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Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

 ALOE VERA (SARI SABIR)  

         Zambakgiller familyasından, anayurdu Afrika Kıtası olan sarısabır, ülkemizde Güneybatı ve 
Güney bölgelerimizdeki sıcak yörelerde yabani olarak yetişmekte, kimi yerlerde de süs bitkisi 
olarak kültürü yapılmaktadır. 
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AFRİKA KITASI 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

 ALOE VERA (SARI SABIR)  

        Ülkemizde dış mekanda  Güneybatı ve Güney bölgelerimizdeki sıcak yörelerde yabani olarak 
yetişmekte olan Aloe vera genellikle iç mekan bitkisi olarak kullanılmaktadır.Dış mekanda 
genellikle kaktüs ve kaya bahçelerinde tercih edilir. 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

 ALOE VERA (SARI SABIR)  

          İç mekanda 50 cm’ye kadar boylanabilen, duyarlı çokyıllık sukkulent (etli ve sulu) bitkidir. 
Aloe veranın (Sabırın) gövdesi ya yoktur veya 10-30 cm olabilir, şayet alt yaprakları kesilirse 
zamanla gövde ortaya çıkar. 
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 ALOE VERA (SARI SABIR)  

         Kılıç biçiminde uca doğru incelip sivrileşen, kenarları testere gibi küçük dikenli, soluk yeşil 
renkli ve üzerinde daha açık renk lekeler bulunan etli yaprakları toprağın üzerinde rozetler 
oluşturarak yükselir. 
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 ALOE VERA (SARI SABIR)  

          Yapraklarının köklerine doğru ise yani saplarından çıkan bir de Aleo Vera Suyu vardır. 
Yaprakları kesildiği zaman yaprağından acı bir su çıkar.Pankima adı verilen bu su ; hekimlikte 
kullanılır. 
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 ALOE VERA (SARI SABIR)  

      Yaz mevsiminde açan çiçekleri, dik ve sık salkımlar halinde, sarı ve bazen kırmızı renkli olur. 
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 ALOE VERA (SARI SABIR)  

         Aloe vera organik maddeler bakımından zengin, humuslu ve geçirgen yapılı topraklarda 
rahatça yetişme imkanı bulur. 

         Aydınlık mekanlarda çok daha kolay büyüyüp gelişme fırsatı bulur. Bu nedenle mümkünse 
aloe veranızı aydınlık ortamlarda yetiştirmeniz büyük önem taşıyor.   

         Sulama konusunda çok yormayan, hatta her gün sulanmayı beklemeyen bir bitkidir. 
Özellikle fazla sulama yapıldığında hızla köklerinde çürüme meydana gelebildiğinden, sulama 
yapmadan önce toprağının tamamen kurumuş olduğunu görmekte fayda var. 
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 ALOE VERA (SARI SABIR)  

         Pek seyrek olarak tohum bağlayan sarısabır bitkisinin tohumuyla çoğaltılması zordur. Bunun 
yerine, rozetinin kenarlarından verdiği yeni sürgün yapraklarının ayrılıp başka yere 
dikilmesiyle çoğaltılır. 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

  

 ALOE VERAYI TARİHTE KİMLER KULLANMIŞ? 

       Aloe Vera ve Mezopotamya 
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  Aloe Verayla  ilgili  Irak sınırları içinde yer alan eski antik kent Nippur’daki kil tabletlerindeki ilgili 
ilk belgeler M.Ö. 2 bin 200 yıllarına dayanmaktadır. Sümerlere ait olan belgelerde Bağırsak 
temizleğinde aloe vera bitkisinin etkilerden bahsediliyor. Onlara göre Bağırsak Hastalıkları bir 
şeytan ve onu kovan tek bitkinin Aloe Vera olduğunu belirtmişlerdir. 
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 ALOE VERAYI TARİHTE KİMLER KULLANMIŞ? 

      Aloe Vera ve Mısırlılar 
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   Meşhur Mısır Kraliçelerinden Kleopatra ve Nefertiti güzelliklerine çok önem verdikleri için 
özellikle Aloe Verayı günlük kişisel bakımlarında kullanıyorlardı. Bulunan 
belgelerde Kleopatra’nın yakın kölesi Numidya, Kraliçenin gözlerindeki parlaklığını bu bitkiden 
aldığını yazmıştı. Nefertiti ise cilt güzelliği için Aleo Vera ile yapılan çamurdan banyo yaptığı 
yazılıydı.Öldüklerinde de mumyalanırken Aloe Vera ile sarılmışlardır. Çünkü bakterilerden ve 
zararlı böceklerden kurtulmak için. 
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 ALOE VERAYI TARİHTE KİMLER KULLANMIŞ? 

