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KULLANMA KLAVUZU NASIL KULLANILIR ? 

Bu Araç Kutusu Öğretmen Rehberi, Adli Bilim faaliyetlerinin sınıfta nasıl 

uygulanacağı hakkında bilgi sağlamak için geliştirilmiştir. 

Bu öğretmen rehberi, öğrencilerle birlikte kullanılmak üzere dört ana 

bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler, öğrencilere çeşitli adli disiplinlerin (kan 

analizi, parmak izleri, botanik, entomoloji, DNA analizi, toksikoloji ve genel adli 

tıp) doğasını daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Öğrenciler, adli tıp 

uzmanlarının kanıtları gözlemlemek, kurtarmak, analiz etmek, tanımlamak ve 

açıklamak için kullandıkları becerileri kullanmayı öğreneceklerdir. 

 

Her bölüm şunları içerir: 

 Öğrenme hedefleri 

 Her konu için geçmiş bağlam ve bilimsel bilgiler 

 Adli bilimlerin gerçek hayattan örneklerini sunan vaka çalışmaları 

 Teknisyen notları dahil olmak üzere pratik etkinlikler 

Öğrenci Rehberi sorularına önerilen cevaplar 

 

Her bölüm için, bölümü çalışma konusu ile ilişkilendiren aşağıdaki 

sembolleri bulacaksınız. 

 

 

 

 

Bu kılavuz, pratik faaliyetler için gereken malzemelerin birçoğunu içeren Adli Araç 

Kutusu ile birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Ek kaynaklar iyi stoklanmış bir 

ikincil bilim bölümünde ya da normal okul tedarikçileri tarafından kolayca 

bulunabilmelidir. Mümkün olan her yerde, adli tıp temasını kullanarak bilime 

katılmak için etkinlikler ve ilham sağlarken, bilim bütçeleri üzerindeki etkiyi en aza 

indirmek için faaliyetler tasarlanmıştır. 

 

Bu rehberi uygulamanıza yardımcı olmak için, önerilen farklı faaliyetlere uygun 

olarak kullanılabilecek üç hayali vaka sunulmaktadır - öğrencilerin Suç mahalli 

Araştırmacısı olmanın ardındaki bilimi öğrenirken bir suçu çözmelerine yardımcı 
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olmak. Her aktivite kendi başına da kullanılabilir ve bunları mevcut çalışma 

programlarına dahil etmeyi kolaylaştırır.  

Umarız bu kaynağı sınıfınızda kullanmaktan zevk alırsınız. 
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VAKA 1 

Bir sabah erkenden, Tom Smith komşusunun çim biçme makinesini ödünç 

aldığı için ödünç almıştı. Sıradışı olan ön kapıyı biraz açık bulmuş. Kapıyı iterek, 

oğluyla birlikte orada yaşayan yaşlı bayan Josie Barrows'u arayarak aradı, ancak 

cevap gelmedi. Ayrılmak üzere, karşısındaki mutfak kapısında kırmızı noktalar 

olduğunu fark etti. Alarmed, eve girdi ve 27 yaşında bir oğlu olan oğlunun cansız 

cesedi yerde yatarken buldu. Tom hemen olay yerinden ayrıldı ve polisi aradı. 

Kurban Steve Barrows olarak seçildi. Ebeveynleri boşandı ve Steve annesiyle 

birlikte yaşadığı halde, komşularının ilişkilerinin hiçbir zaman iyi olmadığını 

söylese de sık sık babası Charles Barrows'u gördü. 

Suç mahallinde, tıbbi araştırmacı, kurbanın kafadan ağır yaralanmalar 

geçirdiğini ve muhtemel ölüm zamanının 23: 45'te olduğunu tespit etti. Vücudun 

etrafında birkaç kan gölü vardı ve savaş belirtileri doğrulandı - savunma 

yaralanmalarına yol açtı. 

CSI ekibi, analiz için gönderilecek çeşitli nesneleri etiketledi ve paketledi: 

yerde (Kanıt # 1) ve mutfak kapısında (Kanıt # 2) bulunan kan lekesi örnekleri; 

mutfak kapısının arkasında bulunan bir çekiç (Kanıt # 3); mutfak masasının 

üzerinde bulunan bir bıçak (Kanıt # 4) ve mutfak lavabosunun yanındaki tezgahın 

altında bulunan bir havlu (Kanıt # 5). Bütün nesneler kırmızı lekelere sahipti. 

Bıçak ve çekiç üzerinde parmak izleri bulundu. Toplamda, yakındaki cam eşyada 

bulunanlarla eşleşen iki farklı parmak izi alındı. Bu gözlükler inceleme için 

kaldırıldı ve işlemden sonra birinin mağdurla eşleştiği ve diğerinin eşleşmediği 

belirlendi. 

Odanın her tarafında, CSI ekibi hırsızlığa veya belirli bir şey arayışına işaret 

ederek bir bozukluk belirtisi buldu. Ancak hiçbir şeyin eksik olmadığı bulundu. 

Şüpheliler: oğluyla ilişkisi sıkıntılı olan baba (Şüpheli 1); şizofreni hastası olduğu 

için ilaç tedavisi gören ve ilaçları düzenli olarak almayan anne (Şüpheli 2); ve bir 

kereden fazla evi soyan bir kuzen, ancak yalnızca değeri azaltılmış şeyler çaldı 

(Şüpheli 3). 
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VAKA 2 

8: 40'da, özellikle gürültülü bir Üniversite partisinin ardından, şüpheci bir 

temizlikçi, 23 yaşındaki bir öğrencinin barın arkasındaki bayan tuvaletlerinde ölü 

olduğunu tespit etti. 

Kurban yüz üstü kapalı ve önceki gece kıyafetleri giymiş bulundu. Sağ elinde 

kurbanın boş bir viski şişesi vardı. Cesedin yanında kurbanın çantası vardı. 

Vücut incelendiğinde, pantolonun cebinde, kurbanın insüline bağımlı 

olduğunu (diyabet tip I) belirten bir acil sağlık kartı bulundu. Çantasında boş 

çarşaflar vardı, bazıları katlanmış, bazıları yırtılmış, üzerlerinde sadece siyah bir 

kalem (Evidence # 7) yazan isimleri (Kanıt # 6). Uzmanlar, daha fazla analiz için 

sayfaları laboratuara gönderdiler ve görünmez mürekkebin kurban ve bazı diğer 

kişilerin parmak izlerinin yanı sıra kurbana yönelik bazı tehdit mesajları 

göndermek için kullanıldığını tespit ettiler. 

Otopsi odasında, tıbbi muayene uzmanı, alınan alkolün olası teminat etkilerini 

analiz etmek için kurbanın karaciğerinden (Kanıt # 8) örnekler aldı. Mağdur 

diyabetik olduğundan, bu hastalığı doğrulamak ve ölüm sebebi olup olmadığını 

değerlendirmek için toksikolojik kan testleri (Kanıt # 9) yapılmıştır. 

Sorgulama sırasında, kurbanın meslektaşları polise, kurbanı en son canlı 

gördüklerinde, şiddet geçmişi olan eski erkek arkadaşı ile tartıştığını itiraf etti. 

Tüm görüşmelerden sonra, polisin 2 ana şüphelisi vardı. Bunlardan ilki, 

kurbanın eski erkek arkadaşıydı ve siyah bir kalemle bulundu (Kanıt # 10). Diğer 

şüpheli, mağdurun rutin sorgulama sırasındaki garip davranışları, bu davaya 

kendi katılımı ile ilgili şüpheler uyandıran bir arkadaşıydı. 
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VAKA 3 

Pazar sabahının erken saatlerinde, bir grup arkadaş, bir anda garip bir şey 

kokarken bir ormanda yürüyordu. Bir insan kadavra buldukları için koku 

kaynağının biraz üzerinde ortaya çıktı. Suç mahallini tahrip etmemek için, 

yürüyüşçüler yaklaşmadı ve hemen polisi aradı. 

Suç mahalline erişmek zor olduğundan, CSI Ekibi çevre bölgeyi analiz etmeye 

başladı. İlk bakışta, vücudun bulunduğu yerin asıl olay yeri olmadığını, oraya 

sürüklendiğini öne süren işaretler buldular. Vücudun yakınında, insan görünmese 

de, soruşturmayla ilgili olabilecek ayak izleri (Kanıt # 11) vardı. 

Ayrışan cisim etrafında dolanmak, karınlarda gelişen böcek larvalarının yanı 

sıra birkaç sinek idi (Kanıt # 12). Tüm böcek izleri toplandı ve ölüm zamanını 

bulmaya yardımcı olmak üzere analiz edilmek üzere laboratuara götürüldü. 

Ceset Adli Tıp Enstitüsüne alındı ve otopsi dış muayeneyle başladı. Tıp 

doktoru, kurbana ait gibi görünmeyen bazı kılları keşfetti (Kanıt # 13). 

Kurbanın burnunun içinde polen taneleri bulundu (Kanıt # 14) - kökenlerini 

belirlemek ve umarız orijinal olay yerinin yerini işaret etmek için adli palinoloji 

laboratuvarına bir örnek gönderildi. 

Bütün adli soruşturmadan sonra, CSI ekibi kadavranın yaklaşık bir hafta 

boyunca kayıp olduğu bildirilen 37 yaşındaki bir erkeğe ait olduğu sonucuna 

vardı. Nasıl öldü - neden ve nerede - daha fazla soruşturma altındaydı. 
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Kanıt, Şüpheli ve Faaliyetlerin Özeti 

Örnek Olay 1 

Kanıt Şüpheliler Etkinlikler 

Kanıt # 1 - Yerdeki kan lekeleri Şüpheli 1 - baba Etkinlik I - Bu gerçekten kan mı? 

Kanıt # 2 - Mutfak kapısında kan lekeleri Şüpheli 2 - anne Etkinlik I - Bu gerçekten kan mı? 

Kanıt # 3 - Çekiç üzerindeki parmak 

izleri 

Şüpheli 3 - kuzen Etkinlik V - Gizli Parmak İzlerini Toz Alma ve 

Kaldırma 

Etkinlik V - Gizli Parmak İzlerini Toz Alma ve 

Kaldırma 

Kanıt # 4 - Parmak izleri ve bıçaktaki 

kan 

 Etkinlik II - Kan Yazma Analizi 

Etkinlik III - DNA Profili Oluşturma 

Etkinlik V - Gizli Parmak İzlerini Toz Alma ve 

Kaldırma 

Kanıt # 5 - Havluda kan lekeleri  Etkinlik I - Bu gerçekten kan mı? 

Etkinlik II - Kan Yazma Analizi 
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Örnek Olay 2 

Kanıt Şüpheliler Etkinlikler 

Kanıt # 6 - Kağıda yazı yazma Şüpheli 1 - eski erkek 

arkadaşı 

Etkinlik VI - İyot Fuming Kullanarak Gizli 

Parmak İzlerini Gösterme 

Etkinlik XII - Görünmez Mürekkep 

Etkinlik XIII - Suçluluğun Rengi 

Kanıt # 7 - Çantada siyah kalem bulundu Şüpheli 2 - arkadaş Etkinlik XIII - Suçluluğun Rengi 

Kanıt # 8 - Mağdurun karaciğerine ait örnekler  Aktivite X - Alkolün yaşam üzerindeki 

etkisi 

Kanıt # 9 - Toksikolojik kan testleri  Aktivite XI - Kandaki Şeker 

Kanıt # 10 - Eski erkek arkadaşında siyah kalem 

bulundu 

 Etkinlik XIII - Suçluluğun Rengi 

 

 

Örnek Olay 3 

Kanıt Etkinlikler 

Kanıt # 11 - Ayak izleri - insan değil Etkinlik IX - Saç ve Ayak İzleri 

Kanıt # 12 - Karın böcekleri larvaları Etkinlik VIII - Böcek Saati 

Kanıt # 13 - Kıyafetlerden alınan saçlar Etkinlik IX - Saç ve Ayak İzleri 

Kanıt # 14 - Kurbanın burnundan polen taneleri Etkinlik VII - Polen tanelerinin Gizli Sırları 
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Adli Bilim Nedir? 

Adli Bilim (genellikle Adli Tıp olarak kısaltılır), 

suçları araştırmak ve şüphelileri yargılamak için 

kullanılan bilimsel yöntem ve araçların pratik bir 

uygulamasıdır. “Adli” terimi, “forum” anlamına gelen 

Latince forensus kelimesinden gelir. Eski Roma'da, 

forum, insanların bir kamuya açık toplantı yerinde 

hukuk meselelerini tartıştıkları adliyeydi. 

Gerçek hayattaki ceza soruşturması, TV 

şovlarında ve filmlerde göründüğü kadar hızlı ve kolay 

değildir. Televizyonda deoksiribonükleik asit (DNA) 

testleri neredeyse anında tamamlanır, ancak gerçekte 

günler, haftalar veya hatta aylar alabilir. Suç 

laboratuarlarında çalışan, olay yerindeki delilleri 

inceleyen araştırmacılar parmak izi veya saç teli ile her 

zaman “mükemmel eşleşme” ile karşılaşmazlar. 

 

Adli Bilim Tarihi 

Adli tıpa hayranlık duymak, pek çok TV dizisinin, filmin ve kitabın popülaritesini 

açıklıyor, ancak suç ve bilim uzun zamandır birbirine bağlı. 
 

 

 

 

 

  

Biliyormusun? 
Dünyanın ilk adli 

laboratuvarı, adli bilimin 

öncülerinden Edmond 

Locard'ın kurulmasıydı. 

Locard, “Fransa'nın 

Sherlock Holmes'u” olarak 

tanındı. 
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Parmak izleri 

 Adli bilim tarihi binlerce yıl öncesine 

dayanmaktadır ve kullanılan ilk bilimlerden biri 

parmak izidir. Parmak izlerinin ilk uygulaması, ticari 

işlemler için kil tabletlerde kullanıldığı eski Babil'de 

(M.Ö. 700) yapıldı [Şekil 1]. 1686'da Marcello 

Malpighi ilk defa parmak izlerinde sırtlar, spiraller 

ve halkalar kaydetti. 

 Ancak, parmak izleri 

19. yüzyıla kadar 

suçluları tanımlamak için 

bir yöntem olarak 

kullanılmamıştır. 1892'de 

Sir Francis Galton, 

“Parmak İzleri” kitabını yayınlayarak parmak izlerinin bireyselliğini ve ilk 

sınıflandırma sistemini kurdu. 1896'da, Londra Metropolitan Polisi Komiseri Sir 

Edward Richard Henry, daha sonra Avrupa ve Kuzey Amerika'da kullanılacak 

olan parmak izi sınıflandırma sistemini (yön, akış, desen ve parmak izlerindeki 

diğer özelliklere dayanarak) geliştirdi. 1910'da Edmond Locard, Fransa, Lyons'ta 

ilk Adli Laboratuvarı kurdu ve “Locard'ın Değişim Prensibi” ni formüle etti: bir 

suçlunun bir nesneyle ya da bir kişiyle temas ettiğinde, kanıtların çapraz 

aktarımının ortaya çıktığı ve suçlu ya olay yerinden bir şeyi çıkarır ya da geride 

bir şey bırakır. Sekiz yıl sonra, 1918'de Edmond Locard, pozitif parmak izi tanıma 

olarak 12 eşleştirme noktası önerdi. 1977'de FBI, bilgisayarlı ilk parmak izi 

taramaları ile Otomatik Parmak İzi Tanımlama Sisteminin (AFIS) başlangıcını 

sundu. 

 

Entomoloji 

Adli Bilimin bir diğer eski alanı Entomoloji'dir. İlk belgelenen adli entomoloji 

vakası, 1235 yılında Çin avukatı ve ölüm müfettişi Sung Tzu tarafından rapor 

edildi. Bir pirinç tarlasının yakınında bir orak kullanarak bıçaklama vakasını 

açıkladı. Köydeki oraklara sahip olan herkese onları dışarı çıkarmaları ve güneşte 

Şekil 1 - Bir parmak izi ile 
eski mühür. 

Şekil 2 - Sör Francis Galton, 

“Parmak izi babası” 
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bırakmaları emredildi. Sinekler belli bir orakta toplandı ve cinayet silahı olarak 

tanımlandı. Bu sahneyle karşı karşıya kalan, suçu işleyen adam itiraf etti. 

 

Toksikoloji 

U 1700'lere kadar, cinayet zehirlenmesiyle ilgili 

mahkumiyetler, mağdur içindeki asıl toksik 

maddenin tanımlanmasından ziyade yalnızca 

kesin kanıtlara dayanıyordu. 1781'de Joseph 

Plenic, ölen organların organlarında bulunan 

zehirin tespiti ve tanımlanmasının tek zehirlenme 

belirtisi olduğunu belirtti. Yıllar sonra, 1814'te 

Mathieu Orfila (“Toksikoloji'nin Babası” olarak 

kabul edildi), zehir ve yasal ilaçların tespiti üzerine 

ilk çalışmaları yayınladı. İngiliz kimyacı James 

Marsh, vücutta arsenik tespit etmek için Marsh Testi olarak bilinen ve jüri 

çalışmasında ilk toksikoloji kullanan ilk kişi olan 1836'da bir başka atılım oldu. 

 

Hematoloji 

 İnsan kanı ayrıca, 1901'de Karl Landsteiner'ın, insan kanının farklı 

kategorilerde (A, B, AB ve O) gruplandırılabileceğini 

keşfettiğinde, Adli Bilimin bir parçası haline geldi. Kan 

gruplarını keşfetmesi ve ABO sisteminin gelişmesiyle 

Landsteiner Nobel Ödülü'nü kazandı. 1915'te Leone 

Lattes, ABO tipindeki kan lekeleri için o zamanki yeni 

tekniğin adli değerini gösteren bir çalışma yayınladı. 

Her ne kadar Landsteiner, ABO kan grupları sistemini 

insanlarda ilk kez tarif ettikten 15 yıl sonra yayınlanmış 

olsa da, bu çalışma ABO'nun adli amaç için kurumuş kan tipini ilk kez yazdığı bir 

çalışmadır.  

ABO sisteminin keşfedilmesinden önce bile, Alman bilim adamı Schönbein, 

1863 yılında, ilk önce hemoglobinin hidrojen peroksidi oksitleme yeteneğini 

keşfetti. Bu, kan için ilk varsayım testiyle sonuçlanır. 1937'de Walter Specht, 

kemilüminesan reaktif Luminol'ü kan için koruyucu bir test olarak geliştirdi. 

Şekil 3 - Mathieu Joseph 
Bonaventure Orfila. 

Şekil 4 - “İmmünolojinin 
Babası” Karl Landsteiner. 
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Balistik 

Adli Balistik, Adli Bilimin bir diğer önemli alanıdır. 

Henry Goddard, bir kurşunu 1835'teki cinayet silahına 

bağlamak için fiziksel analiz kullanan ilk kişiydi. 

Karşılaştırma, kurşunun içindeki bir kalıba kadar izlenen 

görünür bir kusura dayanıyordu. Kurşun muayenesi 

1920'lerde, doktor Calvin Goddard'ın hangi mermi 

kovanlarından geldiğini belirlemeye yardımcı olmak için 

karşılaştırma mikroskobunu yarattığında daha kesinleşti. 

1970'lerde, Kaliforniya'daki Aerospace Corporation'daki 

bir bilim adamı ekibi, taramalı elektron mikroskoplarını 

kullanarak ateşli silah kalıntılarını tespit etmek için bir 

yöntem geliştirdi. Son zamanlarda, ateşli mermiler, kartuş 

kılıfları ve kabuk kılıflarında bırakılan işaretlerin 

karşılaştırılması için Entegre Balistik Tanımlama Sistemi 

adı verilen otomatik bir görüntüleme sistemi 

geliştirilmiştir. 

 

DNA Testi 

  

DNA yapısının 1953'te James Watson ve 

Francis Crick tarafından belirlenmesi, ceza 

adaletinde büyük bir değişiklik getirdi. 

DNA profili, bugün bildiğimiz gibi, aynı anda 

meydana gelen moleküler biyolojideki iki 

bağımsız buluş sayesinde geliştirilmiştir. 1983 

yılında Kary Mullis, polimeraz zincir 

reaksiyonunu (PCR) keşfetti ve 1985'te Sir Alec Jeffreys, DNA'dan bireyleri DNA 

parmak izi adı verilen bir tanımlama yöntemi keşfetti. DNA profili, başlangıçta, iki 

bireyin biyolojik ebeveyn-çocuk ilişkisine sahip olup olmadığını belirlemek için 

babalık belirleme yöntemi olarak geliştirilmiştir. 1986'da İngiltere polisi, adli tıp 

için DNA kullanımını araştırmaya başlayan Alec Jeffrey'den 17 yaşındaki bir 

çocuğun İngiliz Midlands'deki iki tecavüz cinayetinde itirafını doğrulamak için 

Şekil 5 - Karşılaştırma 
Mikroskobu ile Coronel 

Calvin Hooker Goddard. 

Şekil 6 - İngiliz genetikçi Profesör 
Sir Alec John Jeffreys. 
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DNA kullanmasını istedi. Testler, gencin failin olmadığını ve asıl saldırganın 

sonunda yakalandığını kanıtladı. 1995’te, dünyanın ilk ulusal DNA veri tabanı 

İngiltere’de faaliyete başladı. 1985’te yapılan DNA testinden bu yana, biyolojik 

materyal (cilt, saç, kan ve diğer vücut sıvıları) bir suç mahallinde en güvenilir 

fiziksel kanıt olarak ortaya çıkmıştır.  

 

Adli Bilimin Alanları 

Adli bilimler, geleneksel bilimlerde kullanılan çok sayıda alt uzmanlık içeren 

çok disiplinlidir. Adli Bilim, hukuki veya hukuki nitelikteki hukuki sorularda 

kullanılan tüm bilimsel ve teknik bilgi kümesi olarak anlaşılmalıdır. En yaygın adli 

bilim alanları şunlardır: Biyoloji, Toksikoloji, Kimya, Patoloji, Parmak İzleri ve 

Balistik. Bununla birlikte, Antropoloji, Odontoloji, Entomoloji, Botanik, Bilgisayar 

Adli Tıpı, Kan lekesi kalıp analizi, Psikoloji ve Doküman Analizi gibi araştırmaları 

tamamlayabilecek başka uzmanlık alanları da vardır. Tablo 1'de, bazı adli 

alanların kısa bir açıklaması vardır. 

 

Tablo 1 - Adli Bilimin Alanları. 

Alanlar Açıklama 

Adli Antropoloji Fiziksel antropolojinin yasal bir ortamda 

uygulanması, genellikle iskeletlenmiş insan 

kalıntılarının geri kazanılması ve tanımlanması için. 

Adli Odontoloji Daha iyi diş çalışma olarak bilinen diş hekimliği 

benzersizliği çalışması. Adli odontologlar, başka 

yöntemler kullanılarak tanımlanamayan insan 

kalıntılarını tanımlayabilir, uçak kazalarından cisimleri 

tanımlayabilir, ısırık izi yaralanmalarının kaynağını 

belirleyebilir ve iskelet kalıntılarının yaşını tahmin 

edebilir. 

Adli Entomoloji İnsan kalıntılarının içindeki ve çevresindeki 

böceklerin incelenmesi, zamanın veya ölüm yerinin 

belirlenmesine yardımcı olmak için. 

Adli Patoloji Yasal bir soruşturma bağlamında bir kadavra veya 

yaralanmayı inceleyerek ölüm nedenini belirlemeye 

odaklanır. 

Adli Biyoloji Biyolojik analiz yöntemlerinin, özellikle de DNA 

analizinin yasal araştırmalara uygulanması. DNA 

analizi, olay yerinde bulunabilecek bedensel 
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akışkanların, özellikle de kan, semen, tükürüğün 

araştırılmasını içerir. 

Adli Botanik Bitki ve bitki çalışmaları, bir ceza soruşturması 

bağlamında kalmaktadır. Bu alan odun, meyve, tohum, 

dal, yaprak, bitki kılı, polen, spor ve alg hücrelerinin 

analizini içerir. 

Bilgisayar Adli Tıp Dijital adli tıp olarak da bilinir, dijital bilgilerle ilgili 

gerçekleri belirlemek, korumak, kurtarmak, analiz 

etmek ve sunmak amacıyla dijital cihazlarda bulunan 

malzemelerin kurtarılmasını ve araştırılmasını içerir. 

 Kan lekelerinin analizi olayların meydana 

gelmesiyle ilgili hayati ipuçları sağlayabilir. Kan lekesi 

düzenlerinin başarılı bir şekilde yorumlanması, suçun 

niteliği, olayların olası sıralaması, meydana gelebilecek 

olay yerindeki herhangi bir rahatsızlık ve hatta olay 

sırasındaki kişilerin ve nesnelerin konumu hakkında 

ipuçları sağlayabilir. 

Kan lekesi patern analizi Kimyanın kanun yaptırıma uygulanması. Bir olay 

sırasında hangi kimyasal değişikliklerin meydana 

geldiğini ortaya çıkarmak için birçok farklı analitik 

yöntem kullanılabilir ve bu nedenle olayların sırasını 

yeniden oluşturmaya yardımcı olur. 

Adli kimya Psikoloji ve adalet sistemi arasındaki kesişme. 

Temel tanık ilkeleri, özellikle tanık ifadesini anlamayı 

içerir. 

Balistik Mermilerin, özellikle mermilerin, yerçekimi 

bombalarının veya roketlerin fırlatılması, uçuşu, 

davranışı ve etkileriyle ilgilenen mekanik bilimi. 

Parmak izleri Bir insan parmağının sürtünme sırtlarının bıraktığı 

izlenimin ayrıntılı çalışması. 

Adli toksikoloji Örneğin zehirlenme ve uyuşturucu kullanımı gibi 

durumlarda tıbbi veya yasal ölüm soruşturmasına 

yardımcı olmak için toksikolojinin ötesinde (analitik 

kimya, farmakoloji ve klinik kimya gibi) çok sayıda alan 

kümesi. 

Döküman Analizi 

El yazısı, daktilo, basılı belgeler, değişiklikler, 

mürekkep, kağıt ve yazı gereçlerinin incelenmesi. 

Birincil amaç, mümkünse belgeye zarar vermeden 

veya değiştirmeden belgeyle ilgili mümkün olduğunca 

fazla bilgi edinmektir. 

 

 

 

 



 

GİRİŞ 

Sayfa | 21  

Referanslar  

 

Kitaplar 

 Thomas Kubic ve Nicholas Petraco. Adli Bilim Laboratuvarı El Kitabı 

ve Çalışma Kitabı. CRC Press, 2009.Jay A. Siegel and Kathy 

Mirakovits. Adli Bilim: temel bilgiler. 2. baskı, CRC Press, 2010. 

   Pamela Walker ve Elaine Wood. Adli Bilim deneyleri. Dosya Üzerine 

Gerçekler, 2010. 

   Andrew R.W. Jackson ve Julie M. Jackson. Adli bilim. 3. baskı, 

Pearson, 2011. 

   Anthony J. Bertino. Adli Bilim: Temelleri ve Soruşturma. Güney-Batı, 

2012. 

   Rhonda M. Brown ve Jackle S. Davenport. Adli Bilim: İleri 

Araştırmalar. Cengage, 2012. 

   Robert B. Thompson ve Barbara F. Thompson. Ev Adli Bilim 

Deneyleri için Resimli Kılavuz. O'Reilly, 2012. 

   Richard Saferstein. Adli Bilim: olay yerinden olay laboratuarına. 2. 

baskı, Pearson, 2013. 

   Max M. Houck ve Jay A. Siegel. Adli Bilimin Temelleri. 3. baskı, 

Akademik Basın, 2015. 

Web siteleri 

 “Adli bilime basitleştirilmiş bir rehber”, 

http://www.forensicsciencesimplified.org/  

 “Lise / Kolej - Adli Bilim”, 

http://www.terrificscience.org/freebies/lessonexchange/forensics/  

 “Adli Bilimi Keşfedin ”, 

http://www.exploreforensics.co.uk/ 

http://www.forensicsciencesimplified.org/
http://www.terrificscience.org/freebies/lessonexchange/forensics/
http://www.exploreforensics.co.uk/


 
 

TEMA: İNSAN BİREY KİMLİĞİ 
 

  
 

Sayfa | 22  

BÖLÜM 1: 
BİREYSEL İNSAN TANIMLAMA 
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Kan Analizi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Olay yerinde kalan kan, bir ceza 

soruşturmacısı tarafından çeşitli şekillerde 

analiz edilebilir. 

1901'de Landsteiner tarafından ABO 

sisteminin keşfedilmesi ile insan kanı 

tanımlama bilgisi önemli ölçüde genişlemiştir. 

Birden fazla kişi aynı kan grubuna sahip 

olduğundan, kan yazmak, bir grup insanla ilişkilendirilebilecek ancak belirli bir 

bireyle ilişkilendirilebilecek kanıt sağlayabilir. 1980'lerde DNA tipleme 

teknolojilerinin sunulması ve beyaz kan hücrelerinin DNA içermesiyle, artık 

moleküler düzeyde genetik çeşitlilik yoluyla bireysel bir kan lekesi 

tanımlanabiliyor. 

Kan lekeleri genellikle suç soruşturmasında en büyük fiziksel kanıtı oluşturur 

ve sıklıkla cinayet, vur ve kaç, saldırı, soygun ve hırsızlık gibi farklı suç 

olaylarında bulunur. Kan kanıtlarının incelenmesinde adli bilim adamının 

cevaplaması gereken sorular şunlardır: Kan mı? İnsan mı Bu kimin kanı? 

