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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

PROJE ÖZETİ 

İslâm dünyasından bilime katkı sağlamış insanları tanımak, onların keşiflerini ve icatlarını hangi 

şartlarda nasıl gerçekleştirdiklerini tespit etmek ve bu icatlarını tanıtmak öncelikli 

hedefimizdir. Söz konusu icatların yapıldıkları ortamın şartlarını kavramak ve bu icatları 

yapanların yararlandıkları ekipman, materyal, diğer araç ve gereçlerin tespit edilmesi; aslına 

uygun bir şekilde model prototiplerin belirlenmesi gereklilik arz etmektedir. Müslüman 

bilim insanlarının bilimin gelişmesindeki katkıları, yaptıkları icatlar ve bugünkü yüksek 

bilimsel, teknolojik gelişmelere olan desteklerinin öğrenilmesi ve kendi kültüründen olan 

insanların bilime yaptıkları katkıdan esinlenip bilime olan ilgilerini artırmak suretiyle onların 

icatlarından yola çıkarak yeni ve özgün ürün geliştirmelerinin sağlanmasıdır.  

Projede özellikle kimya alanıyla ilgili reçetelerin orijinal yazma eserlerden çevirilerinin 

yapılarak gerekli hazırlıkların oluşturulması, reçetelerin hazırlanması ve hammaddelerin 

temin edilip o dönemin ruhuna uygun olarak projelendirilip ürüne dönüştürülmesi 

amaçlanmıştır. Bu sayede bilimi sevmeleri açısından Müslüman bilginleri tanımaları ve 

kendilerine rol model edinmeleri,  hem de kendilerinde çalışma için cesaret bulmaları 

açısından önemlidir. Yaşanmakta olan Covid-19 pandemi sürecini de dikkate alarak ve 

icatların yapıldığı dönemlerde yaşanan salgınlarda neler yaşandığının araştırılarak birbiriyle 

ilişkilendirmek yoluna gidilmiştir. Bu suretle yaşadığımız pandemi dönemindeki 

problemlere çözüm bulunması ve bu çözümün inovatif ürünlere dönüştürülmesi 

sağlanabilecektir. Bu süreçte hammadde, katkı maddeleri ve ürün oluşturma sürecinin 

birbirini tamamlayacak şekilde olması hedeflenmiştir. Bu sürecin o döneme ait kıyafetler, 

malzemeler, objeler ve diğer materyallerle birlikte sunulması amaçlanmaktadır. 

Çalışma kapsamında, Cabir Bin Hayyan, Beyruni, İbni Sina, El Razi, Farabi, Sabuncuoğlu 

Şerafettin, Akşemseddin, Meryem El İcliyye yaşadıkları çağda yaptıkları icatları 

değerlendirilmiştir. Bu mucitlerin kimya bilimine katkıları hakkında farkındalık 

oluşturabilmek adına öğrencilerimiz inovatif yaklaşımlarla dönemin ruhuna uygun 

çalışmalar yapmışlardır. 

Bilimin gelişmesinde önemli rol oynamış Müslüman bilim insanlarını tanımak; eserlerinden 

yola çıkarak ve özellikle kimya biliminden de yardım alarak, yeni ürünler ortaya koyarak 

insanlık yararına bir çalışma yürütmek projedeki amacımızdır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Yaşanmakta olan covid-19 pandemi sürecini de dikkate alarak ve icatların yapıldığı dönemlerde 

yaşanan salgınlarda neler yaşandığının araştırılarak birbiriyle ilişkilendirmek yoluna gidilmiştir. Bu 

suretle yaşadığımız pandemi dönemindeki problemlere çözüm bulunması ve bu çözümün inovatif 

ürünlere dönüştürülmesi sağlanabilecektir. 

 

3. Çözüm   
Bilime katkı sağlamış Müslüman bilim insanlarından Cabir Bin Hayyan, Biruni, İbni Sina, El Razi, 

Farabi, Sabuncuoğlu Şerafeddin, Akşemseddin,  Meryem el-İcliyye… gibi mucitlerin yaptıkları 

icatlar incelendi ve uygulanabilecek ürünler belirlendi. Bu ürünlere inovatif katkılar sağlanarak 

güncellendi. 

