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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
 Bu projede, antibakteriyel olduğu bilinen midye kabukları öğütülüp seramik sırlarına 
farklı oranlarda katıldıktan sonra elde edilen saklama kaplarının sütlerin raf ömrüne olan 
etkisi araştırılmıştır. Temin edilen köy sütü 400 ml hacimli saklama kaplarına konulduktan 
sonra %0'lık (katkısız), %10'luk, %20'lik ve %30'luk midye kabuğu katkılı sırlı olmak üzere 4 
gruba ayrıldı ve toplam 12 gün boyunca 4 °C'de muhafaza edildi. Saklanan gruplarda seramik 
kaplarının raf ömrünü incelemek için süt numunelerine 3 gün arayla çeşitli analizler (Kuru 
Madde Tayini, Titrasyon Asitlik Analizi, pH Tayini, Duyusal Analiz ve Metilen Mavisi 
Analizi) yapıldı. Muhafaza sırasında sütlerde meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişiklikler 
belirlendi. Bu proje ile besinlerin sağlıklı ve daha uzun süre saklanması için farklı bir yöntem 
geliştirilmiştir.Böylece, sütlerin raf ömrü sağlıklı bir şekilde korunurken aynı zamanda atık 
olan midye kabukları da seramik sektöründe değerlendirilmiş olacaktır.  

2. Problem/Sorun: 

 Gıda sektörünün en büyük kollarından biri olan süt sanayi, tüm gıda kayıp ve israfının 
%8’ini kapsamaktadır. FAO (2012) küresel olarak süt ve süt ürünlerinin %20’si kadarının israf 
edildiğini hesaplamıştır. Bu nedenle süt ve süt ürünlerinin raf ömrünü artırmaya yönelik 
çalışmalar yapmak önemlidir.  

 Kabuklu deniz mahsulleri içerisinde midye, tüketimi en fazla olan ürün olduğundan 
atık miktarı da önemsenecek kadar fazladır. Midye kabukları gıda katkı maddesi ve sıvacılıkta 
dolgu malzemesi olarak kullanılmasına rağmen kullanılan miktarın çoğu artık ürün olarak 
kalır (Sawai ve ark., 2001). Çünkü midye toplandığında kabukların büyük miktarı deniz 
kenarına dağılır ve yumuşakçaların iç organlarından çıkan ağır metaller, kötü koku ve toprak 
kirliliği gibi tehlikeli sosyal ve çevresel problemler yaratırlar (Bae ve ark., 2006). Atık olan 
midye kabuklarını çeşitli alanlarda kullanılmalı ve çeşitli alanlarda değerlendirilmelidir. 

3. Çözüm  

 Midye kabuğunun ana maddesi kalsiyum karbonattır (CaCO3) ancak 700 °C ve üzeri 
sıcaklıklarda ısıl işlem uygulandığında CaCO3, antibakteriyel etkisi olan kalsiyum okside 
(CaO) dönüşür. CaO’ in güçlü antimikrobiyel etki gösterdiği kanıtlanmıştır (Sawai ve ark., 
2001). Bunun yanında raf ömrünü arttırdığı ve bazı zirai ilaç ve hormonların temizlenmesinde 
etkili olduğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır . Bu proje ile midye kabukları öğütülüp 
seramik kapların sırlarına eklenip fırınlanmıştır. Üretilen seramik kaplarda süt saklanıp bu 
saklama kaplarının sütler üzerinde etkisi incelenmiştir. Böylece sütlerin muhafaza süreleri 
uzatılmış ve atık olan midye kabukları seramik sektörüne kazandırılmıştır. 
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4. Yöntem 
 Projemizde; midye kabukları öğütüldükten sonra bir seramik fabrikasında saklama 
kapları ve farklı oranlarda midye kabuğu katkılı sırlar üretildi. Ardından sırlanmış saklama 
kapları fırınlandı ve kullanıma hazır hale geldi. Sütün raf ömrünü ölçmeye dayalı analizler ise 
okul laboratuarımızda yapıldı.  
 Midye Kabuklarının Öğütülmesi: Midye satılan bayilerden midyeler temin edildikten 
sonra midyeler iyice temizlendi ve etüvde 90°C’de 15 dakika boyunca kurutuldu. Ardından; 
önce bir çekiç yardımıyla, daha sonra ise bir havan ile toz haline getirildi. Böylece sır içine 
konulabilecek hale geldi. 
 Seramik Kapların Hazırlanması: Seramik kaplar, bir seramik fabrikasında karışım 
halinde hazırlandıktan sonra şekil alması için kalıplara döküldü ve en az 1- 1.5 saat boyunca 
kuruması için bekletildi. Karışımda bulunan malzemeler Tablo1.1'de verilmiştir. 