Hedefler 

Öğrencilerin yapabilecekleri: 

 Kanın bileşimini tanımlar 

 Kan hücrelerinin fonksiyonlarını açıklamak 

 Kan varlığı için nasıl tespit edileceğini açıklayın 

 Numunenin kan türünü nasıl belirleyeceğinizi 

açıklayın 

Şekil 7 - Karl Landsteiner. 
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Kan, karmaşık bir sıvı dokusudur ve iki ana bileşenden oluşur: plazma ve 

oluşturulmuş elemanlar [Şekil 8]. Plazma, çözünmüş 

proteinler, tuzlar ve diğer kimyasalların bir karışımı ile 

bileşimdeki tuzlu suya benzer. Farklı işlevleri yerine 

getiren üç ana tipte element elementi (kan hücreleri olarak 

da adlandırılır) vardır: başlıca oksijen ve karbon dioksit gibi 

solunum gazları taşıyan kırmızı kan hücreleri (eritrositler); 

enfeksiyonla savaşan, ölü / ölen hücreleri yok eden ve 

kanser hücrelerini yok eden beyaz kan hücreleri 

(lökositler); ve kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan ve 

hasar görmüş kan damarlarının tamirinde rol oynayan 

trombositler (trombositler).  

 

 

Kan tipleri 

 Kan tiplemesi, kırmızı kan hücrelerinin (eritrositler) 

yüzeyindeki antijenik maddelerin varlığına veya yokluğuna 

bağlı olarak kanın sınıflandırılmasıdır. DNA testinden 

önce, antijen-antikor reaksiyonlarını inceleyerek, bir suç 

mahallindeki belirli bir şüpheliyi eşleştirmek veya dışlamak 

için bir metot olarak kan grubu kullanıldı.  

ABO kan grubu sınıflandırma sistemi, kanı temel olarak 

dört gruba ayırmak için A ve B antijenlerinin varlığını veya 

yokluğunu kullanır: A, B, AB ve O. [Tablo 2]. Kan, Rh 

proteininin varlığına veya yokluğuna göre ayrıca 

kategorize edilebilir. Her kan grubu, Rhesus antijenleri 

varsa Rh pozitif (Rh +) veya antijenleri yoksa Rh negatif 

(Rh-). Bu iki özelliğin incelenmesi, daha kesin kan tanımayı mümkün kılar. 
 

 

 

 

 

 

Biliyormusun? 

 Nadir görülen 

kan grubu AB'dir 

(Rh -) Nüfusun 

yaklaşık% 85'i 

Rhesus antijenine 

sahiptir. 

Şekil 8 - İnsan kanının 
bileşimi. 
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Tablo 1 - ABO kan grupları 

Grup Mevcut Antijenler Mevcut Antikorlar 

Grup A 
Kırmızı hücrelerde sadece A 

antijeni 

Plazmada B antikoru 

Grup B 
Kırmızı hücrelerde sadece B 

antijeni 

Plazmada bir antikor 

Grup AB 
Kırmızı hücrelerde hem A hem de B 

antijenleri 

Plazmadaki A veya B antikoru 

Grup O 
Kırmızı hücrelerde ne A ne de B 

antijenleri yok 

Hem A hem de B antikoru plazmada 

 

Kan grubu testleri, örneğin bir insan kan transfüzyonu yapmadan önce kan 

türünü belirlemek, hamile bir kadının kan türünü kontrol etmek, iki kişinin kan 

akrabası olup olmadığına bakmak veya bir örneğin kan türünü belirlemek için 

kullanılır. olay yerinde bulundu. 

Bir suç mahallinde, şüphelinin kan grubu olay yerinde tespit edilenden 

farklıysa, bu kişi muhtemelen suç işlememiştir. Ancak bir şüphelinin kan grubu 

olay yerinde bulunanla aynıysa, bu kişi suçlu olabilir. Bu noktada, yalnızca bir 

DNA testi kalan şüphelilerden herhangi birinin gerçek suçlu olup olmadığını 

onaylayabilir. 

 

Adli Kan Analizi 

Tahmin Testleri 

Büyük bir suç mahalli alanında ve bazen “temizlenmiş” bir yüzeyde, gizli kan 

lekeleri aramaya nereden başlayacağınız hemen belli olmayabilir ve bazen 

bunları çıplak gözle görmek zor olabilir. Bu durumlarda, varlıklarını ortaya 

çıkarmak için kimyasal testler kullanmak gerekir. 

Adli laboratuvarlarda kanı tanımlamak için iki ana test tipi vardır: Varsayıcı 

testler ve Doğrulayıcı testler. Öngörülen kan testleri, kan olasılığını gösterir, 

ancak yalnızca doğrulayıcı testler, kanın var olduğu sonucuna izin verir. Luminol 

ve Kastle-Meyer gibi varsayımsal kan testleri genellikle kandaki hemoglobin ile 

temas ettiğinde belirli bir reaktifin renk değişimine veya kemilüminesansına 

dayanır. Doğrulayıcı testler, varsayımsal testlerde yanlış pozitiflerin olasılığı için 
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ve antijen / antikor etkileşimlerine dayalı türlerin kökenini belirlemek için 

gereklidir.  

Luminol 

Luminol, belirli koşullar altında, hidrojen peroksit 

gibi uygun bir oksitleyici madde ile karıştırıldığında 

mavi bir parlaklık veren bir kimyasaldır. Luminol, 

hemoglobinde bulunan demirle reaksiyona girdiği gibi, 

suç mahallerinde kalan kan miktarlarını tespit etmek 

için varsayımsal bir test olarak kullanılır. 

Luminol, küçük kan izlerinin varlığına karşı oldukça 

hassastır, bu da 100 000 000: 1 gibi yüksek 

dilüsyonlarda pozitif sonuç verir. Bununla birlikte, bu 

yüksek duyarlılığa düşük seçicilik eşlik eder. Çamaşır 

suyu, birçok gıda maddesi, demir ve diğer metaller gibi 

birçok malzeme, gerçek kanın neden olduğu pozitif 

sonuçlardan ayırt edilemeyen yanlış pozitif 

reaksiyonlar üretir. 

Luminol, en azından sulu çözeltide, tahribatsız 

kabul edilir ve müteakip DNA analizine müdahale 

etmez. 

Kastle-Meyer Testi 

Kastle-Meyer ya da fenolftalein testi, hemoglobinin 

olası varlığını tespit etmek için bir alkalin fenolftalein 

çözeltisi kullanan başka bir olası kan testidir. Kastle-Meyer 

testi, fenolftalein ve hidrojen peroksit hemoglobindeki 

demir molekülleri ile reaksiyona girdiğinde parlak pembe 

bir renk üretecek olan katalitik bir renk testidir. 

Bu test, laboratuvar testlerinde kullanılabilecek olan 

numuneye zarar vermez, çünkü küçük miktarda kan 

numunesi bir bezle toplanır. 

 

 

Biliyormusun ? 

1937 tarihli bir makalede, 

Alman kimyager Walter Specht, 

Luminol'ün adli kan tespiti için 

tahmin edici bir test olarak 

kullanılmasını öneren ilk kişi 

oldu. 

Biliyormusun? 

 

Did You Kastle-

Meyer testi 1901'de 

Kastle tarafından 

tanıtıldı ve 1903'te 

Meyer tarafından 

geliştirildi. 
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Parmak İzleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parmak izleri, adli tıp 

biliminde büyük bir atılımdı ve 

dünya genelinde yasa 

uygulayıcılara suç 

soruşturmasında yardımcı 

olacak yeni bir araç verdi.  

 Bir bireye özgü olan bir 

parmak izi genellikle dermal 

(veya sürtünme) sırtların 

bıraktığı bir izlenim olarak 

tanımlanır. Sürtünme sırtları, ellerin avuçlarında ve ayak tabanlarında bulunan 

epidermisin bölümlerini yükseltir [Şekil 9]. Bu sırtlar, dermisin epidermise küçük 

uzantılarıdır, bu da dokunduğumuz nesneleri tutmamıza yardımcı olur. 

Parmak izlerinin damgası, cildin sürtünme sırtında bulunan ekrin bezlerinden 

doğal ter salgılarından oluşur. Bu sekresyonlar esas olarak su, yağlar ve tuzların 

bir birleşimidir, ancak günlük aktivitelerdeki kir de bu sekresyonlara karıştırılır. 

Hedefler 

Öğrencilerin yapacakları: 

 Parmak izlerinin özelliklerini tanımlayın 

 Temel parmak izi türlerini tanımlamak 

 Parmak izi kanıtının nasıl toplandığını açıklayın 

 Bir parmak izinin kayıttaki bir parmak iziyle 

eşleşip eşleşmediğini belirleme 

 Gizli bir baskı kaldırma işlemini kullanın 

Şekil 9 - İnsan derisi katmanlarının ve sürtünme 
sırtlarının şematik gösterimi. 
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Parmak İzlerinin Özellikleri 

Parmak izleri genel görsel 

görünümleri ve kalıpları ile 

adlandırılmıştır. Bunlara kemer, 

fahişe ve halka denir. En basit parmak 

izi deseni (toplam popülasyonun 

yalnızca% 5'i kemerlidir) kemerler, 

parmak izinin bir tarafından giren ve 

diğer taraftan merkezden yükselen 

çıkıntı yapan sırtlar ile karakterize 

edilir. Boğuşlar iki deltayla boğa 

güreşine benziyor (toplam nüfusun% 

30'unda whorls var). Döngüler, desenin 

sağından veya solundan bir taraftan 

girilen, desenin etrafında dolanan ve aynı girişten çıkan çıkıntı hatları ile 

karakterize edilir (toplam popülasyonun yaklaşık% 65'i ilmeklere sahiptir) [Şekil 

10]. 

Adli araştırmacılar parmak izi aradıklarında iki şey görürler: bir çekirdeğin ve 

deltaların varlığı. Çekirdek bir döngünün ya da bütünün merkezidir ve delta bir 

döngünün yanında yer alan üçgen bir bölgedir. 

 

Parmak izi çeşitleri 

Parmak izleri üç türde olabilir: patent, plastik veya gizli. Kan, mürekkep veya 

başka bir sıvı ellerle temas ettiğinde ve daha sonra o yüzeye aktarıldığında patent 

parmak izleri veya görünür izler pürüzsüz bir yüzeyde kalır. Plastik parmak izleri 

kil, macun veya balmumu gibi herhangi bir yumuşak malzemede bırakılan 

girintilerdir ve ayrıca görülebilir. Gizli parmak izi veya gizli baskılar, yağların ve 

diğer vücut salgılarının bir yüzeye aktarılmasından kaynaklanır ve tedavi görmeyi 

gerektirebilir. 

Gizli parmak izlerinin tespit işlemi karmaşık olabilir ve genellikle sırt örüntüleri 

ile parmak izinin bırakıldığı yüzey arasında yüksek derecede görsel kontrast 

oluşturmak için toz veya kimyasal reaktif kullanımı gerektirir. Gözle muayene, 

tamamen tahribatsız güçlü aydınlatma kullanarak gizli parmak izlerinin ortaya 

Şekil 10 - Parmak izi desenleri. A: Kemerler; 

B: Whorls ve C: Döngüler. 

Kırmızı daireler - Delta; Mavi daireler - Çekirdek. 
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çıkarılmasında her zaman ilk adımdır. Görsel muayeneden sonra parmak izlerini 

ortaya çıkarmak için başka yöntemler kullanılabilir. Parmak izi tozları, iyot dumanı 

ve gümüş nitrat, 19. yüzyıldan beri kullanıldığı gibi 

“klasik” yöntemler olarak kabul edilir. Ancak, süper 

yapıştırıcı dumanlama gibi sıklıkla kullanılan başka 

yöntemler de vardır. 

Gizli parmak izlerini bulmak ve toplamak için en 

yaygın yöntemlerden biri, çoğunlukla cam ve cilalı metal 

gibi gözeneksiz yüzeylerin tozunu almak için kullanılan 

parmak izi tozlarıdır (siyah granül, alüminyum pul, siyah 

manyetik vb.). Bu genellikle suç mahallerinde taşınmaz 

nesneler üzerindeki gizli parmak izlerini ortaya çıkarmak 

için kullanılır. 

1976'da keşfedilmesinden bu yana, süper 

yapıştırıcının birincil bileşeninden gelen siyanoakrilat 

dumanı olarak da adlandırılan süper yapıştırıcı fuming, 

en sık kullanılan gizli yazdırma geliştirme işlemlerinden 

biri oldu. Bu işlem aynı zamanda cam, plastik ve 

parlatılmış metal gibi gözenekli olmayan parlak 

yüzeylerde gizli parmak izi geliştirmek için kullanılır.  

  

 

 

  

Biliyormusu

n? 
Süperglue 

dumanı, 1976 yılında 

Masao Soba'nın 

süper yapıştırıcı 

kabının yüzeyinde 

beyaz parmak 

izlerini fark etmesiyle 

kazayla keşfedildi. 

1980 yılında Frank 

Kendall süreci 

iyileştirdi ve gizli 

parmak izlerine 

uyarladı. 
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DNA Profili 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

705/5000 

Aynı ikizler dışında, dünyadaki hiçbir insan aynı DNA'ya 

sahip değildir. Geçtiğimiz 20 yılda, DNA analizi, herhangi bir adli 

tıp laboratuvarının çalışmasının hayati bir parçası olmak için 

nispeten küçük bir adli uzmanlık alanından büyüdü. DNA 

profillemesinin 1980'lerde ortaya çıkmasından bu yana DNA, 

suçları araştırmak, babalık kurmak, savaş ve büyük çaplı felaket 

mağdurlarını belirlemek için kullanılmıştır. Her insan kendine 

özgü olduğundan, bir suç mahallinden ya da tanımlanamayan 

bir cesetten elde edilen DNA kanıtları bir suça kadar izlenebilir veya bir şüpheliyi 

ortadan kaldırabilir. 

Adli bilimlerde DNA analizi amacıyla yaygın olarak kullanılan, kan, tükürük, 

semen, cilt, idrar ve saç gibi çeşitli biyolojik kanıt türleri vardır.

Biliyormusun

? 
DNA dizimizin  % 

99.9'u diğer insanlarla 

aynıdır. 

Hedefler 

Öğrenciler yapabilecekleri: 

 DNA'nın ne olduğunu açıklayın 

 DNA kanıtlarının eşleştirme için nasıl 

karşılaştırıldığını açıklayın 

 Bir ebeveyn, çocuk veya başka bir kişinin 

akrabalarından gelen DNA'yı tanımlamak için DNA 

parmak izinin nasıl kullanılacağını açıklayın 
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DNA Yapısı ve İşlevi 

 DNA'nın adli bilimlerde nasıl analiz edildiğini 

anlamak için DNA'nın yapısı ve işlevi hakkında bilgi 

sahibi olmak önemlidir. DNA, hidrojen bağlarıyla 

sarmal bir şekilde bir arada tutulan iki nükleotid 

şeridinden oluşan bir moleküldür. Nükleotit molekülü, 

bir trifosfat grubu, bir deoksiriboz şeker ve dört azotlu 

bazdan (adenin, guanin, timin ve sitozin) oluşur.  

DNA, esasen, bir organizma için gereken tüm 

bilgileri ve talimatları içeren moleküldür. DNA'nın 

önemli bir özelliği, kopyalayabilmesidir (yani kendi 

kopyalarını çıkartabilir). 

Genetik bilgi, kromozom adı verilen yapıları 

oluşturan DNA moleküllerinde depolanır. İnsan genomu, çoğu insan vücudunun 

çekirdeğindeki 23 çift (toplam 46) kromozomdan oluşan 3 milyar temel bilgi 

çiftinden oluşur. Her çiftin bir kromozomu anneden, diğer kromozom ise babadan 

kalıtılır. Kromozomlardaki DNA nükleer DNA olarak adlandırılır ve insan 

vücudunun tüm hücrelerinde hemen hemen aynıdır. Bir başka DNA tipi hücrenin 

mitokondrisinde bulunur. Mitokondriyal DNA dairesel bir döngü şeklinde var olur 

ve nükleer DNA'dan farklı olarak, anne tarafından yeni nesile geçirilir. Bu 

nedenle, bir bireyin mitokondrial DNA'sı, annelerinin mitokondrial DNA'sı ile 

aynıdır. Mitokondriyal DNA, nükleer DNA'dan daha büyük miktarlarda 

bulunduğundan, birkaç nedenden dolayı adli olarak kullanılır. 

 

Adli DNA Profili Oluşturma 

Aynı zamanda, DNA parmak izi olarak da bilinen Adli DNA profili, adli bilim 

adamlarının DNA'larının özelliklerini kullanarak bireyleri tanımlamak için 

kullandıkları bir tekniktir. 

DNA örnekleri analiz edilmeden ve karşılaştırılmadan önce birkaç adım 

gereklidir. DNA parmak izinden bir numune hazırlamanın ilk adımı, DNA'yı hücre 

çekirdeğinden çıkarmaktır. Hücreler dokudan izole edilir ve DNA'yı proteinlerden 

ve diğer hücre bileşenlerinden olduğu gibi nükleer ve hücre zarından salmak için 

bozulur. İkinci adım, DNA'nın belirli DNA parçalarını çoğaltan bir polimeraz zincir 

Biliyormusun

? 
Tüm hücrelerinde 

bulunan DNA'nın 

tamamını çözersen, 

aya 6000 kez 

ulaşabilirsin. 
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reaksiyonu (PCR) kullanarak çoğaltılmasıdır. Üçüncü ve son adım 

elektroforezdir. 

Elektroforez, molekülleri, DNA fragmanlarının boyutuna dayalı olarak bir 

elektrik alanın etkisi altında ayırma yöntemidir. 

En bilinen elektroforez tekniklerinden biri jel elektroforezidir. Jel elektroforezi, 

DNA moleküllerini ayırmak için kullanılan gözenekli bir matristir. Kullanılan 

matrisin türü (en yaygın olanı agaroz veya poliakrilamiddir) görselleştirilecek olan 

DNA fragmanlarının boyutuna bağlıdır. Bu gibi matrislerin gözenek boyutlarındaki 

farktan ötürü, agaroz jeli genellikle 0.2 kb ila 50 kb (1 kb = 1000 baz çifti) arasında 

değişen fragmanları ayırmak için ve 1kb'ye kadar küçük fragmanları ayırmak için 

poliakrilamid jeli kullanılır.  

DNA negatif olarak yüklendiğinde (her bir nükleotit, kendisine eklenmiş negatif 

yüklü bir fosfata sahiptir), bir elektrik 

alanın etkisi altında pozitif elektroda 

doğru ilerleyecektir. Büyük 

moleküller jelin içinden daha yavaş 

hareket ederken, küçük moleküller 

gözeneklerden daha hızlı kayabilir. 

Böylece, fragmanlar boyuta göre 

düzenlenecektir. DNA göç ettikçe, 

farklı fragmanlar, DNA'nın belirli bir 

boyuttaki kısmının birçok özdeş 

kopyasından oluşan bantları 

oluşturacaktır [Şekil 11].  
Şekil 11 - Bir elektroforez cihazının şeması. 
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Gerçek Hayat Vaka Çalışmaları  

 

Stratton Brothers (1905)  

27 Mart 1905 sabahı İngiltere'nin Deptford kentinde, 

16 yaşındaki William Jones, Thomas Farrow ve karısı 

Ann'in boyahanesini ziyaret etti ancak mağazayı kapalı 

buldu. Jones birkaç kez kapıyı çaldı ve cevap 

alamadığında pencereden içeri girdi. Devrilen sayısız 

sandalye görünce alarma geçti, bu yüzden yardım istedi. 

Yerel bir sakin olan Louis Kidman'a yaklaştı ve ikisi 

binanın arkasındaki dükkana girmeye zorladı. İçeri 

girdiğinde, Bay Farrow'un dövülmüş cesedini bir kan havuzunda ve karısının 

bilinçsiz bir bedeninde keşfettiler.  

Bayan Farrow hastaneye koştu ve polis çağırıldı. Ne yazık ki, birkaç gün sonra 

öldü. Zorla girme belirtisi yoktu, ancak soygunun suçun nedeni olduğunu öne 

süren yerde boş bir kasa bulundu. Kasa incelendi ve içeride kurbanlarla veya 

Scotland Yard'ın sahip olduğu herhangi bir suçlu dosyası ile eşleşmeyen yağlı bir 

parmak izi bulundu. 

Parmak izi kanıtları soğuk algınlığı iziyle, polis olası suç tanıklarıyla 

görüşmeye başladı. Neyse ki, yerel bir sütçü, cinayet günü Farrow'un 

mahallesinde iki genç adamın görüldüğünü bildirdi. Kısa sürede Alfred ve Albert 

Stratton kardeşler olarak tanımlanan polis arkadaşlarıyla görüşmeye başladı. 

Alfred’in kız arkadaşı, polise o gün paltosunu verdiğini ve cinayetlerden bir gün 

sonra ayakkabılarının rengini değiştirdiğini söyledi. Bir hafta sonra, yetkililer 

sonunda Stratton kardeşleri yakaladı ve parmak izleri alındı. Alfred’in sağ 

parmağı Farrow’un kasasındaki baskı için mükemmel bir eşleşme oldu. 

Parmak izi delilleri, sütçü Stratton kardeşleri olumlu bir şekilde 

tanımlayamadığında savcılığın yalnızca sağlam kanıtı haline geldi. Mahkeme, 

parmak izinin güvenilir bir kimliklendirme aracı olarak çalıştığını ve baskının 

suçlamayı mükemmel şekilde eşleştirdiğini duymuştur. Sonuç olarak, Stratton 

kardeşler 23 Mayıs 1905'te mahkum edildi ve asıldı. 

Şekil 12 – Parmak İzi 
Analizi 



 
 

TEMA: İNSAN BİREY KİMLİĞİ 
 

  
 

Sayfa | 36  

Ludwig Tessnow (1901)  

 1901 yılının Temmuz ayında, iki erkek kardeş Herman 

ve Peter Stubbe (6 ve 8 yaşında) Almanya'nın Ruden 

kentinde ormanda oynamaya başladılar ve bir daha geri 

dönmediler. Ertesi gün yapılan bir araştırmada, geniş bir 

ormanlık alanda dağılmış erkek parçalarının vücut 

parçaları bulundu.  

                              Yerel bir marangoz olan Ludwig Tessnow adında bir adam, 

ortadan kayboldukları gün oğlanlarla konuşurken görüldü. 

Evinin ardından yapılan bir araştırma, Tessnow'un 

marangozluk işlerinde kullanılan ahşap boyaları olduğunu söylediği şüpheli 

lekeleri olan taze yıkanmış kıyafetler buldu. 

Üç yıl önce, Kuzey Almanya'nın farklı bir bölgesinde, iki genç kız da benzer 

şekilde öldürüldü. Ludwig Tessnow, bu cinayeti sorgulamak için gözaltına 

alınmıştı ve kıyafetlerinin üzerindeki lekelerin ahşap boyaları olduğunu iddia 

ediyordu. 

Şüphelerine rağmen, kesin kanıtlar mevcut değildi. Sonra, kanı diğer 

maddelerden ve insan kanını hayvan kanından ayırmak için kullanılabilecek bir 

test geliştiren genç bir biyolog Paul Uhlenhuth'u duydular. Uhlenhuth, Tessnow'a 

ait çizmeleri ve giysileri inceledi ve giyimin Tessnow'un iddia ettiği gibi ahşap 

boyası içerdiği, aynı zamanda 17 insan kanı ve birkaç koyun kanı lekesi içerdiği 

sonucuna vardı. Bu kanıtlara dayanarak, Tessnow suçlu bulundu ve Griefswald 

Hapishanesinde idam edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13 - Ludwig 
Tessnow 
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Tommie Lee Andrews (1986) 

I 1986 yılının Mayıs ayında bir adam Orlando 

Hodge'un Orlando dairesine girdi ve bıçak yerinde ona 

tecavüz etti. Çantasını aldıktan sonra ayrıldı. Sonraki 

aylarda, daha fazla kadına tecavüz etti, yüzünü 

görmediklerinden emin oldu ve dışarı çıkarken daima 

kendilerine ait bir şeyler aldı. Altı ay içinde 23'ten fazla 

kadına tecavüz etti. Ancak, bir hata yapmış: Bir 

pencerede iki parmak izini geride bırakmıştı. Sonunda 

bir kadın daha sonra onu bir hırsız olarak tanımladığında, 

izleri pencere ekranındakilerle eşleştirildi ve erkekleri vardı: Tommie Lee 

Andrews. 

Her ne kadar kan grubu kurbanların bir kısmından alınan meni örnekleriyle 

eşleşse de, kendisine bir göz atmış olan tek kurban pozitif bir tanımlama yapmış, 

seri tecavüzcü olduğunu kanıtlamak zor olacaktı. Bu nedenle, Florida DA DNA 

teknolojisini denemeye karar verdi ve kan ve semen numunesinin aynı olduğu 

sonucuna vardı. Bu, DNA tipini bir ABD mahkemesine tanıtan ilk davaydı. 

Tommie Lee Andrews, geleneksel parmak izi ve DNA profili kanıtı ile gözaltına 

alındı ve tecavüze bağlandı. 100 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 14 - Tommie Lee 
Andrews 
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ETKİNLİKLER 
_______________________________________________ 

Etkinlik I: Bu Gerçekten Kan mı? 

 

 

 

 

Güvenlik önlemleri: 

 Koruyucu eldivenler ve kıyafetler, koruyucu gözlükler ve laboratuvar 
maskeleri kullanın. 

 Tüm kırmızı çözeltilerin kan olduğunu ve güvenlik kurallarına uygun olarak 

kullanıldığını varsayalım. 

 Materyalleri kullandıktan sonra, alıcıları biyolojik atık olarak onları atmak 
için kullanın. 

 Reaktiflerin tehlikeleri: Tablo 3 

Tablo 2 - Reaktif Tehlikesi 

Reaktif Tehlike 

Fenolftalein Kanserojen 

Mutajenik 

Üreme toksisitesi 

Sodyum hidroksit Aşındırıcı 

Metalik Çinko Yanıcı 

Çevreye zararlı 

Etanol Yanıcı 

Hedefler: 

Belirli bir lekenin kan içerip içermediğini 

belirlemek için Luminol ve Kastle-Meyer 

varsayımsal kan testini kullanın. 

Gerekli Zaman:  

Luminol Test – 15 dakika 

Kastle-Meyer Test – 15 dakika 

 

Müfredat Bağlantıları: 

Doğa Bilimleri ve 

Kimya 
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Arkaplan Bilgisi: 

Kan lekelerinin varlığı veya yokluğu, genellikle ceza davalarını 

soruşturanlar için önemli bilgiler sağlar. Bu nedenle, adli bilim insanlarına 

genellikle belirli bir lekenin kan olup olmadığını belirleme denir. Adli bilim 

adamları, kan varlığını ortaya çıkarmak için varsayımsal kan testleri gibi kimyasal 

analizler kullanırlar. Daha sonra etkili bir şekilde kan olduğunu ve insan veya 

hayvan kaynaklı olup olmadığını doğrulamak için başka testler yapılır. 

Üreme toksisitesi Varsayım testlerinde kullanılan kimya, yalnızca taşıma 

işlevlerinden (oksijen ve CO2) değil aynı zamanda kanın karakteristik kırmızı 

renginden de sorumlu olan hemoglobinin bir faktörü olan hem molekülü 

tarafından katalize edilen bir oksidasyon-azaltma reaksiyonudur. Hem grubu, 

"prostetik gruplar", yani belirli proteinler için gerekli peptit olmayan peptid grubuna 

eklenir ve sadece bir demir atomu değil, aynı zamanda organik bir kısım olan 

Tetrapyrrole Ring içerir. Hem grubu, çeşitli renksiz substratların oksidasyon-

redüksiyon reaksiyonlarını katalizleyerek bir renk değişikliği veya 

kemilüminesans ile sonuçlanır. 

Yükseltgenme-indirgenme tepkimesi yükseltgenme halindeki değişiklikleri 

içerir. Spesifik olarak, bir molekülün oksidasyonu molekülün elektronlarını 

kaybettiği anlamına gelir ve bir molekülün indirgenmesi molekülün elektronları 

kazandığı anlamına gelir. Varsayım testlerinde, hidrojen peroksit genellikle 

oksidan olarak kullanılır, yani belirli bir maddenin indirgeyici ajanının 

oksidasyonuna neden olan (elektronların kaybı) bir ajan, elektronlarının bir kısmı 

ile birlikte kalır. Hem grubu, oksidasyon-indirgeme reaksiyonu için bir katalizör 

görevi görür. Bir katalizör, kimyasal reaksiyonun hızını artıran ancak 

reaksiyondan etkilenmeyen veya değiştirilmeyen bir maddedir. 

Ne oluyor? 

Luminol testinde, luminol karışımı şüpheli bölgeye püskürtülür ve luminol 

kan lekesiyle temas ettiğinde parlak mavi ışık yayılır. Kimyasal reaksiyon 

kemilüminesansın bir örneğidir. Öte yandan, Kastle-Meyer testinde, renksiz 

Kastle-Meyer çözeltisi kırmızı lekeye eklendiğinde, kan varsa koyu pembe bir 

renge dönecektir. 
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Nasıl çalışır? 

 

Luminol: 

Luminol, bir alkali (bazik) çözelti içinde, bir oksidan, genellikle bir hidrojen 

peroksit çözeltisi tarafından oksitlendiğinde, ışık yayma özelliğine sahip bir 

kimyasaldır. Ancak bir katalizör bulunmadığı sürece bu reaksiyon 

gerçekleşmeyecektir; Luminolde, katalizör heme molekülünde bulunan demirdir.  

 Luminol reaksiyonu bir kemilüminesans örneğidir [Şekil 15]. 

