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ALAN

Çevre Sağlığı

DAL/MESLEK

Çevre Sağlığı Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Tehlikeli Atıklar

MODÜLÜN TANIMI

Tehlikeli atıkların mevzuata ve sağlık koĢullarına uygun
olarak toplanması, nakliyesi ve imhasının yürütülmesi ile
ilgili bilgi ve becerilerin verildiği öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/24

ÖNKOġUL

Bu modül “Evsel ve Kentsel Atıkların Islahı ve Ġmhası”
modülünden sonra okunacaktır.

YETERLĠK

Tehlikeli atıkların imhası ile ilgili iĢlemleri yürütmek
Genel Amaç
Mevzuat doğrultusunda tehlikeli atıkların sağlık Ģartlarına
uygun olarak imhasını yürütebileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Amaçlar
1. Tehlikeli atıkların toplanmasının ve nakliyesinin sağlık
Ģartlarına uygunluğunu kontrol edebileceksiniz.
2. Tehlikeli atıkların imhasının ve ıslahının sağlık
Ģartlarına uygunluğunu kontrol edebileceksiniz.
Donanım: Slayt, projeksiyon makinesi, mevzuat, filmler,
modül ile ilgili CD, kaynak kitaplar, fotoğraflar
Ortam: Teknik laboratuvar, çevremizde bulunan atık
alanları, tehlikeli atık üreten sanayi tesisleri, çöp toplama
tesisleri, tehlikeli atık imha tesisleri vb.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

ii

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Ġnsanoğlu yüzyıllardan beri hayatı kolaylaĢtırmaya ve yaĢam kalitesini artırmaya
çalıĢmaktadır. Bu amacı gerçekleĢtirmek için üretilen yapay (sentetik) maddeler, modern
toplumların yaĢamında önemli bir yer tutmaktadır. Dünyamız bir bakıma kimyasal madde
deposu gibidir. Bilinen milyonlarca kimyasal maddenin günlük kullanımda olan madde
sayısı 70 bin dolayındadır.
Bu maddeler bir yandan günlük yaĢantımızı kolaylaĢtırırken diğer yandan yarattığı
çevre ve sağlık sorunları ile insanlığı tehdit etmektedir. Hızlı ve bilinçsiz sanayileĢmenin
yarattığı bu sorunlar son yıllarda artmıĢ ve çevre kirlenmesinin en önemli nedenleri arasına
girmiĢtir. Çevre kirlenmesi plansız sanayileĢme ile sınırlı kalmamaktadır.
Tehlikeli atıklar doğaya ya geliĢigüzel atılır ya da uygun yöntemlerle etkisiz hâle
getirilir. Atıklar doğru yönetilmediği takdirde çevre ve insan sağlığı için önemli bir tehdit
oluĢturur. Bu tehlike, sanayileĢmenin miktarı ile orantılı olduğu gibi seçilen teknoloji ile de
doğru orantılıdır. Endüstriyel etkinlikten ve üretimden kaynaklanan tehlikeli atıklar daha çok
tanınmakta ve bunların yönetimi ve etkisiz hâle getirilmesi üzerinde daha fazla
durulmaktadır. Oysa çevre ve insan sağlığı açısından endüstriden kaynaklanan tehlikeli
atıkların yanında, evsel atıklar içindeki tehlikeli maddeler de aynı derecede öneme sahiptir.
Bu modülde tehlikeli atık kapsamına giren atıkların neler olduğunu, ne gibi zarar
verdiklerini, toplanmasını, nakledilmesini ve etkisiz hâle getirilmesi yöntemlerini, özellikle
mevzuata, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden etkisiz hâle getirilmesini ve bu iĢlemler
esnasında nasıl kontrol edileceğini öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Tehlikeli atıkların toplanması ve nakliyesinin sağlık Ģartlarına uygunluğunu kontrol
edebileceksiniz.

ARAġTIRMA






Tehlikeli atıkların organizmaya olan olumsuz etkilerini araĢtırınız.
Tehlikeli atıkların su kirliliğine olan etkilerini araĢtırınız.
Tehlikeli atıkların toprak kirliliğine olan etkilerini araĢtırınız.
Tehlikeli atıkların atmosfer kirliliğine olan etkilerini araĢtırınız.
Çevremizde tehlikeli atıkların kaynaklarını, nasıl bertaraf edildiklerini
araĢtırınız.

1. TEHLĠKELĠ ATIKLARIN TOPLANMASI
VE NAKLĠYESĠ
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği; zararlı ve tehlikeli atıkları “patlayıcı,
parlayıcı, kendiliğinden yanmaya müsait, oksitleyici, organik peroksit içerikli, zehirli
korozif, hava ve su ile temasında toksik gaz bırakan, toksik ve ekotoksik özellik taĢıyan ve
Çevre ve Orman Bakanlığınca tehlikeli ve zararlı atık olduğu onaylanan atıklar” olarak
tanımlamıĢtır.
Canlılara, malzemelere, çevreye zarar verebilecek her türden maddeye “tehlikeli ve
zararlı” madde adı verilir. Tehlikelilik ve zararlılık madde miktarına, temas edilen zamana,
türe, miktara ve diğer maddelerin varlığına göre yorumlanacak bir kavramdır.
Tehlikeli atıklar; bileĢiminde insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olan ve zararlılık
potansiyeli taĢıyan maddeleri içeren, maden ve petrol üretiminden, tarımdan, endüstriden,
evsel faaliyetlerden, arıtılmıĢ veya arıtılmamıĢ çamurlardan kaynaklanan atıklardır.
Bir atığın tehlikeli olup olmadığına karar vermede esas alınan ölçütler:






