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Doğal Malzemelerle Evde Yapabileceğimiz 
Temizlik Ürünleri

Her zaman bir arada...
Bır Arada



#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Kullandığımız temizlik ürünlerinin zararlı kimyasallar içermemesine özen 
göstersek bile organik alternatiflerini satın almak her zaman çok hesaplı 
olmayabiliyor.

Neyse ki hemen her temizlik malzemesinin kendi evimizde ve doğal 
malzemelerle kolayca hazırlayabileceğimiz alternatifleri var.

İşte doğal malzemelerle evimizde yapabileceğimiz 
10 temizlik ürünü.

Sevgili 
İnnovalılar,



#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Zeytinyağı Sabunu
Malzemeler:
• Temiz (beyaz) kül
• 30-40 ml su
• 120 ml zeytinyağı
• 1 tutam kaya tuzu

Hazırlanışı:
Temiz odun küllerini alıp bir tencereye boşalttıktan sonra üzerine su ekliyoruz. Kaynamadan 
hemen önce ocaktan aldığımız karışımı soğumaya bırakıyoruz. Kül miktarını doğru ayarlayıp 
ayarlamadığımızı anlamak için soğuduktan sonra karışımın üzerine 1 yumurta koyuyoruz. 
Yumurtanın yarısı içeride yarısı üzerinde kalıyorsa kül miktarı doğru demektir. Eğer yumurta 
tamamen karışıma batıyorsa biraz daha kül, yumurta karışımın tamamen üzerinde duruyorsa 
biraz daha su eklememiz gerekiyor. 

Daha sonra başka bir tencerede zeytinyağını 40°C'ye ulaşana kadar ısıtıyoruz. Isınan yağı bir 
süre ılıttıktan sonra üzerine küllü suyu ilave ediyoruz. (Suyu süzdürerek ekleyebiliriz). Tencereyi 
tekrar ocağa alıp kısık ateşte tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Bu aşamada içine bir tutam kaya tuzu da 
ekliyor ve karıştırmaya devam ediyoruz. Karışım puding gibi ağdalı bir kıvam almaya 
başladığında ocaktan alıp sabun kalıbına aktarıyoruz ve kalıbı hiç kıpırdatmadan 1-2 gün 
bekleterek sabunun katılaşmasını sağlıyoruz. Kalıptan çıkardığımız sabunu birkaç ay boyunca 
kuru ve temiz bir ortamda beklettikten sonra kullanabiliriz.

Çamaşır Deterjanı
Malzemeler:
• 2 litre sıcak su
• Rendelenmiş bir kalıp beyaz sabun
• Karbonat



#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Yumuşatıcı
Malzemeler:
• 2 su bardağı su
• 1 su bardağı beyaz sirke
• 1/3 su bardağı karbonat
• 6 damla kokulu bitkisel yağ
Hazırlanışı:
Derin bir kap içerisinde su ve sirkeyi karıştırıyoruz. 
Karışımın içerisine karbonatı azar azar ekliyoruz. Tek 
seferde dökmemenizi öneririz çünkü karışım 
tepkimeye girerek taşabilir. Tahta kaşık yardımıyla 
iyice karıştırdıktan sonra, bitkisel yağımızı ekliyoruz. 
Yeni doğal yumuşatıcımızı cam ya da plastik bir kap 
içerisinde saklayabiliriz.

Duş Jeli
Malzemeler:
   2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
   2 yemek kaşığı bal
   1 kalıp ince şekilde rendelenmiş zeytinyağı   
   sabunu ya da 8 yemek kaşığı kadar 
   zeytinyağlı sıvı sabun.
   2,5 bardak içme suyu 
   (Bu, kalıp sabun kullanacaksak gerekli 
   olacak)
   Birkaç damla uçucu yağ 
   (Lavanta, yasemin, portakal yağı gibi 
   besleyici ve mis kokulu uçucu yağlardan    
   birini tercih edebiliriz)

Hazırlanışı:
Kalıp sabun kullanıyorsak öncelikle suyu bir tencerede kaynatıyoruz. Ocağı 
kapattıktan sonra rendelenmiş zeytinyağı sabununu ekliyor ve karıştırarak 
eritiyoruz. Uçucu yağı, balı, hindistan cevizi yağını da ekliyor ve güzelce 
karıştırdıktan sonra pompalı bir şişeye dolduruyoruz.

