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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu çalışmada Ordu sahillerinden toplanan katı hal istiridye kabuklarından elde edilen toz 

formun bitki gelişimine, ağır metal içeren suların arıtımına ve gıdaların raf ömürlerini 

uzatmadaki etkisi incelenmiştir. Öncelikle toplanan istiridye kabuklarını distile su ile 

yıkadık. Üzerlerinde var olan atıklardan arındırmak ve kurutmak için 200˚C’de 45 dakika 

boyunca kuruttuk. Kuruyan kabukları öğüterek toz form haline getirdik. Hazırladığımız 

tozdan solüsyonlar hazırladık. Fasulye bitkisinin gelişimini gözlemleyeceğimiz solüsyon 

için 250 ml su için 1 gr istiridye kabuğu tozu ekledik. Fasulye tohumlarından oluşan bir 

kontrol bir deney grubu oluşturduk. Deney grubundaki fasulye tohumları istiridye kabuğu 

tozu eklenmiş su ile belli aralıklarla sulanırken, kontrol grubu ise normal su ile sulanmıştır. 

Çimlenme süresi, bitki boyu, yaprak sayısı ve yaprak yüzeyi genişliği gibi faktörler 

incelenmiştir. Ağır metaller içerdiği Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel 

Müdürlüğünce belirlenen sulardan alınan örneklerde çeşitli analizler ilgili kurumca 

yapılmıştır. 500 ml sudaki ağır metal oranları analiz edilmiştir. Sonrasında aynı miktar 

suya 2 gr istiridye kabuğu tozu eklenmiş ve bir süre bekletilmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda örnek suyumuzda bulunan alüminyum, çinko ve demir gibi metallerin istiridye 

kabuğu tozu eklendikten sonra oranlarının ciddi bir şeklide azaldığı tespit edilmiştir. Aynı 

zamanda bu tozun sularda bakteri üremesine neden olmadığı da gözlemlenmiştir. Gıdaların 

raf ömrü üzerindeki etkisini araştırmak için 100 ml suya 1 gr istiridye kabuğu tozu ekledik. 

Bu suda çeşitli gıdalar 5 dakika bekletildi. Normal su ile yıkanmış gıdalarla birlikte 10 gün 

boyunca gözlem yapıldı. Sonuç olarak gıdaların raf ömrünü uzattığı tespit edilmiştir. 

Buradan yola çıkarak doğal bir dezenfektan oluşturduk. Aynı zamanda istiridye kabuğu 

tozundan saklama kapları ve su arıtım cihazları da üretilebilir.  

Anahtar kelimeler: İstiridye Kabukları, Su Arıtımı, Bitki Gelişimi 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Su canlılar için büyük bir öneme sahiptir. Artan nüfusun ihtiyacını karşılamak için 

sayıları gün geçtikçe artan sanayi kuruluşları ve tarımsal faaliyetler sonucu sağlıklı içme 

suyu bulmak zorlaşmaktadır. Su ortamlarına çeşitli sebeplerden dolayı karışabilen, sanayi 

tesislerinde sıklıkla kullanılan ağır metaller canlılar için tehlike oluşturmaktadır (Gürel ve 

Güneş, 2018). Ağır metalleri ihtiva eden sular, su ortamındaki organizmalara zehirleyici 

etki yapmakta ve tüm canlıların hayatını riske atmaktadır. Sularda bulunan bu atık 

maddelerin yiyeceklerdeki etkilerinin sonuçlarına da günümüzde rastlanmaktadır (Aydın 

ve diğerleri, 2004).  

İstiridye kabuğu tozları %98 oranında kalsiyum karbonat içermektedir. Kalsiyumun 

bitki beslenmesinde ve toprağın yapısını iyileştirme de büyük bir rolü vardır. Kalsiyum 

eksikliğinde bitki büyümesi durur, küçük yapraklar ve dallar belirir. Kalsiyum karbonat 

eksikliğinde, büyüme yerleri çoğunlukla öldüğünden bitkilerde yeni sürgünler meydana 

gelmemekte ve bitkinin kök sistemi de zarar görmektedir (Günay, 1992). Bitkilerin ihtiyacı 

olan kalsiyumu karşılamak için kara deniz sahillerinde fazlasıyla atık olarak bulunan 

istiridye kabuğu tozlarındaki kalsiyum karbonatın etkisini göstermek için ve kalsiyum 

karbonatlı ortamlarda çimlenmenin daha hızlı olduğunu kanıtlamaya çalıştığımız 

çalışmamızda bilimsel yöntem basamakları izlenerek istenilen sonuca ulaşılmıştır. 
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İstiridye kabuğu tozu elde edilirken açığa çıkan bir diğer önemli bileşik de 

kalsiyum oksittir (CaO). Yapılan araştırmalar gösteriyor ki kalsiyum oksitin su ile 

birleşiminde çelik yüzeylerdeki birçok bakteriyel patojeni temizlediği görülmüştür 