     Aloe Vera ve Büyük İskender 
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  Büyük İskender Asya Ülkelerine olan seferlerinde yaralanan askerleri için Aloe Verayı bolca 
stokladığı ve kullandığı M.Ö. 350 yıllarına ait belgelerde görülmüştür. Hatta belgelerde 
İskender’in Gazze kuşatmasında okla yaralanmış, Mısır ve Libya güzergahında savaşırken 
enfeksiyon kapan yarasını Aleo Vera ile kurtulduğu yazıyor. Ona bu fikri veren ise Akıl Hocası 
Aristoteles’dir. İskender hocasını dinleyerek meşhur Aloe Vera kaynağı Hint Okyanusu’nda 
Socotra adası fethetmek için sefere çıkmıştır. Aloe Veranın suyu askerleri yenilmezlik verdiği 
söylenmiştir. 
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 ALOE VERAYI TARİHTE KİMLER KULLANMIŞ? 

      Aloe Vera ve Kristof Kolomb 
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  Yeni dünyalar arayan Cenovalı gezgin Kristof Kolomb, saksıda yetiştirdiği Aloe Veranın yardımı 
ile yaralarını sarmıştır. 
  Amerika kıtası keşfinde Kızılderililerinin “Gençlik Çeşmesi” olarak bu çöl bitkisini oldukça 
becerikli suyu ile kutsandıklarını yazmıştır. 
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 ALOE VERA (SARI SABIR)  
         Aloe vera bitkisini tıbbi olarak iki şekilde kullanabiliriz; 

  Toz halinde 

  Jel halinde  
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  Toz yapımı 
   Mart-Nisan veya Ağustos-Ekim aylarında kesilen yapraklarının en az ( iki yıllık olması gerekir ) 
kesik kısımları aşağı gelecek şekilde dizilir, bunlar kazanlara akar.Kaynatılarak kristalleştirilir. 
Böylece tozu hazırlanmış olur. 
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 ALOE VERA (SARI SABIR)  
         Aloe vera bitkisinden jel yapımı ;  
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1.Aşama:Ellerinizi yıkayın; Jelin kirlenmemesi için temiz ellerle işe koyulmak ve temiz 
malzemeler kullanmak önemlidir. 

2.Aşama:Bir aloe bitkisinin dış yaprağını kesin. Dış yaprakları genellikle daha olgundur. Bu 
yapraklar bol miktarda taze, sağlıklı jel içerir. Bitkinin dışında kalan, alt kısımları toprağa daha 
yakın olan yaprakları seçin. Yaprağı alt kısmından kesmek için keskin bir bıçak kullanın. 
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 ALOE VERA (SARI SABIR)  
         Aloe vera bitkisinden jel yapımı ;  
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3.Aşama:Bitkinin reçinesini 10 dakika boyunca akıt. Koyu sarı reçinenin akması için yaprakları 
bir bardağın içine dik olarak koyun. Reçinenin içinde cildi hafif tahriş edebilecek lateks 
bulunur. Jeline karışmaması için en iyisi lateksi süzdürmek gerekir. 

4.Aşama:Yaprakları soy. Bir sebze soyucu kullanarak yaprakların yeşil kısımlarını dikkatlice 
soyun.Altında yatan jele ulaşmak için içteki beyaz katmana kadar kesmeye özen gösterin. Her 
yaprağın bir yüzündeki kabuğu soyarak jelle dolu kano şeklindeki yarısını ayırın. 
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 ALOE VERA (SARI SABIR)  
         Aloe vera bitkisinden jel yapımı ;  
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5.Aşama: Jeli bir kaşık veya bıçak yardımıyla çıkarın. Şeffaf, yumuşak jel kolaylıkla çıkarılabilir. 
Yaprağın içinde hiçbir şey kalmayana kadar tüm jeli çıkarıp temiz bir kaseye koyun.  
 

6.Aşama: Jeli doğal bir koruyucu maddeyle karıştırabilirsin. Çok fazla jel varsa ve bunu bir iki ay 
saklamak istiyorsan, her 1/2 su bardağı jel için 500 mg toz C vitamini veya 400 IU E vitamini 
kullanın. Malzemelerin hepsini bir mikser yardımıyla iyice karıştırın. Jel ilk başta köpüksü 
görünecektir. 
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 ALOE VERA (SARI SABIR)  
         Aloe vera bitkisinden jel yapımı ;  
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7.Aşama: Jeli sterilize edilmiş temiz bir cam kavanoza koyun. Koruyucu madde kullandıysan, jel 
buzdolabında birkaç ay boyunca tazeliğini koruyacaktır. Koruyucu madde kullanmadıysan, bir 
iki hafta dayanacaktır. 