 

Luminol, hidrojen peroksit tuzu (H202) ile reaksiyona girdiğinde, bir dianyon 

oluşur. Hidrojen peroksitten üretilen oksijen daha sonra luminol dianyonu ile 

reaksiyona girer. Bu reaksiyonun ürünü, bir organik peroksit, çok dengesizdir ve 

uyarılmış bir durumda 3-aminoftalik asit (3-APA) üretmek için hemen azot 

kaybıyla ayrışır. 3-APA rahatladığında görünür bir mavi ışık verir [Şekil 16].  

 

Luminol oksidasyonunun katalize edilmesi, hemoglobinin hem grubunda bulunan 

demir için münhasır değildir. Bu test, düşük özgüllük sunar ve verilen şüpheli bir 

izdeki kan varlığını doğrulamak için yeterli değildir. 

Öte yandan, Luminol çözeltisi çok büyük bir hassasiyettir: posterior DNA analizini 

etkilememesi avantajıyla, kan izlerini 1: 1000.000 oranına kadar ortaya çıkarmak 

l

u 

Light 

Heme Katalizörü 

Luminol + Hydrogen Peroxide Oxidised Luminol +  Light

Şekil 15 -  Luminol Reaksiyon Şeması 

Şekil 16 - Hemoglobin varlığında hidrojen peroksit ve luminol arasındaki kimyasal reaksiyon. 
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mümkündür. Öte yandan, eski kan lekeleri Luminol tarafından da tespit edilir (6 

yıla kadar). 

Kemilüminesans işleminde ışığın yayılması, reaksiyon ürünlerinin, heyecan verici 

bir elektronik durumda olması, temel duruma geçerken fotonlar yayması 

gerçeğinden kaynaklanmaktadır. 

 

Kastle-Meyer: 

Kastle-Meyer reaksiyonu, sudan yapılmış bir pembe çözelti ve bir fenolftalein 

iyonu oluşturmak için birbirleriyle reaksiyona giren indirgenmiş bir fenolftalein ve 

hidrojen peroksit formundan oluşur [Şekil 17]. 

 

 

 

 

 

 

 

Fenolftalein, soluk sarı bir renk verecek şekilde alkalin çözeltisi içinde indirgenip 

önceden çözündürülerek konvansiyonel formundan modifiye edilmiştir. Daha 

sonra, alkali çözeltide hidrojen peroksit (H202) varlığında, kandaki hemoglobin, 

bu fenolftalein formunun, yoğun pembe renk üreten normal şekline 

(C20H12O42-) oksidasyonunu katalize eder. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 17 – Kastle -Meyer Reaksiyonu 

(Pink) (Colourless) 

or 

Heme + Hydrogen peroxide + Reduced phenolphthalein Heme + Water + Phenolphthalein 

Heme (catalyst) + H2O2 + C20H14O4 
Heme (catalyst) + 2H2O + C20H12O4 

-2
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Luminol Testi Prosedürü (Bluestar® ile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosedüre başlamadan önce, kıyafetin bir 

bölümüne bir hayvan kanı (pozitif kontrol) ve simüle 

edilmiş kan (negatif kontrol) koyun. Bilinmeyen lekeleri 

test etmeden önce, bilinen bir kan örneğindeki tüm 

reaktifleri kontrol etmek önemlidir. Beklenen sonuçları 

kanla alamazsanız, reaktiflerinizin arızalı olduğunu ve 

onları değiştirmeniz gerektiğini bilirsiniz. 

 

Aşağıdaki protokolü kullanarak kendi Simüle edilmiş 

Kanınızı oluşturabilirsiniz. Bu protokol yaklaşık 10 

dakika sürer. 

 

 

 

Benzetilmiş Kan Hazırlama Yöntemi: 

a) Eldivenlerinizi ve koruyucu kıyafetlerinizi giyin. 

b) Bir kaba 2 g çikolata tozu yerleştirin ve 2 ml sıcak su ekleyin ve çikolata 

eriyene kadar homojenize edin. 

c) Önceki karışıma 8 g bal ve 2 damla kırmızı renk boya ekleyin. 

Luminol testinin yapılması: 

1. Eldivenlerinizi ve koruyucu kıyafetlerinizi giyin. 

Sağladığınız malzemeler 
 Bluestar® Forensic Kit (soruşturma ekipmanı satıcılarında satın 

alınacak kit) 
 Kanıt 1. 
 Kanıt 2. 
 Kanıt 5. 
 Eldiven 
 Simüle edilmiş kan 
 Hayvan kanı ile bez parçası 
 Koruyucu giysi 
 2 bilinen numune (hayvan kanı ve benzetilmiş Kan ile bez parçası) 

 
 

Öğretmenler 

için not 

Öğretmenler 

için not 
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2. Sprey şişesini damıtılmış sudan açın ve her iki Bluestar® Forensic tableti 

ekleyin. 

3. Püskürtme kafasını şişeye sıkıca çevirin. 

4. Sprey şişesini, eliniz dairesel hareketlerle, masalar tamamen çözülene 

kadar yavaşça karıştırın..       

 

 

5. Karanlık bir odada numuneleri luminol çözeltisiyle püskürtün (pozitif 

kontrol, negatif kontrol, Kanıt # 1, Kanıt # 2 ve Kanıt # 5). Numuneler birer 

birer test edilmelidir. 

6. Kan varsa hemen mavi renkli bir pozitif renk görünecektir. 

7. Sonuçlarınızı Tablo 4'e kaydedin. 

 

Karanlık odaya alternatif olarak, içini siyah plastik bir 

torba ile kaplanmış bir kutuda kullanabilirsiniz. 

Bluestar® Forensic Kit, bir defadan fazla kullanılabilir. 

Bu nedenle, reaktifi ışıktan korunacak bir yerde 

saklamanız gerekir. Bu kit sadece 24 saat çalışır, ancak 

tekrar kullanmanız gerektiğinde,% 3'lük 5 mL hidrojen 

peroksit ekleyin ve 24 saat daha kullanılabilir. 

 

 Testi yaptıktan sonra, öğrencilerle ne gibi sonuçlar 

alınabileceğini tartışın. 

Tablo 4. 'Sonuçlar' sütununda, öğrenciler mavi ışık 

görüp görmediklerini açıklamalıdır. “Sonuçların 

yorumlanması” sütununda öğrenciler, mavi bir ışık 

göründüğünde kan olduğunu; ve mavi ışık yoksa, kan 

yoktur. 

 

 

 

 

 

 

Dikkat: kabı baş aşağı sallamayın. 

Öğretmen

ler için 

Öğretme

nler için 
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Tablo 4 - Test sonuçlarının tablosu. 

Lekeler Sonuçlar  Sonuçların yorumlanması 

Kan lekesi 

(pozitif kontrol) 
Mavi ışık Kan 

Simüle edilmiş kan 

(negatif kontrol) 
Mavi ışık yok Kan yok 

Kanıt#1 Mavi ışık Kan 

Kanıt#2 Mavi ışık yok Kan yok 

Kanıt#5 Mavi ışık Kan 
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Kastle-Meyer Test Prosedürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosedüre başlamadan önce, kıyafetin bir 

bölümüne bir hayvan kanı (pozitif kontrol) ve simüle 

edilmiş kan (negatif kontrol) koyun. Bilinmeyen lekeleri 

test etmeden önce, bilinen bir kan örneğindeki tüm 

reaktifleri kontrol etmek önemlidir. Beklenen sonuçları 

kanla alamazsanız, reaktiflerin değiştirilmesi gerekir. 

Süpermarketten alınan hayvan kanı, postitif kontrol olarak yeterli olacaktır. 

Daha önce belirtilen yöntemi kullanarak kendi Simüle edilmiş Kanınızı 

oluşturabilirsiniz. 

Bir seçenek olarak öğretmen, Araç Kutusu'nda sağlanan pozitif ve negatif 

kontrolü kullanabilir. 

 

Kastle-Meyer testinin yapılması: 

1.     Eldivenlerinizi ve koruyucu kıyafetlerinizi giyin. 

Öğretmenler 

için not 

     Araç Kutusundaki 
Malzemeler 

 Kastle-Meyer 
Solüsyonu  

 Hydrogen peroxide 3% 
 Ethanol 96% 
 Cotton Swabs 
 Evidence#1 
 Evidence#2 
 Evidence#5 
 Gloves 
 Negative Control 
 Positive Control 

 

 

Sağladığınız Malzemeler 
 Koruyucu gözlük 
  Koruyucu giysi 
  sıcak yemek 
  Dijital ölçek 
  250 ml Dereceli cam şişe 
  50 mL Falcon tüpü 
  250 mL Kahverengi cam şişe 
  100 mL Mezun silindir 
  Cam izle 
  Damıtılmış su veya deiyonize su 
  Sodyum hidroksit 
  Fenolftalein Tozu 
  Etanol% 100 
  Etanol% 96 
  Hidrojen peroksit% 3 
  Çinko tozu 
  2 bilinen numune (hayvan kanı ve 

simüle edilmiş kanla bez parçası) 
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2. Pamuklu bir bezi iki damla% 96 etanol ile ıslatın ve ıslak sürüntüleri 

(öğretmen tarafından sağlanan) bilinen kan lekesi üzerine hafifçe sürün. 

3. Çubuğa üç damla Kastle-Meyer çözeltisi damlatın. 

4. Swabın üzerine% 3 damla üç damla hidrojen peroksit bırakın. 

5. Kan varsa, saniyeler içinde pozitif bir pembe renk görünecektir. 

6. Temiz pamuklu çubuklar kullanarak, Kanıt # 5 için 2 ila 4 adımlarını 

tekrarlayın. 

7. Kanıt # 1, Kanıt # 2, Pozitif ve Negatif Kontrol (Araç Kutusunda 

sağlanmıştır), çubuk üzerine% 96 damla etanol% 96, sonra üç Kastle-

Meyer çözeltisi ve son olarak da üç damla hidrojen peroksit koydu. 

8. Sonuçlarınızı Tablo 5'e kaydedin. 

 

Testi yaptıktan sonra, Tablo ile hangi sonuçların alınabileceğini öğrencilerle 

tartışın. 'Sonuçlar' sütununda, öğrenciler pembe renk görüp görmediklerini 

açıklamalıdır. “Sonuçların yorumlanması” sütununda öğrenciler, pembe bir renk 

ortaya çıkarsa kan olduğunu; ve pembe bir renk yoksa, kan yoktur. 

 

 

Tablo 5 - Test sonuçlarının tablosu. 

Lekeler Sonuçlar Sonuçların yorumlanması 

Kan lekesi 

(pozitif kontrol) 
Pembe renk Kan 

Benzetilmiş kan 

(negatif kontrol) 
Pembe renk yok Kan yok 

Kanıt#1 Pembe renk Kan 

Kanıt#2 Pembe renk yok Kan yok 

Kanıt#5 Pembe renk Kan 
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Kastle-Meyer Solüsyonunun hazırlanması 

için yöntem (60 dakika) 

1. Koruyucu gözlük, eldiven ve koruyucu kıyafet giyin. 

2. Dereceli bir silindirle 90ml distile veya deiyonize suyu 

ölçün ve dereceli şişeye aktarın. 

3. Bir saat camında, 20 g sodyum hidroksit tartılır ve katı çözülene ve 

reaksiyon soğuyuncaya kadar dönen küçük bir parça halinde behere ekleyin. 

 

 

4.  Bir duman dolabında, 1 g fenolftalein tozunu tartın,% 100 10 etanol ile 

kaynar bir tüpe ekleyin ve toz çözünene kadar karıştırın. (% 96 etanol% 100 

yokluğunda yeterli olacaktır) 

5.  Hazırlanan karışımı sodyum hidroksit çözeltisine ekleyin. Çözelti parlak 

pembeye döner. 

6.  20 g çinko tozu tartın ve behere ekleyin. 

7.  Beher, kaynar hale gelinceye kadar (yaklaşık 15 dakika), en yüksek 

sıcaklıktaki bir ocak gözüne yerleştirin. 

 

 

8. Isıyı azaltın (yaklaşık 160 ° C) ve solüsyonun parlak pembe solüsyon 

renksiz hale gelinceye kadar (veya çok soluk renkli bir saman sarısı) yaklaşık 30 

dakika sürebilen kaynamaya bırakılmasını bekleyin. 

9. Solüsyon renksiz hale geldikten sonra beher ısıdan alın ve oda sıcaklığına 

soğumaya bırakın. 

10. Çözeltiyi dikkatlice “Kastle-Meyer reaktifi” etiketli bir kahverengi cam 

saklama şişesine aktarın, ancak çinko tozunun aktarılmamasına dikkat edin. 

  

 

 

 

 

 

Öğretmenler 

için not 

Dikkat: Bu işlem çok ekzotermiktir, bu nedenle soğuk suyla 

bir kap kullanın ve soğuması için şişeyi içine yerleştirin. 

Dikkat: Bu işlem, çıkan buharlardan dolayı, bir duman 

dolabında yapılmalıdır. 

Dikkat: Islak çinko tozu piroforiktir (kendiliğinden ateşi yakalar). Elden 

çıkarma hakkında notlara bakınız. 
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Bu çözelti, oda sıcaklığında sıkıca kapatılmış bir şişede saklanırsa ve 

buzdolabında bir yıl boyunca kullanılmaya devam eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLEAPSS, çinko tozunun atılmasını tavsiye eder: 
o Çok alkali olduğundan, çok daha fazla etanoik asit kullanacağından, üzerinde 

Kastle-Meyer çözeltisinin bulunmadığından emin olmak için önce çinko tozunu 

çalkalayın. 

o Yavaş yavaş 1M etanoik asit ekleyin. Isı veya sprey üretilebilir. İndikatör ile test 

çözeltisi hazırlayın ve karışım tamamen asidik hale gelene kadar daha fazla etanoik 

asit ekleyin. Nötralize edilmiş karışımı, kirli su tahliyesinden aşağı doğru seyreltmeyle 

dökün. 

o Çinko tozu alev alırsa, temiz ve kuru kum ile boğun. 
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Sorular ve cevaplar: 

1. Bilinmeyen lekeleri test etmeden önce neden hem pozitif hem de negatif 

kontrol kullanmanız gerektiğini açıklayın: 

Pozitif kontrol 

Tüm kimyasal reaktiflerin beklenen şekilde çalıştığını doğrulamak için 

kullanılır. Pozitif kontrol kullanılarak beklenen renk değişikliği gerçekleşmezse, 

bilinmeyenleri test etmeden önce yeni reaktiflere ihtiyaç duyulur. 

Negatif kontrol 

Bu reaktifleri kullanırken pembe rengin ortaya çıkmayacağını doğrulamak için 

kullanılır. Negatif kontrol ile pembe bir renk üretilirse, yeni reaktifler almanız 

gerekir. Muhtemelen reaktiflerinizde bir miktar kirlenme olabilir. 

2. Eğer hayvan kanı insan kanından farklı ise, domuz kanı kullanarak Kastle-

Meyer ve Luminol testleri ile nasıl pozitif reaksiyon elde edilebileceğini açıklayın. 

Kastle-Meyer ve Luminol testleri kanın hemoglobininde bulunan heme 

molekülünün varlığını tespit eder. Hem domuzlar hem de insanlar kanlarında 

hemoglobine sahiptir. Bu nedenle, hem domuzlar hem de insan kanı, Kastle-

Meyer ve Luminol testleri kullanılarak pozitif bir reaksiyon üretecektir. 

3. Kastle-Meyer testinde neden reaktiflerin doğrudan orijinal kan lekelerine 

uygulanmadığını açıklayın. 

Kanıtları korumak ve orijinal kanıtın kirlenmesini önlemek önemlidir. 

4. Kastle-Meyer testinde, ilk önce pembe renk belirgin olmalıdır: 

a) Pamuklu çubukla Kastle-Meyer çözeltisini uygularken. 

b) Hidrojen peroksit pamuklu çubukta uygulandığında. 

Cevabını açıkla. 

Pembe renk yalnızca hidrojen peroksit eklendikten sonra görülebilir olmalıdır. 

Fenolftalein eklendikten sonra pembe renk görünüyorsa, bir şeyler yanlış. Yeni 

bir test yapılmalıdır. Pembe renk, oksijen hidrojen peroksitten serbest 

bırakıldıktan sonra ortaya çıkar. Hidrojen peroksitin parçalanmasına neden olan 

katalizör görevi gören heme molekülüdür.  
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Etkinlik II: Kan Yazma Analizi 

 

 

 

 

 

Güvenlik önlemleri: 

 Koruyucu eldiven, kıyafet ve koruyucu gözlük ve laboratuar maskeleri 

kullanın. 

  Tüm kırmızı çözeltilerin kan olduğunu ve güvenlik kurallarına uygun 

olarak kullanıldığını varsayalım. 

  Materyalleri kullandıktan sonra, alıcıları biyolojik atık olarak onları 

atmak için kullanın. 

  Tablo 6'daki reaktiflerin tehlikeleri. 

 

Tablo 6 - Reaktif Tehlikesi. 

Reaktif Tehlike 

Baryum Nitrat Zararlı 

Tahriş edici 

Cilt Hassaslaştırıcı 

Gümüş nitrat Oksitleyici madde 

Aşındırıcı 

Çevreye zararlı  

Zehirli 

Hedefler: 

ABO kan düzenini benzetilmiş kan ve 

antiserum kullanarak inceleyin 

Kanıtların kan türünü belirlemek 

Kan yazarken oluşan reaksiyonu (antijen - 

antikor) tanımlayınız. 

Kırmızı kan hücrelerinin aglütinasyon 

işlemini açıklar 

Bu yöntemlerin adli araştırmacılara nasıl 

yardımcı olduğunu açıklayın 

Gereken süre: 20 dakika 

 

Müfredat Bağlantıları: 

Doğa Bilimleri ve Kimya 
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Arkaplan bilgisi: 

Kan, genellikle olay yerinde bulunan ana izdir ve çözünmüş besinler, 

mineraller ve oksijen ile birlikte çoğunlukla su içeren, plazma adı verilen sıvı bir 

kısımdan oluşur. Plazma içinde asılı, esas olarak birkaç hücre tipinden oluşan 

katı bir malzemedir: kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositler. 

Kan bir sınıf kanıtı olarak kabul edilir, çünkü birçok farklı insan aynı kan 

grubunu paylaşır. Bir olay yerinde bulunan kanı yazarak, bir şüpheliyi bir olay 

yerine bağlamak veya bir şüpheliyi dışlamak mümkündür. Bununla birlikte, 

eşleşen kan grupları, birçok insan aynı kan grubunu paylaştığı için suçluluk 

kanıtlamaz. 

Belirli bir kişinin kan grubu, hücre içinde veya kırmızı kan hücrelerinin 

plazma zarlarında bulunan bazı antijenlerin (genellikle bir protein) varlığına veya 

yokluğuna bağlıdır. 

Nasıl Çalışır? 

 Kırmızı kan hücrelerinde A ve B antijenlerinin varlığı veya yokluğu, bir kişinin 

ABO kan türünü belirler. Bu, dört ana kan tipinin tanımlanmasına yol açar: A, B, 

AB (her iki antijen mevcut olduğunda) ve O (hiçbir antijen bulunmadığında). 

Üçüncü bir önemli kan antijeni Rh faktörüdür. Rh faktörü olan insanlar Rh pozitif, 

eksikliği olanlar Rh negatiftir [Şekil 18]. 

 

 

 

 

 

 

 Kan tipleri, sırasıyla A, B ve Rh antijenleri ile reaksiyona giren antikorlar (anti-

A, Anti-B ve Anti-Rh gibi) kullanılarak belirlenir. 

Sodyum Metasilikat Pentahidrat 
Zehirli 

Aşındırıcı 

Şekil 18 - Farklı insan ABO kan tiplerini ve Rh faktörünü gösteren diyagram. 

 Type A              Type B            Type AB      Type O          Type Rh+ 
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Aynı zamanda immünoglobülinler olarak da bilinen antikorlar, plazma 

hücreleri tarafından üretilen ve bağışıklık sisteminde kullanılan büyük Y-şekilli 

protein molekülleridir. Antikorlar, iki tamamlayıcı puzzle parçası gibi bir antijenin 

moleküler şekline bağlanır [Şekil 19]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Aynı tipte antikorlar ve antijenler (örn., Anti-A ve antijen A) bir araya 

geldiğinde, Y şeklindeki antikorun bir kolu kırmızı kan hücresine ve Y'nin ikinci 

kolu başka bir kırmızı kan hücresine ve aglütinasyona bağlanır kırmızı kan 

hücrelerinin kümelenmesi veya toplanması gerçekleşir [Şekil 20]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antigen Binding Site 
Antigen 

Variable 
region 

 

Constant 
region 

Antibody 

Red cell 
Antigen 

Şekil 19 - Bağlanma bölgesinde bir antijene sahip bir antikorun genel 
yapısı. 

Şekil 20 - Antikorlar ile hücre yüzeylerindeki antijenler arasında 
aglütinasyon reaksiyonu. 
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Kan grubu belirleme yöntemi 

 

 

Testi yapmadan önce, solüsyonları 

homojenleştirmek için simüle edilmiş kanı ve 

antiserumu sallayın. 

 

1. Eldivenlerinizi ve koruyucu kıyafetlerinizi giyin. 

 2. Kan tepsilerini [Şekil 21] 'de gösterildiği gibi etiketlemek için kalıcı bir kalem 

kullanın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araç Kutusundaki 

Malzemeler 

 Simüle edilmiş Kurban Kanı 
 Şüpheli Simüle Kan 1 
 Şüpheli Simüle Kan 2 
 Şüpheli Benzetilmiş Kan 3 
 Simüle Kanıt Kanı # 4 
 Simüle Kanıt Kanı # 5 
 Simüle Anti-A Serumu 
 Simüle edilmiş Anti-B 

Serumu 
 Simüle edilmiş Anti-Rh 

Serumu 
 Kan tepsileri 
 Kürdan 

  eldiven 

Sağladığınız malzemeler 

 Koruyucu giysi 
 Tükenmez kalem 
 Dijital ölçek 
 50 mL Falcon Tüpler 
 Cam izle 
 Spatula 
 100 mL kabı 
 100 mL'lik silindir mezun 
 Damla şişeleri 
 Sodyum Klorür (NaCl) 
 Baryum Nitrat (Ba (NO3) 2) 
 Gümüş Nitrat (AgNO3) 
 Sodyum Metasilikat Pentahidrat 

(Na2SiO3.5H2O) 
 Kırmızı gıda boyası 
 Sarı gıda boyası 
 Mavi gıda boyası 
 Yeşil gıda boyası 
 Damıtılmış su veya deiyonize su 

Figure 21 - Wells for testing 

Öğretmenler 

için not 
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3. Kalan örnekler için işlemi tekrarlayın: 

a) Tepsi 1: Kanıt # 4 

b) Tepsi 2: Kanıt # 5 

c) Tepsi 3: Kurban 

d) Tepsi 4: Şüpheli 1 

e) Tepsi 5: Şüpheli 2 

f) Tepsi 6: Şüpheli 3 

4. Kanıt # 4'te bulunan kanın tipini belirlemek için, kaset 1'in A, B ve Rh 

kuyularının her birine 4 damla Kanıt # 4 kan damlatın. 

5. Şüpheli 1, 2 ve 3, Mağdur ve Kanıt # 5 için süreci tekrarlayın. 

6. A etiketli altı oyuğun her birine 4 damla Anti-A serumu (mavi şişe) ekleyin. 

7. B etiketli altı kuyucuğa 4 damla Anti-B serum (sarı şişe) ekleyin. 

8. Rh etiketli altı oyuğun her birine 4 damla Anti-Rh (yeşil şişe) ekleyin. 

9. Her slayt için üç kürdan edinin. Her bir anti-serum ve kan örneğini ayrı bir 

temiz kürdan ile 30 saniye boyunca karıştırın. Benzetilmiş kanın 

sıçramasını önlemek için, yazma tepsisine çok fazla bastırmayın. 

10. Her tepsiyi gözlemleyin ve sonuçlarınızı Tablo 7'ye kaydedin. 

Aglütinasyona bağlı olarak, her bir kan grubunu belirleyin ve kaydedin 

[Şekil 22]. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Şekil 22 - Aglütinasyon (A) ve aglütinasyon yok (B) örnekleri 

A A 
B 
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Testi yaptıktan sonra, öğrencilerle Tablo 7'yi 

kullanarak nelerin elde edilebileceğini tartışın. 'Sonuçlar' 

sütununda öğrenciler, aglütinasyon görüp görmediklerini 

açıklamalıdır. “Sonuçların yorumlanması” sütununda, 

öğrenciler aglütinasyon sonuçlarına dayanarak kan 

türünü belirtmelidir. Bu, Vaka 1'i çözmek için hangi 

bilgileri veriyor? 

 

Tablo 7 - Test Sonuçlarının Tablosu - beklenen sonuçlarla 

Lekeler Aglütinasyon? Evet / Hayır Sonuçların yorumlanması 

Kanıt 4. Peki a: hayır 

Peki B: hayır 

Eh Rh: hayır 

O– 

Kanıt 5. Peki a: evet 

Peki B: hayır 

Eh Rh: evet 

A+ 

kurban Peki a: evet 

Peki B: hayır 

Eh Rh: evet 

A+ 

Şüpheli 1 Peki a: hayır 

Peki B: hayır 

Eh Rh: hayır 

O– 

Şüpheli 2 Peki a: evet 

Peki B: evet 

Eh Rh: evet 

AB+ 

Şüpheli 3 Peki a: hayır 

Peki B: hayır 

Eh Rh: hayır 

O– 

 

 

Öğretmenler 

için not 
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Yaklaşık 30 dakika süren aşağıdaki yöntemi 

kullanarak kendi simule edilmiş kan ve 

antiserumunuzu yapabilirsiniz. 

Bu benzetilmiş kan ve antiserumları (Araç 

Kutusunda bulunur) kullanarak, diğer kan 

gruplarıyla yeni bir vaka çalışması 

oluşturabilirsiniz. 

 

Simüle edilmiş kan ve antiserum hazırlama yöntemi 

1. Güvenlik gözlüklerinizi, eldivenlerinizi ve koruyucu giysilerinizi giyin 

2. Simüle edilmiş kanın hazırlanması için: 

a) Dört kaynama borusunu “Tip A”, “Tip B”, “Tip AB” ve “Tip O” olarak 

etiketleyin. 

b) 0,5 mol / L Sodyum Klorür (NaCl) (0,73 g / 25 mL su) tartın ve "Tip A" tüpe 

ekleyin. 

c) 0,1 mol / L Baryum Nitrat (Ba (NO3) 2) (0,68 g / 25 mL su) tartın ve “B Tipi” 

tüpe ekleyin. 

d) 25 mL su ile 0.5 mol / L Sodyum Klorür (NaCl) (0.73 gr) ve 0.1 mol / L 

Baryum Nitrat (Ba (N03) 2) (0.68 gr) tartın ve "Tip AB" tüpüne ekleyin. 

e) “Tip O” tüpe 25 mL su ekleyin. 

f) Her tüpe 8 damla kırmızı renk boya ekleyin ve hafifçe karıştırın. 

 

3. Simüle edilmiş antiserumların hazırlanması için: 

a) Üç kaynatma borusunu “Anti A”, “Anti B” ve “Anti Rh” olarak etiketleyin. 

b) 0,1 mol / L Gümüş Nitrat (AgNO3) (0,43 g / 25 mL su) tartın ve "Anti A" 

tüpüne ekleyin. 

c)% 5 Sodyum Metasilikat Pentahidrat (Na2SiO3.5H2O) (2.17g / 25mL su) 

tartın ve "Anti B" tüpe ekleyin ve karıştırın. 

d) 0,1 mol / L Gümüş Nitrat (AgN03) (0,43 g / 25 mL su) tartın ve "Anti Rh" 

tüpüne ekleyin. 

e) To the tube “Anti A” add 1 drop of blue food colouring, to the tube “Anti B” 

add 4 drop of yellow food colouring and to the tube “Anti Rh” add 2 drop of 

green food colouring whilst gently stirring the tubes. 

Öğretmenler 

için not 
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4. Transfer the simulated blood and antisera to identified drop bottles. 
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Questions and Answers: 

1. Elde ettiğiniz sonuçlara göre, Kanıt # 4 kan üç şüpheliden veya 

mağdurdan birinin kan grubuyla eşleşiyor mu?  

            X Evet  Hayır 

Cevabını açıkla.  

Kanıt # 4 kan grubu O'dur ve şüpheli 1 ve 3 aynı kan grubuna 

sahiptir. 

2. Sonuçlarına dayanarak, Kanıt # 5 kanı, üç şüphelinin veya kurbanın 

herhangi birinin kan grubuna uyuyor mu? 

            X Evet  Hayır 

Cevabını açıkla.  

Kanıt # 5 Kan grubu A + 'dır ve mağdur aynı kan grubuna sahiptir. 

3. Aşağıdaki cümleyi açıklayın: “Şüphelilerden birinin kanı, olay 

yerindeki kanla eşleştiğinde, şüphelinin suçlu olduğunu 

kanıtlamaz”. 

Bu kesin bir kanıt değildir, çünkü diğer insanlar da benzer bir kan grubuna 

sahip olabilir. Görgü tanığı hesapları şüpheliyi olay yerine koyarsa, olayı 

kendisine karşı güçlendirir. DNA analizi için yeterli kan mevcut olsaydı bu, olay 

yerinde bulunmasını güçlendirirdi. 

