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AÇIKLAMALAR 
ALAN  Kimya Teknolojisi  

DAL/MESLEK Proses 

MODÜLÜN ADI  
Kimyasal Atıkları Depolama 

MODÜLÜN TANIMI  
Bu modül kimyasal sıvı ve katı atıklar ile kimyasal numune 

atıklarının depolanması ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOŞUL 
Kristalizatör Beslemesi Hazırlama modülünü başarmış 

olmak 

YETERLİK Kimyasal atıkları depolamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun 

olarak kimyasal atıkları tekniğine uygun olarak 

depolayabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Sıvı atıkları depolayabileceksiniz. 
2. Katı atıkları depolayabileceksiniz. 
3. Numune atıklarını depolayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: 

Temel kimyasal işlemlerini yapmak için gerekli 

donanım ve tüm donanımın bulunduğu laboratuvar 

kütüphane, İnternet, bireysel öğrenme ortamları vb. 

Donanım: 
Atölye veya teknoloji sınıfı, internet, ilk yardım 

malzemeleri, sabun, personel dolabı, laboratuvar önlüğü, 

koruyucu malzemeler, lavabo, kâğıt havlu, personel odası, 

sıvı atık, katı atık ve depoları ile numune 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
 

G
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GİRİŞ 
Sevgili gençler,  
 

Gelişen endüstriyel faaliyetler sonucu hayat standardımız sürekli artarken kimya 

sektörünün üzerine düşen yük çok fazla olmuştur. Hastalıklara karşı koruyucu çareler 

aranırken temizlik ve sağlığa uygunluk sağlanmasında, gıda ve giyim ihtiyaçlarımızın 

sağlanmasında ve pek çok sektöre girdi sağlanmasında kimya başrol oynamıştır. 

 

Gıda, giyim, boya, ilaç ve pek çok sektörde proses ve sonrasında kimyasal atıklar 

ortaya çıkmaktadır. Bu atıkların giderilmesi nötralize edilmesi veya işlemden 

geçirilemeyecek olanların ya da işlemden geçirilme maliyetinin çok yüksek olanlarının 

depolanarak muhafaza edilmesi ihtiyacı doğmuştur. 

 

Ancak her kimyasal kendine özgü karakteristik özellikler göstereceğinden kimyasallar 

genel olarak sınıflandırılarak ayrılır. Bu özelliklerine göre uygun mevzuat ve yasalar 

çerçevesinde endüstriyel kurumlar kendi atıklarını gidermek ve depolamak ile yükümlüdür. 

 

Bu modülde kimyasal atıkların depolanması ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip 

olabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında sıvı atıkları kuralına ve tekniğine uygun olarak 

depolayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Atık nedir?  

 Kimyasal atıkların büyük bir çoğunluğunu sıvı atıklar oluşturur nedenini 

araştırınız? 

 

1. SIVI ATIKLAR 
 

Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik 

özellikleriyle karıştıkları alıcı ortamlarda dolaylı veya doğrudan zarar verebilen ve ortalama 

doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açan katı, sıvı veya gaz hâlindeki maddelere 

atık denir. 

 

1.1. Atıkların Tanımı 
 

Sanayi ve üretim tesislerinde üretim öncesi veya sonrasında ortaya çıkan atıklara 

endüstriyel atıklar, ev tipi kullanımda ortaya çıkan atıklara ise evsel atıklar denir. Ev tipi 

atıklar genel olarak birbirine benzer özellikler gösterir. Oysa endüstriyel atıklar atığın ortaya 

çıktığı üretim tesisinin tipine göre farklı özellikler gösterir. İster evsel atık olsun ister 

endüstriyel atık olsun genel olarak üç tip atık çeşidi vardır. Bunlar sıvı atıklar, katı atıklar ve 

gaz atıklardır. 

 

Resim 1.1: Endüstriyel sıvı atıkla kirlenmiş akarsu 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
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Evsel sıvı atıklarında kirleticiler genelde kişisel temizlik sonrasında ortaya çıkan 

atıklar ile temizlik malzemelerinden arta kalan atıklar olarak karşımıza çıkarken endüstriyel 

atıklar de bu kadar basit bir sınıflandırma yapmak nerede ise imkânsızdır. 

 

Sanayi tesislerinde kullanılan kimyasalların büyük bir çoğunluğu suda çözünebilir 

özellikte olmasından dolayı endüstriyel atıkların büyük bir kısmını kimyasal sıvı atıklar 

oluşturur. 

 

Genel olarak oluşan atıkları tehlikeli atıklar, tehlikesiz ve inert atıklar 

olarak sınıflandırabiliriz. 

 

 Tehlikeli atıklar 

Dere ve ırmaklara atılan endüstriyel atıkların bir sonucu olarak bu 

ekosistemlerdeki canlı ölümü ile gündemimize gelen atıkları tehlikeli atık olarak 

sınıflandırabiliriz. Çevre örgütü ise tehlikeli kimyasal atık tanımını, insan 

sağlığına ve çevreye zararlı etkileri olan, ekolojik dengeyi bozan ve bunlarla ilgili 

risk faktörü içeren atıklar olarak tanımlamıştır.  Kimyasal atıklar taşıdıkları yanıcı, 

korozif, reaktif ve toksik özelliklerinden dolayı tehlikeli kimyasal atıklar olarak 

sınıflandırılmıştır. 

 

Resim 1.2: Sıvı atık deposu 

Bu tür atıkların üretiminden toplanması, depolanmasına kadar geçen aşamalarda 

kurum ve kuruluşların üzerine düşen görevler "Tıbbi Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği" ve "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" nde açıkça 

belirtilmektedir. 

 

22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tıbbi Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği" ne göre; 

 

 Tehlikeli atık: Ünitelerden kaynaklanan, tehlikeli kimyasallar, sitotoksik 

ve sitostatik ilaçlar, amalgam atıkları, genotoksik ve sitotoksik atıklar, 

farmasötik atıklar, ağır metal içeren atıklar ve basınçlı kaplar, 
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 Farmasötik atık: Kullanma süresi dolmuş veya artık kullanılmayan, 

ambalajı bozulmuş, dökülmüş ve kontamine olmuş ilaçlar, aşılar, 

serumlar ve diğer farmasötik ürünler ve bunların artıklarını ihtiva eden 

kullanılmış eldivenler, hortumlar, şişeler ve kutuları, 

 

 Genotoksik atık: Hücre DNA'sı üzerinde mutasyon yapıcı, kanserojen 

veya insan veya hayvanda düşüğe neden olabilen türden farmasötik ve 

kimyasal maddeleri, kanser tedavisinde kullanılan sitotoksik 

(antineoplastik) ürünleri ve radyoaktif materyali ihtiva eden atıklar ile bu 

tür ajanlarla tedavi gören hastaların idrar ve dışkı gibi vücut çıkartılarını, 

 

 Kimyasal atık: Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel araştırmalar gibi 

tıbbi alanlarda kullanılan ve insan ve çevre sağlığı için çeşitli etkilerle 

zararlı olabilen kimyasal maddelerin gaz, katı veya sıvı atıklarını, 

 

 Ağır metal içeren atıklar: Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel 

araştırmalar gibi tıbbi alanlarda kullanılan termometre, tansiyon ölçme 

aleti ve radyasyondan korunma amaçlı paneller gibi alet ve ekipmanların 

içinde veya bünyesinde bulunan cıva, kadmiyum, kurşun içeren atıkları, 

 

 Basınçlı kaplar: Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel araştırmalar gibi 

tıbbi alanlarda kullanılan gazları içinde bulunduran silindirleri, kartuşları 

ve kutuları ifade eder. 