Kalıp sabun yerine sıvı sabun kullanıyorsak önce hindistan cevizi yağını bir 
tencerede hafifçe ısıtarak eritiyoruz. Yağ sıvı hale gelince uçucu yağ ve balı 
ekleyerek güzelce karıştırıyoruz. Son olarak katkısız sıvı sabunu ekleyip karıştırmayı 
sürdürüyoruz. Duş jelimizi tercihen pompalı bir şişeye doldurarak kullanabiliriz.
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Cam ve Ayna Temizleyici
Malzemeler:
• 1/2 litre sirke
• 1/2 litre su
• Birkaç damla arap sabunu

Hazırlanışı:
Sirke, su ve arap sabununu (ya da bitkisel bir 
sabunu) karıştırdıktan sonra püskürtücü bir 
şişeye koyarak, pamuklu bezle camlarımızı 
temizleyebiliriz.

Bulaşık Deterjanı
Malzemeler:
• 1 bardak kaynar su 
• 1 bardak zeytinyağlı sabun tozu
• 1 yemek kaşığı boraks
• 1 yemek kaşığı karbonat

Hazırlanışı:
Tüm malzemelerimizi sıcak suya 
ekledikten sonra jel kıvamına 
gelene kadar yavaşça 
karıştırıyoruz. Soğuduktan sonra 
karışımımızı elde bulaşık 
yıkarken kullanabiliriz.
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Diş Macunu
Malzemeler:
• 3 yemek kaşığı karbonat
• 3 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
• 15-20 damla nane (peppermint) yağı

Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri kıvama gelene 
kadar bir kapta karıştırmamız yeterli. 
Dilersek 1 çay kaşığı toz zerdeçal da 
kullanarak diş macunumuza 
zerdeçal aroması ekleyebiliriz.

Ahşap Temizleyici
Malzemeler:
• Bitkisel yağ (sevdiğimiz bir koku)
• Limon suyu veya sirke
• Diş macunu

Hazırlanışı:
Limon suyu ve bitkisel yağdan eşit 
ölçülerde karıştırıp parkeleri veya 
ahşap mobilyaları bu karışımla 
temizleyebiliriz. Eğer inatçı bir 
lekeyle karşılaşırsak öncesinde bu 
lekeyi diş macunu ile silebiliriz.



Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

Halı Deterjanı
Malzemeler:
• 1 bardak mısır nişastası (veya karbonat)
• Sirkeli su 
• Özel lekeler için bir avuç tuz veya soda.

Hazırlanışı:
Orta boy bir halı için bir bardak mısır 
nişastasını (veya karbonatı) halının 
üzerine serpip bir saat kadar 
bekledikten sonra elektrikli süpürge 
ile süpürüyoruz ve daha sonra sirkeli 
su ile siliyoruz. Çamur lekeleri için tuz, 
kahve lekesi içinse soda kullanabiliriz.

Lavabo Açıcı
Malzemeler:
• Yarım bardak karbonat
• Yarım bardak sirke
• 1 litre su

Hazırlanışı:
Tıkanmış olan lavabolarımızı açmak 
için marketten herhangi bir kimyasal 
ürün almamıza gerek yok. Gidere 
yarım bardak karbonat ve yarım 
bardak sirke döküp 15 dakika 
bekletiyoruz. Daha sonra sıcak su dolu 
bir çaydanlığı gidere boşaltıyoruz.

https://www.facebook.com/innovabilisim
https://twitter.com/innovabilisim
https://www.instagram.com/innova_bilisim/
https://www.linkedin.com/company/innova/
https://www.youtube.com/channel/UCPLNiakxRPPAQbOMTXPEo_Q