(Mahmutoğlu, 2006). Böyle bir etkiye sahip olan bir maddenin yoğun olarak bulunduğu ve 

çalışmamızın ana maddesi olan istiridye kabuğu tozunun da gıdalar üzerindeki etkisini 

araştırdığımız bu çalışmamız, sağlığa zararsız olduğunu ve gıdaların raf ömrünü de 

uzattığını kanıtladığımız doğal bir dezenfektan elde edilmesi amacına dayanmaktadır. 

 

3. Çözüm  

Atık sularda bulunan Alüminyum, çinko, mangan ve demir gibi ağır metallerin, 

Karadeniz Kıyılarında (Ordu ili örneği) oldukça fazla miktarda mevcut olan istiridye 

kabuklarının arıtım potansiyelini belirlemek ilk amacımızdır. İstiridye kabukları %98 

oranında kalsiyum karbonat içermektedirler. Kalsiyumun canlılar için ne kadar önemli bir 

mineral olduğu araştırmalarımız sonucu tespit edilmiştir. Buradan yola çıkarak elde 

ettiğimiz istiridye kabuğu tozlarının bitki gelişimine, su arıtımına ve gıdaların raf ömrünü 

uzatmadaki etkisini ortaya koymaktayız. Bu sayede atık olarak sahillerde bulunan bir 

maddenin kullanım alanlarını genişleterek sıfır atık konusuna da dikkat çekmek 

istemekteyiz. 

 

4. Yöntem 

Bu çalışmamızda Ordu ili sahillerinde bulunan istiridye ve farklı deniz kabukları 

toplandı. Toplanan istiridye kabukları distile su ile yıkandı. 200˚C sıcaklıktaki fırında 45 

dakika boyunca kurutuldu. Kurutulan istiridye kabukları demir havanda ufak parçalara 

ayrıldıktan sonra rondoda toz haline getirildi. Küçük saksılara diktiğimiz fasulye 

tohumlarının gelişimini gözlemlemek için belli aralıklarla hazırladığımız istiridye kabuğu 

tozu eklediğimiz su ile suladık (1gr/250 ml). Gıdaların raf ömürlerini uzatmasına etkisini 

incelemek için ise birer adet domates ve salatalık hazırladığımız istiridye kabuğu eklenmiş 

suda 5 dakika bekletildi (1gr/100ml). Normal su ile yıkanmış domates ve salatalıklar ile 

buzdolabında 10 gün boyunca bekletildi. İstiridye kabuğu tozunun ağır metal içeren 

sulardaki arıtıma etkisini araştırmak için Ordu Büyükşehir Belediyesi Oski Genel 

Müdürlüğü tarafından belirlenen ağır metaller içeren bir çeşmeden aldığımız su örneğini 

belirli analizlerden geçirdik. İstiridye kabuğu tozunun çeşitli etkilerini araştırdığımız bu 

çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 

Farklı deneysel çalışmalarda kullanılan istiridye kabuğu tozunun etkilerinin gözlemlendiği 

çalışmamızın analiz sonuçları 3 başlık altında incelenmiştir. İstiridye kabuğu tozunun elde 

edilme aşamaları (kurutma ve öğütme) resim 1 ve resim 2’de gösterilmiştir. Resim 3’te ise 

örnek olarak hazırladığımız doğal dezenfektanımız bulunmaktadır. 
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        Resim 1                                                                   Resim 2    

 

 

 

              
   Resim 3: Doğal Dezenfektan 
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4.1. İstiridye kabuğu tozlarının ağır metal içeren sulardaki arıtıma etkisinin 

incelenmesi 

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğünce analizi yapılan örnek suyumuza 

ait analiz öncesi ve sonrası sonuçlar resim 4’te gösterilmiştir. 

 

 
     Resim 4: Ağır metal içeren suyun işlem öncesi ve sonrası analiz sonuçları 

 

Resim 4’te görüldüğü gibi yapılan analizler sonucu kullandığımız istiridye kabuğu 

tozu eklenmiş suyumuzda ağır metal oranlarının ciddi bir şekilde düştüğü gözlemlenmiştir. 