Hangi ham maddeleri kullanabileceği; bu maddeleri ürüne nasıl dönüştürebileceği değerlendirildi. 

Projede kullanacağımız araç ve gereçleri tespit ettik. 
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İmbik cihazı orijinaline uygun yaptırıldı. Tarihsel süreçte bulundukları ortamı dezenfekte etmek 

amacı ile kullanılan buhurdanlık, tütsü tası temin edildi. Binlerce yıldır maddenin yaydığı enerjiyi 

ölçmek için kullanılan pandül taşı da temin edildi. 

 

4. Yöntem 

Özet Biyografileriyle Müslüman Mucit Modelleri 

 

Cabir Bin Hayyan (721 – 813): Kimyanın kurucu babası olarak bilinir. Atomun parçalanabileceğini 

ortaya atan ilk bilim insanı olarak atom bombası fikrinin de ilk mucididir. 

Beyrûnî (973 – 1048): Dünya yuvarlak olduğunu ve dünyanın döndüğünü keşfeden ilk bilim 

adamıdır. Beyrûnî, Kitâbü’s-Saydene fi’t-Tıb (Saydana) adlı eserinde daha çok bitkisel ilaçlara yer 

vermekle birlikte madenî ve hayvansal kökenli ilaçlara da yer vermiştir. 

İbn-i Sina (980-1037): İslam tıp tarihinin önemli bir tabibidir. Yazdığı tıp ansiklopedisi 

niteliğindeki «El Kanun fi’tıb» (Tıbbın Kanunu) isimli eseri sebebiyle kendi zamanından 19. yy’e 

kadar tıp dünyasında otorite kabul edilmiş; söz konusu eser, yaklaşık 500 yıl Avrupa’daki tıp 

fakültelerinde temel eser olarak okutulmuştur. Bitkisel tedavi yolları ile ilgili yaptığı çalışmalar 

günümüzde de geçerliliğini sürdürmektedir. 

El- Râzî (865 – 925) ve (980 – 1037):  El Râzî, Kitâbü’l-Esrâr’da da bazılarını ilk defa kendisinin 

gerçekleştirdiği damıtma, süblimleştirme, saflaştırma, amalgamlaştırma, çözünürleştirme, yıkama, 

kalsinasyon ve çöktürme gibi çeşitli kimyasal işlemleri ayrıntılı biçimde tanımlamıştır. 

Sabuncuoğlu Şerafeddin (1386 – 1468): Eserlerinde ilaçların özellikleri, hazırlanması, tiryaklar 

(antidot), macunlar, daireikler ve toz ilaçlar, yakı ve yakı türü ilaçlar, astrenjan ilaçlar ve fumigasyon 

ilaçları, fitil ve ovüller, şurup ve gargaralar, göz hastalıklarında kullanılan ilaçlar, tablet ve pastiller, 

cerahat giderici ilaçlar, merhemler ve yağlar, lavmanlar, kusturucular, burun kanamasını dindirici 

ilaçlar, tabletler, ağız, boğaz, diş, dudak ilaçları, enfiye ve kuturlara yer verilmekteydi. 

Akşemseddin (1390 – 1459): “Hastalıkların insanlarda teker teker ortaya çıktığını sanmak hatadır. 

Hastalık, insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma, gözle görülmeyecek kadar küçük, 

fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur” diyerek bu tezini kanıtlamış ve mikrobiyolojinin kurucusu 

olmuştur. 

Meryem el-İcliyye (10. Yüzyıl):  Meryem el-Usturlabi olarak da bilinmektedir. 10. yüzyıl'da 

yaşayan Suriye'li İlk Müslüman kadın astronomdur. 

Meryem El İcliyye’ye uygun bir ürün olmamakla birlikte proje çalışmalarında özel ilgi ve yetenek 

alanına giren krem ve merhem yapımlarındaki durumu dolayısıyla ürün sunumunda İbni Sina ile 

birlikte sunması kararlaştırıldı. Usturlap maketi sergide olacaktır. 