Atığın bileĢimi
Atık içindeki bileĢenlerin miktarları
Atık içindeki bileĢenlerin kimyasal reaktifleri
Atığın fiziksel durumu
Atığın çevredeki etkileri ve kalıcılığı, Ģeklinde özetlenebilir.
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Tehlikeli atıklar, doğası ve miktarı gereği insan sağlığı, hava veya su kalitesi üzerinde
risk teĢkil eden, patlayıcı veya yanıcı özellikli, bulaĢıcı hastalık yaratan patojenlerin
geliĢmesine elveriĢli atıklardır. Tehlikeli atıklar, katı atıklarla birlikte bertaraf edilemedikleri
gibi normal Ģehir çöplüklerinde de bertaraf edilemezler. Bu atıklar toksik, kanserojen
maddeler ihtiva ettiklerinden mutasyona sebep olabilen zararlı atıklardır. Diğer taraftan
tehlikeli atıklar ağır metaller, radyoaktif maddeler içerebilir. Bunların diğer atık türlerinden
farklı ve özel iĢlemlere tutulmaları zorunludur.
Tehlikeli atıklar; uygun arıtma, depolama, taĢıma yapılmadığı ve etkisiz hâle
getirilmediği takdirde insanların ölümüne, yaralanmasına ve hastalıklara ya da çevrenin yok
olmasına neden olabilecek katı, sıvı, gaz atıklardır.
KarıĢımlar, kalıntılar ve tehlikeli atık içeren maddeler de tehlikeli atık olarak
değerlendirilmelidir. Birçok tehlikeli madde, risklerini azaltacak özel önlemler alınarak
kullanılabilir. Atıldıklarında bu maddeler kullanıcılar tarafından kontrol altında değildir ve
bu maddelerle temasta bulunan insanların ya da organizmaların zarar görmesine neden
olabilir. Potansiyel risklerden dolayı, tehlikeli atıklar diğer evsel atıklardan ayrı olarak iĢlem
görmelidir.

1.1. Tehlikeli Atık Kaynakları
Tehlikeli atıkları, üretim endüstrisinden, üretim yapmayan tesislerden ve endüstri
tesislerinden kaynaklanan atıklar olarak incelemek mümkündür.

1.1.1. Üretim Endüstrisinden Kaynaklanan Tehlikeli Atıklar
Nükleer enerji santralleri, tekstil fabrikaları, mobilya ve aksesuar, matbaa ve
yayıncılık, plastik ve lastik ürünleri, deri ve deri ürünleri, cam ve kil ürünleri, akü sanayi,
maden arama ve çıkarma gibi üretim endüstrileri bu kapsamdaki tehlikeli atık kaynaklarıdır.

1.1.2. Üretim Yapmayan Tesislerden Kaynaklanan Tehlikeli Atıklar
Kimyasal madde depoları, oto tamir ve servis istasyonları, hastane klinik ve eğitim
araĢtırma merkezleri üretim yapmayan tehlikeli atık kaynaklarıdır. Ayrıca arıtma tesislerinde
toplanan çamurlar, çöplüklerden kaynaklanan ve yer altı sularını kirleten sızıntı suları,
fırınlarda yakılan atıklardan kaynaklanan gazları da tehlikeli atık sınıfında değerlendirmek
mümkündür.

1.1.3. Endüstriyel Atıklar
Tehlikeli atıklar neredeyse tüm endüstri dallarında üretilmektedir. Bu iĢletmeler az
miktarda tehlikeli atık üretir bununla birlikte tehlikeli atık üreten iĢletmelerin ürünlerini
kullanır. Diğer tehlikeli atıklar; cam yünü optikleri, bakır tel kullanılan elektronik
transmisyonlar, manyetik disklerdir. Tarım uygulamalarında kullanılan pestisit, herbisit ve
diğer maddeler atık olarak üretilir. Florit atıkları, fosfatlı gübre üretiminin ürünleridir. Gübre
içindeki çözünebilir nitrat bile yer altı suyunda çözünerek içme sularının kirlenmesine neden
olur. Yüksek miktardaki solvent, sağlık problemlerine neden olur. Evsel atıklar; evsel
tehlikeli atık kaynakları, toksik boyalar, patlayıcı solventler, kostik temizleyiciler, toksik
piller, pestisitler, ilaç ve kırılan termometrelerdeki civayı içermektedir.
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Resim 1.1: Tehlikeli atıklar

1.2. Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması
Tehlikeli atıkların sınıflandırılmasında tehlike derecesi, kaynağına göre
zararlılıklarına, yanıcı, parlayıcı, korozif, reaktif, zehirli olma özelliklerine göre
sınıflandırılır.
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Avrupa Birliği direktifleri de dikkate
alınarak hazırlanmıĢtır. Avrupa Atık Kataloğu‟nda yer alan tehlikeli atıklar (A), muhtemelen
tehlikeli atık olabilecek atıklar (M) yönetmeliğin tehlikeli atık listesini oluĢturmaktadır.
(A): Kesin tehlikeli olan atıklar
(M): Muhtemelen tehlikeli atık olabilecek atıklar
Tehlikeli atıklar kaynağına göre aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılmaktadır:







Evsel atıklar
Endüstriyel atıklar
ĠnĢaat ve enkaz atıkları
Tıbbi atıklar
Ambalaj atıkları
Arıtma çamuru

Atıklar fiziksel durumuna göre katı, çamurumsu, toz, sıvı, gaz, yanabilir ve yanamaz
Ģeklinde de sınıflandırılabilir.
Tehlikeli ve zararlı maddeler Ģu Ģekilde de sınıflandırılır:






Katı, sıvı ve gaz formda olan
DüĢük dozlarda bile insanlar ve hayvanlar için öldürücü olan
Ġnsanlar ve diğer formlar için toksik, kanserojen olan
DüĢük sıcaklıklarda alevlenme özelliğine sahip olan
Patlayıcı, korozif ve reaktif maddeler
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1.2.1. Tehlikeli Atık Listesi
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, tehlikeli atıkları 20 ana baĢlıkta
listelemiĢtir.
Tehlikeli Atık Listesi
1
2
3
4
5

Madenlerin; aranması, çıkarılması, iĢletilmesi, fiziki ve kimyasal iĢleme tabi
tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar
Tarım, bahçıvanlık, deniz ürünleri üretimi, ormancılık, avcılık ve balıkçılık, gıda
hazırlama ve iĢleme sonucu ortaya çıkan atıklar
AhĢap iĢleme, sunta ve mobilya üretimi, selüloz, kâğıt ve karton üretiminden
kaynaklanan atıklar
Deri, kürk ve tekstil endüstrisi atıkları
Petrol arıtma, doğal gaz saflaĢtırma ve kömürün pirolitik iĢlenmesinden
kaynaklanan atıklar

6

Ġnorganik (organik olmayan) kimyasal iĢlemlerden kaynaklanan atıklar

7

Organik kimyasal iĢlemlerden kaynaklanan atıklar

8

Astarların (boyalar, vernikler ve vitrifiye emayeler) yapıĢkanların, yalıtıcıların ve
baskı mürekkeplerinin üretim, formülasyon tedarik ve kullanımından (ĠFTK)
kaynaklanan atıklar

9

Fotoğraf endüstrisinin atıkları

10

Isıl iĢlemlerin atıkları

11
12
13
14
15

Metal ve diğer materyallerin kimyasal yüzey iĢlemi ve kaplanması ve demir madeni
dıĢındaki hidro-metalürjinin yol açtığı atıklar
Metallerin ve plastiklerin biçimlenmesi ve fiziki ve mekanik yüzey iĢlenmesi
atıkları
Yağ ve sıvı yakıt atıkları (yenebilir yağlar, 05 ve 12 hariç)
Organik çözücüler, soğutucu ve itici gazların atıkları
Aksi belirtilmemiĢ ise ambalaj maddeleri, absorbanslar, silme bezleri, filtre
malzemesi ve koruyucu giysi atıkları

16

Listede belirtilmeyen atıklar

17

ĠnĢaat ve yıkım atıkları (kirlenmiĢ alanlardan çıkartılan hafriyat dâhil)

18
19
20

Ġnsan ve hayvan sağlığına ve/veya bu konulardaki araĢtırmalara iliĢkin atıklar
(doğrudan sağlığa iliĢkin olmayan mutfak ve restoran atıkları hariç)
Atık bertaraf tesislerinin atıkları, saha dıĢı atık su arıtma tesislerinin ve insan
tüketimi için ve endüstriyel kullanım için kullanılan su hazırlama tesislerinin
atıkları
Belediye atıkları (evsel atıklar ve benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar) ayrı
toplanmıĢ kısımlar dâhil.
Tablo 1.1: Tehlikeli atık listesi
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Pek çok atık için tehlike özelliklerini belirlemenin en uygun yolu atık içindeki
kimyasalları belirlemek ve atığın içindeki konsantrasyonları kullanarak tehlikeli olup
olmadığını tespit etmektir.
Bir atığın tehlikeli olup olmadığı, bileĢiminden faydalanılarak belirlenebilir. Atığı
üreten proses ya da faaliyet hakkındaki bilgiler veya atığın kimyasal analizi veya Güvenlik
Bilgi Formu üzerindeki bilgiler (Tehlikeli Madde ve Preparatların Sınıflandırılması ve
Etiketlenmesi) ve tehlikelilik özellikleri dikkate alınmalıdır.
Tehlike özelliklerinden herhangi birinin eĢik değere eĢit ya da eĢik değerden daha
yüksek konsantrasyonda bulunması durumunda, o atık tehlikeli kabul edilir. Atığın içinde
tüm tehlike özellikleri için eĢik değerin altında konsantrasyon gösteren tehlikeli maddeler
bulunması durumunda, o atık tehlikeli kabul edilmez.

1.3. Tehlikelilik Özellikleri
Bir atığın tehlikelilik özellikleri Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre
patlayıcı, oksitleyici, yüksek oranda tutuĢabilen, tutuĢabilen, tahriĢ edici, zararlı, toksik,
kanserojen, korozif, enfeksiyon yapıcı, teratojenik, mutajenik, ekotoksik olarak belirlenmiĢ
ve aĢağıdaki tabloda atık kod listesi ve sembolleri verilmiĢtir.
Atık
Kodu

Atık
Kodu
Sınıfı

H1

Patlayıcı

H2

Oksitleyici

H3-A

Yüksek oranda
tutuĢabilenler
(Kolay
alevlenir)