 

Resim 1.3: Uygun şekilde depolanmamış basınçlı kap atıkları 

Tehlikeli atıklar grubu altında yer alan genotoksik atıklar, farmasötik atıklar, ağır 

metal içeren atıklar, kimyasal atıklar ve basınçlı kaplar diğer atıklardan ayrı olarak 

toplanır. Bu atıkların bertarafı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre 

yapılır. Bu grupta yer alan kimyasal atıklar, toksik, korozif (pH<2 ve pH>12), 

yanıcı ve reaktif (su ile reaksiyon verebilen, şoklara hassas) özelliklerden en az 

birine sahip olmaları durumunda tehlikeli atık olarak kabul edilir. Bu özelliklerden 

hiçbirine sahip olmayan tehlikesiz kimyasal atıklardan katı olanlar evsel atıklar ile 

birlikte toplanır, sıvı olanlar ise kanalizasyon sistemi ile uzaklaştırılır. Ünitelerde 

oluşan röntgen banyo suları, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri 

doğrultusunda geri kazanılır veya bertaraf edilir. Tehlikeli atıklar kesinlikle 

kanalizasyon sistemine boşaltılmaz, doğrudan havaya verilmez, düşük 
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sıcaklıklarda yakılmaz, evsel atıklarla karıştırılmaz ve depolanarak bertaraf 

edilmez. 

 

Radyoaktif atıklar hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bu atıkların 

toplanması ve bertarafı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı doğrultusunda 

yapılır. 

 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Bu yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai bertarafına 

kadar, 

 İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı 

biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, 

 Üretiminin ve taşınmasının kontrolünün sağlanmasına,  

 İthalinin yasaklanmasına ve ihracatının kontrolüne, 

 Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların sağlanmasına,  

 Üretiminin kaynağında en aza indirilmesine, 

 Üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda, üretildiği yere en yakın 

mesafede bertaraf edilmesine,  

 Yeterli bertaraf tesisi kurulması ve bu tesislerin çevresel bakımdan 

sağlıklı bir şekilde kontrolüne, 

 Çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına, 

 

Yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için hukuki ve teknik 

esasları kapsar. 

 

 11.7.1993 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Zararlı 

Kimyasal Madde ve Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği’nde tehlikeli madde 

özellikleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: 

 

 Patlayıcı: Belli bir sıcaklık ve basınçta herhangi bir hızda gaz 

oluşturarak kimyasal reaksiyon oluşturan ve bu yolla çevresindekilerin 

zarar görmesine neden olabilecek katı veya sıvı hâlde madde veya 

maddelerin karışımı demektir. 

 

 Parlayıcı sıvılar: Parlayıcı kolay yanabilen demektir. Kapalı hazne 

deneyinde 60,5
o
C, açık hazne deneyinde de 65,6

o
C altındaki 

sıcaklıklarda parlayıcı buhar bırakan sıvılar, sıvı karışımları, çözeltide 

veya süspansiyonda katı madde karışımları ihtiva eden sıvılardır. 

(Örneğin, boya, vernik, cila gibi maddeleri içerip tehlikeli özellikleri 

nedeniyle başka bir sınıfa dâhil edilmeyen maddeler içeren maddeler) 
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 Parlayıcı katılar: Patlayıcı sınıfından ayrı olarak, taşıma şartları 

altında kendiliğinden kolayca yanabilen veya sürtünme sebebiyle 

yangına veya yangın başlamasına sebep olan katılardır. 

 

 Kendiliğinden yanmaya müsait katılar: Normal taşıma koşullarında 

veya havayla temas hâlinden ısınmaya ve bu şekilde yanmaya müsait 

maddelerdir. 

 

 Suyla temas hâlinde parlayıcı gazlar bırakan maddeler: Suyla 

temas durumunda kendiliğinden parlayan veya tehlikeli sayılabilecek 

miktarda parlayıcı gazlar bırakan maddelerdir. 

 

 Oksitleyici: Kendilerinin yanıcı olup olmamasına bakılmaksızın, oksijen 

verme yoluyla diğer maddelerin yanmasına neden olan veya katkıda 

bulunan maddelerdir. 

 

 Organik peroksitler: Kendi kendine hızlanan ekzotermik bozunmaya 

uğrayabilecek olan ısıl açıdan dengesiz organik maddelerdir. 

 

 Toksik (zehirli): Yutulması veya solunması sonucu insan vücudunda 

düşük oranlarda bulunması ile ya da deriyle temas etmesi hâlinde 

öldürücü etkiye sahip akut etkiler gösterebilecek maddelerdir. 

 

 Enfekte edici maddeler: Yaşayan mikroorganizmalar veya onların 

toksinlerini içeren ve bu nedenle de insan ve hayvanlarda hastalık 

yaptığı bilinen ya da tahmin edilen maddelerdir. 

 

 Korozif maddeler: Canlı dokuyla temas hâlinde kimyasal olarak, geri 

dönüşlü ya da geri dönüşsüz ciddi zararlar verebilen, su veya hava ile 

temasında korozif duman yayan, sızıntı hâlinde diğer mallara ya da 

ulaştırma araçlarına zarar verebilen hatta tümüyle tahrip edebilen veya 

başka türden tehlikeler yaratabilen maddelerdir. 

 

 Hava veya suyla temas hâlinde toksik gaz yayılması: Hava veya su ile 

temas hâlinde tehlikeli sayılacak miktarda toksik gazlar yayan maddeler 

dir. 

 

 Ekotoksik: Serbest hâlde bulunmaları durumunda, biyoakümülasyon 

yoluyla çevre üzerinde ani veya gecikmeli olarak olumsuz etkiler 

yaratan veya yaratabilecek olan ve/veya biyotik sistemlerde toksik 

etkiler yaratan veya yaratması muhtemel maddelerdir. 

 

Bu tehlikeli özellikleri taşıyan maddelerin depolanması ve taşınması sırasında, 

maddenin çevre için olan tehlikelerini, koruma tedbirleri ve tehlikeli özelliğini belirten işaret 

ve yazıları taşıyan etiketlerin üzerinde bulunması gerekmektedir. 
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 Tehlikesiz ve inert atıklar 

 

Tehlikesiz ve inert atıklar Çevre ve Orman Bakanlığının 12 Mayıs 2010 ve 27579 

sayılı resmi gazetede yayınlanan tebliğine göre; 

 

 Tehlikesiz atık: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 

EK-IV’ünde işaretlenmemiş atıklar ile (M) ile işaretlenmiş atıklardan 

EK-III/B’sinde yer alan eşik konsantrasyonun altında bir değere sahip 

olan atıkları, 

 

 İnert atık: Fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak önemli derecede 

herhangi bir değişime uğramayan, çözünmeyen, yanmayan, fiziksel veya 

kimyasal olarak reaksiyona girmeyen, biyolojik bozulmaya uğramayan 

veya temas ettiği maddeleri çevreye veya insan hayatına zarar verecek 

şekilde etkilemeyen ve toplam sızıntı kabiliyeti ve ekotoksisitesi önemsiz 

miktarda olan, özellikle yüzey ve yeraltı suyu kirliliği tehlikesi 

oluşturmayan atıkları şeklinde tarif edilmiştir 

 

Yine bu atıkların depolanması ve geri kazanılmasına dair esaslar aynı yönetmelikte 

belirlenmiştir. Buna göre ayda 3000 (üç bin) kilogramdan az tehlikesiz ve inert atık üreten 

atık üreticisi atıklarını geri kazanıma kadar gerekli tedbirleri alarak bir yılı geçmemek üzere, 

atığın durumuna göre zemin geçirimsizliğini sağlayarak ve üzerini kapatarak depolayabilir. 

Bu durumda atıkların yağmur veya yüzey suları ile temasından meydana gelebilecek 

kirliliğin önlenmesi için bu suların drenajı amacı ile ızgara ve kuşaklama kanalları ve benzeri 

toplama sistemleri oluşturulur. Bu süre dışında tehlikesiz ve inert atıkların geri kazanılması 

esastır. Bu atıkların geri kazanımı ile ilgili tehlikesiz ve inert atıkların geri kazanımı tebliği 

esas alınır. 

 

Atıklar geri kazanıma uygun olanlarının geri kazanıma kadar geri kazanıma uygun 

olmayanların da çevreye etkilerinin en düşük seviyeye getirilinceye yani inert hâle 

getirilinceye kadar depolanması esastır. Bu esaslar 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı resmi 

gazetede yayınlanan "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair" yönetmelikle belirlenmiştir. 