Cabir Bin Hayyan’a ithafen kendisi tarafından geliştirilen İmbik kullanılarak damıtma işlemleri 

gerçekleştirilerek günümüz pandemi sürecindeki ihtiyaçları karşılamaya yönelik çeşitli ürünler 

geliştirildi. İmbik: Arapça El-inbik kelimesiyle ifade edilen bu araç, içine konulan maddelerin 

ısıtılarak damıtılmasını veya ayrıştırılmasını sağlar.  

Damıtma: En az iki veya daha fazla bileşenli karışımın kaynama noktaları farkından yararlanarak 

ayırma işlemidir diğer bir deyişle buhar basınçları farkına dayalı ayırma işlemidir.  

Su-buhar distilasyonu: Bu yöntem buhar distilasyonuna benzer ancak distilasyon işlemi buhar 

kazanın altında kaynatılan suyla gerçekleştirilir.  

İmbik kullanılarak lavanta, kekik, nane ve gül bitkilerinden damıtma yolu ile hidrosoller ve uçucu 

yağlar elde edildi. 

Beyrini  

1- Hayyan hidrosolleri ve uçucu yağları: 

Bitkilere ait hidrosöller uygun bir imbik tasarlanarak basit koşullarda elde edilebilir. Ancak yeter 

miktarda uçucu yağların elde edilebilmesi için çok daha büyük bir imbik ve bitki niceliği 

gerekmektedir. 

1. Hayyan Kekik Hidrosolü ve Kekik Uçucu Yağı, Hayan Nane Hidrosolü ve Nane Uçucu 

Yağı, Hayyan Lavanmta Hidrsolü, ve Lavanta Uçucu Yağı, Hayyan Gül Hidrosolü 

2- Biruni Dezenfektan ve Farabi Esans ve Parfümleri 
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Biruni Kekik Lavanta Greyfurt Dezenfektanıİçin Gerekli Malzememeler Tablosu   

 

 Uçucu Yağlar Miktarı Diğer 

Hammaddeler 

Miktarı 

% 

1 Greyfurt Çekirdeği 

Ekstraktı:  

 

8 damla 0.56 gram 

 

Alkol 45 

2 Kekik Uçucu Yağı 6 Damla 0.23 Gazlı Mineralli Su 

 

25 

 

3 Çay ağacı Yağı:  6 Damla 0.23 gr Saf Su 

 

30 gr 

 

4 Limon Uçucu Yağı  

 

8 damla, 0.28 gr Karbonat  2 gr 

5 Lavanta Uçucu Yağı 12 Damla 046   

Dezenfektanın Yapılışı: 

1. Uçucu Yağlar pandülle ölçülerek belirlenir.  Uçucu yağlar erlende 10 ml alkolde çözülerek 

1 gün bekletildi. 

2. 100 ml dereceli silindire önce alkollü uçucu yağ karışımı sırasıyla gazlı mineralli bir miktar 

safsuda çözünmüş karbonat eklenir. 

3. Alkol ilave edilir. 100 mL’ye safsu ile tamamlanır. 

 

1. Farabi Misk Amber Esansı  

Misk Amber Esansı İçin Gerekli Hammaddeler Tablosu 

 
Farabi Esans 100 mL 

Parfüm İçin 

Miktar 

Parfümün Yapılışı 

Patchuli Uçucu Yağı 5 damla 1- Uçucu Yağlar pandülle belirlenir. Karışım 

oranlarında 10 ml alkolde erlende 1 gün bekletilir. 

2- Uçucu yağlar alkolde çözülür. Karışım 10 ml’ye 

alkolle tamamlanır. 

3- Rolon kaplara konulur. 

