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AÇIKLAMALAR 
KOD 524KI0079 

ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL Boya Üretimi ve Uygulamaları 

MODÜLÜN ADI Ürün ve Atık Depolama 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül; boya atölyesinde elde edilen ürünün son 
işlemlerinin yapılması, ürün dolum ve depolama işlemleri ile 
kimyasal atıkların depolanması konuları ile ilgili bilgi ve 
becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Ürün ve atıkları depolamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında ürün ve 
üretim atıkları depolayabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Ürünün son işlemlerini yapabileceksiniz. 

2. Dolum yapabileceksiniz. 
3. Ürün depolayabileceksiniz. 

4. Üretimindeki atıkları depolayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Boya atölyesi, boya üreten endüstri kuruluşları, 
depolama üniteleri, sınıf, kütüphane, İnternet (bilgi 

teknolojileri ortamı), işletme, ev, kendi kendine veya 
grupla çalışabileceğiniz tüm ortamlar  
Donanım: Atölyede, havalandırmalı boya atölyesi, boya 

kabini, kurutma fırını, boya tabancası, kompresör, 
spatulalar, zımparalar, fırça ve rulolar, ahşap-metal-yapı 

yüzey panelleri, yardımcı araç ve gereçler, işletme, 
bireysel öğrenme 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan herhangi bir öğrenme faaliyetinden 
sonra verilen ölçme araçları ile kendi kendinizi 
değerlendireceksiniz.  
Modül sonunda öğretmeniniz tarafından teorik ve pratik 
performansınızı ölçme teknikleri uygulayarak modül 
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 
değerlendirileceksiniz. 

 

AÇIKLAMALAR 



 

 

 

GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 
 
Günümüzde, geçerli olan bilimsel ve teknolojik gelişmeler, profesyonel uygulamalarla 

bütünleşerek sağlanmaktadır. Sizlerin de bu gelişmelerin bir parçası olabilmeniz için, 
mesleğinizi en iyi şekilde yapmanızı amaçladık.  

 
Boya teknolojisine yönelik eğitimin en önemli temel taşlarından birisi, üretilen 

boyaların sistemine uygun olarak uygulanmasıdır. Bu modül sizlere plastik yüzeylerin 
değişik boyalarla üst yüzey boyama alanında her türlü çalışmayı yapabilmek için bilgiler ve 
beceriler kazandıracaktır. 

 
Boya yüzeylerini tanımak ve doğru teknikleri uygulamak, gerekli güvenlik önlemlerini 

almak şartıyla sanatınızı ve emeğinizi en güzel şekilde göstermenize yardımcı olacak, 
çalışmalarınızı daha kolay ve düzgün yapabilmenizi sağlayacaktır. 

 
Mesleğinizin boya sektörünün ihtiyacı olan bir parçasını tamamlamak ve alanında öz 

güveni gelişmiş, görevini titizlikle yapan bireyler olarak sektörde başarıyla çalışabilme 
becerisini kazandırmak, meslek yaşamınızda olumlu katkılarda bulunmak ana hedefimizdir. 

 

GİRİŞ 



 

 

 

 



 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
  
 

 
Gerekli ortam sağlandığında, kuralına uygun olarak ürünün son işlemlerini 

yapabileceksiniz. 
 
 
 
 

 

 Boyaların saklanma koşullarını araştırınız? 

 Şahit numunenin saklanma koşullarını araştırınız? 

 

1.ÜRÜNDE SON İŞLEMLER 
 
1.1. Şahit Numune Alma 
 

Numunenin alındığı parti (örnek, yığın) ve kitleden, numune ile birlikte alınan, itiraz 
ve ihtilaflı durumlar için ayrılan numuneye şahit numune  denir. 

 
Numune alma setinde iskandiller, numune alma kabı ve numune taşıma kabı 

bulunmaktadır. 

 

 İskandil ve çeşitleri 
 

Sıvıların derinliğini ölçmek için kullanılan aletlere iskandil denir. Bu iskandiller 
üzerinde bulunan pervanenin, ağırlık dibe giderken suyun basıncı ile dönmesi neticesinde 
pervaneye bağlı dişlilerin bir göstergeyi harekete geçirmek ve bir kadran üzerinde derinliği 
okumak prensibi ile çalışır.  

 
İskandil aletlerinden bazıları günümüzde deniz diplerinin yapısını incelemekte de 

kullanılmaktadır. Deniz diplerini tarayan iskandiller, mineraloji araştırmaları için analiz 
yapmayı sağlar. Bu aletler aynı zamanda biyolojide, deniz dibi hayvanlarının ve bitkilerinin 
incelenmesi için de kullanılır. Deniz dibinden alınan maddeleri inceleyerek hem balıkların 
yerini, miktarını, cinsini hem de bitkilerin hacmini tespit etmektedir. Böyle işlerde bilhassa 
yankılı iskandiller çok büyük başarı sağlamıştır. Kimya sanayi sektöründe ise boyalardan 
numune almak için kullanılmaktadır. 

 

 İskandil çeşitleri: 
 

o  Doluluk ölçüm iskandili 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

http://www.itusozluk.com/goster.php/parti
http://www.itusozluk.com/goster.php/kitle
http://www.itusozluk.com/goster.php/numune
http://www.itusozluk.com/goster.php/itiraz
http://www.itusozluk.com/goster.php/ihtilaf


 

 

 

 

Resim:1.1. Doluluk ölçüm iskandili 

o Boşluk ölçüm iskandili  

 

Resim:1.2. Boşluk ölçüm iskandil 

o Su ölçüm iskandili : Tank dibindeki su ve tortu seviyesinin ölçümünde 
kullanılır. Bu iskandilinin özelikleri; 

 
Kıvılcım üretmeyen pirinç malzemeden üretilmiştir. 
Su bul macunu sürüldüğünde seviyenin okunmasını kolaylaştıracak şekilde dövme 
kazıma veya lazer ile işlenmiştir. 
Kalibrasyon için sıfır noktası taban ucudur. 
Şerit metre ile bağlantı yapılabilir. 
Toplam ağırlığı yaklaşık 700 g’dır . 
Uzunluk 30 cm’dir. 

 

Resim:1.3. Su ölçüm iskandili 

 

1.1.1.Numune Alma Kapları 
 
Numune alma kabı, stok ve nakil edilen petrol ürünlerinden ve sunumluk numuneler 

alabilmek içindir. Çevre sıcaklığında ve atmosfer basıncında gaz hâlinde bulunan petrol 
ürünleri, elektriksel izolasyon yağları ve akışkan kuvveti hidrolik yağları hariç, numune 
alımı TS 900-1, ISO 3170'ye uygun olarak yapılabilir. 

 



 

 

 

Numune alma kabı tank içerisinde her seviyeden ve tank tabanının 367 mm üzerinden 
akaryakıt numunesi alınabilir. Numune kabının dış çapı 70 mm'dir. 

 
Numune alma kabı kıvılcım çıkartmayacak malzemeden imal edilmiştir. Ancak statik 

elektrikten ötürü oluşacak kıvılcımları engellemek için, numune kabı tank içerisine 
daldırılmadan önce, taşıma zincirine bağlı bir topraklama maşası ile tanka bağlantı 
yapılmalıdır. Topraklama maşasının takıldığı yerde metal ile teması engelleyecek pas ve 
boya olmamalıdır. Gerekiyorsa temizlenmelidir. 