 

 Bu yönetmeliğin amacı atıkların düzenli depolama yöntemi ile bertarafı 

sürecinde; 

 

 Oluşabilecek sızıntı sularının ve depo gazlarının toprak, hava, yeraltı 

suları ve yüzeysel suların üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeye 

indirilerek çevre kirliliğinin önlenmesine, 

 Atıkların türüne göre uygun depo tabanı teknik tasarımlarının yapılması 

ve düzenli depolama tesislerinin inşa edilmesine, 

 Düzenli depolama tesislerine atık kabulü işlemlerine, 

 Düzenli depolama tesislerinin işletilmesi, kapatılması ile kapatma sonrası 

kontrol ve bakım süreçlerine, 
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 İşletme, kapatma ve kapatma sonrası bakım süreçlerinde sera etkisi de 

dâhil olmak üzere çevre ve insan sağlığı açısından risk teşkil edebilecek 

olumsuzlukların önlenmesine, 

 Mevcut düzenli depolama tesislerinin ıslahı, kapatılması ve kapatma 

sonrası bakım süreçlerine ilişkin teknik ve idari hususlar ile uyulması 

gereken genel kuralları belirlemektir. 

 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik ve Atık Yönetimi 

Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’ne göre atık sınıfları şu şekilde 

belirlenmiştir. 

 

 Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları, 

 Standart dışı ürünler, 

 Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler, 

 Dökülmüş, niteliği bozulmuş ya da yanlış kullanıma maruz kalmış olan 

maddeler (örneğin, kaza sonucu kontamine olmuş maddeler ve benzeri),  

 Aktiviteler sonucu kontamine olmuş ya da kirlenmiş maddeler (örneğin, 

temizleme işlemi atıkları, ambalaj malzemeleri, konteynırlar ve benzeri),  

 Kullanılmayan kısımlar (örneğin, bozuk piller ve bitik katalizörler ve 

benzeri), 

 Yararlı performans gösteremeyen maddeler (örneğin, kontamine olmuş 

asitler, kontamine olmuş çözücüler, bitik yüzey işlem tuzları ve benzeri), 

 Endüstriyel işlem kalıntıları (örneğin, cüruflar, dip tortusu ve benzeri), 

 Kirliliğin önlenmesi işlemlerinden kaynaklanan kalıntılar (örneğin, 

yıkama çamurları, filtre tozları, kullanılmış filtreler ve benzeri), 

 Makine/yüzey işlemleri kalıntıları (örneğin, torna atıkları, frezeleme 

kırıntıları ve benzeri), 

 Hammadde çıkarılması ve işlenmesinden kaynaklanan kalıntılar (örneğin, 

petrol sahası slopları, madencilik atıkları ve benzeri), 

 Saflığı bozulmuş materyaller  (örneğin, PCB'lerle kontamine olmuş 

yağlar ve benzeri), 

 Yasa ile kullanımı yasaklanmış olan ürün, madde ve materyaller, 

 Sahibi tarafından artık kullanılmayan ürünler (örneğin, tarımsal, evsel, 

ofis, ticari ve market kalıntıları ve benzeri), 

 Arazi ıslahı ve iyileştirilmesi faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan 

kontamine olmuş madde, materyal ve ürünler, 

 Yukarıdaki kategorilerde yer almayan herhangi madde, materyal ve 

ürünler. 

1.2. Sıvı Atık Depoları 
 

Sıvı atıklar, endüstride kullanılan kimyasalların büyük bir çoğunluğu suda çözünebilen 

veya sıvı fazdaki kimyasallar olduğundan atık sınıfında önemli yer tutar. Atıkların düzenli 

depolanmasına dair yönetmelikte sıvı atık , atık sular dâhil ancak arıtma çamuru hariç olmak 

üzere, akışkan özellik gösteren atıklar olarak tanımlanmıştır. 
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Sıvı atıklar üretildikleri endüstriyel kuruluşun tipine ve ürettiği maddeye göre çok 

değişik özellikler gösterebilmektedir. Bu özellikler arasında kolay tutuşabilme, toksik, 

korozif özellikte sıvılar sayılabilir. Bu nedenlerden dolayı sıvı atıkların depolanması sıvının 

niteliğine göre değişik özellikler gösterir. 

 

Resim 1.4: Sıvı atık deposu inşası 

Sıvı atık depolarının ister üstü açık havalandırmalı ister kapalı tanker depo olsun 

sızdırmaz özellikte olmalıdır. Uygun jeolojik özellikteki bölgelerde derin kayaçlara 

enjeksiyon yöntemi ile sıvı atıklar depolanabilir. 

 

Sıvı atıkların geçici depolanmasında genellikle tankerler kullanılırken uzun süreli 

depolamada sızdırmaz özellikte inşa edilen havuzlar kullanılmaktadır. Sıvı atıkların düzenli 

depolama tesislerine kabul edilemeyeceği atıkların düzenli depolanmasına dair yönetmelikte 

hüküm altına alınmıştır. Bu nedenden dolayı sıvı atıklarda genel amaç sıvının ekosistem 

üzerine etkilerinin giderilerek doğaya deşarj edilmesinin sağlanmasıdır. 

 

1.3. Sıvı Atık Depolarının İşletme Şartları 
 

Ön depolama için kullanılan depolar genelde metal kapalı tankerler olup içine 

koyulacak sıvı atığın korozif özellikte olması haricinde genel olarak aynı tiptedirler. Korozif 

yapıda olanlar için sıvının pH derecesine uygun alaşımlar kullanılarak yapılan tankerler 

kullanılabilir. 

 

Ön depolamadan sonra sıvı atıklar uygun şekilde inşa edilmiş sızdırmaz özellikte ve 

havalandırma için özel yapıların bulunduğu havuzlara alınarak burada sıvı atığın kirletici 

özelliklerinden arındırılması sağlanır. Bu havuzların işletme şartları genel olarak şu şekilde 

sıralanabilir: 
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Resim 1.5: Sıvı atık deposu 

 Havuzlar sızdırmaz olmalıdır. 

 Depolanacak atık sularda yağ veya yağ artığı olmamalıdır. Hem tahliye 

borularına hem de havuz cidarına yapışarak akma ve arıtma işini zorlaştırır. 

 Atık su içinde metal, taş, kum, ağaç, yaprak gibi katı maddeler olmamalıdır, 

eğer varsa ön mekanik işlemlerle uzaklaştırılmalıdır. Havuz kenarından rüzgârla 

gelen yapraklar mutlaka temizlenmelidir. 

 Havuz çevresinde yüksek boyutlu bitkilendirme yapılmamalıdır. Hem rüzgârı, 

hem havalandırmayı olumsuz etkiler. Bitki boyu 15 cm’yi geçerse biçilmelidir. 

 Havuzlardaki atık sular durgun havalarda yapay olarak havalandırılmalıdır. 

Arıtmada gereken oksijen bu şekilde daha iyi çözünür. 

 Atık suların geçici depolandığı havuz büyüklüğü, üretim dikkate alınarak 

planlanmalıdır. 

 Havuzlar geçirimsiz toprak üzerine yerleşim birimlerinden en az 200 m uzakta 

yapılmalıdır. 

 Havuzlar güneş ışığından ve rüzgârdan yeterli olarak yararlanmak için açık 

araziye düz veya hafif meyilli olarak yapılmalıdır. 

 Depolama ve arıtma havuzları çevrede yaşayan canlılar için, hem içerindeki 

kimyasal ve biyolojik maddelerle hem de derin olmasıyla tehlike arz eder. Bu 

yüzden atık su depolama alanlarının çevresi en az 110 cm dikenli çitle 

çevrilmelidir. Havuz çevresinde uygun yerlerde can yeleği ve simidi ile bir 

kayık veya bot bulundurulmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Sıvı atıkları depolayınız. 

Kullanılan araç ve gereçler: Sıvı atıklar, depo 

UYGULAMA FAUYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Deponun delik olup olmadığını gözle kontrol 

ediniz. 

 

 İş önlüğünüzü giyerek çalışma 

ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 Deponun işletme şartlarını kontrol ediniz. 

 İşletmelerde bulunan depolama 

şartlarını yönetmenliğe 

uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Atık sıvıyı depoya sevk ediniz. 

 

 Sevk işleminden önce işletme 

şartlarını dikkatle okuyunuz. 

 Raporunuzu hazırlayınız. 

 İşlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Deponun delik olup olmadığını gözle kontrol ettiniz mi?   