Portakal Uçucu Yağı 5 damla 

Yılang Yılang Uçucu 

Yağı 

5 damla 

Amber 0.5 

Alkol 60 

 

2. Farabi Ortam kokusu ( oda parfümleri) ve aroma terapi ürünleri 

3- İbni Sina Kremleri 

1. Yoğun Bakım Kremi 

2. Egzama Merhemi   

Egzama Kreminin Yapılışı  

Merhem İçin Gerekli Malzemeler ve Miktar Tablosu  

 Uçucu Yağlar Miktarı Diğer 

Hammaddeler 

Miktarı 

 Greyfurt Çekirdeği 

Ekstraktı:  

 

6 damla 28 gram 

 

Balmumu  10 gr 

 Sardunya Uçucu Yağı: gr 6 Damla 0.23 Avokado yağı 

 

10 gr 

 

 Çay ağacı Yağı:  6 Damla 0.23 gr Shea Butter 

 

25 gr 

 

 Long Life Yağı   

6 damla, 0.18 gr 

Hindistan cevizi 

Yağı 

10 gr 

   Zeytinyağı 50 gr 
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Egzema Kreminin Yapılışı: 

 Benmari Usulü iki beherde işlem gerçekleştirildi 

 Birinci beherde uçucu yağlar karıştırıldı, ikinci beherde sabit yağlar karıştırıldı.  

 Sabit yağlar 70 dereceyi geçmeyecek şekilde ayarlandı çözünme ve homojenizasyon 

sağlandıktan sonra 55 derecede uçucu yağlar karıştırıldı.  

 Sıcaklık katılaşma değerlerine dikkat edilerek bir süre dinlendirilen karşım. Plastik krem 

kaplarına dolduruldu, etiketleri de yapıştırılıp ürün yapımı tamamlandı. 

 

4- EL Razi Sabunları 

Doğal Kül suyundan Zeytinyağlı Katı Sabun 

      Gerekli Malzemeler  

1 kilo Kül, 800 gram zeytinyağı ve bir miktar kaya tuzu 

Katı Sabun Yapılışı: 

1- Kül fırından temin edildi, elendi 1 kiloya ayarlandı. 2.5 litre suda çözülerek 12 gün bekletildi 

2- 800 gram zeytinyağına iyice jel haline gelmiş kül suyu eklenir, kül suyuna iki avuç kadar 

kaya tuzu eklenir ve çözünmesi sağlanır. 

3- Zeytinyağı karışımına eklenen kül suyu karışım puding kıvamına gelinde durdurulur. 

4- Sabun karışımı sabun kalıplarına konur. 

   El Razi’nin Diğer Sabunları 

1. Zeytin Yağlı Kül Sabunu 

2. Uyuz Hastalığı İçin Geliştirilmiş Kükürtlü Sabun 

3. Atık Zeytinyağından Arap Sabunu  

4. Zeytinyağlı, Gliserin, Aloe Vera ve Hindistan Cevizi Yağı Katkılı Katı Sabun 

5- Akşemseddin ve Sabuncuoğlu Şerafettin Macun ve Şurupları 

1. Akşemseddin Kuvvet Macunu 

2. Akşemseddin Mürver Şurubu 

3. Sabuncuoğlu& Şerafettin Yara İyileştirici Macun 

4. Sabuncuoğlu& Şerafettin Atık Hidrosollerden Ağız Gargarası 

Macunların yapımı ve maliyet gibi durumları tahmini maliyet bölümünde bahsedilmiştir. 

Bilimin Mucit Sultanlarının Ürün Çalışmaları 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Eski bir yöntem olan imbik ile damıtma yöntemini yenilikçi bir yaklaşımla ele alarak çeşitli bitkilere 

ait hidrosöller ve uçucu yağlar elde edilmiştir. Elde edilen bu bitki özsuları ve uçucu yağları 

geliştirdiğimiz ürünlerin formüllerinde aktif olarak kullanılmıştır. Elde edilen bitki özsuları ve uçucu 

yağları kullanarak inovatif (piyasadaki mevcut muadillerinin formüllerinden farklı) dezenfektanlar, 

sabun çeşitleri, ağız gargarası, parfüm ve esans çeşitleri elde edilmiştir. 

Öğrencilerin sürece aktif olarak dahil olması ve bütün aşamaları (özsu ve uçucu yağ elde 

edilmesinden son ürünün ortaya çıkmasına kadar) gözlemleme-yapma-yaşama imkanına sahip 

olması öğrencilerde kalıcı-izli ve anlamlı öğrenmelerine imkan vermiştir. 