4. Kan tipleri, üzerinde bulunan antijenlerin varlığı ile belirlenir: 

a) Kan hücrelerinin tümü 

b) b) Beyaz kan hücreleri 

c) T yardımcı hücreler 

d) Kırmızı kan hücreleri 

5. Eğer bir insan O + kan tipine sahipse, aşağıdakilere sahip olur: 

a) O A ve B antijenleri, ancak Rh antijeni eksikliği 

b) O antijeni ama Rh antijeni değil 

c) ABO ya da Rh antijeni yok 

d) Rh antijeni, fakat A veya B antijenleri değil 
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6. Aşağıdaki soru için, test edilen kan türünü belirleyin. Kişinin A, B, AB veya 

O tipinde olduğunu belirtin. Aşağıda gösterilen her kan testi için kişinin Rh 

+ veya Rh- olup olmadığını gösterdiğinizden emin olun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Suç mahallinde bulunan herhangi bir kanın belirli bir şüpheliye ait olup 

olmadığını belirlemeye çalışırken mağdurun kanını girmenin neden gerekli 

olduğunu açıklayın. 

Kurbanın kanının olay yeri kanıtlarından çıkarılması gerekiyor. Eğer 

kurbanın kanı ve olay yeri kanı aynı tipse, daha fazla test yapılması 

gerekecektir. 

 

 

 

 

 

Type: A – 

Type: B+ 

Type: O – 



 
 

TEMA: İNSAN BİREY KİMLİĞİ 
 

  
 

Sayfa | 60  

Etkinlik III: DNA Profili 

 

 

 

 

Güvenlik önlemleri: 

 Bu aktivitede kullanılan kimyasalların hiçbiri özel bir tehlike oluşturmaz, ancak 

herhangi bir kimyasalla çalışırken eldiven ve koruyucu kıyafet giymek hala iyi 

bir uygulamadır. Jel elektroforezinde kullanılan pil yığını, potansiyel tehlikeli 

voltajı verir ve eğer pozitif ve negatif uçların birbirine temas etmesine izin 

verirseniz, yangın tehlikesi oluşturur. 

          

         Arkaplan bilgisi: 

Deoksiribonükleik Asit (DNA), kırmızı kan hücreleri ve sinir hücreleri hariç, 

hemen hemen vücuttaki her hücrenin çekirdeğinde bulunan büyük bir polimerik 

moleküldür. 

Her DNA molekülü, çift sarmal oluşturmak üzere birbirlerinin etrafında 

bükülmüş iki nükleotit grubundan (baz olarak da adlandırılır) oluşur. Her iplikçik, 

bir baz çifti oluşturan ortadaki diğer iplikçik nükleotitine birleştirilen bir 

nükleotidden oluşur. Bu baz çiftleri aşağıdaki setlerden biriyle oluşturulmuştur: 

Adenin (A) -Thymine (T) veya Guanine (G) -Cytosine (C) [Şekil 23].                 

            

 

 

 

 

 

 

Hedef:  

Eşleşip eşleşmediklerini belirlemek için 

DNA parmak izlerini karşılaştırmak için 

elektroforez kullanma. 

Gereken süre: 90 dakika 

Müfredat Bağlantıları: 

 

Biyoloji, Kimya & Fizik 
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Şekil 23 - Baz çifti dizisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her bir DNA zinciri, yarısı anne tarafından, diğer yarısı da baba tarafından 

bağışlanan nükleotit zincirlerinden oluşur. Hücrelerin bölünmesi nedeniyle DNA, 

parmak izlerine çok benzeyen her bireye özgüdür. Her iki insanın da aynı 

nükleotid kombinasyonunu miras alma olasılığı çok azdır. Bu nedenle, bireyleri 

tanımlamak için DNA parmak izleri kullanılabilir. 

DNA parmak izi, kan damlası, tükürük, kıl folikülleri, cilt veya semen gibi 

nispeten küçük hücre örneklerinden ekstrakte edilmiş DNA üzerinde 

gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, DNA'larındaki kalıpları analiz ederek bireyleri ayırt 

etmek mümkündür. Doğru kontrol edilen koşullar altında yapıldığında ve doğru 

bir şekilde yorumlandığında, DNA parmak izi, şüpheliyi belirli bir olaya 

bağlayabilir veya hariç tutabilir. Bir DNA parmak izi oluşturmak için, bilim adamları 

ilk önce bir polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) kullanarak uzun molekülü daha 

kısa bölümlere kesti. DNA segmentleri, jel elektroforezi işleminde bir agaroz jeli 

üzerinde boyuta göre ayrılır. Jel elektroforezi, kromatografiye kavramsal olarak 

benzer, ancak biraz farklı bir amacı vardır. Normal olarak, kromatografi farklı 

bileşikleri bir karışımdan ayırmak için kullanılır. DNA jel elektroforezi ile amaç, 

DNA fragmanlarını farklı boyutlara göre ayırmaktır. 

 

Ne olur ? 

Farklı DNA fragmanlarını görselleştirmek için bir elektroforez jel yapılır ve bu 

örnekler agaroz jele yüklenir ve bir tuz çözeltisine yerleştirilir. Bu jelin üzerine, 

DNA'nın jel içinden geçişine neden olan bir elektrik akımı uygulanır [Şekil 24]. 

Elektroforez jel, DNA fragmanlarını ebatlarına göre ayırır, çünkü kısa fragmanlar 

jelin çapraz bağlı yapısı boyunca daha büyük fragmanlardan daha hızlı hareket 

eder. 
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Nasıl çalışır? 

Elektroforez jelinde, analiz edilecek DNA örnekleri (PCR ile üretilir), jelde 

oluşturulmuş oyuklara (agaroz gibi jöle benzeri bir malzemeden kalıplanmış) 

yüklenir. Jel daha sonra pH'ı koruyan ve elektrik akımını taşıyan ve elektrik 

akımına maruz bırakılan bir tampon çözeltisine daldırılır. DNA parçaları, fosfat 

grupları nedeniyle negatif bir toplam yüke sahip olduklarından, DNA örnekleri, 

DNA çözeltisini içeren çukurların en uzağında, jelin sonunda konumlanan pozitif 

elektrota (anot) çekilir. Jel, seçici bir şekilde, DNA fragmanlarının pozitif elektroda 

doğru geçişini geciktirir. Küçük DNA parçaları, nispeten engellenmemiş jelden 

geçer ve bu nedenle jel boyunca daha büyük bir mesafe boyunca ilerler. Büyük 

parçalar orantılı olarak daha yavaş hareket eder, çünkü jel ilerlemelerine karşı 

daha fazla direnç sağlar. Çeşitli parçaların pozisyonları, numunedeki parça 

büyüklüğü dağılımının grafiksel bir haritasını sağlar [Şekil 25]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 24 - Tipik Jel elektroforez cihazı 
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Şekil 25 - Boyuta göre ayrılmış DNA parçaları 

Anot (positive) 

Katot (negative) 

Kaynak 

Hücreler 
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 Jel elektroforezi gerçekleştirmek için yöntem  

 

 

Bu prosedürde kullanılan tarak Araç Kutusunda 

sağlanmıştır, ancak kendi taraklarınızı bir şampuan 

paketi kullanarak yapabilirsiniz. Araç kutusunun 

taraklarını şablon olarak kullanın. 

Bu prosedürde kullanılan kağıt kareler Araç 

Kutusu'nda sağlanmıştır, ancak küçük kareleri (0,3 

cm x 0,3 cm) boş kağıttan keserek kendi kağıt karelerinizi yapabilirsiniz. 

Jel gıda boyası kullanarak kendi DNA örneklerinizi yapabilirsiniz. Kanıt # 4 için 

yeşil renklendiriciyi kullanın; Şüpheli 1 için yeşil gıda boyası kullanın; Şüpheli 3 

için kırmızı gıda boyası kullanın ve kurban için mor gıda boyası kullanın. 

 

Bölüm 1: Jelin hazırlanması 

1. Eldivenlerinizi ve koruyucu kıyafetlerinizi giyin. 

2. Sodyum Bikarbonat tamponunu, bir saat camında, 3 g Sodyum 

Bikarbonat ağırlığında ve 300 ml distile su dereceli bir silindirde ölçerek 

hazırlayın. 

3. Jel için tepsi olarak plastik bir kap kullanın (Araç Kutusunda bulunur) 

[Şekil 26]. 

Araç Kutusundaki Malzemeler 
 DNA örnekleri (Kanıt # 4, Şüpheli 

1, Şüpheli 3, Mağdur) 
 Mısır nişastası 
 Sodyum bikarbonat 
 Timsah klipsleri 
 Kağıt kareler 
 Plastik kap (12cmx18cm) 
 Tarak 
 Metal Klipsler  
 Eldiven 

 

Sağlanan malzemeler 

 Koruyucu giysi 
 Spatula 
 Skalpel, cerrah bıçağı 
 250 mL beher 
 100 mL dereceli silindir 
  Cam izle 
  9V Piller 
  Dijital ölçek 
  Mikrodalga fırın 
  Arıtılmış su 
 Cımbız 

Öğretmenler 

için not 
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4. Önceden hazırlanmış 120 ml sodyum bikarbonat tamponunu dereceli 

silindire aktarın. 

5. Cam beherde 15,6 g mısır nişastası tartılır ve 60 ml sodyum bikarbonat 

tamponu ile karıştırılır ve mısır nişastası eritildikten sonra diğer 60 ml ilave edilir. 

6. Karışımı mikrodalgada 30 saniye bekletip bir spatula ile karıştırın. Tekrar 

mikrodalga fırına koyun ve karışım her yükseldiğinde karıştırmayı bırakın. 

Karışım yeterince kalın hale gelene ve spatuladan düşmeyene kadar bu işlemi 

60 saniye boyunca tekrarlayın. 

 Dikkat: Bu adım için, cam kabı çok sıcak olduğunda, tutmak için fırın eldivenleri 

kullanın. 

7. Isıtılmış karışımı plastik kabın içine koyun ve yüzeyi spatula ile düzeltin. 

Jeli mümkün olduğunca düz ve pürüzsüz olana kadar yüzeyi sıyırın (fazlalığı 

silin). 

 8. Tarağı bir uçtan 3 cm uzağa yerleştirin ve karışımın tarak dişlerinin arasında 

olduğundan emin olun [Şekil 27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 27 - Taraklı Plastik Konteynır 

Şekil 26 - Jelin oluşturulduğu plastik kap 
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9.  Jeli, -20ᵒC'de 20 dakika boyunca dondurucuya yerleştirin. 

10. 20 dakika sonra, hala ılık olup olmadığını görmek için kabın tabanını 

kontrol edin. Eğer öyleyse, dondurucuda 5 dakika daha tutun. 

11. Jeli dondurucudan çıkardıktan sonra, tarağı dikkatlice çıkarın. 

12. Bir neşter ile jeli, kutunun kenarlarına artık dokunmayacak şekilde kesin - 

kenarlardan 1 cm jeli çıkarın, üst ucu tarak tarafından oluşturulan oyukların 1 

cm içine kadar kesin ve alt ucu kesin böylece uzaktaki ucun 2cm içinde bitiyor. 

 

2. Bölüm: DNA Örneklerini Yükleyin ve Çalıştırın 

1. Metal klipsleri katlanacak şekilde katlayın [Şekil 28]. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Metal klipsleri plastik kabın uçlarına yerleştirin. Metal klipsler jelin 1,5 cm 

uzağında olmalıdır [Şekil 29]. 

Dikkat: Kağıt ataşları jelin dibine temas edemez çünkü 

kahverengi bir renkte görünür (unun pişirilmesi nedeniyle).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 28 - Kliplerin kullanılması 

Şekil 29 - Klipslerin bulunduğu kutu 
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3. Cımbızlarla, kağıt örneklerinin uçlarını [Şekil 30] DNA örneklerine batırın, 

(Araç Kutusunda bulunur), fazla kağıdı bir kağıt havluyla alın ve jel 

kuyucuklarına dikkatlice yerleştirin. 

Dikkat: Kirlenmeyi önlemek için örnekler arasındaki cımbızla alkolü 

temizleyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Plastik kabı, jelin üst yüzeyi sadece, ancak tamamen, tamponun seviyesi 

jel yüzeyinin birkaç milimetresinin üstünde olacak şekilde tamponun içine 

dalıncaya kadar sodyum bikarbonat tamponu ile yavaşça ve dikkatlice 

doldurun. Tamponu doğrudan jel yüzeyine dökmeyin veya DNA örneklerini 

kuyulardan kaldırabilir, daha sonra seviyeyi dikkatlice yükseltmek için 

sonuna doğru bir pipet kullanın. 

5. Beş veya yedi 9 Voltluk pili seri bağlayın.  

6. Pillerin negatif ucunun, DNA örneklerini içeren oyuklara en yakın klipse 

bağlı olduğundan emin olarak elektroforez cihazına güç verin [Şekil 31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 - Gücü açın 
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7. Hemen kliplerden yükselen kabarcıkları görmelisiniz. Aksi takdirde, tüm 

bağlantıları kontrol edin. Zamanla, kuyucuklardan (negatif terminal tarafı) jelin 

uzak ucuna (pozitif terminal tarafı) göç eden boyaları görebilmelisiniz. İlerlemeyi 

en az 45 dakika veya şeritler arasında ayırt etmek mümkün olana kadar 

gözlemlemeye devam edin. 

8. Sonuçlarınızı Tablo 8'e kaydedin. 

 

Testi yaptıktan sonra, öğrencilerle Tablo 8'i 

kullanarak hangi sonuçların alınabileceğini tartışın. 

'Sonuçlar' sütununda öğrenciler, kaç tane grup 

gözlemlediklerini belirtmelidir. 'Sonuçların 

yorumlanması' sütununda, öğrenciler her grubun 

rengini belirtmelidir. 

 

Bir agaroz elektroforez jeli kullanarak bunu 

gerçekleştirmek için gerekli tüm donanıma sahip olan 

okullar, Araç Kutusu'nda verilen örnekleri kullanabilir. 

 

 

Tablo 8 - Sonuç tablosu 

Örnekler Sonuçlar Sonuçların yorumlanması 

Kanıt 4. 2 bant Mavi ve sarı 

kurban 2 bant Mavi ve kırmızı 

Şüpheli 1 2 bant Mavi ve sarı 

Şüpheli 3 1 bant Kırmızı 

Öğretmenler 

için not 

 

Öğretmenler 

için not 
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Gıda boyası kullanarak elektroforez jel örneği: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatif olarak, İngiltere ortağının önerisini 

göz önüne alarak klipsleri karbon çubuklarla 

değiştirebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspect 3  Victim Evidence#4  Suspect 1 

Öğretmenler 

için not 

 

Öğretmenler 

için not 
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Sorular ve cevaplar: 

1. Sonuçlarına göre, çalışılan örneklerden herhangi biri, Kanıt # 4 

ile aynı DNA profiline sahip miydi?  

 

                X Evet Hayır 

 

Cevabınızı açıklayın . 

Kanıt # 4 ve Şüpheli 1 aynı renkte aynı sayıda gruba sahiptir. Bu, her 

iki örneğin da aynı DNA örneğine karşılık geldiği anlamına gelir. 

2. Jel elektroforezi: 

a) DNA fragmanlarını ayıramaz 

b) Gaz kromatografisine benzer 

c) Durağan faz için çok ince bir sütuna sahiptir 

d) Mobil faz olarak elektrik akımı kullanır 

 

3. Jel elektroforezinin amacını açıklayın? 

Amaç, farklı boyutlardaki DNA parçalarını ayırmaktır. 

4. Jel elektroforezi sırasında tarak fonksiyonunu açıklayın? 

Tarak, jel çözeltisi katılaşınca oyuklar oluşturmak için kullanılır. Bu 

kuyucuklar elektroforez numunelerini yüklemek için kullanılacaktır. 

5. Jel elektroforezi sırasında güç kaynağının işlevini açıklayın? 

Güç kaynağı, DNA'nın jel içinden geçmesine neden olarak elektrik 

akımının DNA numuneleri arasından geçişine izin verir. 
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Şekil 32 - Parmak izi kalıpları 

Etkinlik IV: Farklı parmak izi kalıplarının karşılaştırılması 

 

 

 

Arkaplan bilgisi: 

İnsanları ayrı ayrı ayırt etmek ve tanımlamak için birçok desen ve özellik 

kullanılmıştır. Parmak izleri - insan parmaklarının uçlarında bulunan işaretler - 

tanımlama için kullanılabilir. 

Parmak izleri statiktir ve yaşla değişmez, bu nedenle bir birey bebeklikten 

yetişkinliğe kadar aynı parmak izine sahip olacaktır. Bir bireyin sürtünme sırt 

deseni, fetal gelişimin 10. ve 24. haftası arasında oluşur. Çıkıntıların tam olarak 

düzenlenmesi, derinin dış katmanını (epidermis) altta yatan dermisten ayıran bir 

hücre katmanı olan dermal papilla ile belirlenir. Vücut büyüdükçe, desen boyut 

değiştirir, ancak şekil değiştirmez. Her insanın kendine özgü iki parmak izi, hatta 

tek yumurta ikizleri olduğu için, tek tek tanımlama için kullanılabilirler. 

Her parmaktaki ana sırtlar bir patern oluşturur. Üç ana desen tipi vardır: 

kemer, whorl ve loop. Bu paternler delta varlığı veya yokluğuna göre kategorize 

edilir [Şekil 32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görev:  

     Parmak izlerinizi belirleyin ve 

bunları sınıf arkadaşlarınızla 

karşılaştırın. 

Gereken süre: 20 dakika 

Müfredat Bağlantıları: 

Doğa bilimi 

 

 



 
 

TEMA: İNSAN BİREY KİMLİĞİ 
 

  
 

Sayfa | 72  

Bir parmak izinin benzersizliği, genel şekli veya deseni ile değil, sırt 

karakteristiklerinin (ayrıca minutia olarak da bilinir) dikkatli bir şekilde 

incelenmesiyle belirlenir [Şekil 33]. Karakteristiklerin kimliği, sayısı ve göreceli 

konumları, parmak izi benzersizliği. İki parmak izi eşleşecekse, sadece özdeş 

olmayan özellikleri ortaya koymalıdırlar, ancak baskıda birbirlerine aynı göreceli 

konuma sahipler. 

 

Ne oluyor? 

 Mürekkep, sürtünme sırtlarındaki cildi kaydetmek için en yaygın yöntemdir. 

Mürekkeplenmiş parmak izleri toplama kartlarına kaydedilir. Her parmak izi 

mürekkeple sarılır ve ardından toplama kartındaki ilgili kutuya sarılır. Parmak, 

tüm sürtünme sırtı yüzeyini yakalamak için tırnaktan tırnağa yuvarlanır. Bu, 

parmağın parmağın bir tarafından (tırnakta) çivinin diğer tarafına tam olarak 

sarılması gerektiği anlamına gelir. Çividen çiviye yuvarlanan parmak izi kabaca 

dikdörtgen şeklinde olmalıdır. 

 

Şekil 33 - Parmak izlerini analiz etmek için kullanılan bazı minutia desenleri 

Çatal (veya çatallanma) 

Dot 

Göz (çevre veya ada) 

Sırt bitiş 

Ada sırtı (veya kısa sırt) 
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Parmak izi kalıplarını analiz etme yöntemi 

 

 

 

 

 

1. Bölüm: Grafit ped oluşturmak için kurşun kalem kullanma 

1. Boş bir beyaz kağıda, grafit kalemi bir ileri-geri hareketle ovalayın, yaklaşık 

5 x 7 santimetre büyüklüğünde bir grafit alanı yaması oluşturun. 

2. Sağ işaret parmağınızı grafit yama boyunca ovalayın, parmak ucunun 

parmak ucundaki ilk eklemden ucuna ve tırnak kenarından tırnak kenarına 

grafit ile kaplanmasını sağlayın. 

3. Araç Kutusunda verilen bantla, bandın yapışkan tarafını tırnağınızın 

kenarından parmağınızın üzerinden tırnağınızın diğer tarafına doğru 

dikkatlice bastırın. 

4. Bandı yavaşça çıkarın. 

5. Yapışkanlı yüzü aşağı gelecek şekilde bandı Araç Kutusunda verilen 

toplama kartına bastırın. 

6. Bir büyüteç kullanarak parmak izinizi inceleyin. 

7. Parmak izinizi resimdeki örneklerle kavramsallaştırın. Parmak izi desen 

tipinizi (ilmek, kemer veya whorl) ve bazı minutia desenlerinizi (çatal, nokta, 

göz, biten sırt veya ada sırtı) belirleyin. 

 

2. Bölüm: Mürekkep pedi kullanma 

1. Sağ işaret parmağınızı mürekkep pabucu boyunca sürün, baskı 

uygularken bir yandan diğer tarafa yuvarlayın, böylece parmak ucu 

parmaktaki ilk eklemden uca ve tırnak kenarından tırnak kenarına kadar 

mürekkeple kaplanır. 

2. Araç Kutusunda verilen kimlik kartında, parmağınızı tırnağınızın bir 

ucundan tırnağınızın diğer tarafına sağ işaret parmağı olarak gösterilen 

kutuya hafifçe bastırın. 

Araç Kutusundaki Malzemeler 
 Büyüteç 
 Yapışkan Bant Temizle 
 Istampa 
 Kimlik Kartı 
 Toplama kartı 

Sağladığınız malzemeler 
 Kalem 
 Beyaz kağıt 
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3. Diğer ellerde, her iki elinizde de 1. ve 2. adımları tekrarlayın. 

4. Bir büyüteç kullanarak parmak izlerinizi inceleyin. 

5. Parmak izlerinizi resimdeki örneklerle karşılaştırın. 

6. Parmak izi kalıbı tipinizi (ilmek, kemer veya whorl) [Şekil 34] ve bazı 

minutia desenlerini (çatal, nokta, göz, biten sırt veya ada sırtı) tanımlayın. 

 

Bölüm 3: Sınıftan veri toplama 

1. Üç tip parmak izi modelinin her birini (başparmak parmağı için) gösteren 

öğrenci sayısını sayın ve bu sayıları Tablo 9'a yerleştirin. 

2. Tablo 9'daki Verilerin kalanını istenen bilgilerle tamamlayın. 

 

 

Tablo 9 - Sınıftan Veri Toplama 

 
    Döngü Sarmal Kemerler 

Özellik gösteren öğrenci sayısı    

Toplam sınıf büyüklüğü 

(Bu her sütun için aynı toplam olacaktır) 

   

Özelliği gösteren sınıfın yüzdesi 

(Özelliği olan öğrencilerin sayısını sınıfın 
toplam büyüklüğüne bölün ve ardından % 

100 ile çarpın) 

   

Uzmanlar bu yüzdesinin olması gerektiğini 

söylüyor 

 

65% 

 

30% 

 

5% 

 

Şekil 34 - Parmak izi kalıplarının tipleri 



 
 

TEMA: İNSAN BİREY KİMLİĞİ 
 

  
 

Sayfa | 75  

Questions 

1.  Sınıf yüzdesi uzmanlar tarafından verilen değerle aynı fikirde mi?  

 

                  Yes No 

 

Cevabınızı destek için veri kullanarak açıklayınız.  

2. Parmak izlerinin neden etkili bir tanımlama aracı olduğunu 

açıklayın. 

Parmak izleri statiktir ve yaşla değişmez, bu nedenle bir birey 

bebeklikten yetişkinliğe kadar aynı parmak izine sahip olacaktır. 

3. Parmak izleri ne zaman oluşur? 

 

a) doğumdan kısa bir süre sonra 

b) yaklaşık iki yaşında 

c) gebelikte 10 ila 24 hafta arası 

d) 30 haftalık hamilelikte 

 

4. Tek yumurta ikizlerinin parmak izleri aynı mı?  

 

                 Evet x Hayır 
 

5. Üç ana parmak izi türü: 

 

a) Döngüler, halkalar ve alanlar 

b) halkalar, çatallanmalar ve kemerler 

c) Döngüler, halkalar, kemerler 

d) Döngüler, alanlar, kemerler 

 
6. Mürekkeplenmiş parmak izlerinin neden çividen çiviye döndüğünü 

açıklayın. 

Parmak izlerinin tamamı parmak izinin görünür olması için tırnaktan 

tırnağa alınır. Bu mürekkeplendirilmiş yüzey, doğru sınıflandırma için 

gerekli tüm sırt özelliklerini verir. 
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7. Aşağıdaki baskıların her birini loop, whorl veya arch olarak 

sınıflandırın.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type: Whorl  Type: Arch Type: Loop 
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Etkinlik V: Tozlama ve Kaldırma Gizli Parmak İzleri 

 

 

 

Safety Precautions: 

 Çalışma alanını tezgah kağıdı veya gazete ile örtün. 

 Toz alma tozunu dikkatli kullanın, çünkü çok dağınık olabilir. 

 
 
 

Arkaplan bilgisi: 

Parmak izi, olay yerinde bulunan en önemli ipuçlarından biridir. Parmak izleri 

tarafından bırakılan gösterimler üç türden olabilir: Patent (patent (kan veya boya 

gibi bir substrat aracılığıyla bırakılan görünür parmak izleri), Plastik (kalıplanabilir 

bir malzemede bırakılan parmak izleri) ve Latent (cildin ter ve yağlarının 

oluşturduğu gizli parmak izleri) . 

Gizli parmak izleri, adli dedektifler tarafından en çok takip edilen parmak izi 

türüdür ve karşılaştırma ve olası tanımlamadan önce uygun geliştirme teknikleri 

(yüzey tipine bağlı olarak) kullanılarak görselleştirilmesi gerekir. 

En eski parmak izi geliştirme yöntemi "toz" dir. Parmak izi tozlaştırma, parmak 

izi kalıntılarına toz uygulayarak ve görünür hale getirerek gizli parmak izlerini 

geliştirme yöntemidir. Toz granüller, parmak izi sırtının bıraktığı ter ve yağ 

çizgilerine yapışır. Bir suç mahallini veya delil parçasını parmak izi tozu ile 

tozlamak, kimyasal bir reaksiyondan ziyade fiziksel bir işleme yöntemidir. 

Parmak izi tozları, esas olarak, suç mahallerinde taşınmaz nesneler 

üzerindeki gizli parmak izlerini ortaya çıkarmak için, cam ve cilalı metal gibi 

gözeneksiz yüzeylerin tozunu almak için kullanılır. Her ne kadar siyah toz en sık 

Hedef:  

Gizli parmak izlerinin grafit tozu ile 

nasıl kurtarılacağını ve tanımlandığını 

anlayın. 

Müfredat Bağlantıları: 

Doğa bilimi 

 

Gereken süre: 40 dakika 
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kullanılan malzeme olsa da, bir parmak izinin farklı renk tonlarındaki arka plana 

karşı kontrastını arttırmak için başka renklerin tozları kullanılabilir. 

 

What happens? 

Gizli parmak izlerinin gelişim süreci, eğik ışıklandırma (yüzeye eğik açılardaki 

beyaz ışık demeti) kullanılarak ilgilenilen öğenin tahribatsız görsel muayenesiyle 

başlamalıdır. Eğik aydınlatma, ışık ve gölgelerin ışık demeti tarafından yaratıldığı 

bir yüzeyde ayrıntıların izlenmesine olanak tanır. 

Parmak izlerinin görsel muayenesinden sonra, bunlar bir silgi ile ortaya çıkar. 

Toz alma, parmak izini taşıyan bir tozu (ince öğütülmüş karbon, kömür, titanyum 

veya alüminyumdan yapılmış) hafifçe kaplamak için yumuşak bir fırçanın 

kullanılmasını içerir ve ustaca yapılırsa mükemmel sonuçlar verir. Olmazsa, 

tozlanma mevcut gizli parmak izlerine kolayca zarar verebilir veya yok edebilir, 

böylece fırça nesnenin yüzeyine dokunmadan hareket eder. Bu, tozun, yüzeydeki 

çatlaklara girmeden parmak izi kalıntılarının yüzeyine yapışmasını sağlar [Şekil 

35- A]. 

Açıkta kalan parmak izi daha sonra parmak izi kaldırma bandı gibi yapışkan 

malzeme ile kaldırılabilir ve kalıcı bir kayıt olarak bir kağıt kartına veya bir asetat 

tabakasına yerleştirilebilir [Şekil 35– B]. 

 

 
A 

 

B 

Şekil 35 - Parmak izi tozdan (A) açığa çıktı ve parmak izi kaldırma bandı (B) ile toplandı. 
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Parmak izi kaldırma yöntemi 

 

 

 

 

Kanıt # 3 ve Kanıt # 4, kutuya bir çekiç ve bir bıçak 

dahil edilmesi pratik olamayacağından Araç Kutusunda 

temin edilmemiştir. Bu kanıt parçaları, bir cam, saat 

camı veya bir pencere camı gibi başka nesnelerle 

değiştirilebilir. 

 

Kanıt # 3 ve Kanıt # 4'e parmak izi koymak için aşağıdaki adımları izleyin: 

a) Nesneyi temiz bir bez veya kağıtla silin. 

b) Baş parmağınızı alın ve alnınızın, burnunuzun veya boynunuzun 

arkasından geçirin. Vücudunuzun bu bölgeleri yağlar bakımından zengindir ve 

temiz bir baskı elde etmek için başparmağın sırtlarının yağlanmasına yardımcı 

olur. 

c) Nesnede bir alan seçin ve nesneye baş parmağınızla dokunun. Diğer 

parmak izlerini bırakmamak için elinizde bir kağıt havlu veya başka bir bez 

kullanın. Bu alana başka herhangi bir parmak izi koymaktan kaçının. 

 

1. Çalışma masasını tezgah kağıdı veya gazete ile örtün. 

2. Eldivenlerinizi ve koruyucu kıyafetlerinizi giyin. 

3. Grafit tozunu Kanıt # 4'ün üzerine ve ellerinizin arasına yerleştirilmiş olan 

toz alma fırçasıyla, tüyler toz haline getirdiğiniz nesnenin yüzeyine yakın olan 

aşırı tozdan çıkacak şekilde hafifçe döndürün. Gizli (gizli) bir parmak izi 

Araç Kutusundaki Malzemeler 

 Büyüteç 
 Yapışkan Bant Temizle 
 Parmak izi fırçası 
 Grafit tozu 
 Toplama kartı 
 Eldiven 

 

Sağlanan malzemeler 

 Koruyucu giysi 
 Tezgah kağıdı veya gazete 
 Kağıt havlu 
 Kanıt 3. 
 Kanıt 4. 