2. Deponun işletme şartlarını kontrol ettiniz mi?   

3. Atık sıvıyı depoya sevk ettiniz mi?   

4. Raporunuzu yazdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

 

1. Sanayi ve üretim tesislerinde üretim öncesi veya sonrasında açığa çıkan atıklara, 

…...... ……..atık denir. 

2. Her türlü üretim ve tüketim faaliyeti sonucunda açığa çıkan, karıştıkları alıcı ortamlara 

doğrudan veya dolaylı olarak zarar verebilen maddelere ....... ….denir. 

3. Atıkları genel olarak tehlikeli ile .................... ve .......... atıklar olarak iki guruba 

ayırabiliriz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 
4. (  )Ülkemizde tehlikeli atık ihracatı serbesttir. 

5. (  )Sıvı atıklar düzenli atık tesisine kabul edilmezler. 

6. (  )Ayda 3000 kg tehlikesiz ve inert atık üreten üretici atığını tesisinde bir yıl 

saklayabilir. 

 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

7. Sıvı atık havuzları yerleşim yerlerine en az kaç metre uzakta inşa edilebilir? 

A) 100 

B) 200 

C) 300 

D) 400 

 

8. İşletmesinde tehlikesiz ve inert atık biriktiren bir üretici bir yılda kaç kg atık 

biriktirebilir? 

A) 36000 

B) 3600 

C) 360000  

D) 3000 

 

9. Tıbbı atıkların kontrolü yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi atık sınıfına girmez? 

A) Kimyasal Atık 

B) İnert Atık 

C) Genotoksik Atık 

D) Basınçlı Kaplar 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 

 
Gerekli ortam sağlandığında kimyasal katı atıkları kuralına uygun olarak 

depolayabileceksiniz. 

 
 

 
 Proses sonrası oluşabilecek katı atıkları araştırınız? 

 Belediyelerin kurduğu katı atık ayrıştırma merkezlerini ve özelliklerini 

araştırınız? 

 

2. KATI ATIK DEPOLARI 
 

2.1. Katı Atık Tanımı 
 

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde (14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmış) Katı atık; üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru 

ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken 

katı maddeler ve arıtma çamurunu,(iri katı atık, evsel katı atık, bu Yönetmelikte “katı atık” 

olarak anılmaktadır.) ifade eder. 

 

Resim 2.1: İşletme içinde katı atık taşınması 

Radyoaktif katı atıkların depolanması ve toplanması bu yönetmelik dışında atom 

enerjisi kurumunun mevzuatına uygun olarak yapılmaktadır. Atık pil ve akümülatörlerin 

toplanması, bertarafında atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliğinde belirtilen 

hususlara uygun yapılır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.2: Atık piller 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde (14.3.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmış) EK-3’te belirtilen atıklar tehlikeli atık sınıfına dâhil 

edilmiştir. Doğal karakterlerine ya da onları oluşturan aktiviteye göre tehlikeli atık 

kategorileri atık, sıvı, çamur ya da katı hâlde olabilir. 

 

 EK- 5’te sıralanan özelliklerden herhangi birini gösteren ve 

aşağıdakilerden oluşan atıklar;  

 Hastanelerden, tıp merkezlerinden ve kliniklerden kaynaklanan tıbbi 

atıklar,  

 Farmasotik ürünlerin üretiminden ve hazırlanmasından kaynaklanan 

atıklar, farmasotik ve ilaç atıkları,  

 Ahşap koruyucuları,  

 Biositler ve fito-farmakolojik maddelerin üretiminden, hazırlanmasından 

ve kullanımından kaynaklanan atıklar, 

 Solvent(çözücü) olarak kullanılan maddelerin kalıntıları,  

 İnert polimerize malzemeler hariç solvent (çözücü) olarak kullanılmayan 

halojenli organik maddeler, 

 Siyanür içeren ısıl işlemler ile sertleştirme işlemlerinden kaynaklanan 

atıklar tuzlar, 

 Hedeflenen kullanıma uygun olmayan mineral yağlar ve yağlı maddeler,  

 Yağ/su, hidrokarbon/su karışımları, emülsiyonlar,  

 PCB ( Poliklorbubifeniller) ve/veya PCT (Poliklorluterfeniller) ve/veya 

PBB (Polibromlubifeniller) içeren maddeler, 

 Rafine etme, distilasyon (imbikleme) ve her türlü pirolitik(ısıl) işlem 

sonucu ortaya çıkan katranlı maddeler, 

 Mürekkepler, boyalar, pigmentler, boyalar, lakeler, (cilalar) vernikler, 

 Reçineler, lateks, plastize edici maddeler, zamklar/yapıştırıcılar,  

 Tanımlanmamış ve/veya yeni ve insan ve/veya çevre üzerindeki etkileri 

bilinmeyen, araştırma ve geliştirme ya da eğitsel aktivitelerden 

kaynaklanan kimyasal maddeler, 

 Piroteknikler ve diğer patlayıcı malzemeler, 

 Fotoğrafçılık kimyasal malzemeleri ve prosesleme malzemeleri, 

 Poliklorlü dibenzo-furanın herhangi bir türevi ile kirlenmiş her türlü 

malzeme, 

 Poliklorlü dibenzo–p-dioksinin herhangi bir türevi ile kirlenmiş her türlü 

malzeme, 
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Resim 2.3: Düzenli katı atık depolama tesisi 

 EK- 4’te sıralanan öğelerin herhangi birini içeren ve EK- 5’te sıralanan 

özelliklerden herhangi birine sahip olan ve aşağıdakilerden oluşan atıklar; 

 Hayvansal veya bitkisel sabunlar, yağlar, balmumları, 

 Solvent olarak kullanılmayan, halojenli olmayan organik maddeler, 

 Metal veya metal bileşikleri içermeyen inorganik maddeler, 

 Küller ve / veya cüruflar,   

 Tarama atıklarını (spoiller) içeren toprak, kum ve kil,  

 Siyanitsiz ısıl işlem tuzları,  

 Metalik tozlar,  

 Kullanılmış katalist malzemeler, 

 Metal veya metal bileşikleri içeren sıvı veya çamurlar,  

 Islak arıtıcı çamurları, 

 Su arıtma tesisleri çamurları, 

 Dekarbonizasyon artığı(bakiyesi), 

 İyon-değiştirici kolon artığı, 

 Arıtılmamış veya tarımda kullanılmaya uygun olmayan atıksu arıtma 

çamurları,  

 Tankların ve / veya ekipmanlarının temizliğinden kalan artıklar, 

 Kirlenmiş ekipman,  

 Piller ve diğer elektrikli üniteler, 

 Bitkisel yağlar,   

 Evsel nitelikli ayrı toplama işlemlerinden kaynaklanan ve (EK-5’te) 

sıralanan özelliklerden herhangi birini gösteren malzemeler, 

 

 EK- 5’ te açıklanan özelliklere sahip olduğunda tehlikeli olan ek 3-b’deki 

atıkların içerikleri 

 

Atıkların içeriğinde bulunan bileşikler;  

 (C1) Berilyum ve Berilyum bileşikleri,  

 (C2) Vanadyum bileşikleri, 

 (C3) Krom (VI) bileşikleri,  

 (C4) Kobalt bileşikleri, 
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 (C5) Nikel bileşikleri,  

