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1.PROJE ÖZETİ  

Uyarıcı ve uyuşturucu etkileri olan kokain, barbitürat, LSD gibi maddeler ve türevlerinin, direkt 

merkezi sinir sistemini etkileyerek bağımlılık yapma etkisinin güçlü olduğu bilinmektedir. Bu 

nedenle bu maddelerin hızlı ve güvenli şekilde tespit edilmesi çok önemlidir. Bu çalışmada, 

vücut için yabancı madde olarak tanımlanan bu kimyasalların tespitinde geleneksel yöntemlere 

alternatif pratik bir test yöntemi tasarlanmıştır. 

Bu kapsamda önce, madde kullanan kişilerin özellikle parmak uçlarında kalan madde 

kalıntılarının varlığını tespit edecek sodyum aljinat tabanlı hidrojel sentezlenmiştir. Sentezlenen 

hidrojel içerisine her madde için spesifik olan belirteçler ilave edilmiştir. Belirteç içeren bu jel, 

deri üzerine uygulanmış ve madde kalıntısı ile etkileşime geçtiğinde oluşan renk değişimi ile 

kişinin hangi maddeyi kullandığı beş dakika içinde tespit edilmiştir. Projenin hedef kitlesi olan 

ebeveynlerin, çocuklarının bu maddeleri kullandığından şüphelendiği durumlarda kendilerinin 

uygulayabilecekleri olması yönünden test bu anlamda bir ilk olma özelliği taşımaktadır. 

Ayrıca hazırlanan bu belirteçli jel sadece deri üzerindeki kalıntıları tespit etmekte değil bazı 

içeceklerin içine karıştırılmış maddeleri tespit etmekte de kullanılabilmektedir. Bu amaçla su, 

soda ve limonata içeceklerinin içine belirli oranlarda madde karıştırılmıştır. Daha sonra 3 D 

yazıcıdan çıkarılan bir kol saati şeklinde hazneli bir bileklik tasarlanmıştır. Bu bilekliğin 

haznesine sentezlenen belirteçli jel yerleştirilmiştir. Böylece kişi şüpheli bir durumla 

karşılaştığında içeceğinden bir, iki damla bileklik içindeki jel üzerine damlattığında renk 

değişimi olması durumunda içeceğinin içinde yabancı madde olduğunu anlayabilecek ve olası 

bir tehlikeden kendini koruyabilecektir. 

Bu çalışmada yabancı madde olarak özel bir firmadan temin edilen simülasyon ürünler 

kullanılmıştır.  
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2.PROBLEM DURUMUNUN TANIMLANMASI: 

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişiler bu alışkanlıklarını daha madde kullanımına ilk 

başladıkları zamanlarda ailelerinden saklar ve uzun süre bu konuda dikkatli davranırlar. Bazı 

ebeveynler ise çocuklarının bu maddeleri kullandığından şüphelenirler ancak bir türlü bunu 

kabul edemezler. Özellikle bilinen uyuşturucu tespit yöntemlerine (kandan, idrardan ve saçtan 

yapılan) başvurmaktan çekinirler (Room, Rehm, Trotter, Paglia ve Üstün, 2001). İşte böyle 

şüphe duyulan zamanlarda ebeveynlerin kendilerinin ev ortamlarında çocuklarının madde 

kullanıp kullanmadıklarını anlayacakları bir tanı testinin olması onları bu konuda daha hızlı 

davranıp önlem almalarını ve gerekirse tedaviye başlamalarını sağlayacaktır.  

 

Ayrıca, adli olaylarda olay yerine gelen ekibin kişiler üzerinde anında yağabilecekleri bir 

uyuşturucu testi bulunmamaktadır. Bunun için örneğin ölen kişinin uyuşturucu alıp almadığının 

anlaşılması için adli tıp raporu beklenmektedir halbuki olay yerinde kısa sürede bu test yapılırsa 

olay daha kısa sürede aydınlatılabilir. 

 

3. ÇÖZÜM 

Bilindiği gibi madde kullanan kişiler bu maddeleri vücutlarına farklı yollarla almaktadırlar. 

Maddeler vücuda burundan, ağızdan, deriden ve damar içinden alınmaktadır. Bu şekilde vücuda 

alınmaları sırasında kişiler bu maddelere ellerine alıp maddeyi özellikle parmak uçlarına 

bulaştırmaktadırlar.  