 

Öğretmenler 

için not 
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görünmeye başlamalıdır. Gizli baskılardan olabildiğince çok poz alana kadar 

yüzeye dokunarak hafifçe tozlaşmaya devam edin. 

4. Araç Kutusunda verilen bantla, parmak izi üzerine yerleştirin ve aşağı doğru 

bastırın. 

5. Bandı çıkarın ve Araç Kutusunda verilen toplama kartına yerleştirin. Bu 

işleme baskıyı kaldırmak denir. 

6. Bir büyüteç kullanarak parmak izini inceleyin. 

7. Parmak izi deseni türünü (döngü, kemer veya whorl) tanımlayın. 

8. Etkin bir şekilde sağladıysanız, işlemi Kanıt # 3 ile tekrarlayın. 

 

Kendi grafit tozunuzu 3 kalem kullanarak 

yapabilirsiniz. Kalemleri boyuna kesin ve grafiti 

çıkarın. Grafiti ince bir toz haline gelinceye kadar 

öğütün. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmenler 

için not 
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Sorular ve cevaplar: 

1. Hangi tür yüzeyin toz alma için daha iyi olduğunu belirtin.  

Parmak izi tozları, cam ve cilalı metal gibi gözeneksiz yüzeylerin tozunu 

almak için kullanılır. 

2. Parmak izlerini tozlamak için kullanılan tozun rengi yüzeyin rengine 

bağlı olarak değişecektir.  

 

     X    Doğru              Yanlış 

 

3. Eğik aydınlatmanın ne olduğunu açıklayın.  

Eğik ışık, yüzeye eğik açılarda beyaz bir ışık demetidir. 

4. Plastik parmak izleri, sırt düzenlerini tanımlamak için tozlanmalı 

veya işlemden geçirilmelidir.  

                         

                         Doğru                 x  Yanlış 

 

5. Kan veya boya gibi bir substrat aracılığıyla biriktirilen parmak 

izlerine şu şekilde atıf yapılır:  

 

a) Plastik parmak izi 

b) Parmak izi örnekleri 

c) Gizli parmak izleri 

d) Girintili parmak izleri 
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Etkinlik VI: İyot Dumanlama kullanarak Gizli Parmak İzlerini 
Gösterme 

 

 

 

Güvenlik önlemleri: 

 Koruyucu eldiven, kıyafet ve laboratuvar maskesi kullanın. 

 İyot kristalleri zehirli ve tahriş edicidir, cildi ve giysileri 

lekelemektedir. 

 İyot buharları zehirli ve tahriş edicidir - bunu bir duman 

dolabında yapın 

 İyot parmak izi taşıyan kağıtları elden çıkarmak için, renksiz olana 

kadar 1M sodyum tiyosülfat çözeltisine yerleştirin. Normal atıklarla atın. 

Kalan iyot kristalleri aynı şekilde bertaraf edilebilir veya daha sonraki 

bir aktivite için geri dönüştürülebilir. 

 

Arkaplan bilgisi: 

Bir suç mahallinde, araştırmacılar suçluyu tespit etmelerine yardımcı 

olabilecek ipuçlarını ararlar. En önemli ipucu türlerinden biri de parmak izidir. Bazı 

parmak izleri hemen görülebilir, ancak bazıları görünmez. Görünmez parmak 

izleri gizli olarak tanımlanmaktadır. 

Gizli bir parmak izi, yağların bir sonucu olarak bir yüzey üzerinde kalan ve 

parmak gözeneklerinden gelen bir parmak izidir. Gizli parmak izlerinin birincil 

bileşeni sıradan terdir. Ter çoğunlukla sudur ve oldukça kısa bir süre sonra kurur. 

Gizli parmak izlerinin diğer bileşenleri temel olarak katıdır ve çok daha uzun bir 

süre bir yüzeyde kalabilir. Bu diğer bileşenler, amino asitler, glukoz, laktik asit, 

peptitler, amonyak, riboflavin ve izoaglutinogenler gibi organik bileşikleri ve ayrıca 

potasyum, sodyum, karbon trioksit ve klor gibi inorganik kimyasalları içerir. 

Hedef:  

Gizli parmak izlerini kimyasal 

reaktifler ile kurtarmak ve 

tanımlamak. 

Curriculum Links: 

Doğa bilimi 

 

Gereken süre: 10 dakika 
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Bu parmak izlerinin karşılaştırılmadan ve olası tanımlamalardan 

önce uygun geliştirme teknikleri kullanılarak görselleştirilmesi gerekir. 

Gizli parmak izlerini görünür hale getirmek için bir tanesi iyot dumanı 

çeken birçok kimyasal yöntem vardır. Bu yöntem, dumanlar ve parmak 

izlerini oluşturan moleküller arasındaki kimyasal reaksiyona dayanır. 

İyot yöntemi, kağıt, indeks kartları, dergiler ve karton gibi gözenekli 

ve gözeneksiz yüzeylerde gizli parmak izlerini görselleştirmek için iyot 

buharları kullanan tahribatsız bir tekniktir. 

 

Ne oluyor? 

İyot yönteminde, gizli parmak izlerini taşıyan nesne normalde, ısıtılmış iyot 

kristallerinin, doğrudan odadaki havayı doldurarak doğrudan buhara yükselen 

kapalı bir odada askıya alınır. Sonuç kahverengimsi parmak izleridir. 

 

Nasıl çalışır? 

İyot: 

 İyot oda sıcaklığında katıdır. Isıtıldığında süblime olur (doğrudan katı halden 

gaz haline dönüşür). İyot dumanları parmak izi kalıntılarına, özellikle kalıntıdaki 

lipidlere veya yağlara maruz kaldığında, parmak izinin kahverengimsi bir 

görüntüsünü oluşturmak için reaksiyona girerler [Şekil 36]. Bu görüntü yalnızca 

geçicidir çünkü iyot sürekli olarak yüceltilir ve havaya bir gaz halinde buharlaşır 

ve parmak izini bir kez daha görünmez veya gizli tutar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 36 - İyot dumanı ile açığa çıkan gizli parmak izi 
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İyot dumanı kullanarak parmak izlerini gösterme yöntemi 

 

 

 

 

  

Bu etkinliği tekrarlamak için, kendi kağıt kartınızı 

oluşturabilir ve aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz: 

- Baş parmağınızı alın ve alnınızın, burnunuzun veya 

boynunuzun arkasından geçirin. Vücudunuzun bu 

bölgeleri yağlar bakımından zengindir ve temiz bir baskı 

elde etmek için başparmağın sırtlarının yağlanmasına 

yardımcı olur. 

- Kağıt kartında bir alan seçin ve kağıda baş parmağınızla dokunun. Bu alana 

başka herhangi bir parmak izi koymaktan kaçının. 

 
Prosedür 
 

   1. Eldiven ve koruyucu kıyafet giyin.  

2. Kanıt # 6 ve dört küçük iyot kristalini cımbızlı şeffaf plastik torbaya aktarın. 

(Kanıt # 6 = sporcunun spor çantasında bulunan kağıt) 

3. Torbayı biraz hava boşluğu içerecek şekilde genişletin ve ardından yapışkan 

bantla kapatın. 

4. Kristaller yüceltilir, torbayı iyot buharıyla doldurur. Örnek üzerindeki soluk 

turuncu lekeler gibi gizli baskılar birkaç saniye ile birkaç dakika arasında 

görünmeye başlamalıdır. [Şekil 37]. 

 

 

Kutudaki Malzemeler 

 Büyüteç 
 İyot Kristalleri 
 Kanıt 6. 
 Şeffaf Plastik Poşet 
 Eldiven 

 

Sağlanan malzemeler 

 Koruyucu giysi 
 Makas 
 Yapışkan bant 
 Cımbız 
 4x10 cm kağıt kartları 

Öğretmenler 

için not 



  

TEMA: İNSAN BİREY KİMLİĞİ 
 

Sayfa | 85  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir büyüteç kullanarak parmak izini inceleyin. 

 

 

Alternatif olarak, İngiltere ortağınızın önerisini göz 

önünde bulundurarak, kaynatma tüpleri için plastik 

torbayı kapaklarla değiştirebilirsiniz. Her bir tüpe 3 

veya 4 iyot kristali ekleyerek kaynama tüplerini 

seanstan önce hazırlama gereği göz önünde 

bulundurulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 37 - İyot ve Kanıt # 6 kristalli torbalar. 

Öğretmenler 

için not 
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Sorular ve cevaplar: 

1. Gizli bir parmak izinin ne olduğunu açıklayın. 

Gizli bir parmak izi, yağların bir sonucu olarak bir yüzey üzerinde kalan 

ve parmak gözeneklerinden gelen bir parmak izidir. 

 

e) Hangi tür yüzeylere iyot füme uygulamasının uygun olduğunu 

açıklayın. 

İyot dumanı, kağıt, indeks kartları, dergiler ve karton gibi gözenekli ve 

gözeneksiz yüzeyler için uygundur. 

 

f) İyot dumanıyla reaksiyona girdiğinde parmak izinin görünümünü 

tanımlayın ve açıklayın: 

Kahverengimsi parmak izi. Bunun nedeni, iyotun bir gaza zarar veren 

kahverengi bir katı olmasıdır, daha sonra gizli parmak izi ile temas ettikçe 

bir katıya dönüşür. 

 

 

 

 

 



 

 

BÖLÜM 2:  
ÇEVRE EĞİTİMİ 
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Palinoloji 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botanik, ağaç, meyve, tohum, dallar, yapraklar, bitki kılları, polen, sporlar ve 

alg hücrelerinin analizini içeren çok geniş bir çalışma alanıdır. 

Palinoloji, palinomorfları, yani polen, bitki sporlarını, mantar sporlarını ve asit 

bozulmasına karşı dirençli diğer mikroskobik varlıkları inceleyen bilimdir. 

Adli Palinoloji, ceza davalarında kanıtlayıcı kanıtlar elde etmek için palinomorf 

çalışmalarını ifade eder. Palinomorflar, genellikle "sessiz kanıt" olarak 

adlandırılan, fark edilmeden çeşitli yüzey türlerine kolayca yapışır. Ardışık 

yıkamalardan sonra bile bozulmaya karşı çok dayanıklıdır ve yüzeyleri çıkarmak 

zordur. 

Polen, türler ile ilişkili çiçeklenme mevsimi boyunca cinsel üreme amacıyla 

tohumlu (Angiosperms ve Gymnosperms) olan bitkilerin ürettiği granül bir tozdur. 

Polen tanesi üzerindeki erkek gametofit, bir çiçeğin ercikten (çiçek organı) başka 

bir çiçeğin karpeline (dişi organ) giden yolunda koruyan sert bir kaplama ile sarılır 

ve korunur. Polenlerin transferi, hayvanların yardımı ile (çoğunlukla arılar) veya 

tozlaşmanın gerçekleşmesini sağlayan çevresel faktörler (rüzgar ve su) yoluyla 

gerçekleşebilir. 

 

 

 

 

Görevler 

Öğrenciler şunları yapacak: 

 Polen tanelerinin genel özelliklerini tanır 

 Polen taneleri çeşitliliği ile bağlantılı olarak var olan 

bitki çeşitlerini fark eder. 

 Bitkilerin çiçek açmış olduğu farklı mevsimlerin, olay 

yerinde bulunan polen türünü etkilediğini açıklayın. 

 Bir bitkinin ekolojisinin rolünü, olay yeri için bir yerin 

olası bir göstergesi olarak açıklayın. 
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Polen Tanelerinin Morfolojisi 

Polen tanesinin iki ayrı katmanı olan bir duvarı vardır: dışkı ve dışkı. Dışkısı, 

diğer bitki hücrelerinin çepere benzer selülozdan yapılırken, sporopolenin 

(mekanik etkilere ve dehidrasyona karşı koruyan bozulmaya karşı çok dirençli bir 

polimer) ve az miktarda polisakaritten yapılmıştır. 

Şekil 38, bir polen tanesinin 

çeperi boyunca bir kesitini 

göstermektedir.  

 Spropolleninin dirençli doğası 

nedeniyle, dış tabaka olumsuz 

koşullarda bile zamanın geçişine 

dayanabilmektedir. Bu katman 

ayrıca, polen tanelerinde bulunan ve diğer bileşenlerin bozunmasından sonra bile 

doğru şekilde tanımlanmasını sağlayan süslemelerden sorumludur. 

 Boyut gibi diğer morfolojik özellikler de önemlidir; izole edilmişler veya 

gruplanmışlarsa; şekil; Polen tahıl açıklıklarının sayısı, şekli, konumu ve yapısı 

da ait oldukları bitki türlerinin tanımlanmasında önemlidir [Şekil 39]. 

 

 

Mağdurda bulunan polen türlerini, kıyafetlerini veya diğer nesneleri analiz 

etmek, adli araştırmacılara nerede olduklarını söyleyebilir - yasadışı 

uyuşturuculara, paraya ve hatta yiyeceklere uygulanabilir. Eşyaları belirli bir yere 

kadar izlemek ve hatta bir suçun gerçekleştiği yılın zamanını tahmin etmek 

mümkün olabilir. 

 

 

 

A 

C 

B 

Figure 1 - Constitution of the wall of a pollen. 

Şekil 39 - Temsilci görüntüler: tetrad (A) 'daki polen tanelerinin diziliş şekilleri; polen 
tanelerinin üçgen, dörtgen ve dairesel formlarının (B); ve polen tanelerinin (C) açıklıklarının 
şekli ve sayısı 

Şekil 38 - Bir polen duvarının yapısı. 

A B 

C 
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Böcek Bilimi 
 

 

 

 

 

 

Adli Entomoloji, böcek soruşturmalarının ve diğer eklembacaklıların 

(taksonomi, biyoloji ve ekoloji aracılığıyla), mahkumiyet içinde yaşayanların cezai 

soruşturmalara yardımcı olmak için kaldığı bir çalışmadır. 

Bu yöntemin ilk kaydedilen uygulaması, 12. yüzyılda Çin'de bulunmuştur. 

19. yüzyıldan itibaren, Jean Pierre Mégnin kitabının yayınlanmasıyla, bu bilim, 

ceza soruşturmasına daha fazla önem vermeye başladı. Bu kitap kadavrada 

bulunan böceklerin çeşitli başarılarını açıklar ve Adli Entomolojideki en önemli 

yayınlardan biri olarak kabul edilir. 

 

PMI'da Böceklerin Yaşam Döngüsünün Önemi 

Böcek gelişim hızı doğrudan çevre koşullarına (sıcaklık, bağıl nem, rüzgar 

hızı, yağış), özellikle de sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık ne kadar yüksek olursa, 

böcekler o kadar hızlı gelişir. Gelişme süresi boyunca ortam sıcaklığı biliniyorsa, 

vücudun ölümünden bu yana geçen süre veya Mortem Sonrası Aralık (PMI) 

belirlenebilir. Bununla birlikte, böcek gelişiminin süresini etkileyen ve PMI'nin 

tahmin edilmesini zorlaştıran çeşitli faktörler vardır. Bunlar, vücutta larva kümesi 

tarafından üretilen ısıyı; beslendikleri doku (larvaların gelişim hızını değiştirebilir); 

toksik maddelerin varlığı; yetişkin sineklerin vücuda erişimini engelleyen engeller 

(örneğin gömülü gövdeler, suya batırılmış, plastikle sarılmış) ve olumsuz çevre 

koşulları. PMI'yi tahmin ederken bu ve diğer faktörlerin dikkate alınması gerekir.  

Hedefler 

Öğrenciler şunları yapacak: 

 Post-Mortem Interval (PMI) tahmininde böceklerin yaşam 

döngüsünün ve diğer eklembacaklıların önemini açıklayın 

 Çevre koşullarının da PMI'yi etkilediğini açıklayın. 
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Saç ve Ayak İzi 
 

 

 

 

Saç 

Saç, dermiste bulunan foliküllerden büyüyen ve memelilerin belirleyici 

özelliklerinden biri olan bir protein filamentidir. Uzunluk, renk, şekil, kök görünümü 

ve dahili mikroskopik özellikler, bir memeli türünü diğerinden ayırır. 

Saç tanımlaması, yalnızca adli araştırmacılar tarafından değil aynı zamanda 

vahşi yaşam biyologları, arkeologlar ve antropologlar tarafından kullanılan önemli 

bir araçtır. 

Tüyler fiziksel temas sırasında aktarılabilir, bu yüzden varlığı bir şüpheliyi bir 

kurbanla ya da şüpheli bir olay yerinde ilişkilendirebilir. Geri kazanılan kıl tipleri, 

durumları ve bulunan kıl sayıları, ceza soruşturmasında delil olarak değerlerini 

etkilemektedir. Ek olarak, tüyler hala adli bir bağlamda önemli olabilir, çünkü 

polen ve sporlar yıkama sıklığına bağlı olarak süresiz olarak tutulabilir. 

Saç, bir kişinin sistemindeki ilaçların veya besin eksikliklerinin varlığını test 

etmek, kimyasal bileşimini belirlemek veya saç folikülünden DNA elde etmek için 

analiz edilebilir. Ayrıca, saçların mikroskopik özellikleri karşılaştırılarak, saçları 

geri kazanılan türlerin belirlenmesine yardımcı olarak analiz edilebilir. 

 

Ayak İzi 

Ayak izleri, belirli bir yerde geçen hayvanların veya insanların sayısını 

bilmek için faydalı bir varlık göstergesidir. Suç olaylarının yeniden 

yapılandırılmasına izin verdiklerinden (seyahat yönünü veya şüpheli sayısını 

belirlerken), olay yerinde bulunan önemli kanıtlardır ve vücudun suç mahallinden 

ya da herhangi bir hayvanın cesedini yemiş olup olmadığını belirleyin. 

Hedefler 

Öğrenciler şunları yapacak: 

 Cezai soruşturmalarda saç delillerinin önemini belirtiniz 

 Ceza soruşturmalarında ayak izlerinin önemini belirtin 
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Önemli olan sadece bir ayak izinin boyutu ve kalıbı değildir. Toprak gibi 

ayakizine yapışan malzeme çeşitli adli bilgiler sağlar (saç analizi, polen taneleri, 

lif analizi vb.). Bunların hepsi, ne, nerede ve nerede olmuş olabileceğini 

belirlemeye yardımcı olabilir. 

 

Ayak izi karakterizasyonu 

Hayvanların gözlenmesi çok zordur, - insanlara karşı çok dikkatli olabilirler ya 

da sadece geceleri aktif olabilirler. Bununla birlikte, bu hayvanların ayak izleri, 

araştırılan bölgeden geçen ya da geçen hayvanların türleri, sayıları ve 

alışkanlıkları hakkında bilgi sağlayabilir. Ayak izlerini karakterize etmek için, 

rakamlara (hayvanların parmakları gibi), rakamların sayısı (kaç tane), şeklin 

(örneğin yuvarlak veya uzatılmışsa), varlık veya yokluğa dikkat edilmesi gerekir. 

tırnakların ve yastıkların / yastıkların boyutu ve şekline (gövdeli hayvanlarda 

bulunmamasına rağmen). Bu bilgi türlerin tanımlanmasını kolaylaştırır [Şekil 40]. 

Adli seviyede, ayak izinde mevcut olan örüntü ile boyutlarını karşılaştırmak 

önemlidir, çünkü olay yerinde bulunan şüphelilerin tanımlanmasına rehberlik 

edebilir. Daha özel bir kullanım, araç lastik izlerinin tanımlanması olabilir [Şekil 

41]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Şekil 40 - Hayvan ayak izi örnekleri Şekil 41 - Lastik izleri örnekleri 
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Gerçek Hayat Vaka Çalışmaları  

 

Mellory Manning cinayeti (2008) 

M 19 Aralık 2008'de bulunduğu Christchurch'deki 

Avon Nehri'ne atılmadan önce boğularak öldürüldü, 

dövüldü ve bıçaklandı. Polis, Manning'in hırka 

alanlarından Dallas Mildenhall'ın (Dünyaca ünlü 

polen bilimcisi) harita yapmasına izin vermek için 

farklı karelerden bez kareler kesmişti. polen dağılımı, 

onlara nasıl öldürüldüğü hakkında bir şeyler 

söyleyeceğini umuyor. 

Örnekler Manning'in sırtında öldüğünü doğruladı. Ama ayrıca başka bir şey 

gösterdiler. Bir şey şaşırtıcı. 

Mildenhall, Manning'in hırkalarında bulunan polen türlerinden biri, ripgut 

brome çimlerinden geldi. Çoğu polen türü gibi, bu durumda tek bir gözenek içeren 

karakteristik bir yapıya sahiptir. Ancak çim tanelerinin yaklaşık yüzde 10'unda 

Mildenhall iki gözenekli poleni gördü, ikincisi daha küçük ve çoğu çok gözenekli 

polen yapısında olduğu gibi simetrik olarak düzenlenmemiş. Genetik bir mutanttı. 

Olası suç mahalli örneklerinden herhangi birinde aynı yapıları bulabilirse, 

Manning'in nerede öldürüldüğünü bilirdi. 

Yeni bir aciliyet duygusu ile Mildenhall, yerel polis memurları tarafından 

toplanan polenlerden çalışmaya devam etti. En sonunda, Manning’in cesedinin 

bulunduğu yere yakın “Mongrel Mob” olarak bilinen bir çetenin topladığı, aynı 

mutant polen tanelerini gösteren bir örnek bularak şanslıydı. Bu yabani ot 

bahçesinden diğer örnekler bu mutasyonu doğruladı. 

Keşif, Manning davası için bir atılımdı. Mafya umudu Mauha Huatahi Fawcett, 

sonunda bu suç için yeniden yargılama yapılmasına rağmen, Manning'in 

cinayetini suçlu buldu. 

  

Şekil 42 – Mellory Manning. 
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Böcek Bilgisi 

 

Kasım ayının ortasındaki bir öğleden sonra, polis, 

güneydoğu ABD'deki tek aileli bir evden çıkan kötü 

kokulu bir kokuyu araştırmak için çağrıldı. 

Soruşturma görevlilerinin, genç bir bayanın kötü bir 

şekilde parçalanmış bedenini içeren, evin bodrum 

katında sığ bir mezar keşfetmesi uzun zaman 

almadı.  

Kurbanın, küçük kalibreli bir tüfeğin aldığı kafaya 

tek bir kurşunla öldüğü hemen belli oldu. Polisle çalışan adli bir entomolog 

tarafından mezarın içinde ve çevresinde toprağın cesedi ve kazılmasının titizlikle 

incelenmesi, iki farklı sinek türünün sayısız larva ve pupalarının varlığını ortaya 

koydu. 

Örnekler olay yerinden toplandı ve yetiştirilmek üzere laboratuvara geri 

getirildi. Hava durumu verileri ve toprak sıcaklığı da dahil olmak üzere ek bilgiler, 

ölüm sahasındaki başlıca iklim koşullarını belirlemek için analiz edildi. Bu 

ortamda her iki sinek türünün gelişimsel biyolojisine dayanarak, adli entomolog, 

vücutla ilişkili örneklerin en uzun süre dördüncü aşamasında olduklarını tahmin 

etmiştir. Mağdurun, vücudunun keşfedilme tarihinden yaklaşık 28 gün önce 

öldüğü tahmin edilmektedir. 

Bu özel bilgi, yetkililerin, tahmini ölüm zamanlarında ve çevresinde 

soruşturmalarını hedef almalarını sağlamıştır. Kısa bir süre içinde, en sonunda 

kurbanı cesedinin bulunduğu günden 28 gün önce öldürdüğünü itiraf eden bir 

kadın şüpheli tespit ettiler. Cinayetten sonra, kurbanı evin bodrumundaki sığ bir 

mezarda gömme girişiminde bulunduğunu da itiraf etti. 

Sineklerin gelişim hızını hesaplamak, araştırmacılara mağdurun ölüm 

zamanını tahmin etmenin tek bilimsel olarak güvenilir yöntemini sağladı ve daha 

sonra katilin tutuklanmasına ve mahkum edilmesine yol açtı. 

 

 

 

 

Şekil 43 - Larvalar ve iki farklı 
sinek türünün pupası. 
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Saçla Çözülen Soğuk Vaka Cinayeti (1977) 

 

 Ağustos 2010'da Riverside County şerifinin 

cinayet dedektifleri, 1977'de “Yunanlı Jimmy” olarak 

bilinen bir Rubidoux barmen olan James Anagnos 

cinayetini çözdüklerini açıkladı. 

Jimmy Anagnos 18 Ekim 1977'de kapanma 

saatinde barasında ölü bulundu. 20 kez bifteği bıçakla 

bıçaklanmış ve kafasına dört kez keskin bir cisimle 

vurulmuştu. Saç Anagnos’un elinde sıkıştı ve bar 

kapanmadan bir saat önce Anagnos’la tartışan 

şüpheli Frank Wright’tan geldiğine inanılıyordu.  

O zamanlar, adli tıp laboratuarı kılların Wright için bir eşleşme olduğunu teyit 

etmemişti ve ona karşı dava açılmıyordu. Saldırıya yönelik bağımsız tanık yoktu, 

bu nedenle Bölge Savcılığı Bürosu Wright'a karşı suçlamada bulunmadı. 

2010'da saç, DNA testi için Teksas'ta özel bir laboratuvara gönderildi. DNA 

testi saçın gerçekten de 2002'de alkol bağımlılığı ile ilgili komplikasyonlardan ölen 

Frank Wright'a ait olduğunu gösterdi. Adli bilimin bir başka örneği, tarihi soğuk 

vakaların bile çözülmesine yardımcı olmaktadır. 

  

Şekil 44 – Frank Wright. 
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ETKİNLİKLER 

 

Etkinlik VII: Polen Tahıllarının Gizli Sırları 

 
 
 

 

Güvenlik önlemleri 

 Alerjisi olanların polenle temas etmemesini sağlayın 

 Gözlem için polen örneklerinin hazırlanmasında eldiven kullanın 

 

Arkaplan bilgisi: 

Parmak izlerinin bireysel insanlara özgü olması gibi, her polen türü de her 

bitki türüne özgüdür. Polenin giyim, ayakkabı veya nesneler üzerinde analiz 

edilmesi, adli araştırmacılara hem şüpheliler hem de mağdurlar hakkında yararlı 

bilgiler verebilir - aralarında herhangi bir bağlantı olup olmadığı, bulundukları yer 

vb. Dahil olmak üzere. Polen tanelerinin analizi ilgi çekici olabilecek yerleri 

belirlemeye yardımcı olabilir. Adli araştırmacılar için, eğer bitkiler çok yaygınsa, 

çok geniş bir dağılma alanına veya uzun bir çiçeklenme mevsimine sahipse, bu 

durumları karmaşıklaştırabilir. Bu nedenle, tüm polenler iyi adli göstergeler 

değildir. 

 

 

Hedef: 

 Polenin özelliklerini gözlemleyin ve 

ayırt edin. 

 Mevcut bitki çeşitlerini fark eder. 

 Bazı bitkilerin çiçek açtığı farklı 

mevsimlerin önemini açıklar. 

Müfredat Bağlantıları: 

Biyoloji 

Gereken süre: 15 dakika 
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Polen taneleri analiz yöntemi 

 
 
 
1. Eldivenlerinizi ve koruyucu kıyafetlerinizi giyin. 

2. Slayda bir Pasteur pipeti ile bir damla damıtılmış su koyun. 

3. Fırça ile küçük bir polen numunesi alın (Kanıt # 14a ve Kanıt # 14b), sonra 

poleni serbest bırakmak için lamın üzerindeki suyun üzerine fırçaya dokunun. 

4. Kapak kaymasını üstüne yerleştirin. Kağıt kullanarak kapak slipinin 

kenarlarında olabilecek fazla suyu eminiz. 

5. Hazırlığı mikroskobun altına yerleştirin ve izleyin. Tablo 10'da, polen tanesinin 

hangi görüntüsünün gözlemlenen kanıtlara karşılık geldiği kaydedilmiştir. 

 

 Araç Kutusu materyaline erişiminiz yoksa, polen 

tanelerinin görüntülerini sağlayabileceğiniz türlere göre 

değiştirerek Tablo 10'daki bilgileri uyarlayabilirsiniz. 

Öğrencilerin Ekoloji ve Çiçeklenme özelliklerini not 

etmek için https://www.paldat.org/search/A gibi bir 

polen tahıl veri tabanı kullanın. 

Öğrenciler ayrıca yerel türlerden farklı türde polen taneleri toplayabilir ve 

gözlemleyebilirler.  

Sağlanan malzemeler 

 Mikroskop 
 Arıtılmış su 
 Slaytlar 
 Kapak fişleri 
 Fırça 

 

Kutudaki Malzemeler 

 Pastör Pipeti 
 Kanıt # 14a (Pinus pinaster'in polen 

örnekleri) 
 Kanıt # 14b (Taraxacum spp polen 

örnekleri) 
 Eldiven 

Öğretmenler 

için not 
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Tablo 10 - Gözlem Sonuçlarının Kaydı 

Polen Tahıl görüntüsü Kanıt nº Türler 

 

B 

Karahindiba spp. 
 

Ekoloji 
Genellikle tarlalarda, ekinlerde 
ve meyve bahçelerinde yıllık 

çayırlar. 
Çiçekli 

Mart ve Ağustos arasında 

 

 

Salix atrocinerea 
 

Ekoloji 
Su yolu ve gölet kenarları. Nemli 
topraklarda, bazen nitrifiye edilir. 