 (C6) Bakır bileşikleri, 

 (C7) Çinko bileşikleri,  

 (C8) Arsenik ve Arsenik bileşikleri, 

 (C9) Selenyum ve Selenyum bileşikleri, 

 (C10) Gümüş bileşikleri, 

 (C11) Kadmiyum ve kadmiyum bileşikleri, 

 (C12) Kalay bileşikleri,  

 (C13) Antimon ve antimon bileşikleri, 

 (C14) Tellür ve tellür bileşikleri, 

 (C15) Baryum sülfat hariç baryum bileşikleri, 

 (C16) Cıva ve cıva bileşikleri, 

 (C17) Talyum ve talyum bileşikleri, 

 (C18) Kurşun ve kurşun bileşikleri, 

 (C19) İnorganik sülfürler, 

 (C20) Kalsiyum Florür hariç inorganik flor bileşikleri,  

 (C21) İnorganik siyanürler,  

 (C22) Belirtilen alkali veya alkali toprak metalleri: lityum, sodyum, 

potasyum, kalsiyum, magnezyum (bileşik hâlde değil), 

 (C23) Asitli çözeltiler veya katı hâldeki asitler, 

 (C24) Bazik çözeltiler veya katı hâldeki bazlar, 

 (C25) Asbest (toz ve lifler),  

 (C26) Fosfor: mineral fosfatlar hariç fosfor bileşikler,  

 (C27) Metal karbonilleri, 

 (C28) Peroksitler,  

 (C29) Kloratlar,  

 (C30) Perkloratlar, 

 (C31) Asitler,  

 (C32) PCB ve / veya PCT ‘ler,  

 (C33) Eczacılık veya veterinerlik bileşikleri,  

 (C34) Biositler ve fito-farmakolojik bileşikler (örneğin; pestisitler), 

 (C35) Enfeksiyon el maddeler, 

 (C36) Kreozotlar, 

 (C37) İsosiyanatlar; tiyosiyanatlar,  

 (C38) Organik siyanürler (örneğin; nitriller, ve benzeri.), 

 (C39) Fenoller; klorofenoller dahil fenol bileşikleri, 

 (C40) Halojenli çözücüler, 

 (C41) Halojenli çözücüler haricindeki organik çözücüler,  

 (C42) Organohalojen bileşikleri (İnert polimerize malzemeler ve bu Ek’te 

belirtilen diğer maddeler hariç), 

 (C43) Aromatik bileşikler; polisiklik ve heterosiklik organik bileşikleri,  

 (C44) Alifatik aminler, 

 (C45) Aromatik aminler,  

 (C46) Eterler, 
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 (C47) Patlayıcı karakterdeki maddeler (Bu ekin herhangi bir yerinde 

listelenenler hariç), 

 (C48) Kükürt organik bileşikleri, 

 (C49) Poliklorlu dibenzo furanın herhangi bir türevi, 

 (C50) Poliklorlu dibenzo para dioksinin herhangi bir türevi, 

 (C51) Bu listede belirtilen maddelerin haricinde hidrokarbonlar ve 

oksijenleri, azot ve/veya kükürt bileşikleri 

 

Resim 2.4: Düzenli kimyasal katı atık depolama tesisi 

 

Ülkemizde kimyasal atıkların toplanması, depolanması, geri kazanımı veya bertarafı 

ile ilgili ayrıca bir yönetmelik olmadığından tehlikeli atıklar yönetmeliğinde belirtilen 

atıkları ayrıca biyo bozunuma uğrayarak bozulan atıklar dışında kalan atıkları kimyasal 

atıklar kapsamında düşünebiliriz. 

 

Proses sonrası açığa çıkan katı atıkların büyük bir çoğunluğu geri dönüşüme tabii 

tutulurken geri dönüşüme müsait olmay’an atıkların ya da geri dönüşümü sırasında daha 

fazla tehlikeli atık ortaya çıkarabilecek atıkların depolanması gerekmektedir. Bu atıkların 

depolanması ve bertarafı çevre ve orman bakanlığının iznine bağlıdır. Atıkların taşınması 

içinde ilgili valiliklerce lisans belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Belediyeler yapacağı 

atık taşınmasında ise bakanlıkça tehlikeli kabul edilen atıklar haricinde lisans alma 

zorunluluğu yoktur. 

 

Genel olarak depolar tek tip atık deposu ve her türlü atıkların depolanması amacı ile 

kurulmuş depolar olarak iki çeşittir. 

 

Tek tip atık depolayan depolar genel olarak yüksek miktarda üretim yapan firmaların 

yakınında özel olarak kurulmuş depolardır örneğin rafineri çamurunu depolamak amacıyla 

kurulmuş depolar ülkemizde rafineri olan şehirlerde bulunmaktadır. 
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Resim 2.5: Düzenli katı atık tesisi 

Ayda 1000 kg katı atık üreten işletmeler atık miktarı 6000 kg ‘ı geçmemek kaydı ile 

valilikten izin almaksızın ve tehlike arz edebilecek durumlar için görevli tahsis ederek 180 

günü geçmemek kaydı ile arazisinde depolayabilir. 

 

2.2. Katı Atık Depolarının İşletme Şartları 
 

Depolama işlemi sırasında alınan önlemlerin yeterli olduğu veya atığın özelliği sebebi 

ile depolama işleminde çevrenin olumsuz yönde etkilenmeyeceğinin ispat edilmesi 

hâllerinde, atıklar depolanabilir veya bu amaçla depo tesisi kurulmasına izin verilebilir. Bu 

durumda depolanabilecek atığın kimyasal özelliklerine bağlı üst değerler tehlikeli atıkların 

kontrolü yönetmeliğinde EK-11-A ‘da belirtilmiştir. 

 

 Atıkların düzenli depo tesislerine depolanabilme kriterleri 

 
    İnert Atık olarak 

muamele görecek atıklar 
(mg/lt) 

Tehlikesiz Atık olarak 
muamele görecek atıklar 

(mg/lt) 

Tehlikeli Atık olarak 

muamele görecek atıklar 
(mg/lt) 

1 Eluat Kriterleri 

L/S = 10 lt/kg 
      

1.01 As (Arsenik) ≤ 0.05 0,05–0,2 < 0,2–2,5 
1.02 Ba (Baryum) ≤  2 2–10 < 10–30 
1.03 Cd (Kadmiyum) ≤ 0,004 0,004 – 0,1 < 0,1–0,5 
1.04 Cr toplam (Krom Toplam) ≤ 0,05 0,05–1 < 1 – 7 
1.05 Cu (Bakır) ≤ 0,2 0,2 – 5 < 5 – 10 
1.06 Hg (Civa) ≤ 0,001 0,001– 0,02 < 0,02– 0,2 
1.07 Mo (molibden) ≤ 0,05 0,05 - 1 < 1 – 3 
1.08 Ni (Nikel) ≤ 0,04 0,04 – 1 < 1 – 4 
1.09 Pb(Kurşun) ≤ 0,05 0,05 – 1 < 1 – 5 
1.10 Sb (Antimon) ≤ 0,006 0,006 -0,07 < 0,07 -0,5 
1.11 Se(Selenyum)  ≤ 0,01 0,01 – 0,05 < 0,05 – 0,7 

1.12 Zn (Çinko) ≤ 0,4 0,4 -5 < 5 -20 

1.13 Klorür ≤ 80 80 - 1500 < 1500 – 2500 

1.14 Florür ≤ 1 1 -15 < 15 -50 

1.15 Sülfat ≤ 100 100 – 2000 < 2000- 5000 

1.16 
DOC (Çözünmüş Organik 

karbon)(1) 
≤ 50 50-80 <80-100 

1.17 TDS ( Toplam çözünen katı) ≤400 400-6000 <6000-10000 

1.18 Fenol İndeksi ≤ 0,1   

2 
Orijinal atıkta bakılacak 

kriterler 
(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 
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2.1 TOC(toplam organik karbon) ≤30000 (%3) 50000 (% 5)- pH ≥ 6 (2) 60000 ( %6) 

2.2 
BTEX(benzen, toluen, 

etilbenzen ve xylenes) 
6   

2.3 PCBs 1   

2.4 Mineral yağ  500   

2.5 LOI ( Kızdırma Kaybı)   10000 (%10) 

Tablo 2.1: Düzenli atık depo tesisinde depolanacak atıkların alt ve üst değerleri 

EK 11-A’ da belirtilen çeşitli parametrelerin sınır değerlerinin sağlanmaması hâlinde 

atıklar, fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlere tabi tutulduktan ve (EK- 11-A) da 

belirtilen değerler sağlandıktan sonra düzenli depo tesisinde depolanır. Depo tesisine gidecek 

olan atıkların % 65'den fazla su içermesi yasaktır. 

 

Tehlikeli atıklar evsel katı atıklardan ayrı olarak işleme tabi tutulur ve depolanır. 

 

Ön işleme rağmen EK 11-A’da belirtilen depolanabilme kriterlerini sağlamayan tek 

bir atık türü veya birbirine yakın özellikteki atıklar özel depo tesisinde depolanabilir. Bu tip 

tesisler tek tür atık depo tesisi olarak tanımlanır. 

 

Atıkların tesis içinde taşınması atığın özelliğine ve tesisin durumuna bağlı olarak tesis 

tarafından belirlenecek uygun taşıma şekli ile sağlanır. 

