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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 524KI0219 

ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL Proses  

MODÜLÜN ADI Sıvı Preparatlar  

MODÜLÜN TANIMI 

GMP standartlarına uygun olarak tek fazlı ve iki fazlı sistemleri  

hazırlayabilme iĢlem, bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı 

öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL 
Ġyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve Ġlaç Üretiminde 

Sterilizasyon modüllerini baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK 
Bu modül ile gerekli  ortam sağlandığında standartlara uygun 

olarak sıvı preparatlar hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak sıvı 

preparatları hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tek fazlı sistemleri (çözeltileri) hazırlayabileceksiniz. 

2. Ġki fazlı sistemleri (emülsiyon, süspansiyon) 

hazırlayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: 

Sınıf, atölye, laboratuvar, iĢletme, kütüphane, ev, bilgi 

teknolojileri ortamı ( internet ) vb. kendi kendinize veya grupla 

çalıĢabileceğiniz tüm ortamlar  

Donanım: 

ġurup hazırlama kazanı, fonksiyonlu karıĢtırıcı, hassas terazi, 

cam havan, süzgeç kâğıdı, baget, çözelti balonu, mezür, erlen, 

iyot, potasyum iyodür, beher, bek, talk, etil alkol, nane esansı, 

Ģeker, sodyum iyodür, pipet, üç ayak, huni, damıtık su, 

süspansiyon kazanı, Hint yağı, mentol, Arap Zamkı, anestezin, 

çinko oksit, talk, gliserin, gül suyu, damıtık su, numune ĢiĢesi, 

baget, piset, kapsül 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Sağlığımız, hayatımızdaki en önemli unsurlardan biridir. Sağlığımızla ilgili 

problemlerin çözümünde ilaçlar önemli bir yere sahiptir. 

 

Modülü tamamladığımızda sıvı preparat olan çözelti, emülsiyon ve süspansiyon 

Ģeklindeki ilaçların özelliklerini, üretim aĢamalarını, üretiminde kullanılan ekipmanları ve bu 

süreçte dikkat edilmesi gereken hususları öğreneceksiniz. 

 

Bu çalıĢmaların sonucunda sahip olacağınız bilgi ve beceriyi, geliĢmekte olan ilaç 

sanayinde en iyi Ģekilde kullanabileceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak tek fazlı sistemleri 

hazırlayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Bugüne kadar kullandığınız sıvı preparatlar nelerdir? Neden kullandığınızı 

anımsamaya çalıĢınız. 

 Sıvı preparatların görünüĢlerini araĢtırınız. 

 NiĢastanın kullanılmadan önce genellikle bir miktar suda karıĢtırılmasının 

sebebini araĢtırınız. 

 

1. TEK FAZLI SĠSTEMLER 
 

1.1. Çözelti ve Çözünürlük  
 

Bir ya da birden fazla maddenin çözücü içerisinde çözünmesiyle oluĢan homojen 

karıĢımlara çözelti (solüsyon) denir. Genel olarak çözelti içinde az miktarda bulunan bileĢen 

çözünen, çok miktarda bulunan bileĢen ise çözücü olarak adlandırılır.  

 

Çözeltilerin ilaç endüstrisinde önemli bir yeri vardır. Çünkü preparatların büyük bir 

kısmı çözelti Ģeklindedir. Çözeltilerin tercih edilmesinin nedenleri: 

 

 Homojen oldukları için  her kullanımda eĢit miktarda alınabilir. 

 Vücuttaki emilimleri daha kolaydır. 

 Özellikle çocuklarda kullanıma daha uygundur. 

 Üretimleri kolay ve ucuzdur. 

 

Diğer taraftan çözeltilerin önemli bir dezavantajı ise dayanıklı olmamalarıdır. 

Kolaylıkla hidrolize ve oksidasyona uğrayabilir. Ayrıca  mikroorganizma üremesi için uygun 

bir ortamdır.  

 

Ġlaç sanayinde en çok sıvı çözeltiler kullanılmaktadır. Sıvı çözeltilerde ise en çok katı-

su çözeltileri kullanılır. Örneğin, suyun içinde Ģekerin  çözünmesi ile basit Ģurup oluĢur.  

 

Maddeler çözücüler içinde farklı miktarlarda çözünür. Bazı maddeler az, bazı 

maddeler ise çok çözünebilir. Maddelerin bu özelliği çözünürlük olarak bilinir. Genel olarak 

çözünürlük çözücü ve çözünen miktarları arasında farklı değer ve oranlardır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 1.1: Çözelti 

Ġlaç sanayinde bir maddenin çözünme derecesini belirlemek için kısım terimi 

kullanılır. Kısım, 1 g katının veya 1 g sıvının çözünebildiği çözücünün ml sayısını gösterir. 

Kısaca k harfi ile gösterilir. AĢağıda verilen tablo bir maddenin çözünebilirlik derecesi 

hakkında fikir vermesi açısından çalıĢmalarda çok kullanılmaktadır. 
 

Çözünürlük Tanımı Çözünen Çözücü 

Çok çözünür. 1k madde 1k’dan az              sıvıda çözünür. 

Kolay çözünür. 1k madde 1-10k                     sıvıda çözünür. 

Çözünür. 1k madde 10-30k                   sıvıda çözünür. 

Az çözünür. 1k madde 30-100k                 sıvıda çözünür. 

Güç çözünür. 1k madde 100-1000k             sıvıda çözünür. 

Çok güç çözünür. 1k madde 1000-10000k         sıvıda çözünür. 

Pratik olarak çözünmez. 1k madde 10000k’dan fazla  sıvıda çözünür. 

Tablo 1.1: Kısım terimiyle maddelerin çözünürlük dereceleri 

1.2. Çözeltilerin Sınıflandırılması  
 

Sıvı preparatlar, içindeki etken maddenin özelliğine göre dâhilen ve haricen kullanılan 

ilaçlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Dâhilen kullanılan ilaçlar, doğrudan insan vücuduna 

girecek Ģekilde uygulanır. Ġlacın içilmesi, enjekte edilmesi ve göze damlatılması gibi 

örnekler verilebilir. Haricen kullanılanlar ise dıĢarıdan vücuda losyon, krem gibi ilaçlarla 

uygulanır. 
 

Bu gruplandırmanın haricinde çözeltiler etken madde sayısına, çözünen maddenin 

parçacık büyüklüğüne, deriĢimine, hazırlanıĢ ve formüllerine göre  ayrıca kullanılma 

yerlerine göre de gruplandırılır. 
 

1.2.1. Etken Madde Sayısına Göre Çözeltiler 
 

Bu grup çözeltiler ikiye ayrılır. ÇözünmüĢ hâlde tek bir madde içeren çözeltilere basit 

çözelti, birden fazla madde içeren çözeltilere ise bileĢik çözelti denir. 
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1.2.2. Çözünen Maddenin Parçacık Büyüklüğüne Göre Çözeltiler 
 

Çözücü içerisinde dağılan parçacıkların büyüklüğü 1 milimikrondan küçük olan 

çözeltilere hakiki çözelti, 1 ile 100 milimikron arasındaki çözeltilere ise kolloidal çözelti 

denir. 
 

1.2.3. Çözünen Maddenin DeriĢimine Göre Çözeltiler 
 

Belirli miktar çözeltide veya çözücüde çözünmüĢ olarak bulunan madde miktarına 

deriĢim (konsantrasyon) denir. AĢağıda belirtildiği gibi deriĢim, birçok Ģekilde ifade 

edilebilir.  
 

 Çözünen madde miktarının belirtilmediği çözeltiler: 
 

DoymuĢ çözelti 

DoymamıĢ çözelti  

AĢırı doymuĢ çözelti  

Seyreltik çözelti  

DeriĢik çözelti   
 

 Çözünen madde miktarının nicel olarak ifade edildiği çözeltiler: 
 

Yüzde deriĢim  

Normalite 

Molarite  

Molalite 
 

 Ġsotonik, hipotonik ve hipertonik çözeltiler 
 

1.2.4. HazırlanıĢ ve Formüllerine Göre Çözeltiler 
 

Bu grup çözeltiler özellikle hazırlanıĢındaki çözücüye göre sınıflandırılmıĢtır. Bunlar; 

sulu çözeltiler, susuz çözeltiler, alkollü çözeltiler, hidroalkollü çözeltiler, yağlı çözeltiler, 

gliserit, Ģuruplar, üsareler, eliksirler, enfüzyon ve dekoksiyon çözeltilerdir. 
 

1.2.5. Kullanılma Yerlerine Göre Çözeltiler 
 

 Oral çözeltiler 
 

Oral çözeltiler ağız yoluyla kullanılan bir veya birkaç etken madde ve yardımcı madde 

içeren çözeltilerdir. Aromatik sular, limonatalar, eliksirler ve Ģuruplar gibi çeĢitleri vardır. 

Bu grupta Ģurupların önemli bir yeri vardır.  
 

 ġuruplar 
 

Yüksek deriĢimde Ģeker içeren sıvı preparatlardır. Yoğunlukları yüksek ve viskoz 

çözeltilerdir. 
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ġurup formüllerine ağızdaki tat hissini düzeltmek, kristalizasyonu önlemek ve 

çözünürlüğü değiĢtirmek için Ģekerle birlikte gliserin ve sorbitol gibi polioller ilave edilir. 

 

ġurup içerisinde Ģeker oranının fazla olması mikroorganizma üremesini engeller. 

Ancak önlem olarak içerisine koruyucu maddeler eklenir. 

 

Ġlaç sanayinde Ģekerin su içinde % 64 oranında çözünmesiyle oluĢan çözeltiye basit 

Ģurup denir. Basit Ģurup sıvağ olarak da kullanılır.  
 

Sıvağ (taĢıyıcı) etken maddenin hasta tarafından kolay alınabilmesi ve miktarını kolay 

ayarlayabilmesi için ilaç imalatında çözücü olarak da kullanılan kimyasal maddelerdir. 