 

                                                      

Resim 1.4: Numune alma kabı             Resim 1.5: Dipten numune alma kabı 

 Dipten numune alma kabı 
 
94 mm çapında, tank dibinde 230 mm yükseklikten numune almaya imkân veren, 

alüminyum numune alma şişesi ile numune kafesi, her türlü yoğunlukta batmaya imkân 
sağlayacak şekilde kıvılcım üretmeyen malzemelerden tasarlanmıştır. 

 

 Cam şişe numune alma kafesi 
 

                                                                     

Resim 1.6: Cam şişe numune alma kafesi       Resim 1.7: Alüminyum şişe numune alma kafesi İçi 

 



 

 

 

Tank içi numune alma seti aşağıdaki ekipmanları içermektedir. Kıvılcım üretmez 
malzemeden imal edilmiştir. 

 

 Yoğunluk ölçerler, 

 Su ve yakıt bulma macunlar, 

 Şerit metre, 

 1000 ml cam ve 500 ml plastik mezürler, 
 Akaryakıta özel ip, 

 Doluluk, boşluk ve su ölçümleri için iskandiller, 

 Hazneli termometre, 

 Topraklama maşası ve kablosu, 

 Eldiven, 

( Su geçirmez IP 

 

Resim 1.8: Su geçirmez IP56 koruma dereceli numune kabı  

 

Resim 1.9: Numune taşıma sandığı 



 

 

 

 Teknik özellikleri 
 

Kargo veya nakliye ile emniyetli bir biçimde numune şişelerin laboratuvarlara 
nakliyesi için kullanılır. Darbelere karşı korumalı, sıvıların dökülmesinden etkilenmeyecek 
ve dışarıya sızdırma yapmayacak şekilde imal edilmiştir.  
 

1.2. Şahit Numuneyi Arşivleme 
 

Şahit numuneyi arşivlemek için arşivleme teknik şartnamesi görülür bir noktada 
bulunmalıdır. 

 

Resim 1.10: Şahit örnek numune deposu 

Örneğin şahit numune arşivlemek için konulacak dolapların teknik şartnamesi aşağıda 
açıklanmıştır. 

 

 Laboratuvar arşiv dolabı teknik şartnamesi 
 

 Her katta (1 ünite) 12 çekmece olmalıdır.  
 Fırın boya ile boyanmış ve paslanmaz özellikte olmalıdır.  

 Her çekmecede etiket bulunmalı ve çekmeceler kolayca açılıp 
kapanmalıdır. 

 Her çekmece, yaysız en az 200 lam, yaylı en az 100 lam alabilmelidir. 

 Her 10 kat (ünite) için ayaklar konulabilmelidir. 

 Ayaklar dolabın düzgün kalmasını sağlamalıdır. 

 En az 1 yıl garantili olmalıdır. 

  Blok arşiv dolabı teknik şartnamesi 
 

 10 kattan (10 çekmece) oluşmalıdır. 

 Her katta (1 çekmecede) 12 bölme olmalıdır.   

 Fırın boya ile boyanmış ve paslanmaz özellikte olmalıdır.  
 Her çekmecede etiket bulunmalı ve çekmeceler kolayca açılıp 

kapanmalıdır. 

 Her çekmece, yaysız en az 400 blok alabilmelidir. 

 Her 10 kat (çekmece) için ayaklar konulabilmelidir. 

 Ayaklar dolabın düzgün kalmasını sağlamalıdır. 

 En az 1 yıl garantili olmalıdır. 



 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Ürünün son işlemlerini yapınız. 
Kullanılan Araç Gereçler: Numune alma araç ve gereçleri, reçete 

 

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER 

 Ürünün şahit numunesini alınız. 

 

 Maskenizi takınız. 
 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 
 Kullanacağınız malzemeleri 

hazırlayınız ve kontrol ediniz. 
 İş güvenliği önlemlerini alınız. 

 Şahit numuneyi arşivleyiniz. 

 

 Arşivleme kurallarına dikkat ediniz. 

 Sonuçları reçeteye işleyiniz. 
 Reçete işleme yöntemlerine dikkat 

ediniz. 
 Reçeteye işlenen sonuçları onaylayınız. 

 

 İlgili birime onaylattırınız. 

 Ürünü doluma sevk ediniz. 
 Sevk kural ve yöntemlerine dikkat 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 

 

 

  



 

 

 

KONTROL LİSTESİ 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 
değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1- İş önlüğünüzü giyip çalışma ortamınızı düzenlediniz mi?   

2- Malzemelerinizi atölye sorumlusundan aldınız mı?   

3- Ürünün şahit numunesini kurallarına uygun aldınız mı?   

4- Arşivleme kurallarına uyarak şahit numuneyi arşivlediniz mi?   

5- Sonuçları, yöntemine uygun reçeteye işlediniz mi?   

6- Reçeteye işlenen sonuçları ilgili birime onaylattırdınız mı?   

7- Ürünü, doluma yöntem ve kurallarına uyarak sevk ettiniz mi?   

8- Rapor hazırlayıp öğretmeninize 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. 



 

 

 

 

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz  
 

1- Sıvıların derinliğini ölçmek için kullanılan aletlere ……………… denir.  
 

2- Numune alma kabı ……………….. çıkartmayacak malzemeden imal edilmiştir.  
 

3- ……………………………… darbelere karşı korumalı, sıvıların dökülmesinden 
etkilenmeyecek ve dışarıya sızdırma yapmayacak şekilde imal edilmiştir.  

 

4- Laboratuvar arşiv dolabı en az …….. garantili olmalıdır. 
 

5- ……………………………fırın boya ile boyanmış ve paslanmaz özellikte olmalıdır.  
 

 

 

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 



 

 

 

 

 

 
 
Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak boyalarda ürün dolum işlemlerini 

yapabileceksiniz.  
 
 

 
 

 Piyasada satılan boyaların ambalaj çeşitlerini araştırınız. 

 

2.ÜRÜN DOLUMU 
 

2.1. Boya Ambalajları 
 

Boya üretimi yapılan tesislerde eksper heyetince iş yerinde ambalajlar türleri ve bu 
ambalaj türlerinin bir adedinin aldığı net boya miktarları tespit edilir. Ambalaj türü ve aldığı 
net (kg/adet) boya miktarlarına göre ayrı ayrı ambalaj hesabı yapılır. 
 

Ambalajlama Kapasitesi=Adet/Saat (Kutu, şişe, varil, bidon vb.) x 8 x 300=Adet/Yıl 
 

Adet/Yıl x Kg /adet=Kg/yıl olarak belirlenir. 
 

Bütün bu işlemler sırasında yapılacak hesaplamalarda en düşük bulunan miktar 
kapasite hesabında darboğaz olarak ve yıllık kapasite olarak kabul edilir. 
 

Dolum makinelerinin manuel, yarı otomatik veya tam otomatik olup olmamasına bağlı 
olarak çalışma verimleri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi alınır. İki veya üç türlü dolum 
işlemi yapılıyorsa ağırlıklı olan veya eksper heyetinin uygun gördüğü ortalama randıman 
dolumu esas alınır. 

 

Boya kapasitesi=Hesapla bulunan boya kapasitesi x R 
R=Randıman faktörü 

 

 Dolum makinelerinin çalışma verimi  
 

Dolum makineleri; 
Manuel dolum makinesi % 60 
Yarı otomatik dolum makinesi % 80 
Tam otomatik dolum makinesi % 90 verimle çalışır. 

 

Örnek: Yeterli makine ve tesisatı, 10 m
3
’lük üretim tankı olan bir tesis varsayalım. 