Açıklama
Alev etkisi altında patlayabilen ya da
dinitrobenzenden daha fazla Ģoklara ve
sürtünmeye hassas olan maddeler ve karıĢımlar,
kendi baĢına kimyasal reaksiyon yolu ile belli bir
sıcaklık ve basınçta hızla gaz oluĢmasına neden
olabilecek madde veya atıklar.
Diğer maddelerle özellikle de yanıcı maddelerle
temas hâlinde iken yüksek oranda ısı veren
(ekzotermik ) tepkime gösteren maddeler ve
karıĢımlar.
 21°C‟nin altında parlama noktasına sahip sıvı
maddeler ve karıĢımlar (aĢırı tutuĢabilen
sıvılar dâhil)
 Herhangi bir enerji kaynağı uygulaması
olmaksızın ortam sıcaklığındaki hava ile
temas ettiğinde ısınabilen ve sonuç olarak
tutuĢabilen maddeler ve karıĢımlar
 Bir ateĢleme kaynağı ile kısa süre temas
ettiğinde kolayca tutuĢabilen ve ateĢleme
kaynağı uzaklaĢtırıldıktan sonra yanmaya ve
tükenmeye devam eden katı maddeler ve
karıĢımlar
 Normal basınçta, havada tutuĢabilen gazlı
maddeler ve karıĢımlar
 Su veya nemli hava ile temas ettiğinde
tehlikeli ve yüksek oranda yanıcı gazlara
dönüĢen maddeler ve karıĢımlar
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Tehlike
ĠĢareti

E

O

F+

Sembol

H3-B

TutuĢabilen
(Alevlenir)

H4

TahriĢ edici

H5

Zararlı

H6

Toksik

H7

Kanserojen

H8

Korozif
(AĢındırıcı)

H9

Enfeksiyon
yapıcı

H10

Teratojenik

H11

Mutajenik

H12

H13

H14

Ekotoksik

21° C‟ye eĢit veya daha yüksek ya da 55°C‟ye
eĢit ya da daha düĢük parlama noktasına sahip
olan sıvı maddeler ve preparatlar
Deri ile ya da balgam membranı ile ani, uzun
süreli ya da tekrar eden temaslar hâlinde
yanığa sebebiyet verebilen, korozif olmayan
maddeler ve karıĢımlar.
Solunduğu veya yenildiğinde ya da deriye
nüfuz ettiğinde belirli bir sağlık riski içeren
maddeler ve karıĢımlar
Solunduğunda veya yenildiğinde ya da deriye
nüfuz ettiğinde, sağlık yönünden ciddi, akut
veya kronik risk oluĢturan ve hatta ölüme
neden olan madde ve karıĢımlar.
Solunduğunda veya yenildiğinde ya da deriye
nüfuz ettiğinde kansere yol açan veya
etkisinin artmasına neden olan madde ve
karıĢımlar.
Temas hâlinde canlı dokuları tahrip eden
madde ve karıĢımlar.
Ġnsan veya diğer canlı organizmalarda
hastalığa neden olduğu bilinen veya geçerli
nedenler dolayısıyla güvenli olduğuna
inanılan
varlığının
sürdürebilen
mikroorganizmaları veya toksinleri içeren
maddeler.
Solunduğunda, yenildiğinde veya deriye nüfuz
ettiğinde doğuĢtan gelen kalıtımsal olmayan
sakatlıklara yol açan veya yol açma riskini
artıran madde ve karıĢımlar.
Solunduğunda, yendiğinde veya deriye nüfuz
ettiğinde kalıtsal genetik bozukluklara yol
açan veya yol açma riskini artıran madde ve
karıĢımlar.
Havayla, suyla veya bir asitle temas etmesi
sonucu zehirli veya çok zehirli gazları serbest
bırakan madde veya karıĢımlar.
Yukarıda listelenen karakterlerden herhangi
birine sahip olan atıkların etkisiz hâle
getirilmesi esnasında ortaya çıkan madde ve
karıĢımlar.
Çevrenin bir veya daha fazla kesimi üzerinde
ani veya gecikmeli zararlı etkiler gösteren
veya gösterme riski taĢıyan madde ve
karıĢımlar.

F

Xi

Xn
T+
T

C

E

Tablo1.2: Tehlikeli kabul edilen atıkların özellikleri atık kodu sınıfı açıklaması
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1.4. Ġnsan ve Çevre Sağlığını Etkileyen Tehlikeli Atıklar











Kadmiyum: Bu madde insanlarda yüksek tansiyona, kalp hastalıklarına,
akciğer kanserlerine ve anemiye neden olur. Sanayi kuruluĢlarının atıklarında,
otomobil egzoz dumanlarında, çay, kahve ve sigarada bulunur.
KurĢun: Vücudun hassaslaĢması, kuvvetten düĢme, uykusuzluk, kabızlık, zihin
bulanıklığı, böbrek hastalıkları ve felce neden olur. BaĢata egzoz gazları,
mutfak kapıları, cilalı kap yüzeyleri, plastik ve benzeri eĢyalarda bulunur.
Civa: Bazı sanayi kuruluĢlarının atık sularında bol miktarda bulunan civa
metali, bu suların döküldükleri nehir, göl ve denizlerde bulunan canlılara bu
canlılardan insanlara geçmektedir.
Nitrat: Bu madde birçok ülkede et ve süt ürünlerinde koruyucu madde olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca bitkilere verilen nitratlı gübreler, bitki-toprak-su
üçlüsü yoluyla insanlara geçmektedir. Nitrat bir takım reaksiyonlar sonucu
insanlarda kansere neden olmaktadır.
Alüminyum: Ülkemizde sık kullanılan bu maddenin insan sağlığına olumsuz
etkileri öteden beri bilinmektedir. Alüminyum genellikle mutfak araç ve
gereçlerinde bulunmaktadır. Ġnsanlarda erken bunamaya neden olmaktadır.
Korunmanın yolu; bu kaplarda asitli yiyecekler konulmamalı, Ģayet konulursa
uzun süre bekletilmemelidir.
Radon: Evlerimizde çeĢitli radon kaynakları vardır. Bunlar radonlu
topraklardan yapılmıĢ tuğlalar, su ve gaz borularıdır. Bu gaz, temellerden ve oda
tabanlarından sızarak tehlike arz eder. Meydana getirdiği olumsuzluklar
bilhassa kanser riskinin artırmasıdır. Bu gazdan korunmanın yolu, evlerin ve
odaların sık sık havalandırılmasıdır.
Arıtma çamurları: Atık suyun arıtılması sırasında süzme, çökeltme ya da
biyolojik arıtma sonucu oluĢan yoğunlaĢmıĢ katıya çamur denir.