Sıvağın fizyolojik bir etkisi olmamalıdır. Ayrıca preparatta koku ve lezzet düzenleyici olarak 

da rol oynar. Sıvağlara örnek olarak aromatik sular, gliserin ve parafin verilebilir. Sıvağ 

hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Yarı Katı Preparatlar modülünde bulabilirsiniz. 
 

ġuruplar sıcakta veya soğukta farklı yöntemlerle hazırlanır. Eğer sıcakta 

hazırlanıyorsa sıcaklığın 100 
o
C olması mikroorganizmaların ürememesi açısından 

önemlidir. Ancak daha yüksek sıcaklıklarda Ģurup içinde invert Ģeker (glukoz + fruktoz) 

oluĢur.  
 

C12H22O11 + H2O                        2 C6H12O6 

Sakaroz                                     Ġnvert Ģeker 
 

Bu reaksiyona inversiyon, bu değiĢime ise karamelizasyon denir. Ġnvert Ģekerin hem 

rengi koyudur hem de fermantasyona uğraması daha kolaydır. Bu nedenle Ģuruba koruyucu 

maddeler konulmalıdır. 

 

ġurubun fazla ısıtılmaması Ģartıyla sıcakta üretilmesi sterilizasyonu da sağlar. Ancak 

ısıtma sonucu Ģurubun pH‟ı düĢer ve ortam asidik (4,5-6,5) olur. ġurubun içindeki etken 

maddelerin bu pH değiĢiminden etkilenmemesine dikkat edilmelidir.  
 

Soğukta hazırlanan Ģuruplarda inversiyon olmaz  ancak hazırlandıktan 6 hafta sonra az 

da olsa Ģekerin inversiyonu görülür.  
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ġuruplar hazırlandıktan sonra süzülmelidir. Ayrıca renkli steril ĢiĢelerde korunmalıdır. 

 

Resim 1.2: ġurup 

 Ağız boĢluğuna uygulanan çözeltiler 
 

Ağız içi, boğaz ve diĢ etine uygulanmak üzere gargara ve kolutuvar olarak ikiye 

ayrılır. 
 

 Göz, kulak ve burna uygulanan çözeltiler 
 

Bu çözeltiler iki gruba ayrılır. Bunlar damlalar ve linimentlerdir. 
 

 Lavmanlar 
 

Rektal olarak kullanılan sulu ya da yağlı çözelti, süspansiyon ve emülsiyon Ģeklindeki 

sıvı ilaçlardır. 
 

 Spiritler 

 

Spiritler, bir ya da daha fazla maddenin alkollü veya su ile seyreltilmiĢ alkollü 

çözeltileridir. Belli bir oranda su içerir. Bazı spiritler koku verici, lezzet düzenleyici 

preparatlar olarak kullanılır. Bazılarının ise tedavi edici etkileri vardır. Spiritler ağzı sıkı 

kapalı, renkli kaplarda ve serin yerde saklanır. 
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Resim 1.3: Çözelti örnekleri 

 Yıkama (Ġrigasyon) çözeltileri 
 

Bu tip çözeltiler cerrahi operasyon sonrası yaralı dokuların yıkanmasında kullanılır. 
 

1.3. Çözeltilerde Kullanılan Çözücüler 
 

Ġlaç sanayinde çözücüler ve özelliklerinin bilinmesi çok önemlidir. Sıvı preparatlar 

üretilirken ilacın etken maddesinin yapısı ve ilacın uygulama alanına göre çözücü seçimi 

yapılmalıdır. Buna göre üretimde kullanılacak çözücüler: 

 

 Kimyasal yapı bakımından dayanıklı olmalıdır.  

 Ġlacın içerisinde bulunan etken ve yardımcı maddelerle kimyasal reaksiyon 

vermemelidir. Yani inert çözücü olmalıdır.  

 Alerji meydana getirmemeli ve toksik olmamalıdır.  

 Kesinlikle tahriĢ edici özellikte olmamalıdır. 

 

Bu amaçla en çok kullanılan çözücüler su ve çeĢitleri, alkol, yağ, ester ve eter yapılı 

maddelerdir. Ġlaç üretiminde kullanılan bu çözücüler genel olarak iki gruba ayrılır. 

 

1.3.1. Hidrofil Çözücüler 
 

Hidrofil çözücüler su ve su ile karıĢabilen çözücülerdir. Ġlaç imalatında kullanılan su, 

çeĢme suyu olarak algılanmamalıdır. Burada belirtilen su deiyonize veya damıtık sudur. 

Ayrıca farklı derecelerde seyreltilmiĢ etanol, aseton, gliserin, propilen glikol, izopropil alkol, 

Ģarap ve sirke örnek olarak verilebilir. Bu çözücüler yalnız veya birkaçının karıĢımı olarak 

kullanılabilir. ġurup ve damla üretiminde hidrofil çözücüler kullanılmaktadır. 
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1.3.2. Hidrofob Çözücüler 
 

Hidrofob çözücüler su ile karıĢmayan, kolay buharlaĢan çözücülerdir. Sıvı yağlar, eter, 

etiloleat, sıvı parafin ve aromatik hidrokarbonlar bu gruba örnek olarak verilebilir. 

 

1.4. Çözelti Hazırlamada Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 
 

Sıcaklık, çözücü ve çözünenin türü, basınç ve ortak iyon çözünürlüğe etki eden 

faktörlerdir. Bunlarla birlikte aĢağıda belirtilen faktörler de çözünürlüğü etkiler.  

 

1.4.1. Dielektrik Sabitinin Çözünürlüğe Etkisi  
 

Bir maddenin dielektrik sabitinin yüksek olması ortamda bulunan zıt yüklerin birbirini 

çekme kuvvetini azaltır. Dolayısıyla çekme kuvveti azaldığından çözünme kolaylaĢır. Suyun 

dielektrik sabiti 78,5 iken zeytinyağının dielektrik sabiti 3,1‟dir. NaCl tuzunun Na
+
 ve Cl

-
 

iyonları arasındaki çekim, su içindekine göre zeytinyağı içinde daha zayıftır. Tuzların bu 

Ģekilde su ve gliserin gibi çözücülerde fazla çözünmelerinin sebebi bu çözücülerin yüksek 

dielektrik sabitine sahip olmalarıdır. 

 

1.4.2. Dipol Moment 
 

Polar moleküller üzerinde zıt yönlenmiĢ (+) ve (-) kutuplardan dolayı bir dipol 

momente sahiptir. Bu nedenle su ve etilalkol gibi polar yapıdaki çözücüler polar maddeleri 

çözer ancak apolar maddeleri çözemez. 

 

1.4.3. pH’ın Çözünürlüğe Etkisi 
 

Birçok madde asit veya baz karakterdedir. Özellikle organik yapıdaki ilaçların çoğu ya 

zayıf asit ya da zayıf baz özelliktedir. Dolayısıyla suda çözünebilmeleri ortamın pH‟ına 

bağlıdır. Bu nedenle homojen bir çözeltinin pH‟ı değiĢtiğinde çözeltide çökme gözlenebilir. 

 

Bir preparatın homojen olması ve istenilen etkiyi göstermesi için en uygun pH 

aralığında çalıĢılması gerekir. 

 

1.5. Çözünme Hızına Etki Eden Faktörler 
 

Çözünme hızını etkileyen faktörlerden çözücü ve çözünenin cinsi, sıcaklık, temas 

yüzeyi, karıĢtırma ve çözünmüĢ madde miktarı daha önce açıklanmıĢtı. Burada ayrıca ilaç 

üretiminde önemli olan faktörlerden çözücünün viskozitesi ve yüzey etken maddelerin 

çözünme hızına etkisini göreceğiz. 

 

1.5.1. Çözücünün Viskozitesi 
 

Viskozite sıvının akmaya karĢı gösterdiği dirençle ilgili özelliğidir. Çözücünün 

viskozitesi arttıkça çözünme hızında azalma görülür. 
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1.5.2. Yüzey Etken Maddeler  
 

Hidrofil ve hidrofob gruplar içermeleri nedeniyle yüzey etken maddeler özellikle 

hidrofobik ilaçların çözünmelerini sağlamaktadır.  
 

1.6. Çözeltilerin Üretimi 
 

Çözeltilerle ilgili öğrendiklerimiz doğrultusunda, büyük miktardaki bir çözelti 

üretiminin aĢamalarını adım adım inceleyeceğiz. Ayrıca üretim esnasında yapılması gereken 

diğer iĢlemler de aĢağıda belirtilmektedir: 
 

 Ortam ve ekipmanın temizliği yapılır. 
 

Standart Operasyon Prosedürü (SOP)‟ne göre her ekipmanın temizliği yapılır. 

Ekipman temizliği, tankın içine belirli bir miktar su alınarak kaynatılması suretiyle yapılır. 

Ayrıca tankın dıĢ yüzeyi de yıkanarak temizlenir. 
 

Ġmalat öncesinde imalat odasının temizliği, oda temizlik SOP‟ye göre yapılır.  
 

Temizlik validasyonu kapsamında yapılan çalıĢmalarda ise her ürün için 6 ayda bir 

yıkama sonrası su numunesi Kalite Kontrol Laboratuvarına verilerek çalıĢılan ürünün aktif 

maddesi aranır. Ayrıca yılda en az bir kez her ürün için mikrobiyoloji laboratuvarına numune 

verilir. 
 

(Ekipman temizliği, üretilen ilacın etken maddesinin bir sonraki ilacın içinde 

bulunabilme ihtimalinden ve böyle bir durumun ilacı kullanana vereceği zararlı etkiden 

dolayı çok önemlidir.) 
 

 Tartım kısmından gelen ham madde imalat alanına alınır. 
 

Ġmalat alanında çalıĢılacak maddelerin haricinde hiçbir ürün, ham madde, kirli kap vb. 

bulundurulmamalıdır. Bunun amacı olası bir bulaĢmayı (kontaminasyonu) önlemektir. 

 

 Üretim tankına çözücü konulur.  

 Üretim tankına ilave edilecek ham madde gerekiyorsa ayrı bir yerde mikser 

karıĢtırıcılarda hazırlanır. 

 Üretim tankının karıĢtırıcısı çalıĢırken ham maddeler sırasıyla tanka ilave edilir. 