Biraz asidofilik tercihlerle. 
Çiçekli 

Şubat ve nisan ayları arasında 

 

 

Angelica sylvestris 
 

Ekoloji 
Genellikle karanlık yerlerde, 

bazen de su yollarının 
kenarında, yüksek otların ıslak 

çayırları. 
Çiçekli 

Mart ve Ağustos arasında 

 

 

Polygala myrtifolia 
 

Ekoloji 
Süs amaçlı kullanılan çalı, 
genellikle bahçe alanları ile 

ilişkili. 
Çiçekli 

Bütün yıl boyunca. 

 

A 

Pinus pinaster 
 

Ekoloji 
Çam ormanlarında veya karışık 

ormanlarda bulunur. Asit 
topraklarda, çoğunlukla sahil 

yakınında kumludur, fakat aynı 
zamanda iç bölgelerdeki 

şeyllerde. 
Çiçekli 

Mart ve haziran arasında 
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Sorular ve cevaplar 

1. Kanıt # 14a'da bulunan polen taneleri göz önüne alındığında, 

polen tanesinin Tabloda karşılık geldiği türün ekoloji özelliklerini göz 

önüne alarak kurbanın ormanda bulunduğunu dikkate alarak hangi 

sonucu çıkarabilirsiniz. Haklı çıkarmak, savunmak, doğrulamak.  

Birisi mağdurun ormanda olduğunu çıkarabilir. Ekoloji dikkate 

alındığında çam.  

 

2. Kanıt # 14'te yer alan polen taneleri göz önüne alındığında, bu 

suç soruşturmasıyla ilgili davanın mevsime atıfta bulunmadığını 

dikkate alarak polen tanesinin Tabloda karşıl ık geldiği türlerin 

çiçeklenme özelliklerini göz önüne alarak ne sonuç çıkarabilirsiniz? 

Suçla birlikte. Haklı çıkarmak, savunmak, doğrulamak.  

Suçla ilgili kanıtlar, her iki bitkinin de çiçek açması nedeniyle 

Mart ve Haziran ayları arasında bir yerde meydana geldiğini 

gösteriyor. 
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Etkinlik VIII: Böcek saati 

 
 
 

 
 

 
 

Güvenlik önlemleri 

 Koruyucu eldiven, kıyafet ve laboratuvar maskesi kullanın 

 Materyalleri kullandıktan sonra bunlar uygun ürünler kullanılarak sterilize 

edilmelidir. 

 

Arkaplan bilgisi: 

Adli entomoloji, kadavrayı bulan ilk kişiler oldukları için, ceza soruşturmasına 

yardımcı olmak için böceklerin (ve diğer eklembacaklıların) kullanılmasından 

ibarettir. Bu bilimin temel uygulaması, çürüyen kadavranın böceklerle 

kolonileştirilmesinin ekolojik ardışıklığı araştırması yoluyla, Ölüm Sonrası Aralık 

(IPM) tahmininin hesaplanmasıdır. Erken yaşlardan itibaren, omurgalıların 

çürüyen etiyle ilişkili böceklerin, ölüm sonrası aralığa bağlı işlemler gösterdiği 

gözlenmiştir. Bu işlemlerden biri, larvaları ölü doku üzerinde beslenen 

gelişmeleridir [Şekil 45]. 

Hedefler: 

 Kadavranın ayrışma aşamalarını 
gözlemleyin ve ayırt edin. 

 Kadavrada bulunan böceklerin 
toplanması. 

 Farklı böcek siparişlerini gözlemleyin 
ve ayırt edin. 

 Çevresel faktörlerin ayrışmaya etkisi. 

Müfredat Bağlantıları: 

Biyoloji 

 

 Gereken süre: 7 gün 
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Böceklerin ve diğer eklembacaklıların kullanımı ceza soruşturması için idealdir, 

çünkü onlar kadavrayı ilk bulanlar ve bazı ayrışmaların bazı mevsimlerle sınırlı 

kalmasının yanı sıra, ayrıştırmanın her aşamasında bulunurlar. 

 

Ayrıştırma Aşamaları 

Böceklerin art arda kadavranın ayrışma dört aşaması ile ilgilidir (1. aşama: ilk 

veya taze, 2. aşama: kromatik, 3. aşama: amfizematöz, 4. aşama: sıvılaştırma ve 

5. aşama: iskelet) [Şekil 46]. 

 

 

 

 

Şekil 45 - Bir Sineğin Yaşam Döngüsü 
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Kadavra ile etkileşime giren ilk böcekler Diptera Emridir (sinekler) çünkü uzun 

mesafelerdeki kokuları saptayabilirler. Bu Emrin larva aşaması, sunduğu gıda 

kaynağı nedeniyle, kadavranın ilk alt katmanına uyarlanır. Coleoptera 

düzeneğinin böcekleri, larva evresinin daha büyük adaptasyon kapasitesine 

sahip olduğu ve Diptera'nın larvalarının da gıda olarak görev yaptığı ayrışma 

aşamalarının karakteristiğidir. 

Bozunma işlemi iklim koşullarından (sıcaklık, yağış, rüzgâr hızı ve bağıl nem), 

kadavranın bulunduğu ortamdan, giysinin varlığı veya yokluğundan veya 

kadavrada kimyasalların bulunmasından etkilenebilir. Bu koşullar kadavranın 

ayrışma sürecini artırabilir veya azaltabilir. 

 

 

 

 

Şekil 46 - Kanatlı hayvanların ayrışma aşamaları: (A) İlk Faz veya Taze 
Faz (B) Kromatik faz (C) Amfizematöz faz, (D) Sıvılaşma fazı ve (E) 
İskeletizasyon fazı 
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 Yöntem 

 
 

 

 

 

1. Deney boyunca eldiven, maske ve koruyucu giysi giyin. 

2. Bir hayvanın veya bir karaciğer parçasının kadavrasını, aktivite ve 

fotoğraf kaydı elde etmek için seçilen bir yere koyun. 

3. Son ayrışma aşamasına kadar hayvanın kadavrasını / karaciğer 

parçasını gözlemleyin ve günlük olarak fotoğrafik kayıt yapın. 

4. Tablo 11'de günlük olarak iklim koşullarının (sıcaklık, yağış, rüzgar hızı 

ve bağıl hava) verilerini kaydedin. 

5. Cımbızla birlikte hayvan / karaciğer parçasının kadavrasında 

gözlemlenen böcekleri (Kanıt # 12) toplayın ve bunları% 70 alkol içeren 

plastik şişelere koyun ve laboratuara götürün. [Aşağıdaki böcekler için 

tuzakların nasıl hazırlanacağını görün] 

6. Stereoscope'a dikkat edin. 

7. Böcekleri Sınıf, Düzen ve Aileye göre tanımlayın ve verileri Tablo 12'ye 

kaydedin. 

8. Böceklerin yaşam döngüsünü tamamlayana kadar böcekleri toplayın 

[Şekil 47]. 

 

Sağlanacak malzemeler 

 Maskelemek 
 Koruyucu elbise 
 Hayvan kadavrası / karaciğer parçası 
 Şişeler 
 Etil alkol% 70'e seyreltildi 
 Böcek yakalama ağı (tercih edilen) 
 Stereoskop 

Kutudaki malzemeler 

 Cımbız 
 Kanıt # 12 (Sineklerin 

Yaşam Döngüsü)  
 Eldiven 
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Meteorolojik veriler yerel bir günlük hava tahmini 

sitesine danışılarak kaydedilebilir. 

 

 

 

 

Tuzaklar nasıl hazırlanır: 

1. 3 sürahiyi suya (5 litre) kesin ve kapağa doğru sivrilene kadar. 

2. Mantarı atın ve konik ucu aşağıya çevirin [Şekil 48]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 48 - Konik ucu aşağı bakacak şekilde 
sürahi 

 

 

Şekil 47 - Bir sineğin yaşam döngüsü örneği 
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Şişenin tabanını örtmek için hayvanın kadavrasını veya bir karaciğer 

parçasını yerleştirin. 

"Huniyi" şişeye yapışkan bantla yapıştırın. 

Bir teli geçmek için sürahinin her iki tarafına bir delik açın [Şekil 49]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Huniyi" örtmek için plastik bir kap koyun ve kabın içine su girmeyin [Şekil 

50]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 49 - Sürahide yapılan deliklere yerleştirilmiş tel 

Figure 50 - Yerleştirmeye hazır tuzak 
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Tablo 11 - Meteorolojik veri kaydı 

Tarih 
Meteoroloji 

Sıcaklık 
(Max./Min.) 

Rüzgar 
(Km/h) 

Yağış 
(mm) 

Nem 
(%) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Tablo 12 - Toplanan böceklerin kaydı 

Koleksiyon 
tarihi 

Sınıf Sipariş Aile 
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Sorular 

1. Adli Entomologun işlevi nedir? 

Post-mortem aralık aralığının tahmini için bir kadavrada 

bulunan böceklerin yaşam döngüsünün incelenmesi. 

 

2. Kadavranın ayrışma evrelerini tanımlayın. 

1. aşama: ilk veya taze, 2. aşama: kromatik, 3. aşama: 

amfizematöz, 4. aşama: sıvılaşma ve 5. aşama: iskeletlenme 

 

3. Adli Entomoloji araştırmalarında kullanılan iki ana böcek 

sırası nedir? 

Diptera ve Coleoptera 

 

4. PMI tanımlayın? 

Ölüm sonrası aralık. 

 

5. PMI'yi etkileyebilecek üç faktörü belirtiniz. 

[Sugestion] 

İklim, giysilerin varlığı, kadavranın bulunduğu çevre türü. 
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Etkinlik IX: Saç ve Ayak İzi  

 

 

 

Güvenlik önlemleri 

 Ayakizi aktivitesinde eldiven ve laboratuvar önlüğü giyin 

 

Arkaplan bilgisi: 

Bir saç, üç ana anatomik bölgeden oluşur: kütikül, korteks ve mevcut 

olduğunda medulla [Şekil 51]. Saçın tamamında bir kök kısmı ve bir eksen 

bulunmalıdır [Şekil 52]. 

 

 

 

Hedef: 

İnsan ve insan olmayan saçlar 

arasındaki farkı hatırlayın. 

Türleri ayakizinden tanımla 

Dağıtım ve koruma durumunun 

önemini açıklar. 

Müfredat Bağlantıları 

Doğa Bilimleri, Biyoloji, 

Kimya fiziği 

 

Gereken süre: 60 dakika 

 

 

 

 

Şekil 51 - Bir saçın anatomik diyagramı Şekil 52 - Komple saç 

Cuticle 

Medulla 

Cortex 

Hair axis 

Hair root 
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Bir adli soruşturmada, kanıtların bazıları saç olduğunda, cevaplanması 

gereken ilk soru, saçın insan kaynaklı olup olmadığına ilişkindir [Şekil 53]. İnsan 

olmayan saçları belirleme girişiminde, üç anatomik bölgeye ilişkin yönler ve diğer 

özellikler sistematik bir şekilde çalışılmalıdır.   

  

 

Tablo 13'te insan ve insan kökenli olmayan kıllar arasındaki ana farkların 

bir özetidir. 

Tablo 13'te insan ve insan kökenli olmayan kıllar arasındaki ana farkların bir özetidir. 

Özellik İnsan Saçı Diğer Saçlar 

Renk Eksen boyunca nispeten 

tutarlı 

Genellikle eksen boyunca ton / 

renk değişimini gösterir 

Korteks Eksenin çoğunu, medulladan 

daha geniş olan kaplar 

Genellikle medulla genişliğinden 

azdır. 

Pigment 

dağılımı 

Eşdeğer, manikür yönünde 

biraz daha büyük olsa da 

Medulla yönünde orta veya 

daha koyu 

Medulla Eksen genişliğinin üçte 

birinden az. Amorf, çoğunlukla 

mevcut olduğunda sürekli 

olmayan 

Eksen genişliğinin üçte birinden 

daha büyük. Sürekli, genellikle 

eksen boyunca en boyunda 

değişen ve tanımlanmış yapısı 

olan 

terazi Kökten uca, eksen boyunca 

benzer şekilde üst üste binme 

Kök ekseni boyunca en üste 

kadar örtüşme çeşitliliği mevcut 

 

 

Şekil 53 - (A) Geyik ailesi kılı; (B) Köpeğin saçı; (C) İnsanın Saçı 
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 4x, 10x ve 40x'te yapılan mikroskobik inceleme, saçın genel şeklini 

kaydetmenizi sağlar; 

kökün var olup olmadığı ve 

öyleyse şekli ve 

görünümü; kıl şaftının 

temel özellikleri, sahip 

olduğu medulla türü [Şekil 

54] ve hatta kılların bir 

miktar hasar görüp 

görmediği.  

 Saç üzerinde yapılabilecek bir diğer adli analiz türü de nükleer DNA analizidir. 

Bu, ancak kuvvetle koparılan ve 

büyüme evresinde (anagen) saç 

üzerinde yapılabilir [Şekil 55]. Sadece 

bu şartlar altında, kılıf veya foliküler 

dokudaki hücreler olası analiz için kök 

bölgeye bağlı kalacaktır [Şekil 56]. Ne 

yazık ki, çoğu suç mahallinde bulunan 

kıllar bu malzemeden yoksundur ve 

nükleer DNA'yı analiz etmek mümkün değildir.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A B 

Şekil 54 - Bazı medulla tiplerinin görünümü: (A) sürekli, 
yarı saydam; (B) sürekli, opak; (C) medüller olmayan 
kortekten daha büyük medulla alanı; (D) medüller olmayan 
kortekse göre daha düşük medulla alanı 

Figure 55 – Phases of Hair Life Cycle 

Şekil 56 - (A) Nükleer DNA analizine izin veren saç kökü; (B) Nükleer 
DNA analizine izin vermeyen saç kökü 
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Saç ve ayak izlerini analiz etme yöntemi 

 

 

 

 

Kanıt # 13 için, insan veya hayvan kılı sağlamanız 

gerekir. Tablo 13 kullanarak öğrenciler kökenini 

belirlemeye çalışacaklar. 

 

 

 

 

Öğrenciler için tamamlayıcı bir egzersiz, kendi 

saçlarını akranlarınınkiyle ve sağlanan hayvan 

saçlarıyla karşılaştırmaktır. İki kılın aynı öğrenciden 

olup olmadığını belirlemek için yeterince yetenekliler 

mi? 

 

 

 

 

 

Sağladığınız Malzeme: Saç 
 Kanıt 13. 
 Slaytlar 
 Kapak fişleri 
 Cımbız 
 Su 
 Mikroskop 

Sağladığınız malzeme: Ayak izleri 
 Plastik kap 
 Yemek kaşığı 
 Su şişesi 
 Gazete (3 sayfa) 
 200ml ölçüm silindiri 
 Diş fırçası 
 Alçı 

 
 

 

Araç Kutusundaki Malzeme: 
Ayak İzleri 

 Reçine içinde ayak izleri (Kanıt # 
11) 

 Eldiven 

Araç kutusundaki malzemeler 

 Saç 
 Kedi saçı 
 Köpek kılı 
 Pastör pipeti 

Öğretmenler 

için not 

Öğretmenler 

için not 
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 İki tamamlayıcı teknik kullanılarak saçın mikroskopik gözlemi: 
Kütiküler izlenim ve medullanın enine kesiti 

 Kütiküler izlenim 
 

1. Bir slaytta vernikle fırçalayın ve ardından vernik üzerine bir saç 

yerleştirin. 

2. Cila kuruyana kadar birkaç saniye bekleyin ve cımbız yardımıyla 

saçınızı dikkatlice çıkarın. 

3. Slaytı mikroskobun altına yerleştirin ve saçın bıraktığı işareti 

gözlemleyin. 

     4. Sonra, gözlemlenen paternin bilinen bir paternle çakışıp çakışmadığını 

kontrol ederiz. 

 

Medullanın enine kesiti 

1. Sambucus nigra iliğini kurutulmuş bir Sambucus dalından çıkarın. 

2. Bir jilet yardımıyla iliği iki yarıya kesin. 

3. Tutkali ilik yarısından birine yapıştırın ve paralel olarak saçları iyi gerilmiş olarak 

yerleştirin. 

4. Bağlamayı sağlamak için iki yarıyı bir kuvvetle sıkın. 

5. Daha sonra bir tıraş bıçağı yardımıyla saçın iliğinde çok ince dilimler kesin ve 

saklayın.  

Dikkat: Bıçağın sadece yarısını kullanın.   

 

6. Mikroskobik bir lamın üzerine bir damla su koyun, daha sonra üzerine bir 

kapak iliği koyduğumuz bir dilim kemik iliği yerleştirin. 

7. Mikroskop altına yerleştirin ve çeşitli büyütmelerde inceleyin. 

8. Diğer dilimler için işlemi tekrarlamalıyız. 

9. Saçta gözlemlediğiniz özellikleri not alın. 

10. Saçın insandan mı yoksa insan kaynaklı olmayan mı olduğunu tespit 

etmek için Tablo 13'ü kullanın. 
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Öğretmenler ihtiyaç duydukları materyallere sahip değilse, 

aşağıdaki protokolü izleyebilirler. Bu, tutkal, vernik ve 

Sambucus iliği gerektirmez. 

 

 

Saçın kolay mikroskobik incelenmesi 

1. Slayda Pasteur pipeti ile bir damla su koyun ve Kanıt # 13'ü yerleştirin. (Kök kısmını 

önce damlaya yerleştirmeyi deneyin - çok uzunsa, sadece uç ucunda kesin). 

2. Kapak kaymasını üstüne yerleştirin. 

3. Mikroskop altına yerleştirin ve çeşitli büyütmelerde inceleyin. 

4. Saçta gözlemlediğiniz özellikleri not alın. 

5. Saçın insan kaynaklı olup olmadığını belirlemeye çalışmak için Tablo 13'ü kullanın. 

 

 

Ayak İzi 

 

Bir sonraki deney kurt (Canis lupus signatus) ayak izlerini 

kullanmak ve bunları karşılaştırmaktan ibarettir. 

Kanıt # 11, alçı dökümlü öğrenciler tarafından yerden 

toplanacak ayak izlerine karşılık gelecektir. 

Tamamlayıcı bir aktivite, sınıf aktivitesinden önce bir 

ayakkabıyla toprağa bir izlenim bırakmak ve öğrencilerin bundan 

bir ayak izi almasını sağlamak ve kime ait olduğunu keşfetmeye çalışmak 

olacaktır. 

 

 

Öğretmenler 

için not 

 

Öğretmenler 

için not 
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Ayak izlerini yayınla: 

Toprak ile tercihen nemli ve bitki içermeyen bir yer 

arayın: 

 

 

 

1. Deney boyunca eldiven ve koruyucu kıyafet giyin. 

2. Bitkileri ve kuru toprağı çamurlu görününceye kadar çıkarın [Şekil 57]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Reçine ayak izini (Kanıt # 11) toprağa yerleştirin ve işaretlendiklerinden emin 

olmak için hafifçe bastırın ve sonra dikkatlice çıkarın [Şekil 58]. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Notes for 

Teachers 

Şekil 57 - Suyu kuru bir yere (solda), çamurlu (sağda) görün. 

Şekil 58 - Reçine içinde ayak izleri (solda) ve zemine 
yerleştirilmiş (sağda) 
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Sıva hazırlanıyor: 

1. Kurt ayakizini hazırlamak için 12 yemek kaşığı alçıyı 150ml su ile 

karıştırın (dereceli bir silindirle ölçülür). 

2. Alçı karışımını [Şekil 59] ayak izi işaretine koyun ve yaklaşık 15 dakika 

kurumasını bekleyin. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

3. Alçı dökümünü (Kanıt # 11) etraflarındaki bazı kirleri kaldırarak (kalıpların 

çıkarılmasını kolaylaştırmak için) dikkatlice çıkarın ve kağıda sarın [Şekil 

60]. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Kalıpların bir gün boyunca katılaşmasına izin verin. 

 
5. Alçı kalıplarını akan su ve eski bir diş fırçası ile yıkayın [Şekil 61]. 

 

 

Şekil 59 - Alçı karışımının ayak izlerine yerleştirilmesi 

Şekil 60 - Kağıda sarılmış kalıplar 
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6. Ayakizinin uyuştuğu türlerin dağılım ve koruma durumunun kurumasına ve 

tartışılmasına izin verin [Şekil 62]. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 61 - Alçı kalıpların akan su ve diş fırçası ile yıkanması 

Şekil 62 - Kuru sıva dökümü 
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Soru ve Cevaplar 

1. Gözlemlenen saç örneklerinde saçta nükleer DNA analizi yapmanın 

mümkün olacağını düşünüyor musunuz? Haklı çıkarmak, 

savunmak, doğrulamak.  

Bu cevap gözlemlenen her saçla yapılmalıdır ve bilgiye göre bu 

sonuçlara rehberlik etmek öğretmene kalmıştır.



 

 

BÖLÜM 3:  
SAĞLIK EĞİTİMİ 
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Karaciğerde alkol etkisi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimyasal olarak, bir alkol, bir hidroksil grubunun (-OH) doymuş bir karbon 

atomuna bağlandığı herhangi bir organik bileşiktir. 

 

Etanol 

Etanol, alkollü içeceklerdeki ana alkollü bileşenlerden biridir. Çoğunlukla sıvı 

halde bulunan uçucu, yanıcı ve renksiz bir bileşiktir. Biraz tatlı, karakteristik bir 

kokusu var. 

Kimyasal formülü C2H6O'dur ve mayada veya yapay olarak petrokimyasal 

işlemlerle, çoğunlukla fermantasyon yöntemiyle, doğal işlemlerle üretilebilir. 

Etanol yaygın olarak psikoaktif bir ilaç olarak kabul edilir ve yeterli dozlarda 

alındığında karakteristik bir zehirlenme ve nörotoksisiteye neden olur. 

 

Etanol tüketiminin olası zararları 

Modern toplumumuzdaki en yaygın ilaçlardan biri olan etanol ve alkolün 

zararlı etkileri geniş çapta incelenmiştir. Bu etkiler şunlardır: denge kaybı, 

gastrointestinal bozukluklar, kısa süreli toksik alerjik tepkiler, sinir, solunum ve 

böbrek sistemlerinde hasar, hormonal dengesizlikler ve kanser. Belki de bilinen 

en büyük etkilerden biri, aşırı durumlarda ölümcül olabilen karaciğere verilen 

zarardır. 

 

 

 

Hedefler 

Öğrenciler şunları yapacak: 

 Aşırı Alkol tüketiminin olası sağlık sonuçlarını belirtin. 
 Karaciğerin Alkol metabolizasyonundaki genel işlevini 

açıklar. 
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Alkolün İnsan Karaciğerine Etkisi 

Karaciğer en büyük katı organdır, en büyük bezdir ve insan vücudunda en 

karmaşıktır. Normal şartlarda, alınan besinlerin metabolizmasına ek olarak, safra 

üretimi, organizmada temel maddelerin üretilmesi ve bakterilerin yok edilmesine 

ek olarak, vücuttaki toksik maddelerin metabolizmasının meydana geldiği yer 

burasıdır. Aynı zamanda yenilenme kapasitesi yüksek bir organdır. 

Karaciğer ayrıca, vücut tarafından tüketilen tüm etanolün dışında alkol 

tüketiminden en çok etkilenen organdır. Bir toksin olduğu düşünüldüğünde, bu 

organ bir dizi "redoks" reaksiyonu ile alkolü metabolize eder. 

 

Adli alaka düzeyi 

Adli araştırmalarda patologlar, alkol bağımlılarında ölüm nedeninin 

belirlenemediği ölüm durumlarını bilirler. Bu gibi durumlarda, ölümün aşırı alkol 

tüketimi ile ilişkili olup olmadığını belirlemek önemlidir. 

Ölüm nedenini belirlemek çok zor olabilir. Önceden tüketimi yüksek olan 

şiddetli alkol kötüye kullanımı durumlarında bile, ölümden sonra kan dolaşımında 

çok az veya hiç alkol bulunmayabilir. İlgili şiddet belirtileri veya diğer 

uyuşturucular bulunmuyor olabilir. Otopside tek ipucu, yağlı ve genişlemiş bir 

karaciğerin varlığı olabilir. Patolog şimdi alkolün ölümde bir rolü olup olmadığını 

belirlemek için karaciğeri daha yakından incelemelidir - hücrelere bakmak ve kan 

testlerinde bulunan metabolitler ölüm nedeni ile ilgili sonuçlar çıkarmaya 

çalıştıkları için önem kazanır. 
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Şeker tüketiminin fazlası  

 

 

 

 

 

 

Şekerler çözünür karbonhidratlardır. Monosakaritler veya Glukoz, Fruktoz ve 

Galaktoz gibi basit şekerler olabilir. Monosakaritler, Sükroz (Fruktoz + Glukoz), 

Laktoz ve Maltoz gibi disakaritler oluşturmak için glikosidik bağlar oluşturur. 

Glikoz, hücrelerin temel enerji kaynağı olan canlıların metabolizmasında kilit 

bir rol oynar. Ayrıca biyosentetik reaksiyonlarda çok yönlü bir öncüdür. 

Çeşitli meyvelerde, glikoz şurubunda bulunan ve sükrozun hidrolizinde elde 

edilen fruktoz, fosforlanmış bir türev (3 gliseraldehit fosfat) haline 

dönüştürüldükten sonra glikolize girebilir ve insanlarda metabolizması çoğunlukla 

karaciğerde meydana gelir ve İnsülin de insülin salınımına neden olmaz. 

Kan şekeri seviyesi, karaciğer en büyük metabolik regülatör olan birkaç organ 

tarafından düzenlenir. Karaciğere ek olarak, böbrekler kan şekeri seviyelerinin 

düzenlenmesinde de önemli bir rol oynar ve kan şekeri filtrasyonundan ve 

emiliminden sorumludur. 

Kaslar hızlı bir şekilde glikoz tüketerek kan glukozunun yükselmesini 

önleyebilir. 

Yağ dokusunda, triasilgliserol formundaki yağ asitleri sentezlenir ve 

gerektiğinde karaciğerde glukoneogenez (glikoz oluşumu) için bir substrat olarak 

kullanılmak üzere gliserol fosfattan ve serbest yağ asitlerinden depolanır. Adipoz 

hücreleri ayrıca enerji dengesini kontrol eden, iştahı azaltan ve dolayısıyla kilo 

kaybına neden olan bir hormon olan Leptin üretir. 

Son olarak, pankreas, kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesi için gerekli olan 

insülin ve glukagon gibi hormonları üretir. 

Glukagon düşük kan glikoz seviyelerine cevap olarak salınır ve 

glikoneogenezi uyararak, öğünler arasında stabil plazma glikoz seviyelerini 

koruma ve karaciğer tarafından glikoz salınımı ve glikoliz ve yağ asitlerinin 

Hedefler 

Öğrenciler şunları yapacak: 

 Aşırı şeker tüketiminin olası sağlık sorunlarını hatırlayın. 
 “İyi” ve “kötü” şekerleri birbirinden ayırın. 
 Farklı şekerlerin temel moleküler bileşimini belirtiniz. 
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sentezini inhibe etme fonksiyonuna sahiptir. Böylece, bu hormon sadece 

karaciğerde etki eder. Serbest bırakılması insülin tarafından inhibe edilir. 

Kan glukozu arttığında insülin salınır ve bu hormon için karaciğer, kas ve yağ 

dokusundakiler gibi reseptörleri olan hücrelerin, içeriye girmesine izin vererek, 

glikoza olan geçirgenliğini arttırdığı bir sinyal gibi davranır. Bununla birlikte, 

yüksek insülin seviyeleri, membran reseptörlerinin duyarsızlaşmasına yol açarak, 

Tip II diyabeti karakterize eden İnsülin direncine yol açar. 

Özellikle yiyecek ve içeceklerde (örneğin alkolsüz içeceklerde) sakaroz ve 

glukoz şurubu gibi şekerlerin eklenmesi nedeniyle şeker tüketimi yıllar geçtikçe 

artmaktadır. 

Bu aşırı tüketim, obezite, tip II diyabet tipi, metabolik sendrom, alkolik olmayan 

steatohepatit ve oyuklar gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), obeziteyi "sağlık hasarına neden olabilecek 

anormal veya aşırı yağ birikimi" olarak tanımlamaktadır. 

Obezite ve fazla kilolu olmak, kalp-damar hastalıkları, diyabet, kas-iskelet 

sistemi hastalıkları (özellikle osteoartrit) ve hatta bazı kanserler (endometriyum, 

yumurtalık, meme, prostat, karaciğer, safra kesesi, böbrek ve kolon kanseri) 

riskini arttırmaktadır. 

Tip II diyabet, insülin direncine bağlı olarak kan şekeri seviyesinde bir artışa 

neden olur. Başlangıçta, pankreas bu direnci telafi etmek için aşırı miktarda 

insülin üretir, ancak zamanla kan şekeri seviyelerini normal aralıkta tutacak kadar 

insülin üretme yeteneğini kaybeder. 

Tip II Diyabetin semptomları arasında, özellikle gece, susuzluk, aşırı 

yorgunluk, düzensiz kilo kaybı, görme problemleri, diğerleri arasında daha sık 

idrara çıkma dürtüsü bulunur. 

Metabolik sendrom, diyabet, yüksek tansiyon ve obezitenin birleşimidir. 

Alkolsüz steatohepatit, karaciğerde yağ birikmesinden kaynaklanan ve 

karaciğerde ciddi hasara ve hatta siroza yol açabilecek bir dizi problemdir. 