Kanalizasyon sularının pH değerleri ve tuz içerikleri de toprak canlılarının geliĢmesine
olumsuz yönde etkiler. Bunlardan biri, yetiĢtirilecek bitki türünün sınırlı olmasıdır.
Kanalizasyon suları çoğunlukla 400 mg/l‟nin üzerinde çözünebilir tuzları içerebildiklerinden
kanalizasyon suyu ve arıtma çamurunun tarımda kullanılmasının toprağa zarar verebileceği
göz önünde bulundurulmalıdır.
Endüstri atık suları, fazla miktarda iz elementleri ve özellikle canlılar için toksik
maddeleri fazla içerdiğinden toprak canlıları üzerinde olumsuz etkide bulunur.

Resim 1.2: Arıtma çamuru
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Çamur bertaraf yöntemleri; stabilizasyon, Ģartlandırma, yoğunlaĢtırma, susuzlaĢtırma,
kurutma, nihai bertaraf Ģeklinde sıralanabilir.

Resim 1.3: Çamur yoğunlaĢtırma ünitesi ve havuzu

Arıtma tesislerinde oluĢan arıtma çamurlarının nihai bertarafından önce arıtılması
gerekir. Atık su arıtma tesislerinde oluĢan çamurun arıtılması ve depolanması için seçilecek
yöntem, atık su karakterizasyonuna, arıtmada kullanılan kimyasal maddelere ve ilgili
mevzuata bağlıdır.

1.4.1. Elektronik Atıklar (E-atık)
Elektrik ve elektronik endüstrisi dünyanın en büyük ve hızla büyüyen üretim
sanayisidir. Bu büyümenin sonucu olarak ve hızla eskime/demode olma nedeniyle eski/hurda
elektronik cihazlar (elektronik atıklar) dünyada en ciddi katı artık problemidir. Tehlikeli ve
toksik maddeler içerir. Ġçerdikleri metal, cam, plastik ve yeniden kullanılabilen diğer
malzemelerden dolayı bu atıklar değerlidir.
Elektronik atık, tehlikeli bir atıktır. Elektronik ürün ve parça yapmada, yarı iletken
yonga üretmede, devre ve disk sürücü imalinde klorlu solventler, bromlu alev geciktiriciler,
PVC, ağır metaller (kurĢun, cıva, kadmiyum, fosfor, baryum, krom, berilyum vb.), plastik ve
gazlar gibi binin üzerinde malzeme kullanılmaktadır.

Resim 1.4: Elektronik atıklar
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E- atıkları, sürekli toplama, özel yerlerden toplama ve evlerden toplama olmak üzere
üç farklı toplama Ģekli vardır.
E-atıklar malzeme kazanma tesislerinde önce tekrar kullanım veya satılabilir parçalar
için test edilir ve sınıflandırılır.


Asbest: Asbest ya da amyant; ısıya, aĢınmaya ve kimyasal maddelere çok
dayanıklı lifli yapıda kanserojen bir mineraldir. Tam adı asbestos olan asbest, ısı
ve ses izolasyonu sağlayan özellikleri nedeniyle inĢaat malzemesi, su boruları
ve elektrikli aletlerde yaygın olarak kullanılan bir maddedir.

Asbestos doğada üç ayrı biçimde bulunur. Beyaz asbest (kristosil: esnek olduğundan
kumaĢ yapımında, evlerin çatılarında kullanılabilir), kahverengi asbest (amosit) ve mavi
asbest (krosidolit: en tehlikeli asbest türü).

Resim 1.5: Doğada rastlanılan hâliyle bir asbest bloğu

Asbest son derece kanserojen bir maddedir. Solunum ya da içme suyu yoluyla vücuda
girdiğinde baĢta kanser olmak üzere çeĢitli hastalıklara yol açar. Uzmanlar cilde nüfuz
etmesinin de mümkün olduğunu düĢünmektedirler. Asbestin neden olduğu hastalıkların
bazıları, akciğer zarları arasında sıvı toplanması, kireçlenme, akciğer zarı kalınlaĢması ve
akciğer dokusunda bağ dokusu oluĢumu gibi selim hastalıklardır. Ayrıca ciltte yaralara
neden olabilir.


Termik santral külleri: Termik santraller, kimyasal enerjinin elektrik
enerjisine dönüĢtüğü tesislerdir.

Yakıtın kimyasal enerjisinin ısı enerjisi Ģeklinde açığa çıkması için kimyasal bir olay
olan yakıtın yanma prosesinin gerçekleĢmesidir.
Yanma gazları, karbondioksit (CO2), karbonmonoksit (CO), azot oksitler (NOx),
uçucu organik bileĢikler (VOC), kükürt dioksit (SO2), metan (CH4) vb. gazlar ile tanesel
madde içermektedir. Yakılan kömür, bu kirliliklerin yanı sıra kül ve külün içerdiği
kadmiyum, civa, kurĢun, arsenik vb. ağır metallerin çevreye yayılmasıyla kirlenmeye sebep
olmaktadır. SO2 ve NOx gazları asit yağmurlarının oluĢumundan birinci derecede
sorumludur.
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Resim 1.6: Termik santral görüntüsü

Radon kısa sürede polonyuma (Po210) ve aktif kurĢuna (Pb210) dönüĢebilmektedir.
Termik santral küllerinin toplandığı alanda (kül depolarında) oluĢan radon gazının (Ra222)
havaya karıĢmasıyla kül yığınları çevreye radyoaktivite yayar. Bacadan atılan maddelerin
içinde belki de en önemlisi, linyitte bulunan ve yanma ile açığa çıkarak etrafa yayılan
uranyumdur.