 

Her eklemeden sonra ham madde ile çözücü homojen olana kadar karıĢtırılır sonra diğer ham 

madde ilave edilir. 

 

 KarıĢım üzerine katkı maddeleri eklenerek karıĢtırılır. 

 KarıĢım prosedüre uygun olarak çözme, ısıtma, soğutma, karıĢtırma gibi  

iĢlemlerden geçer. 

 Çözücü ile gerekli hacme tamamlanır. 

 KarıĢım homojen hâle getirilir. 
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Agar, sodyum alginat, xanthan pum gibi çözücü içinde ĢiĢen ham maddelerin ürün 

içerisinde homojen olarak dağılmasını sağlamak için homojenizasyon  iĢlemi yapılır.  
 

Üretim tankı içindeki ürün, tankın alt kısmından, yüksek devirli bir pompa yardımıyla 

homojenizatöre çekilir.  
 

Homojenizatör içindeki kırıcılar yardımıyla çamurlaĢmıĢ kısımlar parçalanır ve tankın 

üst kısmından ürün içerisine homojen olarak dağılması sağlanmıĢ olur.  
 

Bu Ģekilde ürünün tamamı homojen hâle gelene kadar iĢleme devam edilir. 
 

 Üretim sonrasında, hazırlanan ürün filtre edilir. 
 

 Bu iĢlem için üretim talimatına göre ürüne uygun bir filtre seçilir ve filtre 

kovanına yerleĢtirilerek ürün filtre edilir. 

Kullanılan filtrenin değiĢtirilmesi her altı ayda bir veya süreye bakılmaksızın 27.000 

litrede bir yapılır.  
 

Her aĢamada olduğu gibi yapılan iĢlemler sırasıyla ve yapıldıktan hemen sonra saati 

belirtilerek dokümante edilmelidir. 
 

 Dolum aĢamasında ürün, tanklardan ya havayla ya da bir pompa vasıtasıyla 

dolum makinesine basılır. ġiĢe dolumu yapılan çözelti kutulara konulur ve 

paketlenerek depoya gönderilir. 
 

Üretim sırasında yapılan her iĢlem Ģarj dokümantasyonuna (protokol) “iĢlemin 

yapıldığı anda saati de belirtilerek” iĢlenmelidir. Burada belirtilen „Ģarj‟ın anlamı, prosesin 

bir kez baĢtan sona kadar uygulanarak istenilen miktarda ürünün elde edilmesidir.  
 

Bir Ģarjda üretilecek toplam ürün, kullanılacak etken madde, yardımcı madde ve 

çözücü miktarı Ģarj dokümanında belirtilmiĢtir. 
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ġekil 1.1: Üretim iĢlem basamakları 

Üretim yapılırken bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken konular, üretim aĢamalarının 

sağlıklı bir Ģekilde yürümesini sağlar. Ayrıca ürünün kalitesini artırır. AĢağıda gerekli bazı 

temel bilgiler belirtilmiĢtir. 
 

 Üretimde kullanılacak ekipmanın metalik yüzeyi ile çözeltinin etkileĢiminin en 

aza indirgenmiĢ olması gerekir. Eser miktarda bile olsa ilaçlara metal (demir, 

bakır, çinko vb.) iyonları ve tuzları bulaĢmamalıdır. Bu nedenle tüm iĢlemler 

için paslanmaz çelik, ürünün özelliğine göre cam kap veya emaye 

kullanılmalıdır. Sistemlerin bağlantıları, vidaları, transfer boruları çok özenle 

seçilmeli ve zaman içinde istenmeyen bir değiĢiklik olmaması için düzenli 

olarak kontrol edilmelidir. 
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 Üretimde sadece daha önce kalifiye edilmiĢ araç gereçler ve ekipmanlar 

kullanılmalıdır. 

 Her üretimden sonra uygun bir temizlik yapılmalıdır. ÇalıĢmalar esnasında kuru 

olması gereken malzeme ve aletler mutlaka kurutulmalı, gerekirse sterilize 

edilmelidir. 

 Kullanılacak maddeler daima ağzı kapalı kaplarda korunmalıdır. Böylece ürün 

ıĢıktan, havanın neminden ve oksijeninden korunmuĢ olur. 

 Üretimde kullanılan araç ve gereçlerden ürüne hiçbir Ģekilde yabancı madde 

bulaĢmamalıdır. Ayrıca ürünlerin bulunduğu kapların temizliğine, sarsılmadan 

taĢınmasına özen gösterilmelidir. Aksi hâlde taĢıma esnasında oluĢabilecek 

sızma, dökülme gibi bir durum bulaĢmaya neden olabilir. Ürüne dolaylı yoldan 

yabancı maddelerin karıĢmasına çapraz kontaminasyon denir. 

 Üretim alanında sadece o anda üretimde kullanılacak madde ve malzemeler 

bulunmalıdır. 

 Üretim esnasında kullanılacak maddelerin etiketi iyi kontrol edilmeli, bir baĢka 

madde ile karıĢtırılmamalıdır. 
 

Çözelti türü preparatların hazırlanmasında, tanklar, ısıtıcılar, değirmenler ve filtreler 

kullanılır.Üretim esnasında kullanılan araç gereç ve ekipmanların özellikleri;  
 

 ÇalıĢma koĢullarına,  

 Üretim süresine,  

 Üretim kapasitesine,  

 Elde edilecek ürünün özelliklerine etki eder. 
 

Çözeltilerin hazırlanmasında temel kural, preparatın homojen olarak hazırlanmıĢ 

olmasıdır. Bu nedenle büyük miktarda çözeltilerin hazırlanmasında uygun büyüklükte ve 

uygun karıĢtırma kapasitesinde tanklar kullanılır.  

 

ġekil 1.2: Üretim tankı genel hatları 
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Resim 1.4: Üretim tankı 

Seyreltik çözelti hazırlarken kullanılan maddeler çözücüye ilave edilerek homojen bir 

karıĢım elde edilinceye kadar karıĢtırma iĢlemi yapılır. DeriĢik çözeltilerin hazırlanmasında 

ise katı maddeleri çözmek için gerekirse ısıtma yapılır. 
 

Kullanılacak katı maddeler ve boyar maddeler karıĢıma katı hâlde değil, uygun bir 

çözücüde çözülerek ilave edilmelidir. Çözeltilerde su kullanılacaksa mikrobiyal üremenin en 

aza indirgenmesi için yüksek kalitede saf su kullanılmalıdır. 
 

Çözeltiler en az 3m gözenek çapı olan filtrelerden süzülmelidir. Bu iĢlem berrak 

çözelti elde etmek açısından çok önemlidir. Çözelti, içi boĢ silindir Ģeklindeki metal veya 

kâğıttan yapılmıĢ filtrelerden geçirilir. Tanecikler filtrenin üst yüzeyi veya iç kısmı 

tarafından tutulur. 
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a)Filtre kesiti 

  

b)Kademeli filtre 

ġekil 1.3: Filtre kesit çeĢitleri
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ġekil 1.4: Çözelti üretimi akım Ģeması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Tek fazlı sistemleri hazırlayınız. 

 

Kullanılacak araç gereçler: Hassas terazi, cam havan, mezür, erlen, spatül, iyot, 

potasyum iyodür, beher, bek, üç ayak, amyant tel, Ģurup hazırlama kazanı, fonksiyonlu 

karıĢtırıcı, süzgeç kâğıdı, baget, Ģeker, piset, huni, damıtık su, makas, saklana kabı, çözelti 

balonu,iyot, etil alkol, sodyum iyodür, pipet 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Lugol çözeltisi hazırlamak için 

 Hassas terazide 5  gram iyot tartınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uygun çalıĢınız.  

 Terazi ile tartım kuralına 

uyunuz. 

 Tartım iĢleminden sonra teraziyi 

ve çevresini temizleyiniz. 

 Hassas terazide 10 gram potasyum iyodür 

tartınız. 

 Kimyasalların ve diğer 

maddelerin tartım kurallarına 

uyunuz. 

 Kimyasal maddelerin cildinize 

temas etmemesine dikkat ediniz. 

 Bek alevi ile üçayak üzerinde 150 ml damıtık 

suyu beherde kaynatınız. 

 

 Düzeneği dikkatli kurunuz. 

 Güvenlik tedbirlerinizi alınız. 

 Suyu oda sıcaklığına kadar soğutunuz. 
 Soğutma sıcaklığına dikkat 

ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ġyot ve potasyum iyodürü cam havana alınız. 

 Cam havanın temiz ve kuru 

olmasına dikkat ediniz. 

 Kimyasal maddelerle çalıĢırken 

dikkatli olunuz. 

 KarıĢımı havanda ezerek homojen hâle getiriniz. 

 

 Havanın orta kısmında ve çok 

Ģiddetli olmayacak Ģekilde ezme 

yapınız. 

 Havandaki toz karıĢıma 50 ml damıtık su ilave 

ediniz. 

 

 Suyu karıĢıma yavaĢ ilave 

ediniz. 

 KarıĢımın çözünmesini sağlayınız. 

 

 KarıĢımın tamamının çözünme-

sini sağlayınız. 
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 Havandaki çözeltiyi 100 ml‟lik mezüre 

aktarınız. 

 

 ÇalıĢmalarınızı temiz ve dikkatli 

yapınız. 

 Damıtık su ile havanı yıkayınız ve mezüre 

aktarınız. 

 

 Suyu pisetle aktarınız. 

 Havanın çeperlerine yukarıdan 

azar azar su püskürterek 

temizleyiniz. 

 Çözeltinin hacmini damıtık su ile 100 ml‟ye 

tamamlayınız. 
 

 

 Hacim ölçümünde kurallara 

uyunuz. 
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Nane spiriti hazırlamak için 

 % 90‟lık 10 ml etil alkol çözeltisi hazırlamak 

için hesaplanan miktarda % 96‟lık etil alkolü 

mezürle ölçerek alınız.  

 Hesaplamanızı dikkatli yapınız ve 

öğretmeninize kontrol ettiriniz. 

