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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Beton, çimento, su, agrega ve katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından 

oluşmaktadır. Betonun toplam hacminin %70’ini agrega (kum, çakıl, mıcır), %10’u çimento, % 

20’sini su oluşturur. Bunların dışında gerektiğinde, çimento miktarının %5'ini geçmemek şartıyla 

katkı malzemesi eklenebilir.  

Betonu günümüzün en yaygın taşıyıcı yapı malzemesi yapan birçok özellikleri vardır. Bu 

özellikler katkı malzemeleri sayesinde ortaya çıkmaktadır. Günümüzde bulunan katkı 

malzemeleri betona birçok özellikler katmasına rağmen radyasyona karşı etkili olamamaktadır. 

Oysaki radyasyon betondan kolayca geçebilen bir enerji türüdür. Radyasyonun betondan geçmesi 

çevre ve canlılar üzerinde bir sürü sorunu da ortaya çıkartmaktadır. Özellikle hastaneler radyasyon 

açısından oldukça yoğun bir enerji alanıdır.  Kurşun radyasyon odalarında koruyucu olarak 

kullanılması iyi sonuçlar vermiş olsa da kurşunun üretimi sırasında veya sürekli maruz kalan 

kişilerde önemli hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada radyasyonun yayılmasını önlemek 

için kurşun yerine alternatif olarak daha doğal bir madde olan kitinin etkisi incelenmiştir.   

Çalışmada kitinin betona katılması ile betonun fiziksel özelliklerine etkisi araştırılmıştır. 

Yapılan kuruma testi ve dayanıklılık testi sonuçlarına göre kitinin katkı malzemesi olarak betona 

katılması betonun fiziksel özelliklerini değiştirmemektedir. Radyasyon geçirim testinde ise kitin 

betondan radyasyonun geçişini engellemektedir. Betona katılan kitin miktarı arttıkça radyasyon 

önleme miktarı da artmaktadır. Bu nedenle kitin betona radyasyon önleyici özellik kazandıran bir 

katkı maddesi olarak kullanılabilir. 

Kitinin eczacılık, medikal, atık su arıtma, biyoteknoloji, kozmetik, gıda, tekstil ve ziraat 

alanlarında uygulanmaktadır. Bu çalışmada, kitinin kullanım alanlarını genişletmek için çimento 

ve beton teknolojisinde kullanılabilirliği araştırılmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 

Hastanelerdeki radyoloji bölümleri veya nükleer santral gibi radyasyonun fazla olduğu yerlerde 

kitin katkılı beton güvenle kullanılabilir. 

 
2. Problem/Sorun: 

Betonun toplam hacminin %70’ini agrega (kum, çakıl, mıcır), %10’u çimento, % 20’sini su 

oluşturur. Bunların dışında gerektiğinde, çimento miktarının %5'ini geçmemek şartıyla katkı 

malzemesi eklenebilir. Betona eklenen bu katkı maddeleri betonun;  
 

 Mukavemetini (dayanıklılığını) artırır 

 Çimentodaki suyun donmasını veya hızlı buharlaşmasını önler 

 Çimento hamurundaki suyu azaltır veya akışkanlaştırır 

 Çimento hamurundaki suyu tutuculuk özelliğini artırır 

 Akışkan betonda hava boşluğunu engellemek için havayı sürükler 

 Priz yani betonun donmasını hızlandırır veya geciktirir 

 Betonun normalden daha fazla sertleşmesini hızlandırır (Yazıcı, 2014). 
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Günümüzde bulunan katkı malzemeleri betona birçok özellikler katmasına rağmen 

radyasyona karşı etkili olamamaktadır. Oysaki radyasyon betondan kolayca geçebilen bir enerji 

türüdür. Radyasyonun betondan geçmesi bir sürü sorunu da ortaya çıkartmaktadır. Radyasyon 

günlük hayatta birçok alanda karşımıza çıkan ve fazla maruz kalındığı takdirde ölümcül sonuçlar 

doğurabilen bir enerji olarak bilinmektedir.  