Dolum makinesi yarı otomatik olsun. 
Teorik kapasite: 10 x 0,80 x 300 x 0,80=1.920 ton/yıl 
İlk kapasite verilecek ise : 1.920 x 0,25=480 ton/yıl 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 



 

 

 

Yenileme yapılacak ise ve geçmiş üç yıllık fiili üretim miktarından en yükseği 480 ton 
olduğunu varsayarsak 

Yenileme kapasitesi: 480 x 1,25 = 600 ton/yıl olacaktır. 
İş yerinde fiili üretim arttıkça kapasiteyi 1.920 ton’a ulaşıncaya kadar arttırma imkânı 

vardır. 
 

2.2.Dolum Makinesi 
 

Doldurma şekillerine göre farklı dolum şekilleri geliştirilmiştir. Bu sistemler 
sınıflandırılırsa  

Terazili dolum sisteminde paketlenecek ürün tartılarak gramajlanır ve paketlemeye 
hazır hâle gelir. Bu tip tartımlarda paketlenecek ürünün tozuyan ürün olmaması gerekir. 
Terazili tartım sisteminde bir makinede kefe adedi 1 ile 32 adet arasında değişebilmektedir. 
Bu sistemin en büyük avantajı gramajın çok hassas olması ve ürünler arasında geçiş 
kolaylığıdır. 
 

Vidalı dolum sistemi bir vida ve vidayı çeviren motor sisteminden oluşmaktadır. 
Vida ile ürün ambalajın içerisine indirilir. Bu sistemde gramajlama vidanın dönüş turu 
sayılarak sağlanır. Bu sistem tozuyan ürünlerde kullanılmaktadır. 
 

Hacimsel dolum sistemi gramaj hacimlerinin bulunduğu bir metal daire ve bu daireyi 
çeviren sistemden oluşmaktadır. Sistem hassas gramaj gerektirmeyen ürünlerde 
kullanılmaktadır.  
 

Dolum makineleri ve fonksiyonları aşağıda açıklanmaktadır. 
 

 Sıvı dolum makineleri  
 

Makinelerin dolumları hacimsel ve terazili olmak üzere iki farklı şekilde 10 ml ile 20 
litre arasında hacimlerde pet, cam ve plastik şişelere ve bidonlara doldurabilirsiniz. İçerisine 
ürün doldurulacak şişe veya bidonlar dizme makinesi ile karışık hâlde bulundukları makine 
haznesinden alınarak konveyöre dizilerek dolum nozullarının altına taşınır, dolumu yapılır ve 
devamında kapakları koyularak sıkılır, etiketlenir ve tarih kodlaması yapılarak işlem 
tamamlanır. Kullanım alanları gıda sektörü (yağ vb.) ve kimya sektörüdür (boya, tiner, 
vernik vb.) . 
 

Teneke veya varillere ağırlık esaslı dolum yapılmasında kullanılan makinelerdir. 
Çalışma şekli boş teneke tartım tablasına yerleştirilir, start verildiğinde üst stok tankından bir 
pompa vasıtasıyla veya serbest akış ile bir nozul vasıtasıyla önce hızlı sonra yavaş dolum 
yapılacak şekilde boşaltılır. Ayarlanan set değerine gelindiğinde dolum işlemi tamamlanır. 
Farklı sıvıların özelliklerine göre dolum sistemi tasarlanmaktadır (kıvamlı, köpüren vb.) .  



 

 

 

 

Resim:2.1. Sıvı dolum sistemleri 

Sıvı dolum makineleri ana hatlarıyla teneke ve varillere ağırlık esaslı sıvı dolum 
yapar. Sıvı malzemelerin yoğunluğuna, akışkanlığına ve gerekli kapasiteye göre uygun 
makineyi seçer veya müşteriye özel bir çözüm dizayn eder.  
 

Köpüren veya hava almaması gereken malzemelerde dolum nozulu sıvı malzemeyi 
dipten doldurmaya başlar, sıvı yüzeyiyle beraber yukarı çıkarak dolum işlemini tamamlar. 
Bunun gibi işe özgü çözümler müşterilerimizin istekleri doğrultusunda şekillendirilebilir.  
 

 Teneke dolum makineleri 
 

Teneke dolum makinesi dolum ve kapak kapama olmak üzere iki kısımdan 
oluşmuştur. Dolum, hassasiyet sağlanması amacıyla iki kademeli olarak gerçekleştirilir. 
İstenilen ağrılık değerine gelindiğinde sistem yavaş beslemeye geçer. Hızlı ve yavaş besleme 
değerleri operatör panelden girilebilmektedir. Teneke dolum sistemi seyyardır. Kapak 
kapama kısmı iptal edilerek bu kısım da dolum ünitesi olarak revize edilebilmektedir. 
Değiştirilebilen nozul ünitesi sayesinde farklı malzemelerin dolumu mümkün olmaktadır. 
Dakikada 2-4 teneke doldurma kapasitesine sahip olan makinenin hassasiyeti +/- 30 g'dır.  

            

Resim 2.2: Teneke dolum makineleri 



 

 

 

 VK tipi varil dolum makinesi 
Varil dolum makinesi sıvı malzemelerin varile dolumunu PLC kontrolünde 

gerçekleştirir. Dolum ağırlığı isteğe göre 60-250 kg arasında olabilir. Sıvı malzeme kendi 
ağırlığıyla veya bir pompa yardımıyla beslenebilir. Dolum bittiğinde nozul otomatik olarak 
yukarı çıkar ve işlem başka bir varille tekrarlanır. Nozule bulaşan sıvıların varile 
damlamasını engellemek amacıyla damlama tepsisi kullanılır. Dolum işlemi iki kademeli 
olarak gerçekleştirilir. Dipten dolum opsiyonunda dolum, nozul varilin dibinden yukarı 
doğru çıkarken gerçekleştirilir.  

 

Resim:2.3: VK tipi varil dolum makinesi 

 Dörtlü varil dolum makinesi 
 

Varil dolum makinesi sıvı malzemelerin varile dolumunu PLC kontrolünde 
gerçekleştirir. Dolum ağırlığı isteğe göre 60-250 kg arasında olabilir. Sıvı malzeme kendi 
ağırlığıyla veya bir pompa yardımıyla beslenebilir. 
 

Bu sistemde bir palet üzerinde bulunan dört adet varil sırasıyla doldurulur. Variller 
ardışık olarak tartılarak toplam ağırlık hesaplanır. Nozulün varillerin ağzına hizalanması 
işlemi pnömatik olarak elle yapılır. 

  

Resim2.4: Dörtlü varil dolum makinesi 



 

 

 

 Otomatik varil dolum makinesi 
 

Bu sistemde dolum işlemi operatör kullanılmadan yapılmaktadır. Varilin kapağının 
bulunup açılması, dolum işlemi ve kapak kapama otomatik olarak gerçekleştirilir. 

          

Resim 2.5: Konteynır dolum makinesi 

2.3. Evaporatör 
 

Endüstride evaporatörler çok çeşitli amaçlarla kullanılan yaygın cihazlardır. Her 
amaca uygun, farklı tipte evaporatörler geliştirilmiştir. Gerçekten boya endüstrisinde de son 
derece değişik tipte gelişmiş evaporatörler kullanılmaktadırlar. 
 

 

Resim 2.6: Evaporatör 

 Açık kap tipi evaporatörler: En basit tip evaporatörlerdir. Ucuz ve basit 
kullanımlarına karşı, buhar ekonomisi çok düşüktür. 

 Isıtıcı borulara sahip evaporatörler: Endüstride en yaygın kullanılan çeşittir. 
 Isıtıcı boruları yatay olan evaporatörler: Isıtma ortamı olarak kullanılan su 

buharı, boruların içindedir. Sürekli olarak çalıştırılır. Diğer evaporatörlere 
oranla ucuzdur. Isı transfer katsayısı yüksek olan ve viskoz olmayan sıvılar için 
kullanılır.  