  
 Sır Karışımlarının Hazırlanması ve Kapların Sırlanması: Sır karışımı seramik 
fabrikasında hazırlandı. Sır karışımının içeriği Tablo 1.2.'de verilmiştir. 
 Her bir grup için hazırlanan karışımların sırlarına %0’lık, %10’luk, %20’lik ve 
%30’luk olmak üzere midye kabuğu eklendi. Ardından bu karışımlar değirmende 2-3 saat 
öğütüldü ve kullanım için hazır hale geldi. Tablo 1.2.’deki şekilde 1kg’lık sırlar üretildi ve sır 
karışımları 4 gruba ayrıldı. 
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 Sır karışımları hazırlandıktan sonra akıtma yöntemi ile seramik kaplara sırlama işlemi 
yapıldı ve yaklaşık 20 saniye kadar bekletildikten sonra fırınlanmak için fırına götürüldü. 
Saklama kapları seramik fırınında 22 saat bekletildi ve 1500°C’de pişirilip ardından soğuk 
havada şoklandı. Seramik kaplar farklı oranlarda midye kabuğu içeren sırlarla sırlandıktan 
sonra, her gruptan ikişer tane olacak şekilde 4 gruba ayrıldı. Sonra hacmi 400ml olarak 
üretilen 8 adet saklama kabının her birine 250 ml köy sütü konuldu. Oluşturulan gruplar, 
kapakları kapatılıp 4°C’de 12 gün boyunca saklanmıştır. 3 gün arayla sütlerde meydana gelen 
fiziksel ve kimyasal değişimler belirlenmiştir. Bunun için sütler üzerinde çeşitli analizler 
uygulanmıştır. 

 Yapılan Analizler: Her bir grup için üç gün arayla Kuru Madde Tayini, Titrasyon 
Asitlik Analizi, pH Tayini, Metilen Mavisi Analizi ve Duyusal Analiz yapıldı. 
  
 1.Kuru Madde Tayini: Kuru madde miktarı, aşağıda verilen eşitlikten faydalanılarak 
hesaplandı . 

m : Boş kurutma kabının ağırlığı, (kabın darası) (g),  
m1: Kurutulmuş deney numunesi ile birlikte kabın 
ağırlığı (g),  
m2: Deney numusesi ile birlikte kabın ağırlığı (g) 

 2. Titrasyon Asitlik Analizi: Sonuç aşağıda verilen formül ile laktik asit cinsinden 
hesaplandı (Bodur ve ark., 2010).  

V : Harcanan 0,1 N NaOH çözeltisinin miktarı (ml)  
m : Süt numunesinin miktarı (ml) 

 3. PH Tayini: Her ölçümde her gruptan 20 ml süt örneği alındı ve NOVA 5000 
cihazının pH metre sensörü ile pH ölçümleri yapıldı. 

 4. Metilen Mavisi Analizi: Her gruptaki süt numunelerinden deney tüplerine 10 ml 
alındı ve üzerine 1 ml steril metilen mavisi çözeltisi eklendi. Lastik tıpaları kapanıp 2-3 defa 
alt üst edildi ve 37°C’lik su banyosuna konuldu. Her 30 dakikada bir tüpler 2-3 kez alt üst 
edildi. Rengin beyaza döndüğü an kaydedildi. Süt örneklerindeki yaklaşık bakteri sayısı 
belirlendi. Sonuçlar aşağıdaki değerlendirmeye göre karşılaştırıldı. 
 DEĞERLENDİRME  (Sınıf İndirgenme Süresi Yaklaşık Bakteri Sayısı ) 
 1. 5.5 saat ve daha fazla İyi 0.5 milyondan daha az  
 2. 2–5.5saat Orta 0.5–4milyon  
 3. 0.5–2saat Fena 4–20milyon  
 4. 0.5 saatten az Çok fena 20 milyondan daha fazla. 
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 5.Duyusal Analiz: 5 kişiden oluşan panelistler tarafından, saklama kaplarından alınmış 
20 ml’lik süt numunelerinin kokusu (azami 5 puan) ve görünüşü (azami 5 puan) olmak üzere, 
toplam 10 puan üzerinden değerlendirilerek yapıldı. Toplam puan hesaplanıp, ortalaması 
alınarak değerlendirildi. 
 Farklı Malzemelerdeki Kaplarla Karşılaştırma: Tüm analizler tamamlandıktan sonra, 
uygun görülen %20'lik midye kabuğu katkılı saklama kapları günümüzde süt saklamak için 
yaygın olarak kullanılan plastik ve cam kavanozlarla da karşılaştırılması yapıldı. Tekrar 250 
ml'lik taze köy sütleri kapların içine konuldu. Sütlere 4 °C'de 3 gün arayla 12 gün boyunca pH 
Analizi ve Metilen Mavisi Analizi uygulandı. Daha sonra analiz sonuçları değerlendirildi. 