İşlem öncesi suyumuzda bulunan 583.40 ug/L oranındaki Alüminyumun değeri 114.60 

ug/L değerine düşmüştür. Aynı şekilde Demir oranı 69.45 ug/L’den 10 ug/L’nin altına, 

Mangan oranı 14.37 ug/L’den 10 ug/L’nin altına, Bakır değeri 28.62 ug/L’den 10 ug/L’nin 

altına ve Kadminyum değeri de 1.39 ug/L’den 1.22 ug/L’ye düşmüştür. Buradan yola 

çıkarak çalışmamızda kullandığımız yöntem, pahalı ve uzun çaba gerektiren arıtma 

işlemlerine alternatif oluşturmaktadır. Hiçbir maliyeti bulunmayan istiridye kabuğu tozları 

kullanılarak yaptığımız arıtım işlemi ile sıfır atık konusuna da dikkat çekmiş 
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bulunmaktayız. 

 

4.2. İstiridye kabuğu tozlarının bitki gelişimine etkisinin incelenmesi 

 

250 ml suya eklediğimiz 1 gram istiridye kabuğu tozu ile hazırlamış olduğumuz 

çözelti ile normal suyun karşılaştırıldığı fasulye tohumlarının gelişimi gözlemlenmiş ve 

sonuçları resimlenmiştir. İki ayrı saksı seçilerek birine istiridye kabukları tozu eklenmiş 

toprak diğerine normal toprak konulmuştur. İki saksıya da iki tane fasulye tohumu 

ekilmiştir. Pembe saksı istiridye kabuğu tozu ile hazırlanmış çözelti ile sulanmışken yeşil 

saksıda bulunan fasulye tohumları ise normal su ile sulanmıştır. 

 

                       
     Resim 5: İstiridye kabuğu tozu eklenmiş toprak 

 

 

                  
 

Resim 6: Her saksıya ikişer fasulye tohumu eklenmiştir (Pembe saksı istiridye kabuğu 

eklenmiş toprak içermektedir ve istiridye kabuğu tozu ile hazırlanmış sulu çözelti ile 

sulanmıştır. 

Resim 7’de 5 gün sonraki fasulye tohumlarının durumları belirtilmiştir. İstiridye 

kabuğu tozu ile hazırlanmış çözelti ile sulanmış pembe saksıdaki iki tohumun da daha kısa 

sürede çimlendiği ve gelişiminin daha hızlı olduğu görülmüştür. Aynı sürede normal su ile 

sulanmış fasulye tohumlarından sadece 1 tanesinin çimlendiği gözlemlenmiştir. 
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Resim 7 

 

10 gün sonra gözlemimiz devam ettiğinde, istiridye kabuğu tozu ile hazırlanmış çözelti ile 

sulanmış pembe saksıdaki fasulye tohumlarının normal su ile sulanmış yeşil saksıda buluna 

fasulye tohumlarına göre daha uzun boylu, yaprak sayısının fazla ve yaprak genişliğinin de 

daha enli olduğu tespit edilmiştir. Bu gözlem sonuçları resim 8 ve resim 9’da gösterilmiştir. 

 

                      
         Resim 8                                                                              Resim 9 
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Aylarca gelişimini takip ettiğimiz bitkilerimizin şuan ki durumu aşağıdaki gibidir. 

 

 
 

Küçük saksılarda çimlendirdiğimiz bitkileri daha geniş saksılara alarak mor saksıda 

bulunan bitkimiz hazırladığımız doğal dezenfektan ile sulanmaya devam edilmiş, diğer 

bitkimiz ise normal su ile sulanmıştır. Projemizin ne kadar etkili olduğu görselden de 

anlaşılmaktadır. 

 

4.3. İstiridye kabuğu tozlarının gıdaların raf ömrü üzerindeki etkisinin incelenmesi 

 

100 ml suya 1 gram istiridye kabuğu eklenerek çözeltimizi hazırladık. Domates ve 

salatalık üzerinde yaptığımız incelemeler sonucunda hazırladığımız çözeltinin gıdaların raf 

ömrünü uzattığını da gözlemledik. Domates ve salatalığa ait gözlem sonuçlarımız resim 10, 

resim 11 ve resim 12’ de gösterilmiştir. 

 

       
Resim 10                                                             Resim 11 



10 

 

 

 

                                        
                                        Resim 12 

 

İki adet domates ve salatalıktan biri normal su ile yıkanmış, diğer domates ve 

salatalık ise istiridye kabuğu tozu ile hazırlanmış çözeltimizde 5 dakika boyunca 

bekletilmiştir. Sonrasında her iki sebzemiz buzdolabında 10 gün boyunca gözlemlenmiştir. 