 Alkol ĢiĢesinin kapağını açık 

bırakmayınız. 

 Etil alkolü 20 ml‟lik mezüre aktarınız. 

 

 Kimyasalların ve diğer 

maddelerle çalıĢırken dikkatli 

olunuz. 

 Hacim ölçme kurallarına uyunuz. 

 Üzerine erlen ile damıtık su ilave ederek 10 

ml‟ye tamamlayınız. 

 

 Hacim ölçme kurallarına uyunuz. 

 5 ml‟lik pipet alınız. 

 

 Kullanacağınız malzemelerin 

temiz olmasına dikkat ediniz. 

 Pisuvarı kuralına göre kullanınız. 
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 1 ml nane esansından 50 ml‟lik erlene aktarınız. 

 

 Hacim ölçme kurallarına uyunuz. 

 Dikkatli çalıĢınız. 

 HazırlanmıĢ etil alkolün bir kısmını nane 

esansının üzerine aktarınız. 

 

 Etil alkolü yavaĢ aktarınız. 

 AteĢle yanaĢmayınız. 

 Nane esansının etil alkolde çözünmesini 

karıĢtırarak sağlayınız. 

 

 KarıĢımın homojen olmasına 

dikkat ediniz. 

 Temiz ve dikkatli çalıĢınız. 
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 Etil alkol çözeltisinin kalan kısmını karıĢımın 

üzerine ilave ediniz.  

 

 Düzenli çalıĢınız. 

 Deney sırasında aldığınız 

notlardan faydalanınız. 

 Çözelti berrak değilse 1 g saf ve steril talk ile 

çözeltiyi çalkalayınız. 

 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

o Çözeltiyi karıĢtırırken dikkatli 

olunuz. 

 Süzme düzeneği kurunuz. 

 

 Düzenli çalıĢınız. 

 Süzgeç kâğıdını huniye 

yerleĢtirdikten sonra ıslatınız. 
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 Çözeltiyi süzgeç kâğıdında süzünüz. 

 

 Süzme iĢlemini yavaĢ ve dikkatli 

yapınız. 

Basit Ģurup hazırlamak için 

 64 g Ģekeri hassas terazide tartınız. 

 

 Terazi ile tartım kuralına uyunuz. 

 Tartım iĢleminden sonra teraziyi ve 

çevresini temizleyiniz. 

 ġekeri havana aktarınız. 

 

 ÇalıĢmalarınızı temiz ve dikkatli 

yapınız. 

 Cam havanın temiz ve kuru olmasına 

dikkat ediniz. 
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 ġekeri ezerek toz hâline getiririniz. 

 

 Ezme iĢlemini havanın orta kısmında ve 

çok Ģiddetli olmayacak Ģekilde yapınız. 

 Darası alınmıĢ 250 ml‟lik bir erlen alınız. 

 

 Erlenin temiz olmasına dikkat ediniz. 

 Toz hâline getirilmiĢ Ģekeri erlene 

aktarınız.  

 

 ÇalıĢmalarınızı temiz ve dikkatli 

yapınız. 
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 36 g damıtık su tartınız. 

 

 Tartı kabının darasını almayı 

unutmayınız. 

 Damıtık suyu Ģekerin üzerine ilave 

ediniz. 

 

 Suyu Ģekere yavaĢ ilave ediniz. 

 Erleni hafifçe ısıtarak içindeki Ģekeri 

çözünüz. 

 Çözeltiyi ısıtma düzeneğini kurarak bek 

alevinde ısıtınız. 

 Devamlı karıĢtırarak bir taĢım 

kaynatınız. 

 

 Çözeltiyi fazla kaynatmayınız. 
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 Çözeltiyi ılık hâle gelince tartıp eksik 

miktarı kaynar su ile 100 grama 

tamamlayınız. 

 

 Çözeltiyi oda sıcaklığında bekleterek 

soğutunuz. 

 Tartım iĢlemini kuralına uygun olarak 

yapınız. 

 Hacme tamamlama iĢlemini  terazi 

üzerinde dikkatlice yapınız.   

 Çözeltiyi süzgeç kâğıdından süzünüz. 

 

 Süzgeç kâğıdını huniye iyice yerleĢtiriniz 

ve kâğıdı ıslatınız. 

 Süzüntüyü saklama kabına aktarınız. 

 

 Saklama kabının kuru olmasına dikkat 

ediniz. 
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Ġyot tentürü (tentürdiyot) hazırlamak için 

 2  g iyot katısını tartınız. 

 

 Tartım iĢlemini kuralına uygun olarak 

yapınız. 

 2,5  g sodyum iyodürü tartınız.  

 

 Tartım iĢleminden sonra teraziyi ve 

çevresini temizleyiniz. 

 100 mililitrelik çözelti balonunda % 

50‟lik 100 ml etilalkol çözeltisi 

hazırlayınız.  

 

 Hesaplamanızı dikkatli yapınız ve 

öğretmeninize kontrol ettiriniz. 

 Kullandığınız araç gereçlerin temizliğine 

dikkat ediniz. 
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 Cam havanda iyot ve sodyum iyodürü 

iyice ezerek karıĢtırınız. 

 

 KarıĢımı tamamen toz hâline getiriniz. 

 KarıĢımı, alkolün bir kısmı ile havanda 

çözünüz. 

 

 Çözme iĢleminde havan elini kullanınız. 

 Çözeltiyi 100 ml‟lik mezüre alınız. 

 

 Dikkatli ve titiz çalıĢınız. 
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 Alkolle, çözelti hacmini 100 ml‟ye 

tamamlayınız. 

 

 Hacim tamamlama iĢleminde çözeltinin 

renkli olduğunu unutmayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Laboratuvar önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?   

3. Hassas terazide 5 g iyot ve 10 g potasyum iyodürü tarttınız mı?   

4. Bek alevinde 150 ml damıtık suyu beherde kaynatıp sonra oda 

sıcaklığında soğuttunuz mu? 
  

5. Ġyot ve potasyum iyodürü cam havana aldınız mı?   

6. KarıĢımı havanda ezerek homojen hâle getirdiniz mi?   

7. Havandaki toz karıĢıma 50 ml damıtık su ilave edip karıĢımın 

çözünmesini sağladınız mı?   

8. Havandaki çözeltiyi 100 ml‟lik mezüre aktardınız mı?   

9. Damıtık su ile havanı yıkadınız ve mezüre aktardınız mı?   

10. Çözeltinin hacmini damıtık su ile 100 ml‟ye tamamladınız mı?   

11. Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?   

12. % 90‟lık 10 ml etil alkol çözeltisi hazırladınız mı?   

13. Nane esansının etil alkolde çözünmesini karıĢtırarak sağladınız mı?   

14. Etil alkol çözeltisinin kalan kısmını karıĢımın üzerine ilave ettiniz 

mi?   

15. Çözelti berrak değilse 1  g saf ve steril talk ile çözeltiyi çalkaladınız 

mı? 
  

16. Çözeltiyi süzgeç kâğıdında süzdünüz mü?   

17. 64  g Ģekeri hassas terazide tarttınız mı?   

18. ġekeri havana aktarıp ezerek toz hâline getirdiniz mi?   

19. Toz hâline getirilmiĢ Ģekeri 250 ml‟lik erlene aktardınız mı?   

20. 36  g damıtık suyu tarttınız mı?   

21. Damıtık suyu Ģekerin üzerine ilave edip ısıtarak içindeki Ģekeri 

çözdünüz mü? 
  

22. Devamlı karıĢtırarak bir taĢım kaynattınız mı?   

23. Çözelti ılık hâle gelince tartıp eksik miktarı kaynar su ile 100 grama 

tamamladınız mı?    

24. Çözeltiyi süzgeç kâğıdından süzdünüz mü?   

25. Süzüntüyü saklama kabına aktardınız mı?   

26. 2 g iyot ve 2,5 g sodyum iyodürü tarttınız mı?   
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27. % 50‟lik 100 ml etilalkol çözeltisi hazırladınız mı?   

28. Cam havanda iyot ve sodyum iyodürü iyice ezerek karıĢtırdınız mı?   

29. KarıĢımı, alkolün bir kısmı ile havanda çözdünüz mü?   

30. Alkolle, çözelti hacmini 100 ml‟ye tamamladınız mı?   

31. Malzemeleri temizlediniz mi?   

32. Sonuçları rapor hâline getirdiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Ġlaç endüstrisinde çözeltilerin tercih edilme sebebi aĢağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Vücutta emilimleri kolaydır. 

B) Özellikle çocukların kullanımına daha uygundur. 

C) Her kullanımda doğru miktarda alınabilir. 

D) Üretimi kolay ve ucuzdur. 
 

2. Çözünen maddeye kimyasal etki yapmayan çözücü türü aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Polar çözücü 

B) Apolar çözücü 

C) Sıvağ 

D) Ġnert çözücü 
 

3. ġekerin su içinde % 64 oranında çözünmesiyle oluĢan çözelti aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Limonata 

B) Basit Ģurup 

C) Aromatik su 

D) Eliksir 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

4. (…) 1  g katının veya sıvının çözünebileceği çözücünün mililitre sayısına kısım denir. 

5. (…) ġurup içerisinde Ģeker oranının fazla olması mikroorganizmaların üremesini 

engeller. 

6. (…) Üretim tankında hava ve su giriĢleri bulunmaz. 

7. (…) Üretim alanında sadece o an üretimde kullanılacak madde ve malzemeler 

bulundurulmalıdır. 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

6. BileĢiminde çözünmüĢ hâlde birden fazla madde içeren çözeltilere ………………. 

çözelti denir. 

7. Berrak çözelti elde etmek için çözeltiyi gözenek çapı çok küçük bir…………….. ile 

süzmek gerekir. 

8. Su ile karıĢmayan ve kolay buharlaĢan, sıvı yağ veya eter gibi çözücülere …………… 

çözücüler denir. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak iki fazlı  sıvı preparatları 

hazırlayabileceksiniz. 
 

 

 
 

 Ġki fazlı sistem olarak gördüğünüz sıvılar nelerdir? Nerelerde kullanılır? 