Radyoaktif atıklar: Radyoaktif atıklar; araĢtırma, tıp ve endüstri
uygulamalarından çıkar. Nükleer santraller ve nükleer silahlarla ilgili
çalıĢmalardan çıkan atıklar yüksek radyoaktiviteli ve araĢtırma merkezleri ve
hastanelerden çıkan atıklar da düĢük radyoaktiviteli olarak iki alt gruba
ayrılabilir. Bu tür atıkların tehlikeli atık depolama tesislerinden de daha fazla
güvenlikli bertaraf tesislerinde depolanmaları gerekir.
Atık yağlar: Genel olarak bitkisel ve madeni olmak üzere iki kategoride
incelenir.


Bitkisel atık yağlar: Rafine sanayinden çıkan “soap-stock”lar, (Bitkisel
ham yağların rafinasyonunda serbest yağ asitlerinin kostik ile
nötralizasyonu ve yıkama sonrasında ayrıĢtırılan yan üründür.) tank dibi
tortuları, yağlı topraklar, kullanılmıĢ kızartmalık yağlar, çeĢitli tesislerin
yağ tutucularından çıkan yağlar ve kullanım süresi geçmiĢ olan bitkisel
yağlardır.

Resim 1.7: Bitkisel atık yağların toplanması
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Resim 1.8: Atık yağların kanalizasyon borularına verdiği zarar

Bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye zarar verecek Ģekilde
doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi önlenmelidir. Bu atık yağların
yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluĢturulması, geçici depolama, geri
kazanım ve bertaraf tesislerinin çevreyle uyumlu yönetimine yönelik gerekli mevzuat
düzenlemesi yapılmıĢtır. Buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi
amacıyla hukuki ve teknik esasların düzenlenmesini sağlayan 19.04.2005 tarih ve 25791
sayılı “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” Resmî Gazete‟de yayınlanarak
yürürlüğe girmiĢtir.


Atık madeni yağlar

KullanılmıĢ taĢıt yağları, endüstriyel yağlar, gıda ve ilaç endüstrisi, genel amaçlı, kâğıt
makinesi, yatak ve diğer özel endüstriyel yağları ve endüstriyel gresleri ve özel müstahzarlar
(kalınlaĢtırıcı, koruyucu, temizleyici ve benzeri) ve kontamine olmuĢ yağ ürünleridir. Bu
atıkların çevreye zarar verecek Ģekilde doğrudan veya dolaylı Ģekilde alıcı ortama verilmesi
yasaktır. Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden geçici depolanması, taĢınması, etkisiz hâle
getirilmesi gerekir.

Resim1.9: Atık madeni yağlar



Piller ve aküler

Piller: Yeniden kullanılabilecek durumda olmayan, evsel atıklardan ayrı
olarak toplanması, taĢınması, bertaraf edilmesi gereken kullanılmıĢ pil ve
akümülatörlerdir. Bu atıklar da tehlikeli atık sınıfına girdiği için ayrı
olarak toplanıp bertaraf edilmesi gerekir. Bu atıklar “Atık Pil ve
Akümülatörleri Kontrolü Yönetmeliği” ne tabidir ve evsel atıklarla
beraber toplanması geri kazanılması yasaktır.
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Piller tekrar Ģarj edilip edilmemelerine göre primer piller (Ģarj edilemeyen), sekonder
piller (Ģarj edilebilen) piller olmak üzere ikiye ayrılır.
o

o
o

Nikel kadmiyum pil: ġarj edilebilir sekonder hücrelerde
kadmiyumla nikel hidroksit arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu
kimyasal enerjinin doğrudan dönüĢümü ile üretilen elektrik enerjisi
kaynağıdır.
Cıva içeren piller: Cıva oksit elektrot içeren alkali-mangan çinkokarbon ve cıva oksit piller gibi pillerdir.
Düğme pil: ĠĢitme cihazları, saatler ve benzeri taĢınabilir aletlerde
kullanılan ve çapı yüksekliğinden fazla olan yuvarlak pillerdir.

Piller çöpe atıldığı zaman katı atık depolama sahasında zamanla bozularak bazı
tehlikeli ve zararlı maddeler serbest hâle geçer. Bunlar civa, kadminyum ve kurĢundur.
Özellikle civa oksit, gümüĢ oksit, nikel-kadmiyum veya sızdırmaz. KurĢun asit
bataryalar çöpe kesinlikle atılmamalıdır.
Çöpe atılan pillerdeki ağır metaller zamanla bozunarak serbest hâle geçer, sızıntı suyu
ile birlikte yeraltı sularının, toprağın ve yüzeysel suların kirlenmesine neden olur.
ġarj edilmeyen piller ve özellikle lityum türleri kesinlikle Ģarj iĢlemine tabi
tutulmamalıdır. Aksi takdirde aĢırı ısınma, ĢiĢme, gaz çıkıĢı, alevlenme hatta patlama
görülebilir.


Aküler: Endüstride ve araçlarda otomatik marĢ, aydınlatma veya
ateĢleme gücü için kullanılan, Ģarj edilebilir sekonder hücrelerde kurĢunla
sülfürik asit arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu kimyasal enerjinin
doğrudan dönüĢümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağıdır. Bir baĢka
deyiĢle; enerji depolayan ve gerektiğinde bu kimyasal enerjiyi elektrik
enerjisine çeviren cihazlara akü denir.