 Isıtıcı boruları düşey olan evaporatörler: Isıtma ortamı boruların dışındadır. 
Viskoz sıvılar için kullanılamaz. 

 Standart tip (Robert tipi)  

 Sepet tipi  

 Isıtıcı boruları uzun tip evaporatörler 
o Yükselen film tipi evaporatörler 

http://www.itusozluk.com/goster.php/viskoz


 

 

 

o Düşen film tipi evaporatörler  

 Zorlanmış dolaşım tipi evaporatörler 
o Spiral ve borulu evaporatörler (şeker çözeltilerinin vakum altında 

evaporasyonunda kullanılırlar.) 
 

 Karıştırıcılı film tipi evaporatörler: Çok yüksek viskoziteye sahip çözeltiler için 
(ilaç ve gıda endüstrisinde) yaygın olarak kullanılırlar.  

 

Resim 2.7: Borulu evaporatör 



 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
Boya dolumu yapınız. 
Kullanılan Araç Gereçler: Boya atölyesi, boya 

İşlem basamakları Öneriler 

 Deneyde kullanacağınız malzemeleri ders 
öğretmeninizden alınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi ve 
eldiveninizi takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Siparişe göre ambalaj hazırlayınız. 
  

 Ambalaj hazırlığı esnasında 
ambalajın güvenilirliğinden emin 
olunuz. 

 Uygun dolum makinesini hazırlayınız. 
 Dolum makinesinin temizliğine ve 

kullanım kurallarına dikkat ediniz. 

 Ürünü istenilen miktarda ambalajlayınız. 
 Ambalajlama kurallarına dikkat 

ediniz. 

 Sevkiyata teslim ediniz. 
 Sevkiyat teslim evraklarını dikkatle 

doldurarak teslim işlemlerini yapınız. 

 Raporunuzu hazırlayınız. 

 İşlem basamakları ve aldığınız 
notlardan faydalanarak raporunuzu 
hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 
ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 



 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 
değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Malzemelerinizi sorumlu öğretmeninizden aldınız mı?   

3. Ambalajı hazırlarken sağlamlığını kontrol ettiniz mi?   

4. Uygun dolum makinesini hazırladınız mı?   

5. Ürünü istenilen miktarda ambalajladınız mı?   

6. Sevkiyata teslim ettiniz mi?   

7. Deneyi verilen sürede tamamladınız mı?   

8. Rapor hazırlayıp öğretmeninize 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. 



 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz  

 

1- Endüstride ………………………… çok çeşitli amaçlarla kullanılan yaygın 
cihazlardır. 

 

2- Otomatik varil dolum makinesinde dolum işlemi ………………. kullanılmadan 
yapılmaktadır. 

 

3- Boya ambalaj makinelerinden yarı otomatik dolum makinesi ……….. verimlikte 
olmalıdır. 

 

4- Isıtıcı boruları düşey olan evaporatörler ………….. sıvılar için kullanılamaz. 
 

5- Boya endüstrisinde karıştırıcılı film tipi evaporatörler ……………….. yüksek 
çözeltilerde (ilaç ve gıda endüstrisinde) yaygın olarak kullanılırlar.  

 

 

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 



 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 
 
Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak ürün depolama işlemlerini 

yapabileceksiniz. 
 

 

 
 

 

 Ürün depolama şartları ve standartlarını araştırınız. 

 Çevrenizde bulunan depolama tesislerini araştırarak sınıf ortamında tartışınız.  

 

3.ÜRÜN DEPOLAMA 
 

3.1. Ürünü Ayırma 
 

Boyaların depolanması, boyanın tipine ve depolama şartlarına göre değişir. Tek 
kompenentli sentetik boyalar, normal atmosfer şartlarında uzun zaman muhafaza edilebildiği 
hâlde, çift kompenentli son kat poliüretanlar, çift kompanentli macunlar ve vernikler astarlar 
bir yıl içerisinde bozulabilir. Bazı pigmentli boyalar, sert bir çökeltme yapmaksızın bir sene 
veya daha fazla bir süre depolanabilirler. 
 

Diğerleri, bilhassa kırmızı sülyen boyalar, karıştırılmadan bırakıldığı takdirde, birkaç 
ay içinde sert bir şekil alırlar. Genel olarak, tedricen, belirli sebeplerle etkilenen boyalar, 
sıcaktan, soğuktan olduğundan daha fazla etkilenirler.  

         

Resim 3.1: Ürün depolama 

Boyalar üstü kapalı ve vantilasyonun kabil olduğu yerde muhafaza edilmelidir. 
Boyaların genellikle yanabilir olduğu unutulmamalıdır. Çeşitli tip boyaların muhafaza 
edildiği yerlerde, istenildiğinde aranılan boyayı bulmak için sistemli bir tasnif yapılmalıdır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 

 

Kapların üzerindeki etiketler ve yazılar, bilhassa açık havada zamanla silinirler. Böyle bir 
durum müşahede edildiğinde etiketler yenilenmelidir. Pigmentli boya kapları, her ay veya iki 
ayda bir sert  çökeltme yapmalarını önlemek için alt üst edilmelidir. 

 

Resim 3.2: Mamul malzeme deposu 

 Kullanma esnasında boyaların korunması; 
 

Boyaların karıştırılması veya alınması işlemi dışında, kabın kapağı sıkıca kapalı 
tutulmalıdır. Açık kapta duran boya buharlaşarak (tebahhur ederek) kalınlaşır. Boyanın 
tipine göre solventin buharlaşma hızı değişir. Vinil reçine boyalar, bezir yağlı boyalardan 
çok daha fazla etkilenilirler. Solvent ihtiva eden boyalar ağzı açık kaldıkları zaman zarar 
görürler. Bundan başka açık kaplar, yağmur, toz vs. den de etkilenirler. Keza açık veya 
sıkıca kapatılmamış kap içerisindeki boya yanma tehlikesinden korunmamış olur ve 
yuvarlandığı zaman dökülür. 
 

Vernik ve yağlı boyalar kabuklaşmaya meyillidir. Yani, havadan absorbe edilen 
oksijen sebebiyle yüzeydeki bir kısım boya kabuklaşır. Kap doldurulup sıkıca kapatıldıktan 
sonra, böyle bir reaksiyonu yapacak fazla bir oksijen bulunmaz. Kap kullanılmak üzere 
açıldığında içeriye tekrar hava girer ve kabuklaşma daima bir problem olur. Kabuklaşma 
temayüllü ve sürati vernikli ve bilhassa parlak emayelerde çok daha fazladır. Bu güçlük 
boyanın üzerine ince bir tabaka solvent dökmek ve kabın kapağını sıkıca kapatmak suretiyle 
minimum duruma indirilir. 
 

Başka bir metot, boyayı yarı yarıya boşalmış olan kaptan küçük kaplara aktarmaktır. 
Bu şekilde kabuklaşmış olan boya kullanılmadan önce ya iyice karıştırılmalı veya çabuk 
çıkarılmalıdır. 
 

Boya kabından alınırken üzerindeki etiketin kirlenip okunamaz hâle gelmemesine 
dikkat edilmelidir. Boya, boya kovası içerisinde karıştırılmalı veya muhafaza etmek için 
püskürtme kapları kullanılmalıdır. 