Bu projenin hipotezi olan ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan kişiler mutlaka bu maddeleri 

kullanmadan önce maddeleri ellerinde tutup parmaklarına, burunlarına temas ettirmiştir ve 

deriye temasla bulaşan madde bir belirteçle tespit edilebilir’ yargısından yola çıkılarak yapılan 

çalışmada maddelerin kendilerine özgü belirteçleri aljinat tabanlı bir hidrojele eklendi. 

Sentezlenen hidrojel kişilerin parmak uçlarına ve tırnaklarına sürüldü. Hidrojel içindeki 

belirteçler bu bölgelerdeki madde kalıntısı ile tepkimeye girerek renk değiştirdi. Böylece 

sentezlenen belirteç yüklü hidrojelin, renk değiştirmesine bakılarak kişilerin madde ile temasta 

bulunduğu dolayısıyla bu maddeleri kullanma olasılıklarının çok yüksek olduğunun 

anlaşılabildiği bir ön tanı testi geliştirildi.  

Sentezlenen madde tanıma hidrojelini, daha etkin kullanmanın bir diğer yolu ise sadece deri 

üzerindeki kalıntıları tespit etmekte değil aynı zamanda bu maddelerin içinde olduğu 

içeceklerden de tespitinin yapılabilmesidir. 

Bunun için ise hazırlanan belirteçli hidrojelin içine yerleştirildiği bir kol bilekliği tasarlanmıştır. 

Bu kol bilekliği içindeki hazneye yerleştirilen hidrojel üzerine birkaç damla şüpheli bir içecek 

damlatıldığında iki üç dakika içinde renk değişimi ile içeceğin içinde yabancı madde olup 

olmadığı anlaşılabilecektir. Bu bileklik sayesinde kişilerin kendilerinden habersiz içeceklerine 

karıştırılan herhangi bir yabancı madde olup olmadığı tespit edilebilecektir. Özellikle 

ebeveynlerin çocukları için alacakları bu önlemle kişilerin kendilerini korumaları sağlanmış 

olacaktır.  
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4. YÖNTEM 

 

Çalışmada şu yöntem basamakları izlenmiştir; 

1. Sodyum aljinat tabanlı hidrojel sentezlendi. 

2. Kokain, LSD, barbitürat, morfin, eroin ve esrar belirteçleri için kimyasallar hazırlandı 

(Vural, N.,2000). 

3. Her madde için ayrı bir hidrojel belirteci hazırlandı.  

4. Jelin deri ve tırnak üzerinde bulunan madde kalıntılarının farklı konsantrasyonlardaki ve deri 

üzerindeki geçen süresine göre alınan renk skalası çıkarıldı. Daha sonra madde teması olan 

el derisi sabunlu su ve suyla yıkandıktan sonraki renk skalası çıkarıldı. 

5. Kimyasal madde tespiti yapan bileklik haznesinin çizimi yapıldı ve 3 D yazıcıdan çıktısı 

alındı. 

6. Bileklik üzerine yerleştirilen hidrojelin içecek içindeki maddeyi tespit edebileceği çalışma 

için üç farklı içecek hazırlandı. Su, soda ve limonata içine farklı maddeler eklendi. Bu 

içeceklerden alınan örnekler bileklik içine yerleştirilen hidrojel üzerine damlatıldı. Elde 

edilen renk değişiklikleri kaydedildi. 

7. Kullanılan belirteçlerin deri ile temasından kaynaklı zararları araştırıldı ve kaydedildi. 

 

Sodyum aljinat tabanlı hidrojel sentezi  

 

-0.2 gr sodyum aljinat hassas terazide tartıldı ve beher içine alındı. Üzerine 10 ml saf su eklenip, 

manyetik karıştırıcıda 65 0C’de 600 rpm hızda 2 saat boyunca ısıtılıp karıştırılarak tamamen 

çözüldü.  

-Daha sonra çözelti 27 0C’ye soğutuldu ve üzerine 50 ul gliserin ilave edildi 1 saat daha aynı 

sıcaklıkta karıştırıldı. 

-Jel içine hazırlanan yabancı madde belirteçleri ayrı ayrı %5’lik, %10’luk ve %20’lik oranlarda 

ilave edildi ve 1 saat boyunca karıştırıldı. 

-Hazırlanan jel çözeltisi yabancı madde kalıntısı bulunan parmak ucundaki deri üzerine 

sürülerek renk değişimleri verileri kaydedildi.  