Resim 1.10: Atık aküler
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KurĢun-asit bataryalar (aküler) geliĢi güzel bertaraf edilememeli, evsel çöplere
kesinlikle atılmamalıdır.
Atık akümülatörlerin toplandıkları yerden geçici depolama veya bertaraf tesislerine
kara yolu ile taĢınması, Valilikten taĢıma lisansı almıĢ gerçek ve tüzel kiĢilerce atık türüne
göre uygun araçla yapılmalıdır.
Atık akümülatör taĢıyacak araçların renginin kırmızı olması, araçların üzerinde atık
akümülatörlerin toplandığına dair 20 metre uzaktan görülebilecek Ģekilde Yönetmelikte yer
alan amblemin bulunması ayrıca araç kasalarının her iki yüzüne de “Atık Akümülatör
TaĢıma Aracı” yazılması zorunludur.

Resim 1.11: Atık akümülatörlerin taĢınması



Poliklorlu bifenil ve poliklorlu terfeniller (PCB ve PCT’ler)

BaĢlıca; plastiklerin yumuĢatılmasında, maddelerin yanıcılığını yavaĢlatmada,
renklendirmelerde ve vernikte, binalarda yalıtımda, hidrolik tesisatlarda katkı maddesi olarak
kullanılan kimyasallardır. Bunlar;













Kalıcıdır ve dünyanın her yerinde yayılım gösterir.
Yanma gazları dioksin ve furan içerir.
Bütün canlıların üreme yetisini azaltır.
Genlerin değiĢimine neden olabilir (mutasyon riski).
DüĢük sıcaklıkta kristalleĢmez.
AteĢe dayanıklıdır, buhar basınçları çok düĢüktür.
Elektrik iletkenlikleri çok düĢüktür, termal kısa devrelere karĢı
dayanıklıdır.
Buhar hâlinde iken havadan ağır olmalarına rağmen hava ile
karıĢtıklarında patlama riski yoktur.
Çok yüksek kimyasal kararlılığa sahiptir (Yapılan test sonuçlarına göre
bazı aktif metal ve oksijene maruz bırakıldıklarında 170°C‟ ye kadar
kimyasal yapılarında bir bozulma görülmemiĢtir.).
Suda çözünmez (Yağlarda ve hidrokarbonlarda ise iyi çözünür.).
Molekül ağırlığı: Klor içeriğine bağlı olarak değiĢir.
Fiziksel durumu: Sıvı ve yağ görünümündedir.
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Klor içeriği: %16 - %68 (kütlece)
Rengi: Saf PCB renksizdir ancak ticari karıĢımları açık sarıdan koyuya
doğru değiĢim gösterebilir.
Yoğunluğu: Klor içeriğine bağlı olarak 1.15 –1.6 g/cm3 arasında değiĢir.

Bu özelliklerinden dolayı PCB‟ler insan ve çevre sağlığı üzerinde bazı olumsuz
etkilere neden olmaktadır. Eğer yüksek miktarda maruziyet söz konusu ise özellikle cilt
üzerinde kızarıklıklar, lekeler ve akneler meydana gelmektedir. ĠĢçiler üzerinde yapılan
çalıĢmalar PCB‟nin akciğerler, burun ve diğer solunum organlarında irritasyona (tahriĢ);
gastrointestinal rahatsızlıklara, kan ve karaciğerde değiĢiklikler ve depresyona neden
olduğunu ortaya koymuĢtur.
PCB‟yle kirlenmiĢ temizleme sıvıları, kâğıt, tahta, plastik, tekstil parçaları, koruyucu
giysi ve ekipman, toprak, inĢaat ve hafriyat atıkları gibi 50 ppm ve üzerinde PCB içeren sıvı,
katı ve macunumsu tüm maddeler, ekipman ve atıklar Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği‟ne uygun olarak lisanslı tesislerde bertaraf edilmek zorundadır.


Jipsler ve metal atıklar

Metal iĢleme tesislerinde çıkan (döküm atölyeleri, torna ve tesviye atölyeleri vb.)
bakır, alüminyum, pirinç vb. ekonomik değeri yüksek malzemeler ile ağaç sanayiden çıkan
talaĢ gibi malzemelerdir.

Resim 1.12: Metal jipsleri ve metalin geri dönüĢümü
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Ömrünü tamamlamıĢ /hurda araçlar

Ömrünü tamamlamıĢ/hurda araçlar içinde hem tehlikeli hem de tehlikesiz maddeler
bulunmaktadır. Dolayısıyla ömrünü tamamlamıĢ/hurda araçlar, yerleĢim yerlerinde görüntü
ve çevre kirliliğine sebep olarak sağlık ve güvenlik açısından tehlikeli duruma sebep olur.

Resim 1.13: Ömrünü tamamlamıĢ araçların depolanması

Yapılan ekonomik analizler otomobil geri dönüĢüm pazarının büyüklüğünü ortaya
koymuĢtur. Tüm çıkan atıkların çevresel etkileri ve ülkemizin ekonomik durumu göz önüne
alındığında otomobil geri dönüĢüm sektörünün geliĢmesi hem ülkemizin güzelliklerinin
korunmasını hem de istihdamın artmasını sağlayacaktır.

1.5. Tehlikeli Atık Yönetimi
Atık yönetimi; atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması,
geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taĢınması, bertaraf ve bertaraf
iĢlemleri sonrası kontrolü ve benzeri iĢlemlere denir.
Tehlikeli atık yönetiminin amacı; bu atıkların insan sağlığına ve çevreye zarar verecek
Ģekilde doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesini, depolanmasını, taĢınmasını ve
benzeri faaliyetlerde bulunulmasını engellemek, çevre ile uyumlu bir Ģekilde bertarafını
sağlamak ve tehlikeli atık üretimini kaynağında en aza indirmektir.