 

 

 

3.2. Sipariş Programı Hazırlama 
 

Siparişin alınmasından başlayıp seri üretime geçilmesine kadar devam eden süreçtir.  
Müşteri temsilcisi  yazılı olarak gelen sipariş ile ilgili tüm özellikleri  üretim sırasında 
anlaşılması için çizimin de bulunduğu firma içi sipariş takip formuna işler ve bu formu 
gerekli diğer formlarla beraber üretilecek malın bir numunesiyle birlikte ilgili bölümlere 
iletir. 
 

Sipariş hazırlama işleri, depoda uygulanan en zor işlerdendir. Sipariş hazırlama işine 
doğrudan geçiş her zaman sağlanabilmelidir. Bu konuda sipariş hazırlama rafları ile en iyi 
çözümü sunmaktadır. Çalışmada esnektir, kolay ayarlanabilir ve biçimlendirilebilinir. 
Özellikle büyük miktarda ürün ve paketler için uygundur.  
 

3.3. Sipariş Hazırlama ve Ürün Yükleme 
 

Belirli bir ürünün üretimi için gerekli girdilerin, miktar, oran, özellik ve uygulanacak 
süreç gibi bilgilerinin tümüne reçete denir. Reçete o ürünün formülüdür. 
 

Taşıma kuralları gereklerini yerine getirmek, uygun bir yükleme-boşaltmayı sağlamak, 
muhteviyatı göstermek ve alıcının yüklemeyi tanımasını kolaylaştırmak amacıyla 
kullanılmaktadır. 

Etiketleme reklam amacıyla kullanılmamalıdır. 

 

Resim 3.3: Etiketleme 

Ülkeler ve ithalatçı ile dağıtıcılar arasındaki kurallar ve yasal düzenlemeler değişiklik 
gösterdiğinden, etiketleme ürünün nakliyesi ile ilgili gruplar arasında bilgi alışverişini 
gerekli kılmaktadır. 
 

Ambalaj üzerindeki bütün bilgiler açık seçik, suya dayanıklı bir mürekkeple ve 
ulaştığı yerin dilinde verilmelidir.  
 

Uluslararası taşımacılıkta yaygın olarak kullanılan birçok sembol vardır.  
 

Nakliyede kullanılacak bu semboller hakkında taşıyıcı firmalardan tavsiye talep 
edilebilir. Ambalajı tamamlanmış sevkiyatın işaretlenmesi, daha iyi tanınması açısından 
esastır. Yapılacak işaretlemeyle aşağıdaki bilgiler verilmelidir: 



 

 

 

 Taşıyıcı hakkında bilgi 

 Akreditifte belirtildiği şekliyle ithalatçı hakkında bilgi 

 Giriş yapılacak yer ve liman 

 Sipariş nu. 

 Menşey ülke 

 Gönderildiği yer ve yüklendiği liman 

 Brüt-net ağırlık, dara-net ağırlık 

 İç ambalaj sayısı, boyutları, ağırlığı vs. 

 Uyarıcı semboller vasıtasıyla yükleme talimatları 
 

 Depolama teknikleri (takibi) 
 

Lojistik hizmetlerinin önemli ayaklarından biri olan depo hizmetleri dünden bugüne 
ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda sürekli değişimler göstermiştir.  
 

Klasik depoculuk faaliyetleri ile günümüzde uygulanan modern depoculuk faaliyetleri 
arasında önemli farklar vardır. 

 

Resim 3.4: Depolama 

 Klasik ve modern depoculuk anlayışı 
 

Klasik depoculuk anlayışının temel amacı ürünlerin en doğru şekilde korunması ve 
saklanmasıydı. Ancak zamanla lojistik faaliyetlerin çeşitlenmesi ve büyümesi ile  depoculuk 
alanında da yeni ve farklı görevler ortaya çıkmıştır. 
 

Modern depoculuk anlayışının üstlendiği görevler malın saklanması ve korunmasının 
yanı sıra, malın teslimatı ve sevkiyatını da kapsayacak şekilde çeşitlenmiştir. 

Modern depoculuk anlayışında; 

 Mal özelliklerine, müşteri tipine ve sözleşme esaslarına göre sınıflandırılır. 

 Kalite kontrol yapılır. 

 Ambalajlama yapılır. 

 Barkoda-etiketleme yapılarak sevkiyata hazır hâle getirilir. 

 Bilgisayar ortamında stok hareketlerinin kaydı tutulur. 

 Gönderen, alıcı, müşteri vs. arasında haberleşme sağlanır. 

 Modern raf sistemleri ile doğru ve zamanında paketleme ve ürün birleştirme 
işlemleri yapılır. 



 

 

 

 Dağıtım depolarının genel fonksiyonları 
 

Tedarikçiler, üreticiler, dağıtımcılar ve perakendeciler için depoların önemi büyüktür. 
Ayrıca uluslararası ticarette gümrük işlemleri yapılırken eşyaların muhafaza edildiği, 
stoklandığı, korunduğu ve taşımaya hazır hâle getirildiği açık veya kapalı alanlara 
gereksinim duyulmaktadır. 

 

Resim 3.5: Dağıtım depoları 

 

Şema 3.1: Dağıtım depoları aşamaları 



 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ  
Ürün depolayınız. 
Kullanılan Araç Gereçler: Raf, iş malzemeleri 

 

İşlem basamakları Öneriler 

 Deneyde kullanacağınız malzemeleri ders 
öğretmeninizden alınız 

 İş önlüğünüzü ve eldiveninizi 
giyiniz. 

 Gözlük ve maskenizi takınız ve 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Ürünü üretimden sayarak teslim alınız. 
 Teslimat evraklarını doldururken 

dikkatli olunuz. 

 Çeşitlerine göre ayırınız. 

 

 Sınıflandırmanın doğru olabilmesi 
için çok dikkatli olunuz. 

 Raflara yerleştiriniz. 

 

 Kural ve yöntemine uygun 
yerleştirme yapınız. 

 Çeşit ve özelliklerine göre raflara 
yerleştirirken dikkatli olunuz. 

 Sipariş programı hazırlayınız. 
 Hazırlanan programın istenilen 

siparişe uygun olmasına azami 
dikkati gösteriniz.  

 Sipariş malı hazırlayınız. 
 Hazırlanan malın siparişe uygun olup 

olmadığına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  

 



 

 

 

 

 Ürünün yüklenmesini sağlayınız. 

 

 Yükleme kural ve yöntemlerine 
uyunuz. 

 Ürünün sevkini sağlayınız. 
 Sevk evraklarını doldurunuz. 
 Sevk işlemlerinde kural ve 

yöntemine uyunuz. 

 
 

 
 



 

 

 

KONTROL LİSTESİ 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 
değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Malzemelerinizi sorumlu öğretmeninizden aldınız mı?   

3. Malzemelerinizin sağlamlığını kontrol ettiniz mi?   

4. Ortamınızı yapacağınız uygulamaya göre hazırladınız mı?   

5. Ürünü üretimden sayarak teslim aldınız mı?   

6. Çeşitlerine göre ayırma işlemini yaptınız mı?   

7. Ürünleri, kural ve yöntemine uygun raflara yerleştirdiniz mi?   

8. İstenilen özelliklere uygun sipariş programı hazırladınız mı?   

9. Siparişe uygun malı hazırladınız mı?   

10. Ürünün kuralına uygun yüklenmesini sağladınız mı?   

11. Ürünün sevk işlemlerini kural ve yöntemlerine uygun 
gerçekleşmesini sağladınız mı? 

  

12. Deneyi verilen sürede tamamladınız mı?   

13. Rapor hazırlayıp öğretmeninize 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. 

 
 



 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş  bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız 

 

1- ……………………........, boyanın tipine ve depolama şartlarına göre değişir. 
 