Bitkilerden hidrosöl (özsu) ve uçucu yağ elde etme yöntemlerini deneyimleyerek bunların nasıl 

çeşitli alanlarda ürüne dönüşebileceği konusunda farkındalık kazanarak İnovatif düşünme 

becerilerini geliştirmişlerdir. 

Doğadan elde edilen bir hammaddenin nasıl ürüne dönüşebileceği konusunda pratik deneyim 

kazanan öğrencilerimizde gözlem, problem çözme, analitik düşünme, yaratıcı düşünme, üretkenlik 

ve girişimcilik gibi becerilerin gelişmesine üst düzey katkı sağlamıştır. 

Piyasadaki dezenfektanların çok büyük bir bölümü alkol oranı yüksek, emülgatör ve diğer 

kimyasallar içermektedir. Biruni dezenfektanlarında ise doğal malzemeler kullanılmıştır. 

Bitkilerden elde edilen uçucu yağlar, nane, kekik, lavanta, limon ve greyfurt çekirdeği ekstrakt gibi 

ürünlerden yararlanıldı. Bunların yanı sıra karbonat, gazlı mineralli su gibi doğal malzemeleri de 

kullanıldı. Aynı zamanda doğaya özdeş ürünler olması projenin inovatif yanıdır. 

Bununla beraber alkol oranını düşürerek cilde en az zarar verecek dezenfektan yapımı 

gerçekleştirildi. Yaşanan pandemi sürecinde doğal dezenfektana olan talebi karşılamak, virüslere 

karşı etkili olacak doğala yakın özgün bir ürün olmasıdır. Aynı durum Farabi parfümleri için de 

geçerlidir. 

 Kuvvet Macunun reçetesine bal, polen, pekmez gibi eklemeler yapılarak, baş ağrılarına, nezleye, 

göğüs ağrılarına, mide zafiyetine ve soğuktan mütevellit bütün hastalıklara iyi gelmesinin yanında 

bağışıklık sistemini güçlendirebilecek bir ürün elde edildi. Günümüzde çeşitli bilimsel araştırmalar 

bunu doğrulamaktadır. Pandemi döneminde COVİD-19’a karşı bağışıklık sisteminin güçlü 

olmasının gerekliliği formülü geliştirmemizde önemli rol oynamıştır.  

Bugünkü modern makinelerde çok daha homojen bir karışım elde edilebilir. Bugünkü modern 

makinelerde çok daha homojen bir karışım elde edilebilir, hap şeklinde kapsül haline getirilip 

kullanılabilir. 

Yara iyileştiren macun, sebzeler ve meyveler süt ve yoğurda katılarak kullanıldığı gibi baharatlarla 

da karıştırılarak yoğurt ile beraber tüketiminde önemli sonuçlar elde edilmektedir. Ayrıca 

pandemide yara iyileştirmenin yanında baharatla ayrı olarak macun şeklinde hazırlanıp kullanılabilir 

olması. Bu özellik bağışıklık sistemini güçlendiren bir özelliktir.  

Yoğurt gibi karışımlara katılabilir olması iştah sorunu çekenler için oldukça önem arz etmektedir. 

Bugünkü modern makinelerde çok daha homojen bir karışım elde edilebilir, hap şeklinde kapsül 

haline getirilip kullanılabilir. Diğer ürünler içinde benzer yaklaşımlar geçerlidir El Razi sabunları 

doğal yağlar kullanılmıştır, reçeteler evde kendileri de yapabilecekleri şekilde düzenlenmiştir. İbni 

Sina krem ve merhemleri hem doğal yağların kullanımı yanı sıra uçucu yağlar da kullanılmıştır. 

Kimyasal içerikli koruyucular doğala yakın ürünler kullanılmıştır.  

Atık ve artık maddelerr değerlendirilmiştir. Atık hidrosollerden ağız gargarası, atık zeytin yağından 

arap sabunu yapımında kullanılmıştır. 