 Ġki fazlı sistemleri tek fazlı sistemlerden ayıran özellik nedir? 

 KarıĢımlar neden iki fazlı görünümde olur? 

 

2. ĠKĠ FAZLI SĠSTEMLER 
 

2.1. Emülsiyon 
 

Emülsiyon, karıĢmayan iki sıvının birbiri içinde dağılmasıyla oluĢan heterojen 

sistemlerdir. 

 

2.1.1. Emülsiyon ve Emülgatör 
 

KarıĢmayan iki sıvının birbiri içinde dağılmasıyla oluĢan heterojen sistemlere 

emülsiyon denir. Sıvılardan dağılan damlacıklar karıĢımın iç fazını, dağılan damlacıkları 

içeren faz ise dıĢ fazı oluĢturur. Ġç fazı oluĢturan damlacıklara “globül” adı verilir. 

DıĢ Faz (Sürekli Faz)

Ġç Faz (Dağılan Faz)

 

ġekil 2.1: Emülsiyon fazları 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Emülsiyon hazırlanmasında emülsiyonu oluĢturan yağ ve su fazları iki Ģekilde dağılım 

gösterir:  

 

 Su iç fazı, yağ dıĢ fazı oluĢturuyorsa su/yağ ( s/y: yağ içinde su) 

 Yağ iç fazı, su dıĢ fazı oluĢturuyorsa yağ/su ( y/s: su içinde yağ) Ģeklinde ifade 

edilir. 

Su

Yağ

S/Y

Yağ

Su

Y/S  

ġekil 2.2: Fazlarına göre emülsiyon tipleri 

Ġlaç sanayinde emülsiyon temel olarak üç fazdan oluĢur:  
 

 Ġç faz 

 Emülsiyon oluĢturucu (emülgatör) 

 DıĢ faz 
 

Birbirine karıĢmayan iki sıvı faz arasında homojen dağılımı sağlayan maddelere 

emülgatör denir. Emülgatörlerde hidrofil ve lipofil olmak üzere iki kısım vardır. 

Lipofil Hidrofil

Yağ Su

 

ġekil 2.3: Emülgatör 
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Hidrofil: Suyu seven, suda çözünen, 

Hidrofob: Suyu sevmeyen, suda çözünmeyen, 

Lipofil : Yağı seven, yağda çözünen, 

Liyofob : Yağı sevmeyen, yağda çözünemeyen anlamına gelir. 
 

Emülgatörler ilave edildikleri ortamın yüzey gerilimini düĢürdükleri için “yüzey etken 

maddeler” olarak da bilinir. Emülgatör, bir emülsiyonun tipini, yani y/s veya s/y Ģeklinde 

oluĢunu belirler. En iyi çözündüğü faz sistemin dıĢ fazıdır. 
 

Emülgatörlerin taĢıması gereken bazı özellikler Ģunlardır: 
 

 Yüzey etken olmalı ve yüzey gerilimini düĢürmelidir. 

 Ortamda dağılmıĢ olan damlacıklar etrafına yayılmalı, ara yüzeyde film tabakası 

oluĢturmalı ve damlacıkların tekrar bir araya gelmesini engellemelidir. 

 Suyu seven polar ve yağı seven apolar ucu olmalıdır.  

 Emülsiyonun viskozitesini artırmalıdır.  

 DüĢük deriĢimlerde bile emülsiyon oluĢturucu etkisi olmalıdır. 
 

Ayrıca emülsiyonlar hidrofil ve lipofil grupların özelliğine göre ısıtıcı, dağıtıcı, çözücü 

gibi özellikler de gösterir. 
 

2.1.2. Emülsiyonlarda Aranan Özellikler 
 

 Emülsiyonu oluĢturan iki faz birbirinden ayrılmamalıdır. 

 Emülsiyon içinde bulunan yağ acımamalıdır. 

 Ġçerisinde küf ve mikroorganizma ürememelidir. 
 

2.1.3. Emülsiyon OluĢumu 
 

Birbirine karıĢmayan iki sıvı, çalkalandığı zaman her iki fazda da damlalar oluĢur. 

Çalkalama tamamlandıktan bir süre sonra damlalar bir araya gelerek tekrar ayrı iki faz 

oluĢturur. 

 

Resim 2.1: Emülsiyon çalkalanmadan önce  
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Resim 2.2: Emülsiyon çalkalandıktan sonra 

Sıvıların birbiri içinde homojen bir Ģekilde dağılması ve damlaların iç fazda uzun süre 

kalması için sisteme emülgatör (yüzey etken madde) eklenir. Böylece sıvılar arasındaki 

yüzey gerilimi de azalmıĢ olur. Homojen görünüm sağlanır. Bu görünüm uzun süre 

kaldığında oluĢan emülsiyonun dayanıklılığı da artmıĢ olur. 
 

Eklenen emülgatör emülsiyonu oluĢturan hidrofil ve hidrofob fazlar arasında düzgün 

bir Ģekilde dağılır. Bu dağılım iç fazın damlacıkları çevresinde gerçekleĢerek iç faz 

damlacıklarının bir araya gelmesini engeller. Böylece emülsiyon içinde homojen bir dağılım 

sağlanır. 

Yağ

Su

S/Y

Yağ

Su

Y/S

 

ġekil 2.4: Bir emülsiyonda emülgatörün konumu 

2.1.4. Emülsiyon BileĢenleri 
 

Bir emülsiyon içeriğinde yağ fazı, su fazı ve emülgatör (emülsiyon oluĢturucu) 

bulunduğu daha önce belirtilmiĢti. Ayrıca kullanım amacına uygun olarak antimikrobiyal, 

antioksidan, koku veren madde, tatlandırıcı ve etken madde içerir. 
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Emülsiyon içerisinde yer alan karbonhidrat, protein ve sterol gibi maddeler 

mikroorganizmaların üremesine neden olur. Mikroorganizmaların üremesi sonucu 

emülsiyonun kokusu ve rengi bozulabilir ve kıvamında değiĢiklik gözlenebilir. Yani 

emülsiyon kararsız hâle gelebilir. Bu durumu önlemek amacıyla emülsiyon içeriğine 

antimikrobiyal maddeler eklenir. 
 

Emülsiyon içerisinde % 20‟den fazla etil alkol, % 67 Ģeker, % 10‟dan fazla pololidler 

ve % 40-50 gliserin veya sorbitol bulunması durumunda, emülsiyon sistemi kendi kendini 

korur ve ek bir koruyucu maddeye gerek kalmaz. 
 

Emülsiyonlarda bulunan doymuĢ yağ molekülleri ve doymamıĢ hidrokarbonlar 

kolaylıkla oksidasyona uğrayabilir. Oksidasyon emülsiyondaki yağın acımasına ve 

emülsiyonun bozulmasına neden olur. Bunu engellemek için emülsiyon bileĢimine 

antioksidan maddeler eklenir. 
 

2.1.5. Emülsiyonların Kullanım Alanları 
 

Emülsiyonlar, çözeltilere göre etken maddenin kimyasal kararlılığını (stabilitesini) 

daha iyi koruyan, tadı ve kokusu kötü olan maddelerin kullanımında kolaylık sağlayan 

sistemlerdir. Ayrıca emülsiyonlar kanser tedavisinde, yapay kan verilmesinde, tanı amacıyla 

görüntülemede vb. birçok nedenden dolayı önemli bir yere sahiptir. 
 

Kozmetik amaçlı kullanılan krem, losyon ve merhemlerin çoğu emülsiyon 

yapısındadır. Bunun dıĢında tarım ve gıda endüstrisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. 
 

2.1.6. Emülsiyonların HazırlanıĢ Yöntemleri 
 

Emülsiyonların içeriğine, ürün miktarına ve çeĢidine göre farklı hazırlanıĢ yöntemleri 

vardır. Küçük çapta emülsiyon hazırlamada baĢlıca üç yöntem uygulanır. Her üç yöntemde 

de önce çekirdek (primer) emülsiyon oluĢturulur. Çekirdek emülsiyon için yağ, su ve zamk 

belirli oranlarda karıĢtırılır. Bu üç yöntem aĢağıda açıklanmıĢtır. 
 

2.1.6.1. Kuru Zamk Yöntemi 
 

Bu yöntemde emülgatör çözünmediği faza serpiĢtirilerek eklenir. Homojen oluncaya  

kadar hızlı bir Ģekilde karıĢtırılır. Çekirdek emülsiyon için gerekli su ilave edilerek aynı 

yönde sürekli karıĢtırılır. Çekirdek emülsiyon oluĢunca karakteristik Ģakırtı sesi duyulur. 

OluĢan çekirdek emülsiyona dıĢ faz durumunda olan sulu faz azar azar ilave edilerek 

emülsiyon istenilen miktara tamamlanır. Bu yöntem y/s tipi emülsiyon hazırlamada 

uygulanır. 
 

2.1.6.2. YaĢ Zamk Yöntemi 
 

Kullanılacak emülgatör, çözündüğü faza (dıĢ faz) eklenir ve eritilir. Üzerine diğer faz 

(iç faz) eklenerek çekirdek emülsiyon oluĢturulur. Daha sonra dıĢ fazın geri kalan kısmı 

eklenerek emülsiyon istenilen miktara tamamlanır. Bu yöntemle hem y/s hem de s/y tipi 

emülsiyon hazırlanabilir. 
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2.1.6.4. ġiĢe Yöntemi 

 

Bu yöntem uçucu yağ içeren emülsiyonların hazırlanması için uygulanır. Bunun için 

yağlı faz ĢiĢe içine konur, içine Arap Zamkı ilave edilerek iyice çalkalanır. Üzerine dıĢ faz 

olan su eklenerek çalkalanır. Böylece çekirdek  emülsiyon elde edilir, sonra kalan dıĢ faz ile 

istenilen miktara tamamlanır. 

 

Ġlaç sanayinde büyük miktarda emülsiyonların üretiminde iç ve dıĢ fazlar 70-72 
o
C‟de 

ısıtılır. Ġki faz daima ayrı karıĢımlar olarak hazırlanır. Her iki karıĢım da filtre edilir. 