 

Atıklar tesis içinde birbiri ile kimyasal reaksiyon vermeyecek şekilde atık kod 

numarasına göre depolanır. 

 

Tesisin ara depolama ve işleme tesislerinin bekletme haznelerinin çürümelere ve 

aşınmalara dayanıklı olması ve gerekli emniyet kontrol sistemlerini ihtiva etmesi zorunludur. 

 

Düzenli depolama tesisleri, karstik bölgelerde, içme, kullanma ve sulama suyu temin 

edilen veya edilecek olan yeraltı suları koruma bölgelerinde, taşkın riskinin yüksek olduğu 

bölgelerde, birinci sınıf tarım arazileri, özel çevre koruma alanları ve milli parklarda 

kurulmaz, kurulmasına ve işletilmesine izin verilmez. 

 

Depolama tesislerinin yer seçiminde, seçilecek yerin jeolojik, hidrolojik, jeoteknik 

özellikleri, yeraltı su seviyesi ve yeraltı suyu akış yönleri, mevcut ve planlanan meskun 

mahal ile diğer yapılaşmalar, akaryakıt, gaz ve içme kullanma suyu naklinde kullanılan boru 

hatları, deprem kuşakları ve tektonik koruma bölgeleri ile diğer zemin hareketleri, toprak 

özellikleri ve kullanım durumu, hakim rüzgar yönü, trafik durumu dikkate alınır. Depolama 

alanında gerilim hatları bulunamaz. Depolama tesislerinin en yakın meskun mahale mesafesi 

bin metreden az olamaz. Depolama tesisi yeri seçiminde yer altı suyu akış yönü dikkate 

alınır. 

 

Depolama tesisinin oturacağı zemin doğal olarak sıkışmış ve kalınlığı en az üç metre 

ve kompresibilitesi (Sıkışabilirlik) (Dpr) % 95'ten büyük olmak zorundadır ve maksimum 

yeraltı su seviyesine mesafesi beş metreden az olamaz. 

 

Depolama tesislerinin bulunduğu alanlar depo hizmet süresini doldurduktan sonra 

yirmi yıl süre ile denetlenir ve en az elli yıl süre ile iskâna açılamaz. 
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Depo tabanı, sızıntı suyunun yeraltı suyuna karışmasını önleyecek şekilde düzenlenir. 

Bunun için mineral sızdırmazlık tabakası (kil) ile plastik geçirimsizlik tabakası birlikte 

kullanılır. Bu malzemelerle eşit düzeyde geçirimsizliği sağlayacak diğer malzemeler de bu 

amaçla kullanılabilir. Bu tabanı oluşturulurken geçirimlilik katsayısı (permeabilitesi) 

K≤1x10
-9

 m/sn. ve kalınlığı en az 5 metre olan kile eşdeğer geçirimlilik sağlanması 

gerekmektedir. Mineral sızdırmazlık tabakası ile kullanılacak diğer yapay geçirimsizlik 

malzemelerinin yeterli teknik kriterlere ve spesifikasyonlara haiz olduğunun ulusal ve uluslar 

arası standartlara (CE, ISO; DIN, TSE ve benzeri) göre uygun olduğunun ön lisans sürecinde 

bakanlığa belgelenmesi zorunludur. 

 

 Tehlikeli atıklar için atık depolama sahası : K ≤ 1,0 x 10
-9

 

m/s; kalınlık ≥ 5 m, 

 Tehlikesiz atıklar için atık depolama sahası : K ≤ 1,0 x 10
-9

 m/s; kalınlık ≥ 1 m, 

 İnert atıklar için atık depolama sahası : K ≤ 1,0 x 10
-7

 m/s; kalınlık ≥ 1 m, 

  

Atık deposunda oluşan sızıntı suları, geçirimsiz tabaka üzerine döşenen drenaj sistemi 

ile uzaklaştırılır. Nihai geçirimlilik katsayısı k=1.10
-4

 m/s' den küçük olamaz. Depo 

tabanında yeteri kadar dren borusu, ana toplayıcılar ve bacalar bulunmalıdır.  

 

Toplanan sızıntı suyu, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde öngörülen deşarj limitlerini sağlayacak şekilde 

arıtılır.  

 

Depo gövdesinde depolanacak atıkların ve çıkan sızıntı sularının birbiri ile çevreye ve 

ortama zarar verecek reaksiyon meydana getirmemesi ve dolguların bunu temin edecek 

şekilde yapılması esastır. Bunun için bazik ve asidik reaksiyon gösteren atıkların ayrı 

hücrelere depolanması ve sızıntı sularının ayrı ayrı toplanması zorunludur.  

 

Atık hücrelerinin üzeri bir örtü malzemesi ile kaplanır, dolgu süresince girebilecek 

yağmur suyu miktarını azaltacak önlemler alınır ve depo sahasının yağmur suyu ile dolması 

önlenir. Hücre, atık ile ilk seferde dolmaz ise, ara örtü olarak kil ve plastik örtü ile örtülerek, 

benzer türden atıklarla depolanacak şekilde hazırlanır. Dolgu çalışmaları sırasında, şev 

stabilitesini ve araçlarla makinelerin kolayca manevra yapabilmelerini sağlamak için atığın 

oluşturduğu eğim 1/3 olacak şekilde yapılır. Atığı getiren araçların geçişleri drenaj sistemine 

zarar vermeyecek şekilde planlanır.  

 

Koku ve toz çıkaran atıkların çevreyi olumsuz yönde etkilemesini önleyecek şekilde 

önlemler alınır.  

 

Depo tesisi işletmecileri, depo tabanının işlevini yapıp yapmadığını, yüzey ve sızıntı 

suyunun miktar ve özelliklerindeki değişimleri, depo gövdesi içindeki sıcaklık değişimlerini 

ve gövdedeki oturmayı devamlı olarak ölçer. Bu konuda hangi kriterlerin hangi aralıkla 

ölçüleceği ve ölçüm yöntemleri belirlenerek, işletme planı ile birlikte Bakanlığa lisans 

başvurusu sırasında sunulur. Bakanlık lisans değerlendirmesi sırasında projede bu yönde 

değişiklik yapabilir, kabul edebilir veya kısmen kaldırabilir.  

 

Yıllık işletme raporlarında bu ölçümler ayrıntılı olarak bulunmak ve istendiğinde 

işletmeciler tarafından Bakanlığa sunulmak zorundadır. 
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Depo tesisine dolgu işlemi tamamlandıktan sonra, dolgu üst depo gövdesi yüzeysel su 

girmeyecek şekilde sızdırmaz hâle getirilir. Depoda yer alan tabakaların özellikleri aşağıda 

belirtilmiştir;  

 

 Atık üstündeki ilk örtü tabakası homojen ve kohezyonsuz zeminden teşkil edilir 

ve tabaka kalınlığı 0,5 metreden az olamaz,  

 Depo gövdesinden gaz çıkışı söz konusu ise gaz dren sistemleri yerleştirilir,  

 Sızdırmazlık temini için mineral sızdırmazlık tabakası (kil) ile plastik 

geçirimsizlik tabakası birlikte kullanılır. Bu malzemelerle eşit düzeyde 

geçirimsizliği sağlayacak diğer malzemeler de bu amaçla kullanılabilir. Bu 

tabanın geçirimlilik katsayısı (permeabilitesi) k═1x10
-9

 m/s' den büyük olamaz. 

Mineral sızdırmazlık tabakası ile kullanılacak diğer yapay geçirimsizlik 

malzemelerinin yeterli teknik kriterlere ve spesifikasyonlara haiz olduğunun 

ulusal ve uluslar arası standartlara (CE, ISO; DIN, TSE ve benzeri) göre uygun 

olduğunun ön lisans sürecinde bakanlığa belgelenmesi zorunludur.  

 Drenaj tabakası geçirimlilik katsayısı k=1x10
-4

 m/s'den küçük olamaz, 

 Depo üst yüzeyinin nihai eğiminin en az % 5 ve eğer plastik tabaka üzerinde 

sürtünmeyi artırıcı ilave özellikte maddeler yoksa en fazla % 15 olması 

zorunludur,  

 Sızdırmaz tabaka üstüne serilen tarım toprağı bitki çeşidine bağlı olarak 

değişmekle birlikte, kalınlığı bir metreden az olamaz,  

 Tarım toprağında erozyonu önlemek için gerekli önlemler alınır,  

 Kapatılan sahanın civarında yeterli sayıda açılan izleme kuyuları ile gaz ve 

sızıntı suyu ölçümleri aylık periyotlarla yapılır. Kayıtlar muhafaza edilir.  