Gözlem sonuçları incelendiğinde istiridye kabuğu tozunun gıdaların raf ömürlerini uzattığı 

sonucuna varmış olduk. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Su kaynaklarının korunması ve giderek bozulmakta olan doğanın dengesini 

korumak için su arıtımının en iyi şekilde yapılması gerekmektedir (Özer, 1998). Sularda 

bulunan ağır metallerin giderilmesinde kullanılan iyon değişimi ve membran ile ayırma 

gibi pahalı ve uzun bir iş gerektiren yöntemlere alternatif çözüm yolları aranmaktadır. 

Çalışmamızın arıtım konusuna maliyeti düşük ve etkili bir çözüm olacağını düşünmekteyiz. 

Sıfır atık ile bütün kaynakların daha verimli ve tasarruflu kullanılması sağlanabilir. Bu 

şekilde gereksiz israfın da önüne geçilebilir. İstiridye kabuğunun kimyasal yapısı 

araştırıldığında içerdiği maddeler sayesinde elde ettiğimiz toz ile hazırlanan solüsyonla 

farklı normlarda kullanılabilir. İstiridye kabuğu tozu elde edilirken açığa çıkan bir diğer 

önemli bileşik de kalsiyum oksittir (CaO). Yapılan araştırmalar gösteriyor ki kalsiyum 

oksitin su ile birleşiminde çelik yüzeylerdeki birçok bakteriyel patojeni temizlediği 

görülmüştür (Mahmutoğlu, 2006). Böyle bir etkiye sahip olan bir maddenin yoğun olarak 

bulunduğu ve çalışmamızın ana maddesi olan istiridye kabuğu tozunun da gıdalar 

üzerindeki etkisini araştırdığımız bu çalışmamız, sağlığa zararsız olduğunu ve gıdaların raf 

ömrünü de uzatabileceğini düşündüğümüz bir doğal dezenfektan elde etmiş bulunmaktayız.  

 

Beslenmede kullanılan dezenfektanların seçiminde, sağlık araştırmaları dikkate 

alınarak tehlikesi en az ve gıda güvenliğini üst düzeyde sağlayacak doğal kaynakların 

tercihi konusunda gıda mühendislerimiz gerekli çalışmalar yapabilirler. İstiridye kabuğu 

tozunun maliyetinin olmaması, %100 doğal olması ve gıdaların temizliğinde günlük 

kullanım için doğal bir dezenfektan olarak kullanılabileceğinden dolayı, istiridye kabuğu 

tozunda gıda saklama kapları üretilebilir ve etkisi uzmanlarca test edilebilir. Doğal 

kaynakların kullanımı konusunda halk bilinçlendirilebilir. 
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Sanayileşmenin artmasıyla beraber verimli tarım alanları giderek azalmaktadır. 

Alternatif çözüm arayışında olacaklar için yararlı bir çalışma olduğu kanaatindeyiz. 

Çalışmamızın sonuçları değerlendirildiğinde bitkilerin hızlı ve verimli büyümesini 

sağlayacağından ilgi çekeceğini düşünmekteyiz. Atık olarak sahillerde değerlendirilmeyi 

bekleyen istiridye kabukları farklı alanlarda değerlendirilirse çevre kirliliğinin önüne 

geçmiş olacağız. 

Sulardaki ağır metallerin giderilmesinde kullandığımız istiridye kabuğu tozunun 

olumlu etkileri yaptığımız analizler sonucu ortaya konulduğundan, çalışmamızın bu alana 

ekonomik olarak alternatif bir yöntem olacağı kanaatindeyiz. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Yaptığımız araştırmalar sonucunda projemizin uygulanabilirliği ve etkili 

sonuçlandığı resmi kurumlarca da onaylanmıştır. Hem kullanılabilir, sağlığa zararsız bir 

doğal dezenfektan hem de su arıtımında kullanılabilecek ucuz ve doğal bir arıtım yöntemi 

olduğu ispatlanmıştır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz doğal ürünler ile kullanılarak yapıldığı için hiçbir maliyeti 

bulunmamaktadır. Projemizi gerçekleştirme sürecimiz çalışma takvimimiz de belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Çalışmamızın hedef kitlesini canlılar ve su arıtımı oluşturmaktadır. İstiridye kabuğu tozunun 

canlılar üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Aynı zamanda pahalı su arıtım işlemlerine alternatif bir 

yöntem geliştirilmiştir. 

 

 9. Riskler 

Projemizin herhangi bir riski bulunmamaktadır. Yaptığımız deneysel çalışmalar ve resmi 

kurumlarca yapılan analizler sonucunda da herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır. 
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