 Bulgular: 
 Yapılan bütün analizlerden elde edilen veriler tablo haline getirildi ve yorumlandı. 

 TABLO 1. Sütlere Ait Kuru Madde Değerleri (%) 

 İnek sütünün kuru maddesi %10.5-14.5 aralığındadır. Ayrıca kuru madde sütün yalnız 
bileşim zenginliğini belirtmesi bakımından değil, aynı zamanda az değişken bir madde olması 
nedeniyle, süte katılması her zaman söz konusu olan suyun ayırt edilmesine yardımcı olan 
yağsız kuru maddenin ( % kuru madde -% yağ = % yağsız kuru madde ) bulunması 
bakımından önemlidir (http://www.diatek.com.tr, Erişim tarihi: 09.01.2020). Tablo 1'de de 
görüldüğü üzere, toplam kuru madde değeri hepsinde zamanla azalmıştır. Ancak, sütlerde en 
yüksek kuru madde değerleri %30 midye kabuğu katkılı kaplarda, en düşük değerler ise %0 
(katkısız) kaplarda elde edilmiştir. Ayrıca %20 ve %30 midye kabuğu katkılı kaplarda elde 
edilen tüm sütler kuru madde yönünden “iyi süt” tanımlamasına uymaktadır. 

 TABLO  2. Sütlere Ait Titre Edilebilir Asitlik Değerleri (% laktik asit cinsinden) 

  

http://www.diatek.com.tr
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 Taze sütün (%) asitliği % 0,16-0,18’dir. Sütün asitlik derecesi onun taze ve normal 
olup olmadığını, işleme sırasında sıcaklığa dayanıp dayanmayacağını, nötralize edici madde 
ilave edilip edilmediğini, sütün mastitisli olup olmadığını, tüzük, standart ve kodekse uygun 
olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılır. Tablo 2'de görüldüğü gibi, numunelerin titrasyon 
asitliği depolama süresince artmıştır. En yüksek titre edilebilir asitlik değeri %0 (katkısız) 
kaplarda, en düşük ise %30'luk midye kabuğu katkılı kaplarda görülmüştür. % 0 (katkısız) 
midye kabuklu kaplardaki sütlerin asitliğinin yüksek olması tadının daha ekşi olduğunun ve 
gün geçtikçe diğerlerine göre daha hızlı ekşidiğinin ve bozulduğunun göstergesidir. 

 TABLO 3. Sütlere Ait pH değerleri 

 Sütün asitliğini belirleyen pH düzeyleri süt ürünlerinin dayanıklılığını ve lezzetliğini 
belirleyen önemli parametrelerdir (Yıldırım ve ark., 2009). Taze bir sütte pH değeri 6.4-6.8 
arasında olmalıdır (http://www.diatek.com.tr, Erişim tarihi: 13.01.2020 ). Tablo 3'de 
görüldüğü üzere, tüm gruplardaki süt numunelerinin muhafazası süresince pH değerinin 
düştüğü, asitliğin de arttığı anlaşılmaktadır. Bu bilgilerden yola çıkarak, katkısız kaplardaki 
sütlerin pH değerlerinin diğerlerine göre daha düşük olması daha hızlı bozulduğunu 
göstermektedir. Midye kabuğu katkılı kaplarda, katkısız kaplarınkine göre pH değeri daha 
yüksek bulunmuştur. Gruplara genel olarak baktığımızda %30'luk kaplardaki sütlerin 
pH'larının en yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu grubun raf ömrünün daha uzun 
olacağı görülebilmektedir. İçilebilir sütlerin pH değerleri 6,4-6,8 aralığında olduğundan, 
midye kabuğu katkılı kaplardaki sütlerin uzun bir süre içilebileceği görülmüştür. 
  
 TABLO 4. Sütlere Ait Duyusal Analiz Değerleri  

http://www.diatek.com.tr


 7

 Uygulanan analiz sonucunda Tablo 4'deki değerler puanların ortalaması alınarak elde 
edilmiştir. Kontrol grubu olan %0 (Katkısız) saklama kaplarında duyusal analizin 0. gün iyi 
olduğu ancak 12. güne gidildikçe duyusal analiz puanlarının azaldığı görülmektedir. Bu kısım 
beklenen durumla uyumludur. %10'luk midye kabuğu katkılı saklama kaplarında da duyusal 
analizinin 12. güne gidildikçe puanın azaldığı görülmektedir. %20'lik ve %30'luk saklama 
kapları kontrol grubuyla karşılaştırıldığında 0. Gün dışındaki tüm puanların daha yüksek 
olduğu görülmektedir. Bu durum sırlarda midye kabuğu katkısının olumlu sonucuyla 
ilişkilendirilebilir 
  