Genellikle iç faz dıĢ faz üzerine yavaĢ yavaĢ ve karıĢtırılarak ilave edilir. KarıĢtırma iĢlemi 

emülsiyon soğuyuncaya kadar devam eder. 

 

KarıĢtırma için yüksek devirli bir karıĢtırıcı kullanılır. Bu tip karıĢtırıcılarda çok 

miktarda emülsiyon hazırlanabilir. KarıĢtırıcıların kullanılması sırasında sıcaklık artıĢı 

görülebilir. Bu nedenle karıĢtırıcılarda soğutma sisteminin de bulunması gerekir. Ancak bu 

ekipmanla ince bir dispersiyon yapmak mümkün değildir. Dispersiyon, iç fazın dıĢ faz içinde 

homojen olarak dağılmasıdır. 

 

Resim 2.3: Emülsiyon karıĢtırıcı 
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KarıĢtırma Ģiddeti ve karıĢtırma süresi özellikle emülsiyonların damlacık büyüklüğüne 

etki eder. Bunun dıĢında damlacık büyüklüğü emülgatörün tipine, fazın hacmine ve fazların 

ilave edilme hızına bağlıdır. 

 

Bir sıvıyı baĢka bir sıvı içinde, çok sayıda damlacıklara bölerek emülsiyon hazırlanır. 

KarıĢtırıcıda hazırlanmıĢ olan emülsiyonun damlacıklarını küçültüp ince bir dispersiyon 

oluĢturmak için emülsiyon homojenize edilir. Bu iĢlem için homojenizatör kullanılır. 

Homojenizatör, emülsiyonu çok küçük bir açıklıktan yüksek basınçla geçiren alettir. 
 

 

  

Resim 2.4: Homojenizatör Resim 2.5: Vakumlu homojenizatör 

Ġyi bir emülsiyon üretimi için ayrıca kolloid değirmenleri ve ultrasonik aletler de 

kullanılabilir. 

 

2.1.7. Emülsiyon Kontrolü 
 

Emülsiyonlar genellikle fiziksel olarak dayanıksızdır. Dayanıklı bir emülsiyonda;  

 

 DağılmıĢ olan fazda hiçbir ayrılma görülmemeli,  

 Kolaylıkla akabilmeli, 

 Az bir çalkalamada tekrar dayanıklı görünümüne gelmelidir.  

 

Emülsiyonun bekletilmesi sırasında bazı sorunlarla karĢılaĢılabilir. Bunlar aĢağıda 

açıklanmıĢtır: 

 

 KremalaĢma: DıĢ faz iç fazdan daha yoğunken (y/s emülsiyonu) damlacıkların 

üste toplanmasıdır. KremalaĢma sonrasında emülsiyon çalkalandığında tekrar 

eski görünümünü alır. 

 Flokülasyon: Ġç faz damlacıklarının geri dönüĢümlü olarak bir araya 

gelmesidir. Bu durum kremalaĢma esnasında, öncesinde ve sonrasında 

gerçekleĢebilir. 

 Koalesans: Emülsiyon damlacıklarının birleĢerek büyük damlalar 

oluĢturmasıdır. 



 

 40 

 Faz ayrılması: Damlacıkların kremalaĢma ve koalesansa göre daha fazla 

miktarının birleĢmesiyle oluĢur. Çalkalama sonrasında emülsiyon tekrar eski 

hâlini almaz. 

 Faz dönüĢümü: Bir emülsiyonun s/y tipinden y/s tipine dönüĢmesi veya bu 

olayın tersine denir. Bu durum emülsiyon hazırlanırken her iki fazın 

karıĢtırılması, ısıtılması veya soğutulması sırasında görülebilir. 

Emülsiyon

Flokülasyon KremalaĢma

Koalesans Faz AyrıĢması  

ġekil 2.5: Emülsiyonların sabitliğini yitirmesi 

Emülsiyonların kararlılığı üç yöntemle kontrol edilir.  
 

 Isıtma 

 Çalkalama 

 Dondurma ve çözme 
 

Bu yöntemlerden -20 
o
C ve 25 

o
C arasında saatte bir kez yapılan  dondurma-çözme 

iĢleminin tekrarlanarak uygulanması en güvenilir olanıdır.  
 

2.2. Süspansiyon 
 

Süspansiyon katı maddenin sıvı fazda heterojen olarak dağılması ile oluĢan 

sistemlerdir. 
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2.2.1. Süspansiyon ve Özellikleri 
 

Süspansiyon katı maddenin sıvı fazda heterojen olarak dağılması ile oluĢan sistemlere 

süspansiyon denir. Ġlaçlarda ince toz hâline getirilmiĢ ve çözücüde çözünmeyen katı bir 

maddenin sıvı bir ortamda heterojen dağılımıdır. DıĢ faz (devamlı faz, sürekli faz) sıvı veya 

bir yarı katıdır. Ġç faz (dağılan faz) ise dıĢ fazda çözünmeyen katı taneciklerden oluĢur.  

 

Süspansiyonlar yağlı veya sulu bir ortamda katı maddenin dağıtıldığı sıvı ilaçlar 

olabileceği gibi kullanılacağı zaman sıvı bir madde ile karıĢtırılmak üzere hazırlanan toz 

karıĢımları hâlinde de bulunabilir. 

 

Ġlaçların süspansiyon Ģeklinde hazırlanmasının nedenleri Ģunlardır: 

 

 Hiçbir çözücüde çözünmeyen toz maddelerin uygun miktarda sıvı içerisine 

alınarak kullanılması sağlanır. 

 Yutma kolaylığı sağladığı için katı ilaç Ģekillerine  göre tercih edilir. 

 Etken madde çözünmemiĢ durumda olduğu için daha dayanıklıdır. 

 Kötü tatlar süspansiyon hazırlanırken maskelenebilir. 

 Çözelti içinde kimyasal olarak dayanıksız olan bazı etken maddelerin 

süspansiyonu hazırlanarak kimyasal dayanıklılıkları artırılabilir. 

 Sulandırılmak üzere kuru toz Ģeklinde hazırlanan preparatlar, kimyasal yönden 

uzun süre dayanıklı olarak saklanabilir. 

 

Süspansiyonların yukarıda belirtilen olumlu yönleri yanında fiziksel açıdan dayanıksız 

olması yani zamanla çökme yapması en olumsuz yönüdür. Bir süspansiyonun saklama ve 

kullanılması süresince çökme yapmaması istenir. Ancak bu durum pratik olarak olanaksızdır. 

Çok iyi hazırlanmıĢ bir süspansiyon bile zamanla az da olsa çökme yapar. 

 

Ġyi formüle edilmiĢ ve buna göre hazırlanmıĢ bir süspansiyonda Ģu özellikler 

bulunmalıdır: 

 

 Katı partiküller küçük ve homojen Ģekilli olmalıdır. 

 Dağılan fazın çökme hızı yavaĢ olmalıdır. 

 Raf ömrü boyunca fiziksel ve kimyasal olarak dayanıklı olmalıdır. 

 Çöken partiküller sert bir kek özelliği göstermemelidir. 

 Çalkalama ile kolayca dağılabilmeli ve süspansiyon tekrar homojen 

görünümünü almalıdır. 

 Herhangi bir mikrobiyolojik üreme olmamalıdır. 

 Kullanım Ģekline uygun viskozitede olmalıdır. 

 Güzel koku, tat ve renge sahip olmalıdır. 
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2.2.2. Süspansiyonların Formülasyonu 
 

Ġlaç olarak kullanılacak bir süspansiyon içerisinde etken madde ve yardımcı maddeler 

vardır. Etken madde tedavi edici özelliğe sahipken yardımcı maddeler ise ilacın 

dayanıklılığını, kullanım Ģeklini, fiziksel özelliğini vb. belirler. Ayrıca üretim ve ürün 

kontrolü yapılırken bazı fiziksel ve kimyasal olaylarla karĢılaĢılır. Üretimi etkileyebilecek bu 

olayların neler olduğu bilinmelidir. Ġyi bir üretim için kullanılan madde, malzeme ve 

ekipmanın tanınması önemlidir.   

 

Fiziksel ve kimyasal yönden dayanıklı bir süspansiyon hazırlanabilmek için etken 

madde ile birlikte kullanılması gereken maddeler vardır.  
 

 TaĢıyıcı faz (dispersiyon ortamı): Süspansiyonlarda taĢıyıcı faz olarak 

genellikle su kullanılır. Bunun dıĢında kullanılma amacına göre alkol, gliserin, 

bitkisel yağlar ve sorbitol kullanılabilir. 

 Yapılı taĢıyıcılar veya viskozite artırıcı maddeler: Viskoziteyi artırmak ve 

çökmeyi yavaĢlatmak amacıyla kullanılır. Seliloz türevleri, doğal zamklar, agar-

agar ve niĢasta bunlara örnek verilebilir. 

 Yüzey etken maddeler: Birbiriyle zor karıĢan katı faz ve taĢıyıcı fazın kolay 

karıĢmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Islatıcı yardımcılar olarak da bilinir. 

 Flokülasyon maddeleri: Flokülasyon, partiküllerin zayıf bağlarla birbirine 

bağlanıp “flok” adı verilen kümelerin oluĢmasıdır. Süspansiyon içeriğine 

eklenen flokülasyon maddeleri partiküllerin gevĢek olarak topaklar hâlinde 

bağlanmasını sağlar. 

 Tomponlar ve pH ayarlayıcı maddeler: Süspansiyonlar geniĢ bir pH 

aralığında dayanıklı olmalıdır. Ancak kararlılık açısından en uygun pH 

değerinin saptanması gerekir. pH‟ı ayarlamak için sitrik asit ve amonyak gibi 

maddeler kullanılır. 

 Koruyucular: Süspansiyonda bulunan yardımcı maddelerin mikrobiyolojik 

üremeye karĢı hassas olmalarından dolayı üremeyi engellemek amacıyla 

kullanılır. 

 Tatlandırıcılar: Süspansiyonda oluĢabilecek kötü kokuları ortadan kaldırmak 

amacıyla doğal ve yapay tatlandırıcılar kullanılır. Bunlar sorbitol, basit Ģurup, 

aspartam vb. olabilir. 