2- …………………., karıştırılmadan bırakıldığı takdirde, birkaç ay içinde sert bir şekil 

alırlar. 
 

3- Vernik ve yağlı boyalar …………………………..meyillidir. 
 

4- Uluslararası taşımacılıkta yaygın olarak kullanılan birçok …………. vardır. 
 

5- Belirli bir ürünün üretimi için gerekli girdilerin, miktar, oran, özellik ve uygulanacak 
süreç gibi bilgilerinin tümüne …………….. denir. 

 
 

 

 

 

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 diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 
 
Gerekli ortam sağlandığında, kuralına uygun olarak boya üretimindeki atıkları 

depolayabileceksiniz. 
 

 
 
 

 Atıkların depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili kanun ve yönetmelikleri 

araştırınız. 

 Çevre kirliliğine karşı alınabilecek tedbirleri araştırınız. 

 

4.ÜRETİMDEKİ ATIKLARI DEPOLAMA 
 

4.1. Evsel Atıkları Depolama 
 

Atık: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına 
zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan 
her türlü maddedir.  
 

Atık Yönetimi: Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, 
geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertaraf edilmesi ve 
bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir. 
 

Atık yönetimi hiyerarşisinde son aşama, atıkların insan ve çevre sağlığına zarar 
vermeyecek uygun metotlar ile bertarafıdır. Geri kazanılamayan ve geri dönüştürülemeyen 
atıkların depolanması suretiyle bertarafı günümüzde hâlen yaygın olarak kullanılmaktadır. 
 

Atıkların kontrolsüz (vahşi) depolanması alıcı ortamlar olan hava, su ve toprağa 
giderilmesi güç, bazen kalıcı zararlar vermektedir. Çöp sızıntı sularının yer altı sularına 
karışarak kıt olan su kaynaklarımızı etkisi yüzyıllar sürecek şekilde kullanılamaz hâle 
getirmemesi, çöp gazının doğrudan atmosfere karışarak küresel ısınmaya sebebiyet 
vermemesi, toprak katmanında oluşan kirliliğin flora ve faunayı etkilememesi için “Düzenli 
Depolama” yapılması zorunluluktur. 
 

Kompost ve geri kazanım tesisinde; organik içerikli evsel atıkların, mikroorganizmalar 
vasıtasıyla yeterli nem, ısı ve hava ile reaksiyona girerek çözülmesi gibi fiziksel ve kimyasal 
işlemlerden geçerek toprağı ıslah edici, organik değeri ve su tutma kabiliyeti yüksek 
kompost üretilmektedir. Elde edilen kompost, park ve bahçeler müdürlüğü bünyesinde, 
ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere değerlendirilmektedir. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
 



 

 

 

Kompostun zemin ve toprağa faydaları: 

 Boşluk hacmini arttırır, 

 Havalandırma sağlar, 

 Kolay işlenmesini sağlar, 

 Su tutumu kabiliyetini arttırır, 

 Besin maddelerinin daha iyi kullanılmasını sağlar. 
 

 Atıktan türetilmiş  yakıt (RDF) 
 

Teknolojinin artan hızına paralel olarak gerek ambalaj malzemeleri gerekse diğer 
kullanımları açısından plastiklerin üretiminde de oldukça büyük bir artış meydana gelmiştir. 
Buna paralel olarak da büyük miktarlarda atık plastikler oluşmaktadır.  
 

Atıkların çevreyi kirletme faktörü ve geri dönüşümünde ekonomik değeri dikkate 
alınarak bu malzemelerin yeniden değerlendirilmesi konusu gündeme gelmiştir. Yeniden 
değerlendirme aşamasında, hem çevreye saygı, hem atıkların değerlendirilmesi hem de yeni 
bir ürün elde etme faktörleri ön planda tutulmuştur.  
 

Ayırma ünitesinden çıkan ve geri dönüştürülemeyen (mevcut sistemde depolama 
alanlarına gönderilen atıklar) atıklardan RDF (atıktan türetilmiş yakıt) malzeme üretilmesi ve 
bu malzemenin çimento fırınlarında ek yakıt (fosil yakıtlar yerine) olarak kullanılması 
amacıyla tesis kurulmuştur. 
 

Nihai olarak elde edilen parçalanmış plastiklerden oluşan ve kalorifik değeri takribi 
olarak 4.000 kcal/kg olan kısım çimento fabrikalarında kullanılacak fiziksel büyüklüğe 
indirilmek üzere son parçalayıcıda kıyılarak hazır hâle getirilmektedir. 

        

Resim 4.1: Evsel atık ve depolanma alanları 

Haftanın belirli günlerinde toplanan atıklar ayırma tesislerine getirilmektedir. Ayırma 
tesislerinde türlerine göre ayrılan ambalaj atıkları geri dönüşüm tesislerine sevk edilerek geri 
dönüşüm zinciri tamamlanmaktadır. 



 

 

 

 

Resim: 4.2: Evsel atıkların geri dönüşüm şeması 

 Kâğıt: 1 ton kullanılmış kâğıt atığının geri dönüşümü sonucunda 16 adet 

yetişmiş çam ağacının kesilmesi önlenmektedir.  
 Plastik: 1 ton plastik ambalajın üretilmesinde yaklaşık 14.000 KWh enerji 

tüketildiğinden plastik atıklarının geri dönüşümü elektrik enerjisi tasarrufu 

sağlamaktadır.  
 Metal: 1 ton metal atığın geri dönüştürülmesi sonucu 1.300 kg ham madde 

tasarrufu sağlanır.  
 Cam: 1 ton cam ambalajın üretilmesinde yaklaşık 100 litre yakıt 

tüketildiğinden cam atıklarının geri dönüşümü yakıt tasarrufu sağlamaktadır. 

 Katı atıklar nitelikleri itibariyle iki ana grup altında toplanmaktadırlar; 
 

Zehirli madde ve ürünlerden oluşan tıbbi ve kimyevi atıklar. Evsel nitelikli katı atıklar 
(Çöp). 

 Zehirli kimyasal madde ve ürünlerden oluşan katı atıkların bertarafı çok özel bilimsel 
çalışma ve yasal düzenlemeleri gerektirmektedir. Bunların depolanarak izole edilmesi yeni 
sorunlar doğurabileceğinden yakma ve kimyasal işlemlerle zararsız hâle getirme en rasyonel 
yaklaşım olarak görülmektedir. 
 

Evsel nitelikli katı atıklar; meskûn bölgelerde evlerden atılan evsel atıklar, park, bahçe 
ve yeşil alanlardan atılan bitki atıkları, evsel atık su arıtma tesislerinden elde edilen arıtma 
çamurları, hafriyat toprağı ve inşaat molozlarından oluşmaktadır, 
 



 

 

 

14.3.1991 tarih 20814 sayılı "Katıkların Kontrol Yönetmenliği" uyarınca evsel 
nitelikli katı atıkların bertarafı için ön görülen başlıca yöntemler: 
 

 Depozito ve kota uygulaması, 

 İşleme tesisleri (maddesel geri kazanma tesisleri),  

 Yakma tesisleri (Kompostlaştırma tesisleri), 
 Uygun yer koşullarında depolamadır, 

 

Burada üzerinde durulacak konu; ilgili yönetmelik hükümlerine göre evsel katı atık 
depolama yerlerinin seçiminde, inşasında ve işletmesinde yapılması gerekli çalışmalardır. 
 