Özellikle hastaneler radyasyon açısından oldukça yoğun bir enerji alanıdır. Örneğin röntgen 

veya tomografi çektirdiğimizde vücudumuz yüksek oranda radyasyona maruz kalmaktadır. Aynı 

radyasyon odanın duvarlarından da dışarıya doğru dalgalar halinde yayılabilmektedir. Bu nedenle 

radyasyon içerikli odaların yaydığı enerji dalgalarının giderilmesinde özel kurşun plakalar 

kullanılmaktadır. Hastane kuralları gereği radyasyon odalarında çalışan kişileri korumak amacıyla 

kullanılan paravandaki kurşun plakanın kalınlığı 2 mm’dir. Bununla birlikte odanın büyüklüğü, iş 

yükü, kontrol konsolu ile x-ışını tüpü arasındaki mesafe ve ikisi arasındaki geometriye bağlı olarak 

kurşun plakanın kalınlığı değişiklik gösterebilmektedir. Böylece kurşun plakalar sayesinde 

radyasyonun oda dışına yayılması da engellenmektedir.  

Kurşun plakalar ağır metal içeriğinden dolayı çevre ve canlılar üzerinde birçok zararlı etkisi 

birçok çalışma ile tespit edilmiştir (Dündar ve Aslan, 2005; Örün ve Yalçın, 2011). Kurşun 

nörotoksik bir madde olup davranış bozukluklarına kadar birçok hastalığa sebep olabilmektedir. 

Ayrıca canlının kurşun ile temasında biyolojik birikime neden olmaktadır.  

Kurşun radyasyon odalarında koruyucu olarak kullanılması iyi sonuçlar vermiş olsa da 

kurşunun üretimi sırasında veya sürekli maruz kalan kişilerde önemli hastalıklar ortaya 

çıkmaktadır. 

 

3. Çözüm  

Bu çalışmada radyasyonun yayılmasını önlemek için kurşun yerine alternatif olarak daha 

doğal bir madde olan kitinin etkisi incelenecektir. Kitin dünyada selülozdan sonra en yaygın ikinci 

doğal polimerdir. Bu biyopolimer çok sayıdaki canlı organizmalar tarafından sentezlenmektedir. 

Kitin, mantar ve mayaların hücre duvarlarında yada eklembacaklıların (Karides, yengeç, ıstakoz, 

böcek vb.) dış iskeletinde bulunan bir biyopolimerdir (Aktaran: Öztürk, 2015).  

Çalışmada katkı malzemesi olarak kullanılacak olan kitinin polimer yapısından dolayı 

radyasyonu önleyeceği düşünülmektedir. Polimer yapısı ile yıllarca bozulmadan kalabilen kitinin 

radyasyonda da etkilenmediği birçok çalışma ile ortaya konulmuştur (Taşkın, 2015; Oyar, 2016).  

 

 

4. Yöntem 

4 adet beton karışımı hazırlanarak ayrı ayrı kaplara konulmuştur. Her karışımıma 200gr 

çimento, 800gr agrega ve 100ml su eklenmiştir. Beton karışımlarından her birine sırayla 0gr, 1gr, 

2gr ve 4gr kitin eklenmiştir (Şekil 1). Kitin eklenmeyen (0gr) beton karışımı kontrol grubu olarak 

belirlenirken, diğer kitin eklenen (1gr, 2gr ve 4gr) beton karışımları deneme gruplarıdır. 

Karışımlardaki su dışındaki tüm malzemeler hassas terazi (Sartorius AY511-Hassasiyet:0,1) 

aracılığıyla tartılarak yoğurt kabı içerisinde karıştırılmıştır (Şekil 2). Her deneme için agrega 

içerisindeki çok iri çakıl taşları uzaklaştırılıp, çimento, kitin ve kum homojen bir karışım oluncaya 
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kadar karıştırılmıştır. Karışıma en son olarak su eklenip homojen bir hamur haline getirilmiştir 

(Şekil 3). Hamur kıvamındaki beton karışımları 13x13x1cm boyutundaki ayrı ayrı dekota (Şekil 

4)  kalıplara dökülmüştür.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Şekil 1. Kitin (Sigma Aldrich –C7170)             Şekil 2. Çimento, kum ve kitin karışımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Şekil 3. Beton hamuru                             Şekil 4. Hazırlanan beton kalıpları 

 

Kaplara dökülen her bir beton harcının aynı şartlarda (25oC, %50-55 nem) üzerlerine 

parmakla bastırılarak kuruma testi yapılmıştır. Zamanla kurumakta olan betonun üzerine parmak 

izlerinin çıkmadığı zaman “kuruma zamanı” olarak belirlenmiştir. Kuruma testi beton hamurunun 

kalıplara dökülmesinden sonra, hemen başlanarak b  etonların kuruduğu zamana kadar her saat 

başı tekrarlanmıştır (Şekil 5).  