Çalışmalar fruktozun birçok yiyecek ve içecekte katkı maddesi olarak mevcut 

etkisinin bu hastalıkların kötüleşmesine yol açtığını göstermektedir. Bunun 

nedeni, fruktozun, glikozdan daha fazla ağırlık kazanmasına neden olan ve aynı 

zamanda İnsülin ve Leptin'i azaltan gliserol'e dönüştürülmesidir. 
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Son zamanlarda yapılan araştırma çalışmaları, çok fazla şekerli bir diyetin, 

beynin yeni deneyimlerden ne kadar iyi öğrendiğinin yanı sıra bilgileri hatırlama 

yeteneğini de azaltabileceğini göstermektedir. 

 

Adli alaka düzeyi 

“Sessiz ölüm” olarak bilinen diyabetik Ketoasidoz, diyabetin yaşamı tehdit 

edici bir komplikasyonudur. Belirtiler çok hızlı bir şekilde ortaya çıkabilir - bazı 

durumlarda insanlar önceden diyabetleri olduğunun farkında olmayabilir. Belirgin 

bir ölüm nedeni olmadığında, patologlar Diabetik ketoasidozun (DKA) sorumlu 

olup olmadığını belirleyebilirler. 
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ETKİNLİKLER 

 

Etkinlik X: Karaciğerde alkol etkisi 

 

 

 

 

 

Güvenlik önlemleri: 

 Aktivite sırasında eldiven giyin. 

 Keskin nesneler kullanırken dikkatli olun. 

 Malzemeleri kullandıktan sonra bunlar uygun ürünler kullanılarak sterilize 

edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

Hedefler: 

 Etanolün hayvan hücreleri üzerindeki etkisini 
değerlendirmek. 

 Alkol metabolizmasını açıklamak. 
 Katalazın Hidrojen Peroksit metabolizmasındaki 

önemini açıklamak 

Müfredat Bağlantıları 

Biyoloji ve Kimya 

Gerekli Zaman 

Karaciğer örneklerinin hazırlanması: 15 dakika 

Etanol Çözeltilerinin Hazırlanması: 15 dakika 

Ethanol'e Karaciğer maruziyeti: 48 Saat 

Hidrojen Peroksidinde Katalaz Aktivitesi: 15 dak 
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Arkaplan bilgisi: 

A Alkol, karaciğeri en çok etkileyen maddelerden biridir, çünkü alkol 

metabolizmasının çoğunun gerçekleştiği yerdir. Alkol kötüye kullanımı 

durumunda, yağlı ve artmış bir karaciğer varlığı ve daha ciddi vakalarda, 

karaciğerde skar dokusu varlığı (onu daha sert bir kıvamla bırakan siroz) [Şekil 

63] sonuçta karaciğere neden olabilir kanser. 

 

Alkolün metabolize edilmesinin ana yolu [Şekil 64], onu asetaldehite 

dönüştüren alkol dehidrojenaz enzimi (ADH) ile gerçekleşir. Bu, küçük 

konsantrasyonlarda bile vücuda toksiktir ve bu nedenle aldehit dehidrojenaz 

(ALDH) enzimi tarafından asetata dönüştürülmesi gerekir. Bu asetat daha sonra 

vücuttaki diğer metabolik işlemlerde kullanılacaktır. 

 

 

Ethanol (C2H6O) + NAD+ acetaldehyde (C2H4O)
acetate
(CH3CO2

-)

Alcohol 

dehydrogenase 

Acetaldehyde 

dehydrogenase 

Figure 63 – Stages of Liver Disease 

Şekil 64 - Alkol metabolizmasının ana yolunun şeması 
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Hidrojen Peroksit, zararlı organizmalara karşı bir savunma mekanizması 

olarak üretildiği bağışıklık sistemi gibi vücuttaki birkaç önemli işlemin bir yan 

ürünüdür. Aynı zamanda vücuttaki lipidlerin ve amino asitlerin bozunmasında 

üretilir. Bununla birlikte, hidrojen peroksit ayrıca vücudun hücreleri için toksiktir 

ve kendi kendine bozunması gerekir. Bu, hücrelerin sitoplazmasında 

peroksizomlarda bulunan Katalaz enzimi ile yapılır. Bu enzim, vücutta pozitif 

olarak kullanılabilecek Hidrojen Peroksit'i Su ve Oksijen [Şekil 65] moleküllerine 

indirger. 

Hücre fizyolojisinin aşırı alkol tüketiminden etkilendiği durumlarda, karaciğerin 

metabolizması etkilenir. Bu, karaciğerin bu toksik ürünleri daha az zararlı bir şey 

haline getirme yeteneğini azaltır ve vücutta toksik moleküllerin birikmesi vardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrogen Peroxide (2H2O2)
Water (H2O) +   Oxygen (O2)

Catalase 

Şekil 65 - Hidrojen Peroksitin Katalazla Metabolizasyonu 
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Alkolün karaciğer üzerindeki etkisini belirleme yöntemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lütfen aşağıdaki faaliyetler için gereken zamanlamaları 

not edin  

 

Öğrenciler tarafından sonradan analiz edilmeden önce 

karaciğer numunelerinin farklı etanol konsantrasyonlarında en 

az 48 saat bırakılması ihtiyacı. 

C prosedüründe deterjanlı karaciğer kabı, öğrencilere 

alevin sadece deterjan (yani reaksiyon ürünü olarak oksijen içermeyen) ve 

reaksiyondan çıkan oksijen kabarcıkları ile oluşturulan kabarcıklardaki 

reaksiyonunu karşılaştırmasını sağlar. 

Kanıt # 8, deneyime kullanılan taze karaciğere karşılık gelecektir. 

 

A.  Karaciğer Hazırlama 

1. İşaretçi ile, 1 ila 6 arasında sayıları olan kaynama borularını tanımlayın (bu, 

defterde kaydedilen verilere, ağırlık ve numunelerin ilgili ölçümlerine karşılık 

gelir). 

 Sağladığınız malzemeler 

 Taze karaciğer (Kanıt # 8) 
 Petri kabı 
 Dijital ölçek 
 100ml plastik silindir 
 2 - 150 mL kabı 
 8 - 100mL kapaklı bardak 
 Pipet doldurucu 
 50ml dereceli cam pipet 
 Skalpel, cerrah bıçağı 
 Cetvel 
 Etanol (% 96) 
 Arıtılmış su 
 Hidrojen peroksit 
 Tükenmez kalem 
 Cımbız 
 Eldiven 

Öğretmenler 

için notlar 
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2. Petri kabını teraziye yerleştirin (dara 0). Beyaz bir karo üzerinde her biri 

yaklaşık 2 g'lık bir kütle ile 6 parça karaciğer (Kanıt # 8) kesin. 

3. Her bir karaciğer numunesini doğru bir şekilde ölçün ve tartın ve değerleri 

not edin. Numuneler ölçüldüğünde / tartıldığında, her biri önceden 

numaralandırılmış her bir kaynama borusuna 1 ila 6 arasında yerleştirilir. 

 

NOTLAR: Buzdolabında 48 saat boyunca bir parça karaciğer saklayın, bu daha sonra aktivitenin 
geri kalanı için kullanılabilir. 

 
 

B. Etanol çözeltilerinin hazırlanması 

1. Her fincanın 1 ila 6 arasındaki rakamları altında, ilgili etanol 

konsantrasyonlarını not edin. (% 0,% 12.5,% 25,% 50,% 75,% 96); 

2. Numaralandırılmış kaplarda, karaciğer numuneleri (Kanıt # 8) içindeyken, 

her bir etanol konsantrasyonunu Tablo 14'e göre toplam 25 ml hacme kadar 

hazırlayın. 

 

   NOTLAR: Etanolün minimum buharlaşmasını önlemek için, önce damıtılmış suyu her bir 

bardağa, sonra da etanole koyun. 

 

3. İlk olarak 150 ml'lik beher bardağa (orijinal su kaynağının 

kontaminasyonunu önlemek için) yaklaşık 130 ml distile su yerleştirin ve 

karşılık gelen her bir kaba, tabloda belirtilen su değerlerini pipetleyin. 

4. Daha sonra diğer 150 ml'lik beher kabına, yaklaşık 130 ml Etanol (% 96) 

(orijinal Etanol kaynağının bulunmasını önlemek için) yerleştirin ve karşılık 

gelen her bir kaba, tabloda gösterilen Etanol miktarını pipetleyin ve hemen 

kapakla kapatın. karışımın buharlaşmasından kaçının. Karıştırmak için her 

tüpü hafifçe çalkalayın. 

5. Örnekleri en az 48 saat boyunca bardaklarda bırakın. 

6. 48 saat sonra, her karaciğer örneğini (Kanıt # 8) çıkarın ve ilk notlarla 

karşılaştırmak için ilgili ağırlıkları ve önlemleri not edin. 

7. Her numuneyi, her birinden sıvıyı atarak karşılık gelen etiketli kaba koyun. 

Bu örnekler aşağıdaki aktivitede kullanılacaktır.  
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Tablo 14 - Etanol% 96 Dilüsyonlar 

Dilüsyonlar 

Kap numarası % Etanol 
Damıtılmış su 

miktarları 
Mutlak etanol 

miktarları (96%) 

1 0% 50ml 0ml 

2 12,50% 43,5ml 6,5ml 

3 25% 37ml 13ml 

4 50% 24ml 26ml 

5 75% 10,9ml 39,1ml 

6 96% 0ml 50ml 

 

 

 

B.  Hidrojen Peroksitinde Katalaz Aktivitesi 

1. Her biri yaklaşık 2 g olan 2 adet taze karaciğeri dikkatlice kesin ve bir skala 

üzerine yerleştirilmiş bir petri tabağına tartın (0'a göre). Okumayı not edin. 

2. Dört fincandan birine bir karaciğer örneği yerleştirin. Fincanı "Taze 

Karaciğer" olarak tanımlayın 

3. İkinci bir kaba diğer karaciğer numunesini deterjanlı az miktarda suyla 

yerleştirin ve kabı "deterjanlı karaciğer" olarak tanımlayın. 

4. Önceki deneyden% 12.5 ve% 50 etanol konsantrasyonlarına maruz kalan 

karaciğerli kapları seçin - bu karaciğer parçalarını kalan iki bardağa yerleştirin. 

5. Plastik silindiri kullanarak dört kabın her birine 15 ml hidrojen peroksit koyun 

ve hemen her birine bir kapak koyun, böylece gaz kaçmaz. 

6. Reaksiyonun 3 dakika boyunca gerçekleşmesine izin verin. Her bir kapta 

reaksiyon ürününün oluşumunu gözlemleyin. 

7. Bu arada, olabildiğince çok kabarcık oluşturmak için deterjan içeren bardağı 

bir kaşıkla iyice karıştırın. 

8. 3 dakika sonra, sırasıyla her bir bardağın kapağını çıkarın ve yanan bir kibrit 

kullanarak dört kabın her birindeki alevin ilk reaksiyonunu izleyin. 
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Parlayan bir kibriti gidermek için yeterli oksijene sahip 

olabilirsiniz (hemen hemen kesinlikle taze karaciğerle kesinlikle 

kontrol etmeye değer) - ama zaten yanan bir alev, oksijen 

varlığında gözle görülür şekilde daha güçlü yanmalıdır. 

 

 

 

Ek bir analiz olarak, farklı karaciğer numuneleri tarafından 

verilen oksijen miktarını ölçebilir, bir gaz şırıngası kurabilir ve 

öğrencilerin 10 saniyelik aralıklarla üretilen gazın hacmini 

ölçmelerini sağlayabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmenler 

için not 

Öğretmenler 

için not 
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Sorular ve cevaplar 

 

1. Tüm ölçümlerinizi ve farklı etanol konsantrasyonlarına maruz 

kaldığınızda karaciğerin fiziksel görünümü de dahil olmak üzere 

yaptığınız gözlemleri gözden geçirin. Karaciğerin vücuttaki toksik 

maddeleri metabolize etme yeteneği üzerindeki etkisi hakkında ne gibi 

sonuçlar çıkarabilirsiniz?  

Karaciğer gittikçe artan miktarda etanol konsantrasyonuna maruz 

kaldığında, daha kuru hale gelir (alkol dehidrasyona neden olur) 

ve daha sert bir tutarlılıkla, bu da hücresel düzeyde ve dolayısıyla 

karaciğerin metabolik kapasitesinde değişiklik olacağı sonucuna 

yol açar. ayrıca etkilenecek.  

2. Hidrojen peroksit karaciğere eklendikten sonra oluşan kabarcıklar 

nelerdir? Bunu nasıl belirlediniz? 

Oluşan kabarcıklar, hidrojen peroksit ile Katalaz reaksiyonunun 

(karaciğer hücrelerinde bulunur) ürünlerinden biri olan oksijendir. 

Karaciğer ve deterjanlı baloncuklarda oksijen oluşmadı. Oksijen 

varlığında alev büyüklüğü artmıştır. 

 

e) Kabarcığın / oksijenin üretiminde, karaciğerin maruz kaldığı artan 

Etanol yüzdesine göre ne gibi bir fark gördünüz? Cevabını açıkla 

Karaciğere maruz kalan etanolün yüzdesi arttıkça, daha az baloncuk 

üretildi ve alev parlak değildi. Bunun nedeni reaksiyonda daha az oksijen 

üretilmesidir. 

Bunun nedeni, karaciğerin maruz kaldığı etanol yüzdesi arttıkça, 

karaciğere verilen zararın artmasıdır - bu aynı zamanda görünümündeki 

değişikliklerde de görülmüştür. Bu hasar, karaciğerin, hidrojen peroksidi 

oksijene ve suya daha az parçalayabildiği anlamına geliyordu. 
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Etkinlik XI: Şeker ve Kan 

 

 
 
 

Güvenlik önlemleri: 

 Eldiven ve koruyucu kıyafet giyin 

 Benedict’in reaktifi tahriş edicidir - göz koruyucu giyin 

 Isıtma plakası yüksek sıcaklıklara ulaştığı için özel dikkat gerektirir. 

 

Arkaplan bilgisi: 

Şeker olarak da adlandırılan karbonhidratlar, diyetimizin bileşenlerinden 

biridir, ancak hepsinin vücut üzerinde aynı etkisi yoktur. Şekerin vücuttaki 

metabolizması polimerizasyon derecesine bağlıdır, yani basit şekerler karmaşık 

moleküllerden daha kolay metabolize edilir. Bu nedenle, karmaşık şekerlerin 

tüketimi, sağlık üzerinde daha zararlı etkileri olan basit şekerlerin aksine, vücut 

için daha faydalıdır. 

Karbonhidratlar polihidroksile edilmiş aldehitler, polihidroksile ketonlar veya 

hidrolizle dönüştürülebilen bileşiklerdir. Bu bileşikler, polimerizasyon derecelerine 

göre monosakaritler, disakaritler ve polisakaritler halinde bölünebilir. 

Monosakaritler, basit şekerler olarak adlandırılır ve bu nedenle artık hidrolize 

edilemez. Genellikle, genel yapısal formül [CH20] n'nin kristalimsi, tatlı ve suda 

çözünür, karbon sayısı 2'den (n> 2) fazladır. Ayrıca, indirgen şekerler olarak 

tanımlanırlar, yani aldehit ve keton grupları oksidasyona uğrayabilir ve karbon 

atomlarına göre sınıflandırılır. Canlılarda en yaygın ve en önemli işlevler, 

sırasıyla 5 ve 6 karbon atomuna sahip olan yapay pentozlar ve yapay 

heksozlardır. 

Hedef: 

Sükroz ve Fruktoz ile Basit ve 

Kompleks Şeker arasındaki farkları 

belirtmek. 

Gereken süre: 90 dakika 

 

 

 

Müfredat Bağlantıları: 

Biyoloji ve Kimya  
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Önemleri için öne çıkan heksozlar, C6H12O6 genel formülüne uyan glukoz ve 

fruktozdur ve ana hücresel yakıtları oluşturan enerji bakımından zengin 

biyomoleküller oldukları için canlıların ana enerji kaynaklarıdır. Vücutta en bol 

bulunan monosakarit, kimyasal yapısı Şekil 66 (A) 'da temsil edilen glikozdur. 

Metabolizmada, glikoz ana enerji kaynaklarından biridir ve gram başına 4 kalori 

enerji sağlar. Kimyasal yapısı Şekil 66 (B) 'de gösterilmiş olan fruktoz ile ilgili 

olarak, bu meyve şekeri olarak bilinir ve sakarozun kendisinden daha tatlı 

olmasıyla karakterize edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

Fruktoz, glikolitik yolağa katılır, bu yüzden bu şekerin aşırı miktarda 

yutulması halinde, bu yol aşırı yüklenecektir, bu, yağ asitlerinin biyosentezini 

artırarak, yağ dokusunda yağ birikmesine neden olan yüksek miktarda asetil-CoA 

oluşumuna neden olur. . 

Disakaritler, Şekil 67'de görüldüğü gibi iki monosakarit molekülü, örneğin 

sukroz, glikoza ve fruktoza hidrolize edilebilen hidrolize edilebilir olmaları ile 

karakterize edilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bunlar nispeten küçük moleküllerdir ve suda çözünür, hücrelerin ozmotik 

dengesini değiştirebilirler ve aynı zamanda karbonhidrat grubu içinde ana taşıma 

A B 

Şekil 66 - (A) Glikoz yapısı (B) Fruktoz yapısı 

 

Şekil 67 - Sükrozun Yapısı 
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şeklidirler. Sükrozun yanı sıra en önemli ve yaygın disakaritler maltoz ve 

laktozdur. Şekil 67'de gösterilen sakaroz, karbon 1 ve 2 arasındaki bir glikosidik 

bağ boyunca glikoz ve fruktoz birleştirir. 

Oligosakaritler, 3 ila 9 derece polimerizasyona (3 ila 9 monosakarit molekülü) 

sahipken, polisakaritler, 10 veya daha fazla polimerizasyon derecesine (10 

molekül / monosakaritten) sahiptir. Sonuncusu kompleks şekerler veya 

makromoleküllerdir ve bazı enzimlerin etkisiyle monosakarit moleküllerinde 

hidrolize edilebilirler. Nişasta, glikojen ve selüloz bu tip karbonhidratların en 

bilinen örnekleri arasındadır. 

 

Ne oluyor? 

Karbonhidrat varlığında yer alan kimyasal reaksiyonları anlamak için, bir renk 

skalası yapılacaktır. 

Th İndirgeyici şekerler, karbonhidratların varlığını gösteren kimyasal bir 

reaksiyona katılır. Benedict reaktifi, indirgen şekerler ile indirgenmiş bakır (II) 

iyonları içerir, bakır oksit formunda çöken azalmış bakır (I) iyonları oluşturur. 

Bununla birlikte, Şekil 68'de temsil edilen bu kimyasal reaksiyon, yalnızca yüksek 

sıcaklıkların varlığında meydana gelir. 

 

 

Şeker azaltma grubu, Benedict reaktifinde mevcut olan bakır iyonlarını, ısı 

varlığında azaltacak ve böylece karakteristik kırmızımsı kahverengi veya “tuğla 

kırmızısı” renge sahip bakır oksit oluşturacaktır. Bu reaksiyonu inceleyerek, alkali 

çözeltideki bakır iyonlarının orijinal mavi rengini göreceksiniz, “tuğla kırmızısı” 

rengine dönüşün. 

Üretilen rengin yoğunluğu, çözeltideki şekerin konsantrasyonuna bağlıdır. 

Bir dizi şeker çözeltisi konsantrasyonunun test edilmesi renk skalasının 

üretilmesine izin verir. Not: gözlemlenen renk beklenen "kırmızı tuğla" renk 

Şekil 68 - Benedict Reaktifi bazında indirgen şekerlerin varlığını tespit etmeyi sağlayan 
kimyasal reaksiyon 

heat 
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olmayabilir - temel sorun renk değişimini ve üretilen rengin yoğunluğunu 

gözlemlemektir. 

 

Test edilen şeker ürünleri için gerekçe 

 Şeker, bazıları çocuklar arasında popüler olan birçok farklı üründe ortaya 

çıkar. Çocuklukta obezite ile ilgili artan endişe ile, karşılaştırma için aşağıdaki 

ürünler seçilmiştir: 

- Meyveler (elma, armut) 

- İçecekler (meyve suyu ve limonata) 

- Tatlılar (örneğin polos ve beyaz mini lokumlar) 

Genellikle çocuklar arasında popüler olan şekerler, hızla emilen ve fazla 

tüketildiğinde vücutta sorunlara neden olabilen çok miktarda basit şekerler 

içerir. Alkolsüz içecekler de çocuklar arasında popülerdir ve önemli miktarda 

şekere sahiptir. 
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Mevcut şeker miktarını belirlemeyöntemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Meşrubat ve test edilecek tatlıları seçerken, üretilen 

rengin kuvvetini gözlemlemeyi kolaylaştırmak için soluk 

veya saydam renkte olanları seçin. 

 

 

Benedict'in Reaktifini hazırla: 

1. Bir kapta 100 mL sıcak suda 14g Eno® meyve tuzu çözeltisi hazırlayın 

(Solüsyon A) 

2. Başka bir kapta 5mL sıcak suda 1g CuS04 eritin (Solüsyon B) 

3. İki çözeltiyi (A ve B) ekleyin ve karıştırın. 

 

 

Bölüm 1: Renk Ölçeği 

Make the colour scale: 

1. Artan fruktoz konsantrasyonlarının çeşitli çözeltileri ile test tüpleri 

hazırlayın: 

a) 10 ml suya fruktoz (0g, 0.05g, 2,5g, 10g) ilave edin ve iyice karıştırın 

(gerekirse vorteks kullanın). 

 Dikkat: Her konsantrasyonu farklı bir tüpte yapın. 

 

b) Bir Pasteur pipeti kullanarak her test tüpüne her çözeltiden 30 damla 

ekleyin. 

c) Her tüpü, eklenen fruktoz miktarı ile etiketleyin 

2. Her test tüpüne 10 damla Benedict'in Reaktifi ekleyin 

3. Yüksek sıcaklığa kadar su banyosu hazırlayın 

Gerekli malzemeler 

 Su Banyosu  
 17 Test tüpleri  
 Meyve, Tatlılar, limonata, 

meyve suyu 

Öğretmen 

için not 

Kutudaki malzemeler 

 Pastör pipeti 
 Fruktoz 
 Benedict’in Reaktifi 
 Diş etleri 

 



 
 

TEMA: SAĞLIK EĞİTİMİ 
 

Sayfa | 142  

4. Test tüplerini 1 dakika 30 saniye boyunca su banyosuna yerleştirin. 

5. Test tüplerini çıkarın ve rafa yerleştirin. 2 dakika soğumaya bırakın 

6. Kendi renk ölçeğinizi oluşturmak için test tüplerini konsantrasyonla 

sipariş edin 

 

Bölüm 2: Şeker Miktarı 

1. Test tüplerini, test edilen farklı şekerler ile hazırlayın. Katıların her birini 

1 g (öğütülmüş) ve 10 damla sıvı kullanın. Test tüplerini etiketleyin. 

2. Bir Pasteur pipeti kullanarak, her test tüpüne 30 damla su ekleyin. 

3. Her test tüpüne 10 damla Benedict Reaktifi ekleyin 

4. Test tüpünü yaklaşık 3 dakika süreyle bir su banyosuna yerleştirin. 

5. 2 dakika soğumaya test tüplerini bir rafa yerleştirin 

6. Sonuçları, Bölüm I'de yaptığınız sonuçların yanı sıra aşağıdaki renk  

 

ölçeğiyle karşılaştırın. [Şekil 69].    

             Elme                                                      Sakız 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 69 - Farklı fruktoz miktarlarına göre (ölçek cinsinden) renk skalası 
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Sorular ve cevaplar: 

1. Şekerin faydaları nelerdir?  

Vasküler bitkilerde ve hayvan hücrelerinde ana enerji 

kaynağıdır. 

 

2. Fruktoz bir; 

 

a) Oligosakarit 

b) Polisakarit 

c) Monosakarit 

 

3. Aşırı şeker tüketiminin sonuçları nelerdir?  

Örneğin: Diyabet, Metabolik Sendrom, Obezite, Kaviteler.



 

 

BÖLÜM 4: KİMYA 
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Belge Delilleri  

 

 

 

 

 

 

Belgeler, bilgisayarlarda elektronik olarak giderek daha fazla izlenmekte ve 

siber ortamda taşınmaktadır. Ancak belgeler kağıt şeklinde varlığını sürdürmekte 

ve iyi bilinen bir kanıt şeklidir. 

Adli tıp alanında çok geniş bir alan olan belge analizi, sorgulanan belgelerin 

bilinen malzeme ile incelenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Şüpheli bir belge, bir 

şekilde değiştirilmiş orijinal, geçerli bir belgedir ve herhangi bir imza, el yazısı, 

daktilo yazısı veya başka bir yazılı işaret olabilir. Şüpheli belgelere örnek olarak 

sahte çekler, sertifikalar, pasaportlar, lisanslar, paralar, mektuplar, sözleşmeler, 

ihtilaflı irade, intihar notları, değiştirilmiş makbuzlar ve hatta değiştirilmiş piyango 

biletleri sayılabilir. 

Dokümanlar üzerinde analiz edilebilen polimerik malzemeler mürekkep ve 

kâğıttır. 

 

Mürekkep 

Mürekkep, bir belgenin üretiminde kullanılan en yaygın malzemelerden 

biridir. Her biri belirli bir mürekkep türünü kullanan çok çeşitli yazı gereçleri vardır. 

En yaygın kalem mürekkepleri, belirli tükenmez kalem (biro) kalem 

mürekkepleridir. Jel kalem mürekkepleri gibi diğer tipler daha popüler hale 

geliyor. 

Sorgulanan belgelerde kullanılan mürekkeplerin analizi, çeşitli yararlı bilgiler 

sağlayabilir. Analiz, iki mürekkebin aynı orijinli olup olmadığını, aynı üretici 

tarafından üretilip üretilmediğini veya hatta mürekkep üretilip üretilmediğini 

belirleyebilir. 

Hedefler 

Öğrenciler yapabilecekleri: 

 Sorgulanan bir belgenin ne olduğunu açıklayın 
 Belge analiz yöntemlerini tanımlamak 
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Mürekkep Bileşimi 

Mürekkep karmaşık bir ortamdır ve renklendiricileri (boyalar ve pigmentler), 

çözücüler ve reçineleri içerebilir - renklendiriciyi 'taşır' ve bu nedenle araç olarak 

bilinir. Antioksidanlar, koruyucular, ıslatıcı maddeler, kayganlaştırıcılar ve iz 

elementleri içerebilen, mevcut olabilecek diğer organik ve inorganik bileşenler de 

vardır, ancak bunlar genel olarak genel formülasyonun küçük bir bölümünü 

oluşturur. 

Renklendiriciler, tüm mürekkeplerin çok önemli bir parçasıdır. İki tip 

renklendirici kullanılabilir: boyalar ve / veya pigmentler. Boyalar ve pigmentler 

arasındaki en belirgin ayırt edici özellik, pigmentlerin araç içinde süspansiyon 

haline getirilmiş çözünmeyen malzemenin ince parçacıklarından oluşmasıdır. 

Pigmentler genel olarak boyalardan daha dayanıklı ve uzun ömürlü olarak kabul 

edilir, çünkü pigmentler fotodeşifikasyona daha az eğilimlidir (ışığa dayanıklıdır) 

ve suda çözünmezler. Renkleri metal merkezli bir kompleksten türetilebilir ve 

genellikle boya maddelerine göre daha az canlıdır. Ek olarak, pigmentler 

boyalardan daha opaktır, bu nedenle renklendirici, altta yatan materyali 

maskelemekte daha verimlidir. 

Renklendirici maddeyi alt tabakaya asan ve süspansiyona veren mürekkebin 

sıvı kısmı araç olarak bilinir. Rengi kartuştan kağıda taşımak için araçlar gerekir. 

Bir kez kağıda, çözücü belirli bir süre zarfında bir dizi değişime uğrar, bu da 

renklendiricinin kağıda kurumasını sağlar. Doğal veya sentetik olabilen reçineler, 

arzu edilen viskoziteyi sağlamak için mürekkeplere dahil edilen polimerler ve 

mürekkebi ve kağıdı, mürekkep kurudukça bağlamak için bir vasıtadır. Normal 

olarak reçineli malzeme, renklendiricilerin eklenebileceği bir çözelti oluşturmak 

için taşıtın içinde eritilir. 

 

Kağıt 

Şu anda, belgelerin çoğunluğu geleneksel kağıt üzerinde üretilmektedir ve 

sonuç olarak, kağıt analizi, adli belge incelemecileri tarafından yapılan işin önemli 

bir bölümünü oluşturmaktadır. Hakkında çok konuşulmasına rağmen, bilgilerin 

çoğunun veya hepsinin elektronik ortamda saklandığı ve iletildiği “kağıtsız ofis” 

yalnızca birkaç uzmanlık alanında gerçekleşmiştir. Kağıt kullanımı hala birçok 

belge türü için tercih edilen seçeneği temsil etmektedir. 
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Kağıt, genellikle bitkisel malzemeden yapılır, ana bileşen selüloz lifleri ve 

odun liflerin ana kaynağıdır. Kağıt üretimi sırasında, mürekkebin akmasını 

önlemek için selüloz bileşenini daha hidrofobik hale getirmek için (moleküller su 

ile teması iter) genellikle boyutlandırma maddeleri eklenir. Kağıtta bir dizi mineral, 

reçine ve renklendirici bulunabilir ve bileşim üreticiler arasında değişiklik 

gösterdiğinden, kağıt numunesini bir kağıt örneğini bir kaynağa bağlamak için 

kağıt kimyası kullanılabilir. 

 

Belge analiz yöntemleri 

Adli belge denetçileri, sorgulanan bir belgenin geçerliliğini belirlemek için 

çeşitli yöntemler kullanırlar. İlk adım her zaman belgeyi çıplak gözle incelemektir. 