 Depo yeri seçimi çalışmaları 
 

Depo yerlerinin belirlenmesinde üzerinde çalışılması gerekli ana konular: 

 Ulaşım ve meskûn mahal durumu 

 Meteorolojik durum 

 Jeomorfolojik durum 

 Jeolojik-Hidrojeolojik durum 

 Jeoteknik inceleme olarak sayılabilir. 

  

4.2. Kimyasal Atıkları Depolama 
 

Günlük hayatımızda çokça karşılaştığımız çevre sorunlarının birçoğu kullandığımız 
bazı kimyasal ürünlerden kaynaklanmaktadır. Zira bilim ve teknolojinin sadece faydacılık 
anlayışı ile gelişmesi ekolojik sistemi tahrip etmekte, çevreye de sürekli şekilde yeni 
kimyasal maddeler sağlamaktadır. Kimyasal maddelerin aşırı üretimi ve tüketimi sonucu 
bugün artık kimyasallarda bir kaos yaşanmaktadır. Üretimi yapılan kimyasal bileşik sayısının 
65 milyonu bulduğunu biliyoruz. Pek çok kimyasal madde, tehlikesinden habersiz olarak 
evlerimize, iş yerimize, gıdalarımıza ve vücudumuza girmekte; çevreye ve canlılara etkileri 
araştırılmaksızın kötü etkilerini sürdürmektedir. 
 

Endüstri ve kozmetik sanayinde geniş çapta kullanılan florokarbon gazı ve türevleri 
atmosferin koruyucu ozon tabakasını zayıflatmaktadır. Asbest liflerin uzun süre kullanımı 
çalışanlarda kanser oluşumuna neden olmuştur. Zararsız zannedilmiş olan analjezik ilaçların 
fazla kullanımı sonucu bu ilaçların böbrek yetmezliğine yol açtıkları görülmüştür. Geçmişte 
thalidomide adlı ilacın kullanılması kolsuz, bacaksız bebeklerin doğmasına neden olmuştur. 
Tarımda çok fazla tabii ve sunî gübre kullanımı zemin sularının kimyasal kirlenmesine 
neden olmaktadır.  
 

Kısacası, çevremizde ne kadar çok kimyasal madde varsa sağlığımız o ölçüde 
tehlikeye girmektedir. Özellikle atık suların nehirlere, göllere ve denizlere boşaltılması çok 
dramatik çevre sorunlarına neden olmaktadır. İzmit ve İzmir Körfezleri ile yakın zamanlarda 
Sakarya Nehri’nde yaşanan kirlenmeler bunun en canlı örnekleri olarak zikredilebilir. 
Endüstriyel atık suların içerisinde bulundurdukları toksit maddeler, sudaki canlı yaşamının 
kısa sürede tükenmesine yol açmakta ve ekosistemi felç etmektedir. Ayrıca içme sularına 
karışmalarıyla önemli sağlık sorunlarına yol açtığını yukarıda belirtmiştik.  



 

 

 

 

Resim:4.3: Fabrika kimyasal atığı 

 

Resim 4.4: Kimyasal atıkların çevreye verdiği zararlar 

Sanayileşmiş ülkelerde yeryüzü kaynaklarının kontrolsüz harcanması sonucu ozon 
tabakasının tahribi, asit yağmurları, sera tesiri, hava, kara ve denizlerin kirlenmesi, 
ormanların ve tarım alanlarının azalması hayat alanlarımızı giderek daraltmaktadır. 
 

Ozon tabakasının incelmesinin başlıca tehlikesi cilt kanserlerinin artmasıdır. Sera 
etkisinin temel nedeni ise petrol ve kömür gibi fosil yakıtların kullanımıdır. Bu durumunun 
zamanla oluşturabileceği muhtemel neticeler arasında atmosfer ısısının artması, buzulların 
erimesiyle deniz seviyelerinin yükselmesi, karaların azalması, kuraklık ve dolayısıyla gıda 
kıtlığı tehlikesi sayılabilir. 
 

 Laboratuvar atıklarının toplanması 
 

Laboratuvar atıkları, imha için söz konusu kimyasalın cinsine göre ayrı ambalajlarda 
toplanmalıdır. Ambalajlar örneğin, aşağıda açıklanan plana göre; 
 

 Bunu yaparken herhangi bir kategoride toplanan kimyasalların 
birbirleriyle reaksiyon vermeyeceklerinden emin olunmalıdır. Asit ve baz 
içerikleri için en azından bir kontrol yapılması gerekir. Birçok imha 
firması nötral bir çözelti sağlanmasını ister. 

 Toplama kapları, içerikleri ile açıkça etiketlenmelidir. Tehlike sembolleri 
ve güvenlik ibareleri verilmelidir. Lütfen çift etiketlemenin gerekli 
olabileceğini unutmayın. Özel etiketler ve kanuni tehlike sembolleri 
"laboratuvar ekipmanları, aksesuarlar ve güvenlik ürünleri"nin altındaki 
katalogda listelenmiştir. 



 

 

 

 Bu nedenle, tahriş edici ve zehirli maddeler ile sağlığa zararlı maddelerin 
birlikte toplanması önerilir; bununla beraber, biri sağlığa zararlı maddeler 
diğeri de zehirli maddeler olmak üzere iki ayrı ambalaj da kullanılabilir.  

 Organik solventler için ambalajlar 
 

Laboratuvar atıklarını uygun bir şekilde imha etmek ve laboratuvar rutinleri 
üzerindeki etkiyi en aza indirmek amacıyla atık maddeleri için tanımlanmış ambalajlar: 

 İçerisindeki kimyasallarla başa çıkabilmelidir. 

 Kırılmaz olmalıdır. 

 Sızdırmaz ve gaz kaçırmaz olmalıdır. 

 Nakliyesi kamu yolları kullanılarak yapılacaksa nakliye için bir UN 
sertifikasına sahip olmalıdır.  

 

Bunlara ek olarak aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulmalıdır: 
o Ambalajlar havadar bir yere yerleştirilmelidir. 
o Ambalajlar zararlı buharların çıkışını önlemek için kapalı 

tutulmalıdır. 
o Atığın depoda çok uzun süre kalmasını engelleyecek konteynır 

boyutlarını seçilmelidir. Bu ayrıca sızdırma riskini de en aza 
indirir.  

 

Resim 4.5: Atık depolama ambalajı 

4.3. Boya Atığını Depolama 
 

Boya atığı olarak atık boya, atık boya çamuru (atık vernik çamuru) ve atık solvent 
(atık tiner) alımını gerçekleştirmektedir. 

   

Resim 4.6: Boya atığı depolama 



 

 

 

Tesise kabul edilen atık boya çamurları, atık boyalar, atık solventler ve atık tinerler 
değerlendirilmekte ve ekonomiye yeni ürün olarak geri kazandırılmaktadır. Geri kazanım 
tesisine atık gönderen atık üreticileri, öncelikle atık numunelerini firmalara göndermektedir. 
Firmaya gelen atık numuneleri, yapılan incelemenin ardından atık kabul kriterlerine uygun 
olması hâlinde, tehlikeli atık taşıma lisansına sahip araçlar ve ADR belgesi almış şoförler ile 
geri kazanım tesisine nakliye işlemi yapılmaktadır. 
 

 Atık boya çamuru (atık vernik çamuru) 
 

Atık boya çamuru özellikle otomobil ve beyaz eşya firmalarının boyama prosesleri 
sonucunda oluşan ve genellikle solvent ile karışık olarak bulunan çamur kıvamındaki boya 
atıklarıdır. 