Kokain, LSD, Barbitürat, Morfin, Eroin ve Esrar belirteçlerinin hazırlanması  

Her maddenin tanınmasında kullanılan kimyasal belirteçler bulunmaktadır. Bu çalışmada 

kullanılan belirteçler okulumuz laboratuvarında bulunan maddeler kullanılarak 

sentezlenmiştir. Hazırlanan belirteçler deri üzerine uygulanmadan önce madde üzerine 

uygulanarak geçerliliği test edilmiştir. 

Dillie -koppany testi (barbitürat ayırıcı belirteç) 

-Barbitüratlar için kullanılan bu belirteç için 0.1 gr kobalt asetat 100 ml suda çözüldü ve 

üzerine 0.2 gr asetik asit ilave edildi. 

-Hazırlanan çözeltinin toz numune üzerine damlatıldığında mor renk vermesi numunenin 

barbitürat olduğunu göstermektedir (Rahul D,  Jayati M.,2019). 

Scott(ruybal) testi (kokain ayırıcı belirteç) 

-6.8 gr kobalt klorür ve 4.3 gr amonyum tiyosiyanat birkaç damla gliserin içeren 50 ml suda 

çözüldü.  

- Hazırlanan çözeltinin toz numune üzerine damlatıldığında mavi renk vermesi numunenin 

kokain olduğunu göstermektedir (Tamiika K. Hurst,2002). 

Demir (III) Klorür testi (morfin ayırıcı belirteç) 

-5.0 gr demir (III) klorür 50 ml saf suda çözüldü. 

- Hazırlanan çözeltinin toz numune üzerine damlatıldığında turkuaz-yeşil renk vermesi 

numunenin morfin olduğunu göstermektedir (Sevil A., ve ark.,1985). 

Vitali reaktifi (eroin ve LSD ayıracı belirteç) 

-50 ml suda 5 ml nitrik asit eklendi ve seyreltik nitrik asit çözeltisi hazırlandı. 

- Hazırlanan çözeltinin toz numune üzerine damlatıldığında açık sarı-turuncu renk vermesi 
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numunenin eroin olduğunu göstermektedir (Sevil A., ve ark.,1985). 

-Hazırlanan çözeltinin toz numune üzerine damlatıldığında kahverengi-mor renk vermesi 

numunenin LSD olduğunu göstermektedir (Sevil A., ve ark.,1985). 

Beam testi (esrar ayırıcı belirteç) 

- 5 gr KOH 50 ml etil alkol içinde çözüldü. 

Hazırlanan çözeltinin toz numune üzerine damlatıldığında mor -kırmızı renk vermesi 

numunenin esrar olduğunu göstermektedir (Sevil A., ve ark.,1985). 

 

 

Parmak uçlarına ve tırnaklara maddelerin sürülmesi ve deriye sentezlenen belirteçli 

hidrojelin uygulanması 

 

Projede kullanılan simülasyon kokain, barbitürat, LSD, morfin, eroin ve esrar örnekleri 

deneklerin işaret parmaklarına 0,1 gram alınarak sürülmüş ve yaklaşık 1 saat bekletilmiştir. 

Daha sonra içinde bu maddelere özgü belirteçler olan hidrojeller parmak uçlarına bir fırça 

yardımı ile sürülerek en iyi sonucu almak için beş dakika bekletilmiştir. Ortaya çıkan renk 

değişimi kaydedilmiştir. Bu işlem parmak uçlarına sürülen madde miktarı sabit tutularak jel 

içindeki belirteç miktarı oranları değiştirilerek tekrar edilmiştir. Elde edilen veriler 

kaydedilmiştir. Daha sonra parmak ve tırnak üzerindeki madde kalıntısı kaç saate kadar etkin 

sonuç verir anlamak için 1.5, 2, 2.5 ve 3 saat sonra deney tekrarlanmış ve sonuçlar 

kaydedilmiştir. Değişen renklerin nicel sonuçları için hidrojeller renk sensöründe okutulmuş 

ve değerler R(red), G(green),B(blue) şeklinde alınmıştır. Parmak uçlarındaki madde kalıntısı 

sabunlu su ile yıkandıktan sonra deney tekrarlanmış ve alınan sonuçlar kaydedilmiştir 

(Resim 1-2-3). 