 Koku verici maddeler: Kullanımı kolaylaĢtırmak amacıyla etken maddenin 

özelliğine göre çeĢitli meyve kokuları ve nane kokusu kullanılır. 

 Renk vericiler: Süspansiyonun görünümünün daha cazip olması amacıyla 

çeĢitli renklendiriciler kullanılır. 
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Fiziksel ve kimyasal olarak kararlı bir süspansiyon formülasyonu hazırlanırken dikkat 

edilmesi gereken bazı faktörler aĢağıda açıklanmıĢtır: 

 

 Islatma: Partiküllerin taĢıyıcı faz (dıĢ faz) ile ıslatılması iĢlemidir. Islatmanın 

amacı partikül etrafındaki havanın yerini bir sıvının almasını sağlamaktır. 

Böylece toz hâlindeki partiküllerin süspansiyon hazırlanırken dağılma ortamının 

üzerinde yüzmesi engellenmiĢ olur. 

 Viskozite: Süspansiyonun viskozitesi arttıkça çökme hızı düĢer ve 

süspansiyonun fiziksel kararlılığı artar. 

 Flokülasyon-deflokülasyon: Flokülasyonda, partiküller hızlı çöker ve 

aralarında boĢluklar kalır. Bu nedenle çökelti hacmi büyüktür. Çökelti 

çalkalama ile yeniden dağılabilir. Çökelti üzerindeki sıvı berraktır. Floküle 

süspansiyon istenilen bir preparat Ģeklidir. Deflokülasyonda ise partiküller 

çöker ve bunların arasına küçük partiküller de yerleĢerek “kek” adı verilen sıkı 

yerleĢmiĢ çökelti oluĢur. Çökme yavaĢ gerçekleĢir ve çökelti hacmi küçüktür. 

Çalkalanma ile yeniden dağılması çok güçtür. Çökelti üstündeki sıvı ise 

bulanıktır. 

 

ġekil 2.6: Defloküle ve floküle süspansiyon görüntüsü  

 Formülasyon yöntemleri: Süspansiyon formülasyonu için üç ayrı yöntem 

kullanılır. 

 

Yapıcı taĢıyıcılar içinde deflokülasyon 

Kontrollü flokülasyon 

Yapılı taĢıyıcılar içinde floküle partiküller 
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ġekil 2.7: Süspansiyon formülsyonlarının hazırlanması 

Bu üç yöntemden en iyi kararlılığı üçüncü yöntem göstermektedir. Bu yönteme göre 

formülasyon aĢamaları;  
 

 Etken madde partiküllerinin yüzey etken madde ile dispersiyon ortamında 

dağıtılması, 

 Kontrollü flokülasyonun sağlaması için flokülasyon maddesinin ilavesi, 

 Floküle partiküllerin asılı kalması için yapılı taĢıyıcı madde ilavesi, 

 Dağılmayı kolaylaĢtırmak için su ilavesi, 

 Formülasyondaki diğer yardımcı maddelerin (tatlandırıcı, koruyucu) suda 

çözülerek süspansiyona ilave edilmesi, 

 Süspansiyonun homojen olması için karıĢtırılması ve kolloid değirmeninden 

geçirilmesi, 

 Süspansiyonun havasının alınmasıdır. 
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2.2.3. Süspansiyonları Değerlendirme Ölçütleri 
 

Süspansiyonların kararlılığı, son ürünün test edilmesi ile kontrol edilir. Bu testler 

normal bekleme koĢullarında veya yüksek sıcaklık, ıĢık ve nem gibi abartılmıĢ ortamlarda 

yapılır. Kararlılık fiziksel ve kimyasal olarak değerlendirilmelidir. 
 

Süspansiyonlarda katı partiküller çözeltilere göre kimyasal bozunmaya daha az uğrar. 

Ancak çözünme olursa ilaç bozunur. Sıcaklık çözünürlüğü etkileyeceğinden kararlılığı da 

etkiler. 
 

Viskozite artırıcı maddeler ve koruyucu maddeler kimyasal bozunmaya uğrayarak 

aktifliklerini yitirebilir. Beklenmeyen pH değiĢimleri de koruyucu maddelerin etkisini 

azaltır. 
 

Süspansiyonların fiziksel kararlılığının değerlendirilmesinde kullanılan baĢlıca 

ölçütler Ģunlardır: 
 

 Çökme hızı  

 Çökme hacmi 

 Partikül büyüklüğü 

 Flokülasyon derecesi 

 Yeniden dağılabilirlik 
 

Bu değerlendirmeler içinde en çok kullanılanlardan çökme hacmi ve flokülasyon 

derecesi testlerinin nasıl yapıldığı aĢağıda açıklanmıĢtır:  
 

Çökme hacmi (F): Çökme hacmi, süspansiyonun son çökelti hacminin (Vu) baĢlangıç 

hacmine (Vo) oranıdır. 
 

F= Vu/ Vo     formülü ile hesaplanır. Buna göre; 
 

Vu< Vo  ise F<1 olacaktır. Çökelti hacmi baĢlangıç hacminden küçüktür. Yani çökme 

olmuĢtur. 
 

Vu>Vo  ise F>1 olacaktır. Çökelti hacmi baĢlangıç hacminden büyüktür. Çünkü 

flokülasyon örgüsü gevĢek ve tüy gibidir.  
 

Vu=Vo ise F=1 olacaktır. Çökelti hacmi ile baĢlangıç hacmi eĢittir. Flokülasyon 

dengesi vardır. Bu, değerlendirme için ideal durumdur. 
 

Flokülasyon derecesi: Floküle süspansiyonların çökme hacminin defloküle 

süspansiyonların çökme hacmine oranıdır. 

      Floküle süspansiyonun çökme hacmi          Ffloküle 

 
      Defloküle süspansiyonun çökme hacmi      Fdefloküle 

 

Teorik olarak en düĢük “1” değerini alabilir. Daha yüksek değerler alması 

süspansiyonun ideale yaklaĢtığını gösterir. Bu değerin yüksek olması istenilen bir durumdur. 
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Örneğin, flokülasyon derecesinin 5 olması, floküle süspansiyon hacminin defloküle 

süspansiyon hacminden 5 kat daha büyük demektir. 

20

100
120

 

                                                  

ġekil 2.8: Defloküle ve floküle süspansiyonlarda çökme hacmi ve flokülasyon dereceleri 

2.2.4. Süspansiyon Üretimi 
 

Laboratuvarda büyük ölçekte süspansiyon hazırlamak için homojenizatör ve 

karıĢtırıcılar, endüstriyel ölçekte ise bilyeli değirmenler ve kolloid değirmenleri kullanılır. 

 

Kolloid değirmenleri ile toz direkt olarak öğütülebileceği gibi süspansiyon sıvağı 

içerisinde de bulunabilir. Kolloid değirmeni iki ana kısımdan oluĢur. Bunlar stator ve 

rotordur. Rotor konik Ģeklinde döner kısım, stator ise rotorun altında bulunan yataktır. Rotor 

yüksek bir hızla döner ve stator ve rotor arasında toz taneleri öğütülür. 

 

Resim 2.6: Kolloid değirmeni 
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ġekil 2.9: Kolloid değirmeni 

Ġstenilen büyüklüğe getirilen aktif madde sıvı ortamla karıĢtırılarak homojen hâle 

getirilir. Yardımcı maddeler de uygun Ģekilde üzerine eklenerek çözücüsü ile yeterli hacme 

tamamlanır. 
 

Emülsiyon üretiminde olduğu gibi süspansiyon üretiminde de basınca ve vakuma 

dayanıklı, kilitlenebilir kapaklı, karıĢtırıcısı bulunan üretim kazanları kullanılır. 
 

2.2.5. Uygulama Yollarına Göre Süspansiyonlar 
 

Süspansiyonların en uygun kullanım yolları oral, topikal, parenteral ve oftalmik 

süspansiyonlar Ģeklindedir. 
 

 Oral süspansiyonlar: Üretimi en fazla olan süspansiyon türüdür. Çözücüsü 

genellikle su olan sıvı hâli ve kullanılacağı yerde hazırlanan kuru toz hâli vardır. 

 Topikal süspansiyonlar: Haricen uygulanan “losyon” adı ile de bilinen 

süspansiyonlardır. Yarı katı olanları da vardır. Cilt tedavisinde, kozmetik ve 

koruyucu amaçlı olarak kullanılır. Katı madde oranı % 20‟den fazladır. 

 Parenteral süspansiyonlar: Katı faz oranı % 0,5 ile 30 arasında değiĢen steril 

ilaç Ģekilleridir. Ġzotoniktir ve uygun pH‟a göre hazırlanır. 

 Oftalmik süspansiyonlar: Göze uygulanan steril süspansiyonlardır. 

BileĢiminde antimikrobiyal koruyucular da vardır. Kapağı açıldıktan sonra kısa 

bir sürede tüketilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Ġki fazlı sistemler hazırlayınız. 

 

Kullanılacak araç gereçler: Hint yağı, Arap Zamkı, hassas terazi, havan, damıtık su, 

beher, baget, piset, kapsül 
 

ĠĢlem basamakları Öneriler 

Hint yağı emülsiyonu hazırlamak için (Kuru zamk yöntemi) 

 10 g Hint yağını kapsülde tartarak havana alınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uygun çalıĢınız.  

 Terazi ile tartım kuralına 

uyunuz. 

 Hint yağı üzerine 2,5 g Arap Zamkı ilave ediniz. 

 

 Tartım iĢleminden sonra teraziyi 

ve çevresini temizleyiniz.  

 Havan eli ile karıĢımı homojen hâle getiriniz. 
 

 

 Uygulama ile ilgili gerekli 

notları bir kâğıda yazınız. 

 KarıĢımın üzerine 5 g damıtık su ilave ediniz.  Suyu yavaĢ ekleyiniz, aynı 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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zamanda çözeltiyi karıĢtırınız. 

 KarıĢımı hızlı bir Ģekilde aynı yönde karıĢtırınız. 
 