Elde edilen reçeteler uygulanabilir ve kullanılabilir. Yaşadığı ortamda bu reçeteleri çok rahatlıkla 

uygulayabilir.   Pandemi döneminde yoğun talep alan dezenfektanlar gerekli onaylardan geçtikten 

sonra tüketici kullanımına sunulabilir.  

Geliştirilen reçeteler farklı amaçlarla kullanılabilir. Ortam dezenfektanları, aroma terapi amaçlı 

Biruni Aroma Terapi Ürünleri: Difüzör, buhurdanlık, buhar soluma şeklinde uygulamaların yanı sıra 

spreyler, aromaterapi ve banyo, aromaterapi oda spreyleri aromaterapi mumlarda kullanım imkanları 

vardır. 

 

 

 



7 

 

6. Uygulanabilirlik 

İş tablosu 

 

Yaptığımız kremler, merhemler, sabunlar, dezenfektanlar, parfümler kişinin kendi hayatında 

bulabileceği ürünler olup yaşadığı ortamda da yapabileceği uygulamalardır. Ayrıca sanayi 

üretimler yapılabilir. Gerekli formülasyonlar ( reçetelendirmeler) hazırlanmıştır. 

 

3. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  
Hayyan hidrosolleri ve uçucu yağları: 

Bakır imbik: 2500 TL 

Bitkiler: Tıbbi aromatik bitki yetiştiricilerinden temin edildi 

Isıtma ve diğer giderler Laboratuvar Giderleri 

Cam ve Plastik Kaplar: 100 TL 

Toplam: 2600 TL 

 

Biruni Dezenfektan ve Farabi Esans ve Parfümleri için Uçucu Yağlar ( çeşitli firmalarla işbirliği 

yapılmıştır.) kullanılmıştır. 

Biruni Dezenfektanları ve Farabi Esans ve Parfümleri Hammadde ve Tutar Tablosu 

Biruni Dezenfektanı 

Uçucu Yağlar  

100 ml Dezenfektan İçin 

Maliyet 

Farabi Esans 100 mL Parfüm İçin 

Maliyet 

Kekik Uçucu Yağı: 2175=        2.90 TL Patchuli Uçucu Yağı 2.86 

Limon Uçucu Yağı 126/75=     1.68 TL Portakal Uçucu Yağı 2.41 

Lavanta Uçucu Yağı 132/75=      1.76 TL Yılang Yılang Uçucu 

Yağı 

5.4 

Greyfurt Çekirdeği 

Ekstraktı 

397/75=       5.3 TL Amber 6 

Çay Ağacı Yağı 218/75=      2.9 TL   

Alkol:  1 litre fiyatı=35 TL 

100 ml=      1.75 TL 

 2 

Toplam 16.30 TL Toplam 18.67 TL 

 

AYLAR 
Ürünün 

Tanımı 

Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 

Ürünün 

Tasarım 

Aşamaları 

x x x        

Ürün Etiket, 

Ambalaj 

Tasarımı 

 x x x       

Ürünlerin 

Antibakteriyel 

Testlerinin 

Yapılması 

 

    x      

Ürün üretim 

süreçlerinin 

tamamlanması 

 

 

 

     x x    
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İbni Sina Krem ve Merhemleri Hammadde ve Tutar Tablosu 

Nemlendirici ve Bakım 

Kremi 

Hammadde 

Miktar Tutar Egzema Kremi 

Hammadde 

Miktar Tutar 

E Wax % 6 12.5 TL Balmumu 

 

10 Gram 5.5 TL 

Setil Alkol % 3 0.5 TL Shea Butter 20 Gram 5.5 TL 

Badem Yağı  %11 5.4 TL Hindistan Cevizi Yağı 10 Gram 9 TL 

Kenevir Tohumu Y. % 11 15 TL Zeytinyağı 50 Gram  

 

1.5 TL 

 

