırmak için karışım diyaliz 
torbasına (1000 Da, 45 mm) alınarak suya karşı diyaliz edilmiştir. Diyaliz işleminden 
sonra sıvı karışımda bulunan su etüv içerisinde buharlaştırılarak katı g-C3N4 
nanotabakaları elde edilecektir (Lu et al., 2015). 

Elektrokimyasal yöntem ile hazırlanan ultra ince g-C3N4 nanotabakaları daha 
geniş bir yüzey alanı sunmaktadır (Lu et al., 2015). Böylece, elektrot modifikasyonunda 
kullandığımız g-C3N4-Fe3O4 kompozitinde, Fe3O4 nanopartiküllerinin kümeleşme 
olmadan g-C3N4 nanotabakaları arasında daha fazla dağılabileceği ve modifiye elektrot 
yüzeyinde daha homojen kompozit tabakası elde edileceği ifade edilebilir. Bu durum 
hazırlanması planlanan kompozitin elektrokatalitik aktvitesini de arttıracaktır (Demir et 
al., 2020). 
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4.2.2. Fe3O4 Sentezi ve Önemi 

Çalışmamızda kullanılan Fe3O4 nanopartiküllerin sentezinde, ilk olarak 2,0 mL 
1 M FeCl3 ve 0,5 mL 2 M FeCl2 sulu çözeltileri birleştirildikten sonra hızlı bir şekilde 
karıştırılmaktadır. Daha sonra 25 mL 1,0 M sulu amonyak çözeltisi karışıma damla 
damla ilave edilerek koyu bir demir oksit çökeltisi elde edilir. Elde edilen çökeltinin bir 
mıknatısla ayrılması sağlanır. Daha sonra, manyetik nanopartiküller 70 °C’de vakum 
altında kurutulmaktadır (Fakhrullin et al., 2010). 

Günümüzde manyetik nanopartikül tabanlı elektrokimyasal sensörler, yüksek 
hassasiyet ve kararlılıkları nedeniyle farmasötik ve biyomedikal uygulamalarda büyük 
ilgi görmektedir. Manyetik nanopartiküllerin üretim kolaylığı yanında hedefe yönelik 
seçicilik özelliği büyük bir avantaj yaratmaktadır (Mollarasouli et al., 2021). Bunun 
yanında manyetik nanopartiküller biyolojik sistemlerin sahip olmadığı güçlü manyetik 
özellikleri sayesinde biyosensörlerdeki anahtar malzemelerden biridir. Bu benzersiz 
özellik, manyetik nanopartikülleri biyomedikal ortamlarda yüksek performanslı teşhis 
için gelişmiş bir nanomalzeme haline de getirmektedir (Sobczak-Kupiec et al., 2016). 

 
4.2.3. Platin Nanopartikül Sentezi ve Önemi 

Platin (Pt) nanopartikül sentezi elektrokimyasal biriktirme işlemi 
(electrodeposition) kullanılarak yapılmaktadır. Bunun için ilk olarak 2 mM H2PtCl6 ve 
0,5 M HCl içeren çözeltiden 20 dakika boyunca azot gazı geçirilmektedir. Daha sonra, 
bu çözelti kullanılarak 0,2 V biriktirme potansiyelinde yüzey baskılı elektrodun çalışma 
elektrodu yüzeyinde platin nanopartiküller elektrokimyasal olarak biriktirilmektedir. 
(Baş et al., 2011). 

Pt nanopartiküllerin elektrokimyasal sensör çalışmalarında analizi yapılmak 
istenen analitin pik potansiyelini etkilediği ve akım cevabını arttırdığı gözlenmiştir 
(Erogul et al., 2015). Bu nedenle, çalışmamızda yer alan elektrokimyasal platin 
biriktirme işlemi ile BHA analizi için hem seçiciliği hem de duyarlılığı yüksek bir 
sensör hedeflenmiştir. 

 
4.3. BHA Sensörünün Hazırlanması ve Elektrokimyasal Cevabı 

BHA analizi için planlanan sensörün hazırlanmasında ilk olarak, g-C3N4-Fe3O4 
kompoziti belirli miktarlarda (1 mg/mL) g-C3N4 ve Fe3O4 nanopartiküllerinin saf su 
içerisinde 30 dakika boyunca sonikasyon işlemi sonucunda hazırlanmaktadır. 
Sonikasyon işleminden sonra dispersiyonun 10 μL’si çalışma elektrodu yüzeyine 
damlatılarak kurutulur. Daha sonra, 2 mM H2PtCl6 ve 0,5 M HCl kullanılarak 0,2 V 
biriktirme potansiyelinde modifiye edilmiş elektrodun yüzeyinde platin nanopartikülleri 
elektrokimyasal olarak biriktirilmektedir. Böylece, BHA analizi için oldukça seçici ve 
duyarlı bir elektrokimyasal sensör geliştirilmiştir. Hazırlanan sensör üzerinde BHA’nın 
Şekil 6’da verilen yükseltgenme reaksiyonuna ait yaklaşık 0,2 V’daki elektrokimyasal 
pik akımları (Şekil 7) ölçülerek BHA miktarı tayin edilmektedir. 
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Şekil 6. Sensör yüzeyinde gerçekleşen BHA'nın elektrokimyasal yükseltgenme reaksiyonu. 

 

 
Şekil 7. BHA'nın elektrokimyasal analizine yönelik hazırladığımız sensörden elde edilen örnek 
bir elektrokimyasal cevap. 