 

            
Resim 1. Sentezlenen hidrojel       Resim 2. Sentezlenen hidrojelin parmak uçlarına uygulanması 
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                 Resim 3. Morfin belirteci yüklü hidrojelin deri üzerindeki morfin kalıntısı ile 

tepkimesinden oluşan renk değişimi   

 

Kimyasal madde tespiti yapan bileklik çiziminin yapılması ve 3D yazıcıdan çıktısının 

alınması 

Projede sentezlenen yabancı madde tespiti yapan hidrojelin ticari boyutu ve hayatın hangi 

kısımlarında insanlara faydalı olacağı yönünde araştırmalar yapıldı. Buna göre insanların 

kendilerinden habersizce içtikleri içeceklere de bu yabancı maddelerin katılabildiği ve bu 

durumda çeşitli mağduriyetlerin yaşandığı haberlerine çok sık rastlanıldı. Bu sebeple bunu 

önlemek için bir kol bilekliği haznesine, sentezlenen belirteçli jeller yerleştirildi. Eğer kişi 

şüpheli bir durumla karşılaştığını hissederse bu bilekliğe birkaç damla şüpheli içecekten 

damlatması yeterli olacaktır. Çünkü gözle görünen   renk değişimi ile içecekte yabancı madde 

olduğunu anlayacaktır. Böylece bu duruma göre kişilerin önlemin alabilecekleri yanında 

taşıyabilecekleri pratik ve hızlı bir test tasarımı literatüre kazandırılmıştır. 

Çalışmada kullanılan bilekliğin tasarımı solidworks programında yapıldı. Ve tasarım stl 

dosyasına dönüştürüldü. Dönüştürülen dosya cura programında konfigüre edilerek 3 D 

yazıcıda çıktısı alındı (Resim 4-5-6). 
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             Resim 4. 3 D yazıcıdan çıkan saat şeklindeki bileklik tasarımı  

    
  Resim 5. 3 D yazıcıdan çıkan bileklik Resim 6. 3 D yazıcıdan çıkan bileklik 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

Bileklik üzerine yerleştirilen hidrojelin içecek içindeki maddeyi tespit edebileceği çalışma 

için üç farklı içecek (su, limonata ve soda) hazırlanması  

Çıktısı alınan bilekliğin haznesine sentezlenen hidrojel damlatılmış ve nemini kaybetmemesi 

için hazne bir kapakla kapatılmıştır. Deney için su, soda ve limonatadan 10’er ml alınıp içine 

simülasyon kokain, barbitürat, LSD, morfin, eroin ve esrar örneklerinden 2 gr eklenip 

karıştırılmıştır. Hazırlanan madde içerikli içeceklerden damlalıkla alınıp bileklik haznesi 

içindeki hidrojel üzerine damlatılıp beş dakika beklenmiştir. Elde edilen renk değişikliği 

kaydedilmiştir (Resim 7-8).  

                                                              
Resim 7. Belirteçli hidrojelin bileklik                                   Resim 8. Bileklik içindeki jel üzerine 

yabancı 

                  haznesine yerleştirilmesi                                                        madde içeren  içecek 

damlatılması 

Kullanılan belirteçlerin deri ile temasından kaynaklı zararları araştırıldı ve kaydedildi. 

Kullanılan belirteçler içinde bulunan kimyasalların çoğu insan derisini tahriş özelliğe sahiptir. 

Ancak bu belirteçlerin jel içinde kullanılması onların bu zararlı etkilerini azaltmaktadır. 

Kullanılan bu belirteçler kullanım sırasında sadece beş dakika deri ile temasta 

bulunmaktadır. Deneyler yapılırken bu maddelerin deri üzerinde herhangi bir olumsuz 

sonucu gözlenmemiştir. 

 

 

 

 

 

5.YENİLİKÇİ YÖNÜ 

Bu projede kişilerin laboratuvara gitmeden evde uygulayabilecekleri bir test geliştirilmiştir. 

Buna göre yabancı maddelerin tespitinde kullanılan belirteçler sodyum aljinat tabanlı bir hidrojel 

içine konulmuştur. Buna göre kişilerin el parmaklarına bu jelin uygulanması ile eğer parmak 

yüzeyinde madde kalıntısı var ise jelin renginin değişmesi ile maddenin kullanımının olduğu 

sonucuna varılmıştır. Bu belirteçlerin direkt parmak uçlarına sürülmesi ile renk değişimi 

gözlenmediği gibi yüzeyde madde kalıntısı ile yeterli sürede tutunamadığından (akıp gittiğinden) 

bu şekilde kullanımı sonuç vermemiştir. Üstelik bu belirteçlerin direkt cilt ile teması ciddi cilt 

yanıklarına neden olmaktadır. Bu sebeple bu maddeler hidrojel içine konularak deriye 

sürüldüğünde deriye yapışması ve sonuç verene kadar madde ile teması sağlanmıştır.  