Koruyucu % 0.5 0.5 Avokado Yağı 10 Gram 10 TL 

Gliserin % 2 0.5 TL Greyfurt Çekirdeği 

Ekstraktı 

6 damla 0.28 

gr 

2.5 

E Vitamini % 0.5 2 TL Çay ağacı Yağı 6 damla 0.23 

gr 

1.5 

Esansiyel Yağ Karışımı % 1.5 6 TL Sardunya Uçucu Yağı 6 Damla 0.23 

gram 

1.6 

Saf Su + Hidrosoller 

(Kekik, gül, lavanta ve 

nane) 

650 mL 15 TL Long Life Yağı  6 damla, 0.18 

gram 

1.8 

Toplam 1 kg 57.4 TL 100 gram için fiyat  27.41 TL 

 

El Razi Sabunları Hammadde ve Tutar Tablosu 

Hammadde Miktar Fiyat  

Zeytinyağı 700 gr 30 TL  

Hindistan cevizi Yağı 250 gr 30 TL  

Hint Yağı 70 gr 6 TL  

Gliserin 20 gr 3.6 TL  

Kostik 140 gr 2.5  

Aloe Vera 25 gr 15 TL  

Safsu + Hidrosoller  (125+125) 350 gr   10 TL  

Toplam  1.5 kilo  100 TL  

 

Akşemseddin Kuvvet Macunu ve Sabuncu Oğlu & Şerafettin Hızlı Yara İyileştirici Macun 

 

 Baharat ve 

diğer katkılar 

iktarlar  Tutar Baharatlar Miktarlar Tutar 

 Anason 70 gr 7,00₺ 

(100₺/kg) 

Yeşil Çay 

 

30 gr 4,5₺  

(150 ₺/kg) 

 Kereviz 

Tohumu 

70 gr 5,25₺ (75₺/kg Papatya 

 

30 gr 6,00₺  

(200 ₺/kg) 
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 Mürsafi 70 gr 17,5₺ 

(250₺/kg) 

Ekinezya,  30 gr 6,90₺  

(230 ₺/kg) 

 Ayrık Kökü 70 gr 3,50₺ (50₺/kg) Fesleğen 

 

30 gr 1,65₺  

(55 ₺/kg) 

 Besbase  30 gr 7,50₺ 

(250₺/kg) 

Adaçayı 20 gr 1,14 ₺ (57,00₺/kg) 

 Zencefil  70 gr 7,00₺ 

(100₺/kg) 

Zencefil 20 gr 1,4 ₺  

(70₺/kg) 

  Udihindi  45 gr 22,5₺ 

(500₺/kg) 

Amerikan 

ginsengi  

20 gr 43,2 ₺ (2.160₺/kg) 

 Burçak  45 gr  1,12₺ (25₺/kg) Bal 400 gr 

 

40₺ (100₺/kg) 

 Ravendçini  45 gr  11,25₺ 

(250₺/kg) 

Pekmez  100 gr 5₺   (50₺/kg) 

 Safran  12 gr  240₺ 

(20,000₺/kg) 

Polen 130 gr.= 13 ₺ (100₺/kg) 

 Bal  400 gr  40₺ (100₺/kg) 

  

   

 Pekmez   100 gr  5₺   (50₺/kg) 

  

   

 Polen  50 gr  5₺ (100₺/kg) 

  

   

 Toplam   1000.7 gr  372,62 ₺  Toplam    132,34 ₺ 

 

 

Akşemseddin Kuvvet Macunu ve Sabuncu Oğlu Şerafettin Hızlı Yara İyileştirici Macunu 

üretiminde baharatların toz haline geirilmesi ve homojen karışımı, sonucunda bal, pekmez gibi 

kıvamlaştırıcılarla ( macun kıvamı) etkili macunlar yapılmıştır. Bu sebeple ürünler kullanılabilir 

bir formda deneme üretimleri gerçekleştirilmiştir. Gerekli onaylar alındıktan sonra cam veya 

kaliteli plastik kaplarda etiketli ürünler olarak piyasaya sürülebilir. Macun olarak kullanılabileceği 

gibi günümüz teknolojisi ile tablet ( hap) şeklinde de uygulanabilir. Ayrıca iki aşamalı bir 

formülasyonda yapılabilir sebze ve meyve karışımları yoğurtla birlikte tüketilebilir.  Meyve, sebze 

ve baharatla karışımı birlikte kullanılabilir. Baharat kısmı ise bal ile macun şeklinde üretilebilir. 