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Dünya genelinde sensör teknolojisi birçok alanda oldukça popüler ve her geçen 
gün giderek büyüyen bir teknolojidir. Elektrokimyasal sensör teknolojisi de sağlık, ilaç, 
çevre, gıda gibi birçok alanda giderek yaygınlaşmakta ve araştırmacıların ilgisini 
çekmektedir.  

Ülkemizde elektrokimyasal sensör çalışmalarında kullanılan yüzey baskılı 
elektrotların neredeyse tamamı ithal üründür. Bu doğrultuda, projemiz kapsamında 
tasarlamış olduğumuz yerli yüzey baskılı elektrotlar oldukça düşük maliyeti ve sensör 
performansı ile ithal ürünlere iyi bir alternatif olmaktadır. Dünya genelinde kullanılan 
ticari bağlantı aparatları ve cihazlara uyumlu olması da ithal ürünler ile rekabet 
edebilmesi açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır (Şekil 1c). Proje ekibimizce ilk 
kez hazırlanan yüzey baskılı elektrotlar projeye önemli ölçüde özgünlük katmaktadır. 
Hazırladığımız yüzey baskılı elektrotlar halihazırda seri üretime uygun bir ticari ürün 
formuna ulaşmıştır. Ayrıca, bu yüzey baskılı elektrotlar sensör olarak çeşitli analitlerin 
analizine uyarlanabilecek ticari bir ürün potansiyeli de taşımaktadır. 

Diğer taraftan hazırladığımız yerli yüzey baskılı elektrotlarını kullanarak gıda 
ürünlerinin kalite ve güvenliğinin sürdürülebilir bir şekilde yapılabilmesi ve gıda katkı 
maddesi kaynaklı hastalıkların önüne geçilebilmesi için basit, hızlı, güvenilir ve yerinde 
analize imkân sağlayan elektrokimyasal sensör teknolojisi ile BHA analizini de 
gerçekleştirmekteyiz. Böylece, proje kapsamında BHA’nın hızlı, kolay ve güvenilir 
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analizi yapılarak insanoğlunun yaşam kalitesine katkı sağlanacak faydalı bir ürün 
geliştirilmiştir.  
 

6. Uygulanabilirlik  

 Hazırlamış olduğumuz yerli yüzey baskılı elektrot teknoloji olgunluk seviyesi 
olarak (TRL-Technology Readiness Levels (1-9)) TRL 6-7 aralığındadır. Yani, yerli 
yüzey baskılı elektrodun bir prototipi üretilmiş (Şekil 1b) ve bu prototip ölçüm yapılan 
cihazlara kolaylıkla entegre olabilmektedir (Şekil 1c). Ayrıca, benzer ithal ürünler ile 
performans yönünden kıyaslandığında yerli yüzey baskılı elektrot oldukça tatmin edici 
elektrokimyasal cevaplar vermektedir. Bu haliyle geliştirilen yerli yüzey baskılı elektrot 
ticari bir ürün potansiyeli taşımaktadır. 

 Potansiyel riskler 9. bölümde risk tablosunda sunulmuştur. 
  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Hazırlamış olduğumuz yerli yüzey baskılı elektrot ve bu elektrot kullanılarak 
geliştirilen BHA sensörü için genel çalışma basamakları dikkate alınarak Şekil 8’de bir 
zaman çizelgesi sunulmuştur. Yaklaşık 6 ay gibi bir süre içerisinde yerli yüzey baskılı 
elektrodun tasarlanması, hazırlanması ve bir sensör uygulamasında kullanımı 
tamamlanabilir.  

Yerli yüzey baskılı elektrodun sadece bir prototipinin hazırlanması için karbon 
mürekkep, gümüş mürekkep, yalıtkan boya, PVC yüzey tabakası, elektrot şablonları 
gibi ana giderler dikkate alındığında oldukça düşük bir maliyet (yaklaşık 3-4 TL) 
karşımıza çıkmaktadır. Yerli ürün için belirlenen bu yaklaşık maliyet benzer ithal 
ürünler (yaklaşık 150 TL) ile karşılaştırıldığında oldukça cazip bir değerdedir ve maliyet 
açısından yerli yüzey baskılı elektrot oldukça avantajlı konumdadır.  

 
Şekil 8. Projenin genel basamakları için zaman çizelgesi 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Yerli yüzey baskılı elektrodun tamamen özgün olarak proje ekibi tarafından 
hazırlanması elektrot üretim maliyetini oldukça düşürmektedir. Böylece, ülkemizde 
kullanılan neredeyse tamamı ithal ticari yüzey baskılı elektrotlar ile rekabet edebilecek 
çok çeşitli yüzey baskılı elektrotlar ve sensörlerin geliştirilmesine imkân sağlanacaktır. 
Ayrıca, yerli yüzey baskılı elektrodun maliyetinin düşük olması yeni nesil sensör 
teknolojisinin araştırmacılar tarafından da kullanımını yaygınlaştıracaktır. Yerli yüzey 
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baskılı elektrodun birçok alanda hedef kitlesinin olacağını ifade etmekle birlikte, genel 
olarak aşağıda belirtilen alanlar daha öncü bir hedef kitle oluşturabilir. 

1. Laboratuvar araştırmaları 
2. Hastalık teşhisi 
3. İlaç analizi 
4. Çevresel kirletici analizi 
5. Gıda analizi 

  
9. Riskler 

Tablo 1. Risk yönetim tablosu 
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