8.Aşama: Jeli kullanın. Güneş yanıkları veya diğer küçük, yüzeysel yanıklar için kullanın. Aloe 
vera aynı zamanda nemlendirici olarak veya ev yapımı vücut bakım ürünlerinde bir malzeme 
olarak kullanılabilir. 
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•Yara tedavilerinde Aloe Vera kullanımı çok yaygındır. Bilhassa iltihaplı deri rahatsızlıklarının 
tedavisine fayda sağlar. 
•Aloe Vera cilde faydaları ile özellikle bilinir. Cilde yumuşaklık ve nem kazandırır, pH oranını 
düzenler. Cildi genç ve diri tutar. 
•Cilt hastalıkları ile mücadelede en etkin ilaçtır. Bilhassa uçuk, mantar gibi problemleri çok 
kısa sürede iyileştirir, sedef hastalığının tedavisinde kullanılır. (Ciltteki mantarın tedavisinde 
etkin olduğu gibi bağırsak mantarlarında da etkindir.) Vitiligo hastalığınada iyi gelmektedir. 
•Deri üzerinde bulunan gözenekleri temizleyen Aloe Vera teni toksinlerden arındırır. 
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•Hücre yenilenmesine yardımcı olur bu da cildin yaşlanmasını geciktirmeyi hatta belli 
ölçülerde durdurmayı sağlar. Aloe barbadensis türü özellikle krem yapımında tercih edilir. 
•Gençleştirici etkisi yalnızca ciltte yoktur. Aynı zamanda kemik erimesi tedavisi için de Aloe 
Vera kullanılır. 
•Her türlü yanık durumunda cildin onarımını sağlar. 
•Saçlara parlaklık, yumuşaklık ve güç verir. 
•Sarılık hastalığının tedavisinde ve hızlı atlatılmasında etkin olarak kullanılır. 
•Karaciğer rahatsızlıklarını gidermede Aloe Vera tedavisi uygulanabilir. 
•Pamukçuk hastalığı gibi ağız içerisinde baş gösteren hastalıklara karşı fayda sağlamaktadır. 
Aloe vera suyu ile ağız çalkalanırsa ağız ülserine iyi geldiği söylenmektedir. 
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•Metabolizmayı kuvvetlendirir, sindirim sistemine faydalıdır. Kabızlığı gidermek için 
doğrudan tületilir. 
•Balgam söktürücü özelliği vardır. Boğazı temizler. 
•Soğuk algınlığı ve grip rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. 
•Aloe Vera bitkisi faydaları o kadar çeşitli branşlar için geçerlidir ki şeker hastaları için bile 
faydalıdır. 
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•Hamile ve emziren kadınların ayrıca ishal veya karın ağrısı gibi problemleri olanların Aleo 
Vera’ yı kullanmaları tavsiye EDİLMEMEKTEDİR. 
•Tıbbi amaçlı kullanılacaksa mutlaka bir dermatolog veya uzman hekim önerisi alınması 
gerekmektedir.  
•Aloe Vera tüketimi esnasında beklenmedik bir bağırsak krampı, mide yanması veya mide 
bulantısı ile karşılaşılırsa artık kullanılmamalıdır.  
•Aloe Vera ile ilgili Ön çalışmalarda aloe kan şekeri düşürebilir fakat ağız yoluyla Aloe 
Vera alınması durumunda glukoz düşürücü ilaç kullanan şeker hastalığı olan kişiler dikkatli 
olmalıdır. 
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•Kalp, böbrek ve karaciğer nakli gibi organ nakli geçirmiş olanların, iki yaşından küçük 
çocukların ağız yoluyla kullanmamaları gerekiyor. 
•Aloe vera Uzun süreli kullanımda potasyum kaybına neden olabiliyor. 
•Meyan kökü gibi bitkilerle beraber kullanılmamalıdır. 
•Polen alerjisi olan kişilerin ise ağız yoluyla veya haricen kullanımda çok dikkatli olmaları 
gerekiyor. 
•Alkol kullanan kişilerde tüketilmesi zararlı olabilir. 
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1. Aloe vera ve limon 
Koltuk altlarınızda izler varsa, bu ev yapımı tarifi deneyebilirsiniz. Çok etkilidir! Aloe vera 
cildi yumuşatırken limon da cildi aydınlatır. Başka bir şeye ihtiyacınız yok! 
Malzemeler 
•Aloe vera sapı 
•1 limonun suyu 
Hazırlık 
•Aloe veranın sapını ortadan ikiye kesin ve jeli çıkarın. 