 TABLO 5. Sütlere Ait Metilen Mavisi Analizi Değerleri (Saat) 

 Basit olarak sütün içine edilen metilen mavisi çözeltisinin rengi, mikrobiyal aktivite 
sonunda indirgenerek açılır. Sütte canlı mikroorganizma sayısı ne kadar fazla ise bu süre o 
denli kısa olacaktır. Bu analiz sonucu hesaplanan indirgenme süreleri, değerlendirmeye göre 
karşılaştırıldı ve yaklaşık bakteri sayısı bulundu. Sütlerde bakteri sayısı 0. günde eşit sayıda 
(0.5 milyondan daha az bakteri) ve iyi durumda iken, gün geçtikçe tüm gruplarda bakteri 
sayıları artmıştır.12. günde kontrol grubu fena duruma (4–20milyon bakteri ile) gelmişken, 
midye kabuğu katkılı kaplardaki sütlerin tamamı hala (0.5–4milyon bakteri sayısı ile) orta 
durumdadır. Yani midye kabuğu katkılı kaplarda saklanan sütler, kontrol grubu olan katkısız 
kaplardakilere göre da az sayıda bakteri üretmiştir. Bu da midye kabuklarının antibakteriyel 
etkisini doğrulamaktadır. 12.günde en az bakteri sayısı %30 midye kabuğu katkılı kapta 
saklanan sütte olduğu tespit edilmiştir. 

 TABLO  6. Farklı Kaplar ile Yapılan pH Analiz Karşılaştırma Sonuçları  
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 İçilebilir sütlerin pH değerleri 6,4-6,8 aralığında olduğundan; plastik kaptaki sütler 3. 
günde, cam kaptaki sütler 6. günde pH değeri açısından içilebilir değerini kaybetmiştir.
%20'lik midye kabuğu katkılı kaplarımızda ise pH değerinden 12. güne kadar içilebilir 
durumda olduğu tespit edilmiştir. Bu da cam kapların sütün raf ömrünü korumada pek etkisi 
olmadığını net bir şekilde göstermektedir. 

TABLO 7. Farklı Kaplar ile Yapılan İndirgenme Süreleri Analizi Sonuçları 

 Metilen mavisi analizi ile, süt örneklerindeki yaklaşık bakteri sayısı belirlendi. 
İndirgenme süreleri değerlendirildiğinde en hızlı plastik kapta, daha sonra cam kapta en az % 
20'lik midye kabuğu katkılı kaplardaki sütlerde bakteri ürediği görüldü. Günümüzde sütler, 
genellikle cam veya plastik kaplarda muhafaza edilmektedir. Plastik kaplar içeriğinde sağlığa 
zararlı maddeler bulundurduğundan, daha çok cam kaplar tercih edilmektedir. Bu nedenle 
değerleri en iyi çıkan % 20'lik midye kabuğu katkılı kaplar ile karşılaştırma gereği 
duyulmuştur. Farklı kaplar ile yapılan analizler değerlendirildiğinde; plastik ve cam kaplarla 
kıyaslandığında %20'lik midye kabuğu katkılı kaplarımızın sütlerin raf ömrünü uzattığı tüm 
analizlerde net bir şekilde görülmektedir.  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Bu proje ile sütlerin sağlıklı ve daha uzun süre saklanması için farklı bir yöntem 
geliştirilmiştir. Projemizin sonuçlarına göre, atık olan midye kabuklarının seramik sektöründe 
değerlendirilmesinin önemli bir yenilik olduğu sonucuna varmaktayız. Ayrıca bu proje ile 
sütlerin raf ömrünü uzatmaya yönelik literatür çalışmalarına da yenilik sağlayacaktır. Seramik 
fabrikasında yapılan üretimler değerlendirildiğinde ise endüstriyel açıdan hayata 
geçirilmesinin kolay olacağı kanaatindeyiz. 

6. Uygulanabilirlik  
 Analiz sonuçlarına göre değerleri en iyi çıkan kaplar, %20'lik ve %30'luk midye 
kabuğu katkılı gruplar çıkmıştır. Analiz değerleri bakımından çok az farkla %30'luk daha ön 
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planda olsa da, saklama kabı olarak bakıldığında sır yüzeyinde hafif çatlamalar meydana  
gelmiştir. Yani %30'luk katkılı sırların bünyesinde bozulmalar görülmüştür. Bu çatlaklar insan 
sağlığına zarar verebileceğinden, %20'lik midye kabuğu katkılı saklama kaplarının 
kullanımının daha uygun olduğu düşünülmektedir.  Projemizde saklama kaplarımızı bir 
seramik fabrikasından yardım alarak yaptığımız için, endüstriyel olarak üretime geçilmesinin 
kolay olacağını düşünüyoruz. Ticari ürüne rahatlıkla dönüştürülebilir. 
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