Projede ayrıca sentezlenen hidrojelin başka bir kullanım alanı daha düşünülmüştür. Buna göre 

bazı kötü niyetli kişiler bu maddeleri karşılarındaki kişilerin haberi olmadan habersizce 

alınmasını sağlayabilmektedir. Haberlerde ve sosyal medyada duyduğumuz bazı olaylarda 

kişilerin içeceklerine veya yiyeceklerine bu maddeler habersizce konulabilmektedir. Kişilerin 
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böyle durumlarda karşılaştıklarında ve mağdur olduklarında bunu ispatlayacakları bir materyal 

ellerinde bulunmamaktadır. Ayrıca şüpheli durumlarda kendilerini koruyacakları ya da önlem 

alacakları bir doneleri de olmamaktadır. Böyle durumlarda karşılaştığında kişilerin 

kullanabilecekleri şüphe çekmeyen bir kol saati şeklinde tasarım yapılmıştır. Bu tasarımda 

sentezlenen belirteçli hidrojel kol saati şeklinde yapılan materyalin oyuk kısmına 

yerleştirilmiştir. Şüpheli bir içecek kişilere sunulduğunda kişiler bu içecekten bir iki damla jel 

üzerine damlattığında anında oluşan renk değişimini görerek içeceğin içinde yabancı madde 

olduğunu anlayacak ve önlemini alacaktır. Böylece bu çalışma ile kişilerin bu durumlarda 

mağduriyetinin önlenebileceği önemli bir test olarak da literatüre kazandırılmıştır. 

 

  

6. UYGULANABİLİRLİK 

-Proje her türlü uyuşturucu kullanımı şüpheli durumlarda kullanılabilir. 

-Tedavi süreci takip eden doktorlar tarafından çok hızlı sonuç alabilecekleri bir test olmuştur. 

-Adli tıpta olay yeri ekipleri maktülün uyuşturucu kullanıp kullanmadığını anında anlayabilirler. 

-Spor müsabakalarında sporcuların doping kullanıp kullanmadığı anlaşılabilir. 

-Bir kişi içeceğinde kendinden habersiz konulan bir madde varsa tasarlanan saat şeklindeki jel 

ile bu durumu anlayabilir. 

 

7.TAHMİNİ MALİYET VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI 

       Kullanılan jelin birim fiyatı yaklaşık 8 tl’dir. 

 

 Projenin çalışılmaya başlandığı aydan başvuru tarihine kadar geçen sürede oluşturulan plan 

takvimi Tablo 1’de verilmiştir.  

 

                                              Tablo 1. Projede kullanılan zaman ve yapılan iş planı 

 AYLAR 

YAPILAN 

ÇALIŞMALAR 

AĞUSTOS EYLÜL EKİM  KASIM  ARALIK OCAK  ŞUBAT 

LİTERATÜR 

ARAŞTIRMASI  

X X X X X   

METARYALLERİN 

TEMİN EDİLMESİ 

X X X     

DENEYLERİN 

YAPILMASI 

 X X X X   

DENEY 

SONUÇLARININ 

ALINMASI VE 

ANALİZİ 

 X X X X   

 RAPOR YAZIMI    X X X  

BAŞVURULARININ 

YAPILMASI  

      X 
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8.    PROJE FİKRİNİN HEDEF KİTLESİ 

İçeceklerde kişilerden habersiz bulunan madde tespitinde kullanılabilecek bu jel tüm toplum 

tarafından kullanılabilir. Ayrıca sadece madde tespitinde değil doping ilaçları içinde 

kullanılabilir. Özellikle ergen dönemde çocukları olan ebeveynler de şüpheli gördükleri 

zamanlarda bu jeli kullanabilir. 

 

9. RİSKLER 

Projede kişilerin hangi maddeyi kullandığı tek tek denenerek bulunmaktadır. Tek bir jel ile 

hangi maddenin kullanıldığı değil de ayrı ayrı jellerlerle denenerek bulunmaktadır. Bu 

konuda yapılan çalışmalarda hazırlanan tek bir üzerinde çalışılmaktadır.  
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