 

 

Resim 4.7: Çeşitli atıkların depolanması 

 Tehlikeli atık  
 

Düşük dozlarda bile insanlar ve hayvanlar için öldürücü, insan ve diğer canlı formlar 
için toksik kanserojen, mutajen ve teratojen etkiye sahip düşük sıcaklıklarda alevlenebilme 
özelliği olan patlayıcı, korozif ve reaktif maddelerdir.  
 

Uygun arıtma, depolama, taşıma ve bertaraf yapılmadığı zaman insanların ölümüne, 
yaralanmasına ve hastalıklara ya da çevrenin zarar görmesine neden olabilecek katı, sıvı ve 
gaz hâlindeki atıklar, “Tehlikeli Atıklar “ olarak adlandırılır. 
 

Bir atığın tehlikeli olup olmadığına karar vermede esas alınan kriterler atığın bileşimi, 
atık içindeki bileşenlerin kimyasal reaktifleri, atığın fiziksel durumu, atığın çevredeki etkileri 
ve kalıcılığı şeklinde özetlenebilir. 
 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde artan endüstriyel faaliyetler, teknolojik 
gelişmeler ve insanların yaşam standartlarının yükselmesi ile beraber daha fazla atık 



 

 

 

oluşmaktadır. Dünyada endüstriyel gelişmeye paralel olarak “Tehlikeli Atık “ kavramı da 
literatürde yer almaya başlamıştır. Özellikle son yirmi senedir tehlikeli atıkların çevresel 
etkileri, arıtma yöntemleri, kontrolü ve yönetimi konuları üzerinde çok daha fazla durulmaya 
başlamış ve araştırmalar yoğunlaştırılmıştır. Ülkemizde yapılan araştırmalar neticesinde 
kesin olmamakla ve her yıl artış göstermekle birlikte 2 milyon ton tehlikeli atığın oluştuğu 
belirtilmektedir. Bununla beraber ülkemizde oluşan toplam atık miktarı 36 milyon ton 
civarında olduğu tahmin edilmektedir. Söz konusu atıkların geri kazanımı, nihai bertarafı ve 
düzenli depolanması sağlanmadığı takdirde ne denli büyük bir çevre faciasına yol açacağını 
tahmin etmek zor olmamaktadır. 
 

 Atık boya: Atık boya genellikle otomobil firmalarında kullanılan 
 

 Son kullanma tarihi geçmiş 

 Özelliğini yitirmiş 

 Kullanım dışı kalmış 

 Artık kullanılmayan boyalardır. 
 

 Atık solvent 
 

Atık solvent genellikle endüstride temizlik ve yağ giderme amacıyla kullanılmaktadır. 
Atık solventler içerisinde bir miktar boya ve yağ bulundururlar. 
 

Firmalardan gelen atık numuneleri, laboratuvar ortamında yapılan analizlerin ardından 
onaylanması durumunda, firmalarla diyaloga geçilerek lisanslı atık taşıma araçlarıyla 
tesislere nakledilmektedir. Tesise kabul edilen atıklar uygun geri dönüşüm işlemlerinin 
neticesinde ekonomiye tekrar geri kazandırılmaktadır. Atıklardan elde edilen antipas boya iç 
ve dış piyasaya sunulmaktadır. 
 



 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Üretimindeki atıklarını depolayınız. 
Kullanılan Araç Gereçler: Evsel atık deposu, evsel atık, numune atığı, boya atığı 

 

İşlem basamakları Öneriler 
 Evsel atıkları depolayınız. 

 

 Evsel atık depolama kural ve 
yöntemlerine uyunuz.  

 İş önlüğünüzü ve eldiveninizi 
giyiniz. 

 Gözlük ve maskenizi takınız 
ve çalışma ortamınızı 
hazırlayınız. 

 Numune atığı depolayınız. 

 

 Numune atığı depolama kural 
ve yöntemlerine uyunuz. 

 Boya atığı depolayınız. 

 

 Boya atığı depolama kural ve 
yöntemlerine uyunuz. 

 Öğretmeninize uygulama ile ilgili rapor veriniz. 
 İşlem sıranız ve aldığınız 

notlardan faydalanarak 
raporunuzu hazırlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 
değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri  Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Malzemelerinizi sorumlu öğretmeninizden aldınız mı?   

3. Malzemelerinizin sağlamlığını kontrol ettiniz mi?   

4. Ortamınızı yapacağınız uygulamaya göre hazırladınız mı?   

5. Yöntem ve kuralına uygun evsel atığı depoladınız mı?   

6. Yöntem ve kuralına uygun numune atığını depoladınız mı?   

7. Yöntem ve kuralına uygun boya atığını depoladınız mı?   

8. Deneyi verilen sürede tamamladınız mı?   

9. Rapor hazırlayıp öğretmeninize 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. 
 

 



 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız 

 

1. Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, alıcı tarafından istenmeyen ve 
ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddelere ……….. denir. 

 

2. Endüstri ve kozmetik sanayinde geniş çapta kullanılan florokarbon gazı ve türevleri 
atmosferin koruyucu …………..tabakasını zayıflatmaktadır. 

 

3. Uygun arıtma, depolama, taşıma ve bertaraf yapılmadığı zaman insanların ölümüne, 
yaralanmasına ve hastalıklara ya da çevrenin zarar görmesine neden olabilecek katı, 
sıvı ve gaz hâlindeki atıklar, …………………………….. olarak adlandırılır. 

 

4. Ambalajlar zararlı buharların çıkışını önlemek için …………… tutulmalıdır. 
 

5. …………………….. genellikle endüstride temizlik ve yağ giderme amacıyla 
kullanılmaktadır. 

 

 

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 



 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1- Numunenin alındığı parti (örnek, yığın) ve kitleden, numune ile birlikte alınan, itiraz 
ve ihtilaflı durumlar için ayrılan numuneye ……………………….. denir. 

 

2- Boya üretimi yapılan tesislerde ambalaj türleri, adedi ve net boya miktarı 
…………………………… tespit edilir. 

 

3- ……………………………………, her ay veya iki ayda bir sert  çökeltme 
yapmalarını önlemek için alt üst edilmelidir. 

 

4- ………………….üzerindeki bütün bilgiler açık seçik, suya dayanıklı bir mürekkeple 
ve ulaştığı yerin dilinde verilmelidir.  

 

5- ………………………., son kullanma tarihi geçmiş, özelliğini yitirmiş, kullanım dışı 
kalmış, artık kullanılmayan boyalardır. 

 

 

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. 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME 

http://www.itusozluk.com/goster.php/parti
http://www.itusozluk.com/goster.php/kitle
http://www.itusozluk.com/goster.php/numune
http://www.itusozluk.com/goster.php/itiraz
http://www.itusozluk.com/goster.php/ihtilaf


 

 

 

CEVAP ANAHTARI 
 

ÖĞRENME FALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 İskandil 

2 Kıvılcım 

3 Numune taşıma kasası 

4 1 Yıl 

5 Laboratuvar Arşiv Dolabı 
 

 

ÖĞRENME FALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Evaporatörler 

2 Operatör 

3 % 80 

4 Viskoz 

5 Viskozitesi 
 

 

ÖĞRENME FALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Boyaların Depolanması, 

2 Sülyen boyalar, 

3 Kabuklaşmaya 

4 Sembol 

5 Reçete  
 

 

ÖĞRENME FALİYETİ -4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Atık 

2 Ozon 

3 Tehlikeli Atıklar 

4 Kapalı 

5 Atık Solvent 
 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 Şahit Numune 

2 Eksper Heyetince  

3 Pigmentli Boya Kapları, 

4 Ambalaj 

5 Atık Boyalar, 

CEVAP ANAHTARLARI 
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