Şaşırtıcı derecede büyük miktarda sahtecilik sahteciliği o kadar kabaca yapılır ki, 

sahtecilik hızlı inceleme ile bile aşikardır. Belgede istenmeyen bir şey tespit 

edilirse, alternatif ışık kaynakları ile inceleme, kimyasal analiz ve mikroskobik 

analiz gibi başka araçlar da vardır. 

 

Alternatif ışık kaynakları 

Beyaz ışık altında ayırt edilemeyen kağıtlar ve mürekkepler, ultraviyole (UV) 

veya kızılötesi (IR) dalga boylarında çok farklı görünümlere sahip olabilir. Beyaz 

ışık altında normal görünen bazı silme ve diğer değişiklikler UV veya IR 

aydınlatma altında göze çarpıyor olabilir. Kızılötesi ışık, farklı mürekkep ve 

boyaları algılar. Kızılötesi dalga boyları çizilen veya silinen kelimeleri okunması 

kolaylaştırır. Ultraviyole ışıklar yağları ve kimyasalları görünür hale getirir. 

Alternatif bir ışık kaynağı (ALS) ile inceleme normalde herhangi bir belge 

analizinde ilk adımdır. Çoğu zaman, değişiklikleri ortaya çıkarmak için başka 

adımlara gerek yoktur. 

 

Kimyasal analiz 

Belgelerin kimyasal bileşiminin analizi kökenleri ve değişikliklerin yapılıp 

yapılmadığı hakkında bilgi sağlar. Adli belge denetçileri, mürekkepleri ve kağıtları 

karşılaştırmak için çok sayıda kimyasal test kullanır. 
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Belgelerde bulunan yazı mürekkebinin kimyasal bileşiminin analizi, bilinen ve 

sorgulanan belgelerin aynı kalem tarafından hazırlanıp hazırlanmadığını 

doğrulayabilir. Mürekkep formülasyonlarını karşılaştırmak ve karakterize etmek 

için kullanılan en yaygın kullanılan ve genel kabul görmüş metodolojilerden biri 

İnce-Katmanlı Kromatografi'dir (TLC). TLC, renklendiricileri ayırmak ve 

tanımlamak için etkili ve verimli bir yöntemdir [Şekil 70]. Ticari mürekkeplerin 

çoğu, özellikle tükenmez mürekkepler aslında birkaç organik boya karışımıdır. 

Bileşen boyaların ayırma modeli, farklı boya bileşimlerine sahip mürekkepler için 

belirgin şekilde farklıdır ve bu nedenle bilinen ve sorgulanan bir mürekkep 

arasında birçok karşılaştırma noktası sağlar. 

 

Mikroskobik analiz 

Mikroskopik analizde el yazısı analizi ana unsurdur. Belge üzerindeki yazının, 

düşük güçlü mikroskopi kullanılarak görsel olarak incelenmesi, mürekkep türü ve 

dolayısıyla kullanılan yazma aracı türü hakkında genel bilgi sağlayabilir. Kalem 

mürekkepleri su bazlı veya yağ bazlıdır. Su bazlı mürekkepler, örneğin dolma 

kalemlerde ve fiber uçlu kalemlerde kullanılır. Yağ bazlı mürekkepler, kasada en 

sık karşılaşılan kalem türü olan tükenmez kalemlerde kullanılır. Su bazlı bir 

mürekkep ve bir kağıt parçasının yüzeyi arasındaki etkileşim, yağ bazlı bir 

mürekkep ve kağıt arasındaki etkileşimlerden farklıdır. Bunun nedeni, kağıt 

yüzeyinin lifli ve emici olmasıdır ve sıvı su bazlı mürekkebin, yağ bazlı 

mürekkeplerle oluşmayan kağıt yüzeyindeki lifler boyunca akması eğiliminde 

olacaktır. Yağ bazlı mürekkepler genellikle kağıt yüzeyinde oturuyor ve parlaklık 

gösterirken, su bazlı mürekkepler daha mat (parlak olmayan) bir görünüme 

sahiptir. 

Şekil 70 - İnce katmanlı kromatografi 
örneği 
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Gerçek Hayat Vaka Çalışmaları  

 

Hitler Günlüğü (1983) 

 Nisan 1983'te Stern haber dergisi, 1932-1945 yılları 

arasında yazılmış bir dizi kitap olan Adolf Hitler'in 

günlükleri olduğunu iddia ettiklerinden pasajlar çıkardı. 

Stern gazeteci Gerd Heidemann, 60 küçük için 10 milyon 

Alman markası ödediğini iddia etti. "Dr Fischer" tarafından 

Dresden’deki bir kaza yerinden kaçırıldığı iddia edilen 

kitaplar. 

Bir sayfa günlüklerden alınmış ve Avrupa ve ABD'deki 

el yazısı uzmanları tarafından incelenmiştir, bu da el yazısının aslında Hitler'e ait 

olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak bir basın toplantısı yapıldığında, yazar 

David Irving başka bir sahte Hitler günlüğünün fotokopilerini sundu ve derginin 

materyaliyle aynı kaynaktan geldiğini iddia etti. Bu daha fazla tartışmaya yol açtı, 

bu yüzden günlükler daha da analiz edildi. Alman Federal Arşivleri Bundesarchiv 

kısa süre sonra günlüklerin modern kâğıtlara modern mürekkeplerle yazılmış ve 

sahte olduklarını kanıtladı. Ayrıca, Londra'daki Dr. Julius Grant, günlüklerin 

aslında sahte olduğuna karar vererek, günlüklerin adli bir analizini gerçekleştirdi. 

Hitler'in günlüklerinin aslında ünlü bir Stuttgart ustası olan Konrad Kajau 

tarafından yazıldığı keşfedildi. Kajau ve Heidemann, 42 ay hapis cezasına 

çarptırıldı. 

 

 

 

Şekil 71 – Adolf Hitler 
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ETKİNLİKLER 

 

Etkinlik XII: Görünmez mürekkep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Güvenlik önlemleri: 

 Koruyucu eldiven, kıyafet ve koruyucu gözlük kullanın 

 Açık alev kaynağı veya sıcak plaka kullanırken, yanmaları önlemek için büyük 

özen gösterin 

 
 

Arkaplan bilgisi: 

Ayrıca sorgulanmış belge incelemesi olarak da adlandırılan adli belge 

incelemesi, kağıt, mürekkep, daktilo ve yazı gereçlerinin incelenmesini içeren bir 

adli bilim dalıdır. 

Mürekkep analizi, soru belgelerinin incelenmesinin önemli bir parçasıdır; 

ancak, mürekkep sıklıkla gizlenebilir (görünmez), bu da analiz edilmesini 

zorlaştırır. 

Gizli veya görünmez mürekkep, birçok farklı maddeden yapılmış bir maddedir 

ve steganografik şemalarda (bir dosyayı, mesajı veya görüntüyü başka bir dosya, 

mesaj veya resim içinde gizleme uygulaması) yaygın olarak kullanılmıştır, 

böylece gizli mesajlar görünmez bir şekilde kağıtlara yazılabilir. Genel olarak, 

görünmez mürekkepler şu şekilde sınıflandırılabilir: organik ve sempatik 

mürekkepler. Organik mürekkepler limon suyu, sirke, süt, ter, tükürük ve soğan 

Hedef: 

Limon suyunun asidik 

özelliklerinin, limon suyunun 

görünmez bir mürekkep gibi 

davranmasını sağlamak için nasıl 

kullanılabileceğini ve UV ile 

görünmez mesajların nasıl 

göründüğünü gösterin. 

Gereken süre: 30 dakika 

 

 

 

Müfredat uygulanabilirliği önerisi: 

Kimya 
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suyu gibi “doğal” yöntemlerden oluşur. Sempatik mürekkepler, bir veya daha 

fazla kimyasal içerebilen kimyasal çözeltilerdir. 

Görünmez mürekkeple yazılmış gizli mesajlar, görünmez mürekkep türüne 

bağlı olarak açık bir işlemle görülebilir hale getirilebilir. Organik görünmeyen 

mürekkepler, ateş, ütüler veya ampuller gibi ısı ile açığa çıkarılabilir ve bazıları 

ultraviyole ışığın altına yerleştirildiğinde görülebilir. Sempatik mürekkepler, başka 

bir kimyasal madde veya bir kimyasal madde karışımı gibi özel bir kimyasal 

maddenin (reaktif adı verilen) uygulanmasını gerektirir. 

Bir belgeye gizlice yazılan karakterlerin aranması, savaş zamanlarında 

casusluğun tespiti veya mahkumlar tarafından dış dünyayla iletişim gibi eski 

zamanlardan kalma bir uygulamadır. 

 

Nasıl çalışır? 

Organik mürekkepler en çok kullanılan görünmez mürekkep türüdür ve ısı 

ya da ultraviyole ışıktan açığa çıkarılabilir. 

Isı işleminde, organik mürekkepler kağıdın liflerini değiştirir (zayıflar), 

böylece gizli yazı daha düşük bir yanma sıcaklığına sahip olur ve ısıya maruz 

kaldığında çevre kağıttan daha hızlı kahverengiye döner. Isı ile açığa çıkan 

mürekkepler genellikle asitlidir. Kağıdın kimyasal bileşimini değiştirir ve ayrıca 

ısıtıldığında oksitlenirler. Bu oksidasyon (elektron kaybı), kimyasal 

kompozisyonlarında bir değişikliğe uğradıklarını gösterir. Bileşikleri kahverengiye 

dönüştüren ve önceden gizlenmiş mürekkebi ortaya çıkaran bu oksidasyondur. 

Bu tür görünmez mürekkeplerin bir örneği sitrik asit olarak da bilinen limon 

suyudur. Limon suyu şeker, su ve sitrik asitten oluşur. Bu bileşenlerin hiçbiri fazla 

renk içermez ve bu nedenle limon suyu kağıda kuruduktan sonra “görünmez” 

görünür. Sitrik asit ayrıca diğer bileşenlerin oksidasyonunu da engelleyerek 

esmerleşmeyi önler. Aşçılar, pişirmeden önce oksidasyonu ve tatsız bir şekilde 

kızarmayı önlemek için sık sık taze soyulmuş elmalar için bir limon suyu 

sıçraması ekler. 

Mürekkep olarak kullanıldığında, limon suyu ısıtma işlemi ile görülebilir 

hale getirilebilir. Bu, sitrik asitin daha önce sitrik asit molekülünün yapısı içinde 

tutulan karbon atomlarını serbest bırakarak ayrışmasına neden olur [Şekil 72]. 

Kahverengi bir renk olarak gösterilen, şimdi görünür olan bu karbon atomlarıdır. 
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Öte yandan, çıplak gözle görülmeyen bazı mürekkepler, ultraviyole ışığı 

altında görünür (100nm ila 400nm arasındaki ışık). Görünmez mürekkepler, bir 

UV ışık kaynağına maruz kaldığında floresan maddeler içerir. Malzeme, bir enerji 

parçasını emer ve UV aydınlatmasıyla uyarıldığında görünür spektrumda 

floresans yayar. Çamaşır deterjanları ve güneşten koruyucular gibi birçok organik 

bileşik bunu yapar. 

Güneş kremi, UV ışığına maruz kaldığında floresan inorganik (karbon bazlı 

olmayan) ve organik (karbon bazlı) malzemelerden yapılır. İnorganik malzemeler 

arasında çinko oksit (güneş kremi beyaz yapan bileşen) ve titanyum dioksit 

bulunur. Fiziksel olarak UV ışınlarını bloke eder ve UV ışığını yansıtır, saçar ve 

emer. Öte yandan, organik maddeler kimyasal olarak hareket eder ve UV ışığını 

kimyasal bağlarından emer. Bağlar UV radyasyonu emdiğinde, güneş koruyucu 

bileşenleri yavaşça parçalanır ve ısıyı serbest bırakır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 72 - Sitrik asidin kimyasal yapısı (C6H8O7) 
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Görünmez mürekkebi ortaya çıkarma yöntemi 

 

 

 

 

 

 

Bölüm 1: Bilinmeyen örneğin analizi 

1. Eldivenlerinizi ve koruyucu kıyafetlerinizi giyin. 

2. UV ışığında, Kanıt # 6 ile yazılmış herhangi bir mesaj olup olmadığını kontrol 

edin. 

 

 Ders sırasında öğrenciler, mesajın neden ultraviyole 

ışığında göründüğünü tartışabilir ve aşağıdaki yöntemleri 

kullanarak kendi görünmez mürekkeplerini yapabilirler. 

 

 

 

Görünmez mürekkep olarak güneşten koruyucu 

1. Eldivenlerinizi ve koruyucu kıyafetlerinizi giyin. 

2. Beherde, 10 ml güneş kremi ve 40 ml su ölçün ve çözeltiyi 100 ml behere 

aktarın. 

3. Karıştırmak için çözeltiyi yavaşça döndürün. 

4. Pamuklu çubuğu güneş koruyucu solüsyonla kaplanana kadar güneş kremi 

solüsyonuna batırın (“mürekkebiniz”). Çubuğu kağıt havluya nazikçe sıkarak 

fazla çözeltiyi çıkarın. 

Gerekli malzemeler 

 Koruyucu giysi 
 Pamuklu çubuklar 
 Beyaz kağıt 
 Kağıt havlu 
 50ml Beher 
 100ml Beher 
 Bıçak 
 Alkol veya Bunsen brülörleri 

veya sıcak plaka 
 Taze bütün limonlar 
 Güneş Koruyucu SPF 50 
 Su 
 UV ışık 

Araç kutusundaki malzemeler 

 Pamuklu çubuklar 
 Görünmez mürekkep 
 Eldiven 

 

Öğretmen 

için not 
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5. Çubuktaki “mürekkep” ile beyaz kağıda bir şeyler yazın veya çizin. 

Mesajınızı veya resminizi tamamlamak için 3. adımı birkaç kez tekrarlamanız 

gerekebilir. 

6. Kağıdın kuruması için 5 dakika bekleyin. Kuruduktan sonra, boş bir sayfaya 

benzeyen bir şeye sahip olacaksınız. 

7. 'Boş' kağıdınızı dikkatlice UV ışık kaynağı altında tutun ve mesajınızın 

görünür olduğunu gözlemleyin. 

 

Görünmez mürekkep olarak limon suyu 

1. Eldivenlerinizi ve koruyucu kıyafetlerinizi giyin. 

Bir bıçağı kullanarak dikkatlice bir limonu kesin ve suyunu 50 mL'lik bir 

behere sıkın. 

2. Pamuklu çubuğu, pamuklu meyve suyuyla (“mürekkebiniz”) örtülünceye 

kadar limon suyuna batırın. Fazla suyu suyunu kağıt havluya nazikçe 

silerek çıkarın. 

3. Swabtan gelen "mürekkep" ile beyaz kağıda bir şeyler yazın veya çizin. 

Mesajınızı veya resminizi tamamlamak için 3. adımı birkaç kez 

tekrarlamanız gerekebilir. 

4. Kağıdın kuruması için 5 dakika bekleyin. Kuruduktan sonra, boş bir sayfaya 

benzeyen bir şeye sahip olacaksınız. 

5. Maşayı kullanarak, kağıdı ısı kaynağına paralel tutun ve alevin 

mesajın hemen altından geçmesi için hareket ettirin. Mesaj hemen 

görünmelidir. 

 

Dikkat: Kağıdı aleve çok yakın tutmayın, çünkü kolayca tutuşabilir. Alternatif olarak, 

kağıdı sıcak bir plaka üzerine veya üstüne yerleştirmek için bir miktar maşa kullanın. Mesaj 

görünür görünmez kağıdı çıkarın. 
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Sorular ve cevaplar: 

1. Farklı görünmez mürekkep türlerini belirtiniz ve açıklayınız.  

Görünmez mürekkepler şu şekilde sınıflandırılabilir: organik ve 

sempatik. Organik mürekkepler limon suyu, sirke, süt, ter, tükürük ve 

soğan suyu gibi “doğal” yöntemlerden oluşur. Sempatik mürekkepler, bir 

veya daha fazla kimyasal içerebilen kimyasal çözeltilerdir. 

 

2. Görünmez mürekkebi açığa çıkarmanın üç yöntemini belirtin.  

Görünmez mürekkep ısı, ultraviyole ışık ve kimyasallarla açığa 

çıkarılabilir. 

 

3. UV ışık aralığı;  

 

a) 100nm - 400nm 

b) 400nm - 800nm 

c) 800nm - 1mm 

d) Hiçbiri 

 

4. Sitrik asidin rolünü açıklayın; elma gibi yiyeceklerin 

hazırlanmasında. 

Sitrik asit, limonun kızarmasını önleyen diğer bileşenlerin (şeker ve su) 

oksidasyonunu engeller. 
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Etkinlik XIII: Suçluluk Rengi - Kromatografi 

 

 

 

Güvenlik önlemleri: 

 Koruyucu eldivenler ve kıyafetler, koruyucu gözlükler ve laboratuvar 

maskeleri kullanın. 

 Etanol yanıcıdır - dikkatli kullanın. 

 

 

Arkaplan bilgisi: 

1. Sorgulanan belgelerin incelenmesinde mürekkep analizi önemli bir 

adımdır. Mürekkep yazı yazmak, boyamak ve çizim yapmak için 

kullanıldığından tahlil edilen döküman hakkında bilgi verebilir. 

Mürekkep incelemesinin merkezi yönü, mürekkebin formülasyonunu 

belirlemektir. 

2. Mürekkep analizinde, bileşenlerinin ayrılması kromatografi tekniği 

kullanılarak gerçekleştirilir. Kromatografi, fiziksel özelliklerine göre 

karışım içindeki maddeleri ayırır. 

3. Kromatografide, bir karışımın bileşenleri bir çözücü (mobil faz) içinde 

çözülür ve farklı bileşenler, durağan fazın malzemesi ile nasıl 

etkileşime girdiğine göre ayrılır. Üç kategoriye ayrılabilecek çeşitli 

ayırma işlemleri vardır: 

4. İnce tabaka kromatografisi (TLC) - ayrıca kağıt kromatografi olarak da 

adlandırılan sabit faz, örneğin bir cam veya alüminyum plaka üzerinde 

desteklenen ince bir malzeme tabakasıdır; 

Hedefler: 

 Kromatografinin amacını belirtmek 
 Ölçü ve grafik pigment ayrımı 
 Birkaç mürekkebin renk 

kompozisyonunu belirlemek için 
kromatografi kullanın. Gereken süre: 90 dakika 

 

 

 

Müfredat Bağlantıları: 

Kimya 
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5. Sıvı kromatografi - karışımı içeren çözelti, sabit bir faz malzemesiyle 

paketlenmiş ince bir kolondan geçirilir; Gaz kromatografisi - test edilen 

karışım gaz halindedir ve yüzeyi sabit bir faz malzemesi ile kaplanmış 

dar bir kolondan geçer. 

6.  

7. Dokümanlardan gelen mürekkepleri analiz etmek için en yaygın adli 

yöntem ince tabaka kromatografisidir. TLC, uçucu olmayan karışımları 

hızlı bir tepki ile ayırmak için kullanılan basit bir kromatografik tekniktir. 

8. TLC, tüm kromatografi teknikleriyle aynı prensipte çalışır: bir madde, 

hareketli ve durağan fazlar için farklı eğilimlere sahip olacaktır ve bu, 

hareket ettiği hızı etkiler. TLC'nin amacı, iyi tanımlanmış ve ayrılmış 

lekeler elde etmektir (yani mürekkep lekesi, farklı renkli bantlar olarak 

gösterilen farklı boya bileşenlerine ayrılır). 

T Kromatografinin sonucuna kromatogram denir. Bir kromatogram çözücünün 

ne kadar uzağa gittiğini ve orijinal karışımda çözünen maddelerin bir renk deseni 

oluşturduğunu gösterir [Şekil 73]. 

 

 

Nasıl çalışır? 

Kağıt kromatografisinde, belgeden az miktarda mürekkep alınır ve daha sonra 

su, alkol veya aseton gibi bir çözücüye batırılmış bir emici kağıt şeridinin üzerine 

yerleştirilir. Çözücü, kılcal etki (çözücünün moleküllerinin kağıdın içindeki 

moleküllerine çekmesinden dolayı çözücünün kâğıt üzerindeki hareketi) ile 

kâğıttan (sabit faz) yükselir. Çözücü kağıdın içinde hareket ettikçe, mürekkep 

Şekil 73 - Maddeleri TLC kullanarak mürekkepten ayırma örneği 

Kağıt Şerit (sabit faz) 

Solvent Önü 

Maddenin Ayrılması 

Maddenin Ayrılması 

Çözücü Akışı 
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işaretini bileşen parçalarının bir karışımına çözer. Karışımdaki kuvvetle yavaşça 

harekete geçen ve kâğıt şeridini aşağı indiren renkli bir nokta bırakan maddeler. 

Kağıda daha az ilgi çeken maddeler, çözücü içinde çözündürülmüş daha fazla 

zaman harcar ve kağıda daha hızlı bir şekilde gider. 

T Bu nedenle karışımdaki çeşitli maddeler, kağıt üzerinde farklı seviyelerde 

renkli lekeler bırakarak ayrılır. Bu maddeler geciktirici faktör (Rf) olarak 

adlandırılan, çözücünün kat ettiği mesafeye seyahat ettikleri mesafeye oranıyla 

tanımlanabilir [Şekil 74]. 

Maddeler ve çözücü tarafından kat edilen gerçek mesafeler deneyler arasında 

değişebilir, ancak Rf değeri belirli bir madde için sabit kalır. Bu nedenle, aynı 

maddeler aynı Rf değerlerine sahiptir. 

Rf değerleri kuvvetle çözücünün doğasına bağlıdır. Bir madde kağıda 

kuvvetlice çekildiğinde ve başlangıç noktasından çok uzaklarda seyahat 

etmediğinde Rf değeri düşüktür. İdeal çözücü, karışımın içerdiği farklı maddelerin 

en iyi şekilde ayrılmasını sağlayandır. 

 

 

Solvent ön 

Çözücü tarafından kat edilen mesafe 

Menşe noktası 

Çeşitli maddelerin 

kat ettiği mesafe 

Şekil 74 - Kağıt kromatografisinde Rf değerinin hesaplanması için prosedür 
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Boyalardaki mürekkepleri ayırma yöntemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki adımları kullanarak kendi kromatografi kağıdınızı yapabilirsiniz: 

 

a) Yaklaşık 12 cm uzunluğunda ve 2 cm 

genişliğinde kromatografi kağıdını kesin. Araç 

Kutusunda verilen kağıt kromatografisini şablon 

olarak kullanın; 

b) Her şeridin bir ucunu bir noktaya kesin - bkz. 

Şekil 75. 

 

Bölüm 1: Kromatografi kullanarak kalem mürekkebi ayırma 

 

    1. Eldivenlerinizi ve koruyucu kıyafetlerinizi giyin. 

2. Kanıt # 7'yi kullanarak, şeridin sivri ucundan 2 cm'de 2-3 mm boyutunda bir 

nokta çizin (bu nokta çözücüye dokunacaktır) [Şekil 75]. Başka bir şerit 

kullanarak Kanıt # 10 için işlemi tekrarlayın. 

 

 

 

 

 

 

4. Üstündeki şeritleri bir kalemle etiketleyin, böylece onları ayırt edebilirsiniz. 

Gerekli malzemeler 

 Koruyucu giysi 
 Kalem 
 600ml Beher 
 Cetvel 
 Makas 
 Yapışkan bant 
 Cam izle 
 % 96 Etanol 
 Arıtılmış su 

Kutudaki malzemeler 

 Kromatografi kağıdı 
 Kanıt 6. 
 Kanıt 7. 
 Kanıt 10. 
 Eldiven 

Öğretmen 

için not 

Şekil 75 - Ayırma testi için kağıt şerit 
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Şekil 76 - Test şeritlerine sahip beher 

5. 30ml etanol ve 10ml su koyunBir kabın içindeki şeritleri koyun ve beherin 

üst tarafına yapışkan bantla bantlayın, böylece hareket etmesinler [Şekil 

76]. Şerit, çözücünün seviyesinin üstünde tutarak ve beherin duvarlarına 

dokunmadan, çözelti ile temas halinde olmalıdır. 

6. 6. Beher bir saat camı veya başka bir nesneyle örtün. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Çözücünün şeridi ıslatması için 35 dakika bekleyin. 

8. Bundan sonra, şeritleri beherden çıkarın ve çözücünün ulaştığı yere bir işaret 
koyun. Ardından filtre kağıdının kurumasını bekleyin. 

9. Çalışmanızı Tablo 15'e kaydedin. 

 

Tablo 15 - Test sonuçlarının tablosu - örnek veriler 

 

 
 

Madde, 
cisim 

 

Kanıt#7 Kanıt#10 

Madde ile 
kat edilen 

mesafe 
(cm) 

Çözücü 
tarafından 
kat edilen 

mesafe (cm) 

Rf değer 
Madde ile kat 

edilen 
mesafe (cm) 

Çözücü 
tarafından 
kat edilen 

mesafe (cm) 

Rf değer 

Madde 1 
0.6 6.3 0.095 0.3 6.4 0.047 

Madde 2 
1.2 6.3 0.190 0.9 6.4 0.141 

Madde 3 
4.5 6.3 0.714 3.9 6.4 0.609 

Madde 4 
6.3 6.3 1 6.4 6.4 1 



 

TEMA: KİMYA 

 

Sayfa | 162  

Bölüm 2: Belgesel kanıtların kromatografi ile incelenmesi 

1. Eldivenlerinizi ve koruyucu kıyafetlerinizi giyin. 

2. Kanıt # 6'yı kullanarak, kurbanın isminin son 3 harfine ve kağıt havluya 4 damla su 

koyun, mürekkebi dokunmadan fazla suyu nazikçe çıkarın [Şekil 77]. 

 

 

 

 

 

3. Şeridin sivri ucundan 2 cm uzakta, kromatografi kağıdını ıslak harflerin üzerine 

yerleştirin ve mürekkebi kağıttan emin ve kromatografi kağıdını parmaklarınızla 

hafifçe bastırın [Şekil 78]. 

 

 

 

 

 

 

 

4.Kanıt # 7 ve Kanıt # 10 için, bir kağıda Kanıt # 6 ile aynı şekilde 

yazın. Kağıt parçası şüpheli belgeye benzer olmalıdır.  

5. 2 ila 3 adımlarını tekrarlayın.  

6. Üstündeki şeritleri bir kalemle etiketleyin, böylece onları ayırt 

edebilirsiniz. 

7. Beher, 30ml etanol ve 10ml su koyun 

8. Şeritleri beher içine koyun ve beherin üst kısmına yapışkan bant 

ile bantlayın, böylece hareket etmemelerini sağlayın. Şerit, 

çözücünün seviyesinin üstünde tutarak ve beherin duvarlarına 

dokunmadan, çözelti ile temas halinde olmalıdır.  

9. Beherin saat camı veya başka bir nesne ile örtülmesi  

10. Çözücünün şeridi ıslatması için 35 dakika bekleyin.  

Şekil 77 - Prosedür noktası 2 

Şekil 78 - Prosedür noktası 3 
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11. Bundan sonra, şeritleri beherden çıkarın ve çözücünün ulaştığı 

yere bir işaret koyun. Ardından filtre kağıdının kurumasını  

bekleyin. 

12. Çalışmanızı Tablo 16'ya kaydedin.  

Tablo 16 - Test sonuçlarının tablosu - örnek veriler 

 

 

Tablo 15 ve Tablo 16'nın değerleri olası sonuçların 

örnekleridir. 

Tablo 16'yı kullanarak öğrenciler kurbanın adını yazmak 

için hangi kalemin kullanıldığını belirlemek için Rf değerini 

karşılaştırmalıdır (kullanılan kalem Kanıt # 10 idi). 

 

Elde edilen kromatogramların örneği [Şekil 79]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Madde, 
cisim 

 

Kanıt 6. Kanıt 7. Kanıt 10. 

Madde ile 
kat edilen 

mesafe 
(cm) 

Çözücü 
tarafında

n kat 
edilen 

mesafe 
(cm) 

 

Rf 
değer 

Madde ile 
kat edilen 

mesafe 
(cm) 

Çözücü 
tarafında

n kat 
edilen 

mesafe 
(cm) 

Rf 
değer 

Madde ile 
kat edilen 

mesafe 
(cm) 

Çözücü 
tarafında

n kat 
edilen 

mesafe 
(cm) 

Rf 
değer 

Madde 

1 

4.6 5.5 0.84 3.2 5.4 0.59 4.6 5.5 0.84 

Madde 

2 

5.5 5.5 1 4.3 5.4 0.80 5.5 5.5 1 

Madde 

3 

---- ---- ---- 5.4 5.4 1 ---- ---- ---- 

A B 

A B 

Öğretmen 

için not 
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Şekil 79 - (A) kalemi kullanarak kromatogram; (B) belgeyi kullanarak kromatogram 

 

 

 

Sorular ve cevaplar: 

1. Üç kromatografi türünü belirtiniz.  

İnce tabaka kromatografisi (TLC), sıvı kromatografi ve gaz kromatografisi. 

 

e) TLC'nin temel ilkesini açıklayın (kağıt kromatografi). 

Kağıt kromatografi, bir karışımın maddelerinin ayrıldığı bir kromatografi 

şeklidir. Maddeler hareketli ve durağan fazlar için farklı eğilimlere sahip 

olacak ve bu da hareket ettiği hızı etkileyecektir. 

 

f) Kağıt geliştirme sırasında geliştirme odasını kaplamanın neden gerekli 

olduğunu açıklayın. 

Bu adım, odanın içindeki ortamın çözücü buharına doymuş kalması 

gerektiği için önemlidir.
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