 

 Kullandığınız araç ve gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Çekirdek emülsiyonu oluĢturunuz. 
 

 

 OluĢan karıĢımın kıvamına 

dikkat ediniz. 

 Emülsiyonun üzerine 82,5 g damıtık suyu yavaĢ 

yavaĢ ilave ediniz. 

 

 Emülsiyonu karıĢtırınız. 

 Kullandığınız malzemeleri 

dikkatlice temizleyiniz. 

 Malzemelerin kırılabilir 

malzemeler olduğunu 

unutmayınız. 

Süspansiyon hazırlamak için 

 Hassas terazide tartım alınız.  Terazi ile tartım kuralına 
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uyunuz. 

 Hassas terazide 0,5 g mentol 

tartınız. 

 Hassas terazide 1,5 g borik asit 

tartınız. 

 Hassas terazide 1,5 g anestezin 

tartınız. 

 Hassas terazide 0,5 g talk 

tartınız. 

 Hassas terazide 0,5 g çinko oksit 

tartınız. 

 Tartım iĢleminden sonra teraziyi 

ve çevresini temizleyiniz. 

 Mentol, borik asit, anestezin, talk ve çinko 

oksiti ağırlık sırasına göre havana alınız. 

 

 Dikkatli ve titiz çalıĢınız. 

 

 Homojen karıĢım yapınız. 

 

 KarıĢtırmak için havanelini 

kullanınız. 

 Hassas terazide 50 g gliserin tartınız. 

 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 KarıĢımın üzerine 50 g gliserini ekleyiniz. 
 KarıĢımın homojen olmasını 

sağlayınız. 
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 KarıĢımı homojen hâle getiriniz. 

 

 KarıĢtırmak için havanelini 

kullanınız. 

 Hassas terazide 2 adet 25 g gül suyu tartınız. 

 Tartı kabının darasını almayı 

unutmayınız. 

 Terazi ile tartım kuralına 

uyunuz. 

 KarıĢıma, gül suyunun 25 gramını yavaĢ yavaĢ 

karıĢtırarak ekleyiniz. 

 

 Dikkatli ve titiz çalıĢınız. 

 KarıĢımları homojen hâle getiriniz. 
 KarıĢtırmak için havanelini 

kullanınız. 

 KarıĢımı uygun bir ĢiĢeye aktarınız. 
 ġiĢenin temiz olmasına dikkat 

ediniz. 
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 Gül suyunun kalan 25 gramı ile havanı 

yıkayarak ĢiĢedeki süspansiyona ilave ediniz. 

 

 Kullandığınız malzemeleri 

dikkatlice temizleyiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır  

1. Laboratuvar önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?   

3. 10 g Hint yağını kapsülde tartarak havana aldınız mı?   

4. Hint yağı üzerine 2,5 g Arap Zamkı ilave ettiniz mi?   

5. Havan eli ile karıĢımı homojen hâle getirdiniz mi?   

6. KarıĢımı hızlı bir Ģekilde aynı yönde karıĢtırıp çekirdek emülsiyonu 

hazırladınız mı? 
  

7. Emülsiyonun üzerine 82,5 g suyu yavaĢ yavaĢ ilave ettiniz mi?   

8. Hassas terazide 0,5 g mentol, 1,5 g borik asit, 1,5 g anestezin, 0,5  g 

talk ve 0,5 g çinko oksiti tarttınız mı? 
  

9. Mentol, borik asit, anestezin, talk ve çinko oksiti ağırlık 

sırasına göre havana aldınız mı? 
  

10. KarıĢımı homojen hâle getirdiniz mi?   

11. KarıĢımın üzerine 50 g gliserin eklediniz mi?   

12. KarıĢıma gül suyunun yarısını karıĢtırarak yavaĢ yavaĢ 

eklediniz mi? 
  

13. KarıĢımları tekrar homojen hâle getirdiniz mi?   

14. KarıĢımı uygun bir ĢiĢeye aktardınız mı?   

15. Gül suyunun kalanı ile havanı yıkayarak ĢiĢedeki 

süspansiyona ilave ettiniz mi? 
  

16. Malzemeleri temizlediniz mi?   

17. Sonuçları rapor hâline getirdiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi emülsiyonu oluĢturan temel fazlardan biri değildir? 

A) Ġç faz 

B) DıĢ faz 

C) Boyar maddeler 

D) Emülgatör 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi emülsiyonlarda aranan özelliklerden değildir? 

A) Emülsiyonu oluĢturan iki faz birbirinden ayrılmamalıdır. 

B) Sadece oda sıcaklığında kullanılmalıdır. 

C) Emülsiyon içinde bulunan yağ acımamalıdır. 

D) Ġçerisinde küf ve mikroorganizma ürememelidir. 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi iyi hazırlanmıĢ bir süspansiyonda aranan özelliklerden 

değildir? 

A) Katı partiküller küçük ve homojen Ģekilli olmalıdır. 

B) Çöken partiküller sert bir kek özelliği göstermelidir. 

C) Raf ömrü boyunca fiziksel ve kimyasal olarak dayanıklı olmalıdır. 

D) Dağılan fazın çökme hızı yavaĢ olmalıdır. 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi süspansiyonların fiziksel kararlılığının değerlendirilmesinde 

kullanılan baĢlıca ölçütlerden değildir? 

A) Faz ayrıĢması 

B) Çökme hacmi 

C) Çökme hızı 

D) Flokülasyon derecesi 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi emülsiyonların hazırlanıĢ yöntemlerinden biri değildir? 

A) Kuru zamk yöntemi 

B) YaĢ zamk yöntemi 

C) ġiĢe yöntemi 

D) Destilasyon yöntemi 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

6. (   ) Emülgatöre yüzey etken madde veya emülsiyon oluĢturucu da denir. 

7. (   ) KarıĢtırıcıda hazırlanmıĢ olan emülsiyonun damlacıklarını küçültüp ince bir 

dispersiyon oluĢturmak için emülsiyon homojenize edilir. 

8. (   ) Süspansiyonun viskozitesi arttıkça çökme hızı düĢer ve süspansiyonun fiziksel 

kararlılığı artar. 

9. (   ) Ġlaç süspansiyonları ince toz hâline getirilmiĢ ve çözücüde çözünmeyen katı bir 

maddenin sıvı bir ortamda heterojen dağılımıdır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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10. (   ) Emülsiyon damlacıklarının birleĢerek büyük damlalar oluĢturmasına faz 

dönüĢümü denir. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

11. Oksidasyon emülsiyondaki yağın acımasına ve emülsiyonun bozulmasına neden olur. 

Bunu engellemek için emülsiyon bileĢimine …………………  maddeler eklenir. 

12. Emülsiyonlarda iç fazı oluĢturan damlacıklara ………….. denir. 

13. Kozmetik amaçlı kullanılan krem, losyon ve merhemlerin çoğu …………. 

yapısındadır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Vücut sıvılarıyla aynı ozmotik basıncı gösteren çözeltilere ne ad verilir? 

A) Hipotonik 

B) Ġzotonik 

C) Hipertonik 

D) Megatonik 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi dâhilen kullanılan çözeltilerin özelliği değildir? 

A) Doğrudan cilde sürülerek kullanılır. 

B) Vücuda enjekte edilerek kullanılır. 

C) Oral yoldan kullanılır. 

D) Göze damlatılarak kullanılır. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi yağı seven, yağda çözünen anlamına gelir? 

A) Hidrofil 

B) Hidrofob 

C) Lipofil 

D) Lipofob 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi emülgatörlerin taĢıması gereken özelliklerden değildir? 

A) Emülsiyonun viskozitesini azaltmalıdır. 

B) Yüzey etken olmalıdır. 

C) Suyu seven polar ve yağı seven apolar ucu olmalıdır. 

D) DüĢük deriĢimlerde bile emülsiyon oluĢturucu etkisi olmalıdır. 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi emülsiyonların kararlılığını kontrol eden yöntemlerden 

değildir? 

A) Süzme 

B) Isıtma 

C) Çalkalama 

D) Dondurma ve çözme 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi ilaçların süspansiyon Ģeklinde hazırlanmasının nedenlerinden 

değildir? 

A) Yutma kolaylığı sağladığı için 

B) Etken madde çözünmemiĢ durumda olduğu için 

C) Kötü tatlar süspansiyon hazırlanırken maskelendiği için 

D) Bekletildiğinde çökme yapmadığı için 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. 100 ml‟lik süspansiyon örneğinde floküle süspansiyonun çökme hacmi 90 ml ve 

defloküle süspansiyonun çökme hacmine ise 30 ml olduğuna göre flokülasyon derecesi 

kaçtır? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

8. Ġlk hacmi 1 litre olan bir süspansiyonun çökelme hacmi 400 ml olduğuna göre çökme 

hacmi (F) değeri kaçtır? 

A) 0,2 

B) 0,4 

C) 0,6 

D) 0,8 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

9. (   ) Ġlaç üretimi sırasında yapılan her iĢlem, saati de belirtilerek ilgili evraka 

iĢlenmelidir. 

10. (   ) Birbirine karıĢmayan iki sıvı faz arasında homojen dağılımı sağlayan maddelere 

emülgatör denir. 

11. (   ) Emülsiyon tiplerinde su iç fazı, yağ dıĢ fazı oluĢturuyorsa y/s Ģeklinde gösterilir. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

12. Flokülasyon, partiküllerin zayıf bağlarla birbirine bağlanıp ……………. adı verilen 

kümelerin oluĢmasıdır. 

13. Bir çözücünün viskozitesi arttıkça çözünme hızında ……………… görülür. 

14. Emülgatör, ……………… ve ………………… gruplarından oluĢur. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 B 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 BileĢik 

9 Filtre 

10 Hidrofob 
 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 B 

4 A 

5 D 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

11 Antioksidan 

12 Globül 

13 Emülsiyon 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 A 

3 C 

4 A 

5 A 

6 D 

7 C 

8 B 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 YanlıĢ 

12 Flok  

13 Azalma 

14 Hidrofil-Lipofil 
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