Bu sayede macunun yapılışı, kullanımı kolay hale gelmiş olur. 

Proje en az maliyetle uygulanabilir reçete olduğu gibi sanayi üretimi açısından da seri üretime uygun 

reçetelendirme de yapılmıştır.  

Ürün Tasarım üretim süreci iş tablosunda belirtildiği gibi proje planına bağlı olarak harcamalar 

yapılmıştır. 

Piyasada benzer projelerle karşılaştırmalar yapılmıştır. Bireysel yapımda maliyet yüksek olmakla 

beraber seri üretiminde maliyet düşmektedir. 

 

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Elde ettiğimiz bitki özsuları ve uçucu yağları genel itibari ile parfüm ve temizlik gibi çeşitli 

sektörlerde hammadde olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle üreticiler birinci hedef kitlemizdir.  

Ayrıca bitki özsuları ve uçucu yağları aktarlarda şifa amacı ile satılmaktadırlar. Bu nedenle alternatif 

tıp yöntemlerini kullanarak şifa arayan kişiler de hedef kitlemizdir. 

Dezenfektanlar salgın hastalıkların yayılmasını kolaylaştıran sosyal ortamlar, mikrop barındıran 

nesneler ve mekanlar dezenfekte edilmesinde. Özellikle el dezenfekte etmede kullanım alanı çok 

yaygındır. 

Macunlar ve şuruplar yedi yaş grubunun altının kullanmasını uygun görmemekle beraber tüm 
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kullanıcılar hedef kitlesidir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf kitle önemli bir hedef kitlesidir. 

Sabunlar, krem ve merhemler yedi yaş grubu üzeri kullanıcı kitlesidir. 

 

8. Riskler 

Bitki çeşitliliğinin fazla olması. 

Laboratuvar ortamında elde edilen hidrosol ve uçucu yağların fabrikasyon ortamında elde 

edilenlerden farklılık göstermesi. 

Uçucu yağların yeter miktarda elde edilebilmesi için çok daha büyük bir imbik ve çok miktarda bitki 

gerekmesi ( 2 kg’lık imbik ile yeter miktarda uçucu yağ elde edilemediğinden denemelerde uçucu 

yağlar hazır olarak satın alınarak kullanılmıştır).  

İmbikteki kayıp ve kaçakların ürünün kalitesini ve niceliğini olumsuz etkilemesi. 

Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarda olası kazalara karşı gerekli güvenlik önlemleri 

alınmıştır. Olası riskler minimize edilmiştir. Dezenfektanlar ve esanslarda kullanılan 

hammaddelerin doğal ürünler olması risk taşıma oranını oldukça düşürmektedir. 

Uçucu yağların maliyetlerinin fazlalığı deneylerimizin deneme sayılarında risk teşkil etmiştir. 

Ayrıca üniversitede yapılacak ürünün anti bakteriyel testlerinin sayısını sınırlı olması. 

Macunlarda kullanılan malzemelere karşı bazı kişilerin alerjik reaksiyon gösterebilir. Yapılacak 

alerji testleriyle minimize edilecektir. 

Macunu hazırlama aşamasında kullanılan ürünlerin karışım oranlarının risk taşıyabilir.  

Kullanım talimatlarının hazırlanması ile kullanımda karşılaşılabilecek riskerin minimize edilmesi 

planlanmıştır. Ürün sürecinde zaman risk oluşturabilir. Nihai ürün için yapılacak denemeler ve ilgili 

testlerin belirlenen sürelerde yetişmemesi risk oluşturabilir. 

Kullanımda karşılaşılabilecek risklere karşı ürün uyarıcı kullanma talimatları ile bu risklerin en aza 

indirilmesi hedeflenmiştir. Ürünlerin denemeleri ve üretim süreçlerinde güvenlik riskleri 

oluşturabilecek önlemler alınmıştır. 
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