 

Depo tesisinde uygun bir kayıt tutma, laboratuvar, veri toplama, işletme ünitesi 

bulunur. Sahaya atık getiren bütün araçların taşıma formları ve atıklarının analiz sertifikaları, 

gerektiğinde yeniden analiz yapılarak atık kod numaralarına göre kontrol edilir. Hangi atığın 

hangi hücreye depolanacağı atık taşıma formlarının üzerine yazılır. Kayıt belgelerine atık 

niteliği de işlenir. 

 

Resim 2.6: Tehlikeli kimyasallar depolayan bir düzenli depo tesisi 
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Depo tesislerine gelen atıkların kontrolünde;  

 Atıkların depo tesislerinde depolanabilmesi için tehlikeli atıkların kontrolü 

yönetmeliği (Ek 11-A) da belirtilen depolanabilme şartları aranır. Bu sınır 

değerleri aşan atıklar ön işleme tabi tutulduktan sonra depolanır. Ön işleme 

rağmen bu değerleri sağlayamayan atıklar tek tür atık depo tesisinde depolanır. 

Bu atıkların analizi tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği (Ek 11-B) de yer 

alan TS, DIN ve ISO standartlarına göre yapılır. Depolama tesisinin işletmesi, 

bertarafçı tarafından hazırlanan işletme planına göre yürütülür. Atık bertarafçısı, 

tesisteki her bir ünite için ilgili işletme planını, tesisin işletmeye geçebilmesi 

için Bakanlığa sunar ve uygun görüldüğü takdirde lisans verilir. İşletme 

planında önerilen bir değişiklik uygulanmadan önce Bakanlığın onayına 

sunulur.  

 

Resim 2.7: Kapatılarak ıslah edilmiş bir katı atık depolama alanı 

 İşletme planında aşağıdaki hususlar yer alır;  

 Tesiste işletme planının uygulanmasından sorumlu personelin adı, soyadı, 

görevi, unvanı, 

 Tesise kabul edilecek atıkların türü ve bertaraf kapasitesi,  

 Atıklara uygulanacak ön işlemler ve bertaraf metotları, 

 Atık taşıyan araçların park edileceği, yükleneceği ve boşaltılacağı sahalar 

ile ilgili bilgiler,  

 Acil durum planları, ilgili sorumlu personel,  

 Tesisin çalışma saatleri.  
 

 Atık depo alanında aşağıdaki hususlara uyulur, 

 Çalışanlar baret ve tabanı takviyeli ayakkabı giyer,  

 Tesis çalışırken her ay, kapandıktan sonra altı ayda bir izleme 

kuyularından ölçüm yapılır, 

 Depo sahasındaki araçların tekerlekleri, yıkama banyosundan geçirilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Katı atıkları depolayınız. 

Kullanılan araç ve gereçler: Katı atıklar, depo 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Depoyu kontrol ediniz. 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Atığın özelliği ve türüne uygun 

depolama alanı belirleyiniz. 

 Katı atığı depoya sevk ediniz. 

 

 Taşıma esnasında dikkatli olunuz. 

 Deponun işletme şartlarını kontrol 

ediniz. 
 İşletme şartlarını dikkatle okuyunuz. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 İşlem basamakları ve aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Deponun delik olup olmadığını gözle kontrol ettiniz mi?   

2. Deponun işletme şartlarını kontrol ettiniz mi?   

3. Katı atığı depoya sevk ettiniz mi?   

4. Araç gereç ve ortamı temizlediniz mi?   

5. Raporunuzu yazdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru 

sözcüğü yazınız. 
 

1. Radyoaktif katı atıkların toplanması ve bertarafı ............... kurumu mevzuatına göre 

yapılır. 

2. Belediyeler haricindeki kurum ve kuruluşların atık taşıması için …….... makamından 

lisans belgesi alma zorunluluğu vardır. 

3. Sadece rafineri çamuru depolayan depolar  .......... atık depolama tesisidir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

4. (  )Atık pil ve akümülatörler katı atık gibi depolanır. 

5. (  )Ayda 1000 kg tehlikeli atık üreten bir üretici 6 ay izin almadan tesisinde bu atıkları 

depolayabilir.  

6. (  )Düzenli katı atık depolayan bir tesis çalışırken yılda bir kere, kapandıktan sonra 6 

yılda bir kere denetlenir. 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

7. İçeriğinde bakır bulunan bir katı atığın tehlikeli atık sınıfında sayılabilmesi için mg/l 

de ne kadar bakır içermelidir? 

A) 25-20 mg/l 

B) 20-15 mg/l 

C) 15-10 mg/l 

D) 5-10 mg/l 
 

8. Katı atık depolama tesisi inşa edilmek istenen alanın zemin kompresibilitesi en az ne 

kadar olmalıdır? 

A) %  85 

B) % 90 

C) % 95 

D) % 100 

 
9. Kapatılan bir düzenli atık depolama tesisinin bulunduğu alan en kaç yıl süre ile imara 

açılmaz? 

A) 50 Yıl 

B) 40 Yıl 

C) 30 Yıl 

D) İskana açılamaz. 

 
DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında numune atıklarını kuralına uygun olarak 

depolayabileceksiniz. 

 

 

 
 Çevrenizde bulunan işletmelerin üretim proseslerine nasıl yön verdiklerini 

araştırınız? 

 

3. NUMUNE ATIK DEPOLARI 
 

Üretim basamağının her safhasında numuneler alarak prosesin tam verimle işleyip 

işlemediği ve prosesin doğru olup olmadığı test edilmelidir. Test işlemleri sonucunda oluşan 

atıklar numune atıkları olarak tanımlanabilir. 

 

3.1. Numune Atık Tanımı 
 

Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan  kütlenin genelini 

temsil eden ve tahlile tabi tutulan bölümüne numune denir. 

 

Doğru üretim doğru analizle doğru analiz ise doğru numuneler ile yapılır. Endüstriyel 

kimya sektöründe kalite kontrol noktalarının tespiti ile bu noktalardan örnekleme prensibine 

uygun olarak geneli temsil eden numunelerin alınış şekli, sıklığı ve miktarı prosesin etkin 

kontrolünde önemli bir etkendir. 

 

Resim 3.1: Prosesin her aşamasında alınan numuneler test edilir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 29 

Numunelerden alınan sonuçlar üretime yön vermek için en değerli bilgileri oluşturur. 

Üretim sürecini takip edebilmek ve gerektiğinde doğru, düzeltici müdahaleleri yapabilmek 

için aşağıdaki prosedürler takip edilmelidir.  

 

Proses kontrol amacıyla işletmeden alınan rutin ve ekstra numunelerin kabulü:  

 

 Numuneler, cinsine göre numune alma işletme talimatına göre ilgili kişilerce 

alınıp laboratuvara getirilir.  

 Numune, getiren kişi tarafından laboranta teslim edilir. Açıklama gerekiyorsa 

(geç kalan bir numune, fazladan gelen bir numune gibi) yapılır. Bu açıklamalar 

vardiya laborantları tarafından rapor defterinde belirtilir.  

 Laboratuvar vardiya laborantı, numuneleri teslim alırken uygun görmediği bir 

numuneye rastlarsa (pislenmiş, uygun kapta gelmemiş, az miktarda gelmiş gibi) 

gerektiği şekilde tekrar numune alınmasını söyler ve ilk numuneleri iptal eder.  
 

 

Resim 3.2: Analiz sonrası ortaya çıkan kimyasal atık  

Proses kontrol amacıyla işletmeden alınan rutin numunelerin analizi:  

 

 Laboratuvar vardiya laborantı, analizleri analiz metoduna göre yapar.  

 Laboratuvar vardiya laborantı, herhangi bir analiz sonucundan şüphe ederse 

analizi tekrar eder eğer gerekli görürse yeni bir numune talep eder.  

 Sonuçlar varsa analiz sonuçlarını formlarına kaydeder.  