•Limonun suyunu sıkın ve suyu jel ile karıştırın. 
•Her gece koltuk altında bulunan izlerin üzerine sürün. 
•15 dakika beklettikten sonra durulayın. 
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2. Aloe vera suyu 
Bu ev reçetesi, ağız ülseri, diş ağrısı ya da başka herhangi bir diş problemi olan bireyler için 
oldukça iyidir. Diş çürümesini ve diş minesi erozyonunu önler. 
Malzemeler 
•Aloe vera sapı 
•1 su bardağı su (250 ml) 
Hazırlık 
•Aloe veranın jeli ile suyu bir bardak içinde karıştırın. 
•Dişlerinizi fırçaladıktan sonra ağzınızı bu suyla çalkalayın (günde 3 ya da 4 defa). 
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3. Aloe vera ve Hindistan cevizi yağı 
Saçlara parlaklığı, ipeksi hissi ve sağlığını geri kazandırmak için mükemmel bir ev reçetesidir. 
Aynı zamanda kafa derisi üzerinde de etki yapar, cildi nemlendirir ve saç dökülmesini önler. 
Malzemeler 
•Aloe vera sapı 
•1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı ya da badem yağı (15 g) 
Hazırlık 
•Aloe veranın sapını yatay olarak kesin ve jelini çıkarın. 
•Seçtiğiniz yağ ile (Hindistan cevizi ya da badem) karıştırın. 
•Normal bir şampuan şişesine koyun. 
•Saçınızı her zamanki gibi yıkayın. 
•Saç foliküllerini kapatmak ve saçınızın kıvrılmasını engellemek için son olarak su ile 
durulamayı unutmayın. 
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4.Aloe vera, bal ve limon 
Bu ev reçetesi keloidleri tedavi etmek ve cildin kendini yenilemesini tetiklemek için 
kullanılır. Sonuçları görmek için bir ay boyunca günde birkaç kez uygulamak önerilir. 
Malzemeler 
•Aloe vera sapı 
•1/2 limon suyu 
•1 çorba kaşığı bal (25 g) 
Hazırlık 
•Aloe veradan jeli elde edin ve limonu sıkın. 
•Aloe verayı, limonu ve balı bir kutuya koyun. 
•İyice karıştırın ve bir top pamuk ile sorunlu bölgelere uygulayın. 
•20 dakika boyunca etki etmesi için bırakın ve soğuk su ile durulayın. 
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5. Aloe vera, yumurta ve bal 
Biraz da, saçları parlak ve ipeksi bir hale getiren aloe veralı, başka bir ev reçetesinden 
bahsedelim. Kırık saç uçlarını ortadan kaldırmak ve saçları tamamen beslemek için idealdir. 
Malzemeler 
•10 ila 13 cm arası aloe veranın sapı 
•1 çorba kaşığı bal (25 g) 
•Bir yumurta (eğer saçlarınız çok uzunsa 2 yumurta gerekir) 
Hazırlık 
•Bitkiden aloe veranın sapını kesin ve sonra yatay olarak kesin. 
•Jelini çıkarın ve bir kaba yerleştirin. 
•Bal ve çırpılmış yumurtaları (köpük halinde) üzerine ekleyin. 
•Homojen bir krem elde edinceye kadar hafifçe karıştırın. Bir kenara koyun. 
•Saçınızı her zamanki gibi yıkayın. 
•Bu maskeyi dairesel hareketler kullanarak kafa derinize uygulayın. 
•Köklerden uçlara doğru saç boyunca devam edin. 
•30 dakika beklettikten sonra soğuk su ile durulayın. 
•Haftada 3 kere tekrarlayın. 
 
 

https://benimhayvanlarim.com/hayvanlar/tavugunuzun-yumurta-kalitesini-artirin/
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•https://www.1organik.com/aloe-vera-sari-sabir-nasil-kullanilir.html 
 
•https://www.saglikaktuel.com/bitki-ansiklopedisi-sarisabir-aloe-vera-nedir-faydalari-nelerdir-
1624.htm 
 
•https://blog.ciceksepeti.com/aloe-vera/ 
 
•https://www.cicekal.net/blog/tag/aloe-vera-yapraktan-cogaltma/ 
 
•https://sagligabiradim.com/aloe-vera-saplarindan-yapilan-6-muhtesem-ev-recetesi/ 
 
•https://www.gelgez.net/aloe-vera-nedir-yararlari-zararlari-nelerdir-nasil-kullanilir/ 
 
•https://www.wikihow.com.tr/Aloe-Vera-Jel-Nas%C4%B1l-Yap%C4%B1l%C4%B1r 
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