Dayanıklılık testinde ise betonlar tamamen kuruması için normal oda sıcaklığında 72 saat 

bekletilmiştir (Şengül, 2015). Kalıplardan çıkarılan betonlar aralarında 8cm boşluk olan masalara 

yerleştirilmiştir. Betonun masaların üzerinde kalan kısımlarının eşit olmasına dikkat edilmiştir. 

Betonların her birinin üzerine sırayla 100gr’lık ağırlık eklenmiştir (Şekil 6). Ağırlıklar betonların 

üzerine yavaşça bırakılmıştır. En son kırıldığı ağırlık betonun dayanıklılığını belirtmektedir.  

                 

  

  

  

  

  

  

  

    

 

              Şekil 5. Kuruma Testi                                Şekil 6. Dayanıklılık Testi 
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Kuruma testi sonuçlarına göre kitin katılan tüm betonlar ile kitin katılmayan normal beton 

üzerine 6. saat ve sonrasında parmağımızın izi çıkmamıştır. Bu nedenle tüm betonların kuruma 

zamanı 6 saattir. Dayanıklılık testinde ise kitin katılmayan ve katılan tüm betonlar 2900gr’da 

kırılmıştır. Normal beton ve deney grubu betonlarının dayanıklılığı 2900 gr’dır. Kuruma testi ve 

dayanıklılık testi sonuçlarına göre betona kitin katılması betonun fiziksel özelliklerini 

değiştirmemektedir. Kitin miktarının artırılması da kuruma ve dayanıklılığı değiştirmemektedir. 

Radyasyon önleme testi için 72 saat kuruyan betonlar kullanılmıştır. Bu test için öncelikle bir 

radyasyon kaynağı aranmıştır. Kaynak olarak çeşitli cihazlar denense de en yüksek radyasyon 

üreten kaynak olarak telsiz telefon belirlenmiştir. Telsiz telefonun radyasyon miktarı el tipi 

radyasyon ölçer (Wintact WT3121, Hassasiyet:0,1mG) ile ölçülmüştür (Şekil 7). Telsiz telefonun 

ne kadar radyasyon yaydığını belirlemek için farklı bir telefon ile çaldırılarak ölçülm yapılmıştır. 

Ayrıca tüm ölçümler oda sıcaklığında 24-25℃’de yapılmıştır.  

Betonların radyasyon geçirgenliğini ölçmek için dakota malzemeden raf yapılmıştır (Şekil 8). 

Raflar arasındaki uzaklıklar eşit olup 5cm’dir. Ölçüm için en alt rafa telsiz telefon, orta rafa beton 

(her ölçümde ayrı beton), en üst kısma ise radyasyon ölçer konulmuştur (Şekil 9).  

 

  Şekil 7. Radyasyon ölçer                       Şekil 8. Raf                        Şekil 9. Ölçüm düzeneği                                                                       

 

Raf içerisine radyasyon ölçer ve telsiz telefon konularak (beton konulmadan) yapılan 

ölçümlerde radyometre genel olarak 900 miligray (mGy) ve üzeri değerler vermiştir. Bu ölçüm 

telefonun aktif olarak kullanıldığında yani başka bir telefondan çaldırılırken yaydığı radyasyon 

miktarını göstermektedir ve bilgi almak amacıyla ön çalışmalar sırasında elde edilmiştir.      

Betonlar radyasyon geçirgenliği testi için sıra ile raf içerisine yerleştirilmiş ve telsiz telefon 

faklı bir telefondan çaldırılmıştır. Ölçümler sırasında radyasyon miktarı sürekli aynı kalmadığı 

için fotoğraf çekimi sırasında “HOLD” yani ölçüm sonucunu durdurularak resim çekilmiştir. 