 Vardiya laborantı, analiz sonuçlarını bilgisayara girer. Elde edilen sonuçlar 

limitler dışında ise telefonla ilgili ünite operatörlerine bildirir.  

 Numunelerin analizden artan kısımları hemen ortadan kaldırılmaz. Numune 

alma talimatında hangi numunelerin laboratuvarda ne kadar saklanacağı 

belirtilmiştir. Numuneler buna uygun olarak belirli süreler saklanır.  

 Limit dışı analizlerin sonuçlarının ilgili üniteye bildirilmesinden sonra ünite 

tarafından yapılan her düzeltici işlemin sonunda ara ürün veya üründeki 

bozukluğun devam edip etmediğinin takibi amacı ile ekstra analiz numuneleri 

üniteden istenir. Gelen ekstra numune bir önceki bölümde anlatıldığı şekilde 

tekrar analiz edilir.  
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Bu iş ve işlemlerden arta kalan üretim süresince veya hammaddelerden arta kalan bu 

artıkların depolanması bertaraf edilmesi laboratuvar talimatnamelerine uygun yapılmalıdır. 

 

3.2. Numune Atıkların Depolama Şartları 
 

Her laboratuvar atık eylem planı hazırlamalıdır. Böylece çalışanlar tarafından hangi 

tür artıkların ne şekilde depolanacağı, bertaraf edileceği ya da geri kazanılacağı hususları 

belirlenmiş olur. 

 

Numune atıklarını laboratuvar atıkları gibi düşünmek daha kolaydır çünkü numune 

üzerinde yapılacak nitel ve nicel analiz sonrasında açığa çıkan artıklar kimyasal artıklardır. 

fakat aynı prosesten alınan numunelerin atıkları tekrarlayan ve küçük miktarda atıklar 

olduklarından atık depolarına kabulü ve nakliyesi daha zor ve masraflıdır. Bu yüzden 

işletmeler ara depolama birimleri kurarak atıklarını depolayarak daha sonra atık depolarına 

sevk edebilir ancak uyulması gereken kurallar vardır. 

 

Kimyasal atıkların ayrı ayrı toplanması ve etiketlenerek bertaraf edilmeden önce 

uygun koşullarda depolanması gerekmektedir. Kimya laboratuvarında meydana gelen atıklar 

kabaca 3 sınıfa ayrılabilir. Sıvılar (organik çözücüler, sulu çözeltiler, organik veya inorganik 

asitler veya bazlar, yağlar vb.), katılar (çeşitli organik veya inorganik katı bileşikler, 

kromatografide kullanılan silika jel, alumina gibi adsorbanlar, vb.) ve kimyasal bulaşmış 

laboratuvar malzemeleri (kırılmış cam malzemeler, şırıngalar, süzgeç kâğıtları vb.). 

 

Resim 3.3: Küçük bir işletmedeki kimyasal atık dolabı 

 

 Numune atık depolarının işletme şartları; 

 

 Numune atık depolanmasında kullanılan tüm kaplar hasarsız olmalıdır. 

 İşlem görmüş ve görmemiş numune atıkları herhangi bir istenmeyen 

reaksiyon oluşumunu engellemek için muhakkak etiketlenmelidir. 

 Aynı tip numune atıkları aynı kaplarda etiketlenerek saklanmalıdır. 

 Uçucu kimyasallar içeren numune atıkları muhakkak kapalı kaplarda 

saklanmalı ve hacminin % 70-80 i kadar doldurulmalıdır. 

 Sulu çözeltiler içinde arsenik (As), baryum (Ba), kadmiyum (Cd), krom 

(Cr), bakır (Cu), kurşun (Pb), civa (Hg), molibden (Mo), nikel (Ni), 
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selenyum (Se), gümüş (Ag), çinko (Zn) vb. metalleri içeriyorsa ayrı bir 

kap içinde toplanmalıdır. 

 Kap materyali numune atık ile uyumlu olmalıdır.(Örneğin HF içeren 

numune cam kapta depolanmamalıdır.) 

 Numune atıkları geçici olarak analiz laboratuvarında depolanabilir. 

 Numune atıkları etiketlendiğinde muhakkak tehlike kodu (Bknz: 

Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği) belirtilmelidir. 

 Üretim farklı ünitelerde birden fazla ayrı proseste gerçekleşiyorsa her 

prosesten gelen atıklar için uydu depolar kurularak atıklar 

sınıflandırılmalı ve daha sonra işletmenin ana deposuna sevk edilmelidir. 

 Laboratuvar çalışanları için kişisel atık izleme defteri tutulmalı ve yapılan 

analiz işlemi sonrası açığa çıkan çıkacak olan atık türleri ve atık kodları 

kayıt altına alınmalıdır. 

 

Resim 3.4: Kişisel atık izleme defteri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Numune atıklarını depolayınız. 

Kullanılan araç ve gereçler: Numune, depo 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Numune atıklarını sınıflandırınız. 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Atıkların sınıflandırılması için tehlikeli 

atıkların kontrolü yönetmeliğini 

inceleyiniz. 

 Laboratuvarın atık yönetim planından 

faydalanınız. 

 Atıkları uygun depolara alınız. 

 

 Atıkları taşırken dikkatli olunuz. 

 İşletme şartlarını kontrol ediniz.  İşletme şartlarını dikkatle okuyunuz. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 İşlem basamakları ve aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Numune atıklarını sınıflandırdınız mı?.   

2. Atıkları uygun depolara aldınız mı?   

3. İşletme şartlarını kontrol ettiniz mi?   

4. Raporunuzu teslim ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Her laboratuvar …….. ……. planı hazırlamalıdır. 

2. Numunelerin alınış şekli, sıklığı ve miktarı ….... …...in etkin kontrolünde önemli bir 

etkendir. 

3. Laboratuvar çalışanları için kişisel …………... … defteri tutulmalıdır 

4. Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan, kütlenin genelini 

temsil eden ve tahlile tabi tutulan bölümüne ……... ….denir. 

5. Numune atıkları etiketlendiğinde muhakkak …………...... belirtilmelidir. 

6. Uçucu kimyasallar içeren numune atıkları kapalı kaplarda ve kap hacminin 

.................i kadar doldurulmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 
7. (  )Numunelerin atık depolarına kabulü ve nakliyesi daha zor ve masraflıdır. 

8. (  )Kap materyali ile içine koyulan numunenin birbiri ile uyumlu olması gereklidir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

 L DEĞERLENDİRME 
1. Biyokümülasyon yolu ile çevre üzerinde ani veya gecikmeli olarak olumsuz etki 

yaratan maddelere ……........ maddeler denir. 

2. Atıksular dahil arıtma çamuru hariç olmak üzere akışkan özellik gösteren atıklara 

............. denir. 

3. Düzenli atık depolama tesisi işletilirken her ay kapatıldıktan sonra her ......... ayda bir 

denetlenir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 
4. (  )Fiziksel kimyasal veya biyolojik olarak önemli derecede değişime uğramayan, 

çözünmeyen, yanmayan veya kimyasal olarak reaksiyona girmeyen atıklara 

farmasotik atık denir. 

5. (  )Düzenli atık depolama tesisi kapatıldıktan sonra 20 yıl daha denetlenmeye devam 

edilir. 

6. (  )HF içeren numuneler cam kaplarda saklanabilir. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
7. İçinde kurşun bulunduran bir katı atığın inert atık sayılabilmesi için mg/litrede ne 

kadar kurşun bulunmalıdır? 

A) %5 

B) %0, 

C) %0,05 

D) %0,005 

 

8. Düzenli atık depolama tesisi kurulmak istenen bir arazide yer altı suyunun en az kaç 

metre derinlikte olması gerekmektedir? 

A) 20 m 

B) 15 m 

C) 10 m 

D) 5 m 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Endüstriyel 

2 Atık 

3 Tehlikesiz, İnert 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 B 

8 A 

9 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

1 Atom Enerjisi 

2 Valilik  

3 Tek tip 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 D 

8 C 

9 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 Atık Eylem 

2 Proses 

3 Atık İzleme 

4 Numune 

5 Tehlike Kodu 

6 %70-80 

7 D 

8 D 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

1 Ekotoksik 

2 Sıvı atık 

3 Altı 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 C 

8 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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