Radyasyon önleme testi sonuçları Şekil 10. 11. 12. ve 13.’te verilmiştir.  
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Betona katılan kitin betonun radyasyonu geçirmesine engellemektedir. Betona katılan kitin 

miktarı arttıkça radyasyon önleme miktarı da artmıştır. Bu nedenle kitin betona radyasyon önleyici 

özellik kazandıran bir katkı maddesi olarak kullanılabilir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Kitinin eczacılık, medikal, atık su arıtma, biyoteknoloji, kozmetik, gıda, tekstil ve ziraat 

Şekil 10. Normal betonun 

radyasyonu önleme miktarı 
 

Şekil 11. 1 gr kitin katılmış betonun 

radyasyonu önleme miktarı 

Şekil 12. 2 gr kitin katılmış betonun 

radyasyonu önleme miktarı 

Şekil 13. 4 gr kitin katılmış betonun 

radyasyonu önleme miktarı 
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alanlarında uygulanmaktadır. Betonun içerisine kitinin katıldığı farklı bir çalışma 

bulunmamaktadır. Bu çalışmada, kitinin kullanım alanlarını genişletmek için çimento ve beton 

teknolojisinde kullanılabilirliği araştırılmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir.  

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Günümüzde kullanılan beton miktarını düşünülürse uygulama için çok miktarda kitine ihtiyaç 

duyulacaktır. Dünyada en çok bulunan canlı türleri böceklerdir. Böcekler içerisinde de deniz 

kabuklularıdır. Üreme yetenekleri oldukça yüksek ve üreme sayıları çok yüksektir. Kitinin 

tedariki için özellikle deniz canlılarının kullanılması sağlanabilir. Karides gibi kolay yetişen ve 

hızlı üreyebilen türler bu deniz canlılarının başında gelmektedir.  

Kitin katkılı beton radyasyonun yoğun olduğu yerlerde kullanılması gerekir. Örneğin 

hastanelerdeki radyoloji bölümleri veya nükleer santral gibi radyasyonun fazla olduğu yerlerde 

kitin katkılı beton güvenle kullanılabilir. Bununla birlikte ev gibi küçük ve içerisinde radyasyonun 

olmadığı yapılarda kullanmaya gerek yoktur.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projede kullanılan kitinin kilogram fiyatı 690 ₺’dir. En fazla kullanılan miktarı baz 

aldığımızda her 1 kg betona kullanılan kitinin maliyeti yaklaşık 2,80 ₺’dir. Maliyet yüksek 

gözükse de radyasyonun belki yüzlerce kişiye verdiği zarara kıyasla ve radyasyona maruz kalan 

kişilerin sağlık harcamalarına kıyasla çok önemsiz kalmaktadır. Ayrıca üretimin seri hale gelmesi 

ve bu duruma özel kitin yetiştirme ile maliyet çok azalacaktır.  

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Hedef kitle olarak hastanelerdeki radyoloji bölümleri veya nükleer santral gibi radyasyonun 

fazla olduğu yerlerde kitin katkılı beton güvenle kullanılabilir. Ayrıca beton santralleri ve beton 

katkı malzemesi üreten firmalar diğer hedef kitledir.  
 

 

9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyen tek risk kitinin beton içerisinde ne kadar aktifliğini 

koruyacağıdır. Bunu öğrenmek için kitin katkılı betonlara yaşlandırma testi yapılmalıdır. Bunun 

için Gaziantep Üniversitesi ile irtibata geçilmiştir. Mühendislik fakültesinde bu cihazın olduğunu 

belirtmelerine rağmen pandemi nedeniyle çalıştıramayacaklarını belirtmişlerdir. Bu nedenle 

yaşlandırma testi yapılamamıştır. Fakat kitinin yıllarca böcekler üzerinde radyasyonu önlemek 

için bir zırh gibi davrandığı düşünülürse, betonda da aynı özelliği göstereceği düşünülmektedir.  

 

 

10. Kaynaklar  
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