1.5.1. Tehlikeli Atık Yönetim Ġlkeleri




Her türlü atığın ithali, (Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü Yönetmeliği 40‟ıncı
madde saklı kalmak Ģartıyla) yasaktır.
Atıkların kaynağında en aza indirilmesi esastır.
Atık yönetiminin her safhasında sorumlu kiĢiler, çevre ve insan sağlığına zarar
vermeyecek tedbirleri alır.
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Atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı
atık üreticileri, taĢıyıcıları, bertaraf edicileri kusur Ģartı aranmaksızın
sorumludur.
Atıkların yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için
yapılan harcamalar "kirleten öder" prensibine göre atıkların yönetiminden
sorumlu olan gerçek ve tüzel kiĢiler tarafından karĢılanır.
Atıkların, Çevre ve Orman Bakanlığından lisans almıĢ bertaraf tesisleri dıĢında
üçüncü kiĢiler tarafından ticari amaçlar ile toplanması, satıĢı ve bertaraf
edilmesi, diğer yakıtlara karıĢtırılarak yakılması yasaktır.
Atıklar kesinlikle baĢka bir madde veya atıkla karıĢtırılamaz ve seyreltilemez.
Atıkların geçici depolanması iĢleminin atığı üreten tesis içinde yapılması esastır
ancak tesis içinde uygun yer bulunamaması durumunda üreticiye ait uygun bir
alanda yapılması mümkündür.

Tehlikeli atık planlarını;




Tehlikeli atık üreten tesisler
Belediyeler (evsel tehlikeli atıklar için)
Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri hazırlar.

Tehlikeli atık yönetim planlarının öncelikle tehlikeli atık üreten sanayici tarafından
doldurularak Ġl Çevre ve Orman Müdürlüklerine gönderilmesi gerekir.

1.5.2. Tehlikeli Atık Üreticisinin Yükümlülükleri
Tehlikeli atık üreticisi atık yönetim planlarını hazırlarken aĢağıdaki hususları yerine
getirir;












Atık üreticileri, üç yıllık atık yönetim planını hazırlayarak valilikten onay alır.
Atık üretimini en az düzeye indirecek Ģekilde, gerekli tedbirleri alır.
Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, bu yönetmelik
hükümlerine uygun olarak en aza düĢürecek Ģekilde atık yönetimini sağlar
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak atıklarını
tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda valilikten izin alır
Ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutar
Atık taĢımacılığında mevcut uluslararası standartlara uyar
Atığın niteliğinin belirlenmesi için yapılan harcamaları karĢılar
Üretilen atık tür ve miktarına iliĢkin atık beyan formunu her yıl doldurarak
valiliğe gönderir
Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar vuku
bulduğunda valiliği bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın tipi ve
miktarı, kaza sebebi, atık bertaraf iĢlemi ve kaza yerinin rehabilitasyonuna
iliĢkin bilgileri içeren raporu valiliğe sunar
Atıkları, fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerinde
yerleĢtirilmiĢ sağlam, sızdırmaz emniyetli ve uluslar arası kabul görmüĢ
standartlara uygun konteynerler içinde geçici olarak muhafaza eder.
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Atıkları bertaraf tesisine gönderilmeden önce gerekli önlemleri alarak fiziksel,
kimyasal veya biyolojik iĢlemlerle zararsız hâle getirir.
Atıklarını Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği esaslarına uygun olarak
kendi imkânları ile veya kurulmuĢ lisanslı atık bertaraf tesislerinde gerekli
harcamaları karĢılayarak bertaraf etmek ve bertaraf iĢleminin tamamlandığını
yetkililere bildirir.
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği esaslarına uygun olarak atıkların
bertaraf edilmesi amacıyla belediyelerle ya da gerçek ve tüzel kiĢilerle ortak
atık bertaraf tesisleri kurmak ve gerekli harcamalara katkıda bulunur.

1.5.3. Belediyelerin Hazırlayacağı Atık Yönetim Planları
Belediyelerin hazırlayacağı tehlikeli atık yönetim planları, evlerden kaynaklanan
tehlikeli atıkları kapsamakta olup ayrı bir format belirlenmemiĢtir. Ancak yönetim planları
hazırlanırken aĢağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:






Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıklar kaynağında ayrı mı toplanıyor yoksa
ayırma ünitesi mi var? Belirtilmelidir. Bunların hiçbiri yoksa ne planlandığı
belirtilmelidir. Amaçlar, hedefler verilmelidir.
Ayrı toplanan tehlikeli atıkların adları atık kodları ile birlikte miktarları
belirtilmelidir. Nüfusa ve nüfus artıĢ oranına göre 3 yıllık olarak tahmini
hazırlanmalıdır.
Ayrı toplanan tehlikeli atıklar için geçici depolama veya ara depolama tesisleri
var mı yok mu? Bilgi verilmelidir.
Geri kazanım veya bertaraf tesislerine gönderilmesi için taĢıma planları yer
almalıdır. (Haftalık, aylık veya belli bir miktara eriĢince gönderileceği gibi.)
TaĢıma için lisanslı araçlar belediyeye mi ait, yoksa lisanslı taĢıma
firmalarından mı karĢılanıyor ya da ne planlanıyor? Belirtilmelidir.
Kamuoyunun bilgilendirilmesi için yapılanlar ve yapılacaklar anlatılmalıdır.

1.5.4. Ġl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin Hazırlayacağı Ġl Yönetim Planları
Ġl yönetim planları, sanayiciden ve belediyelerden gelen atık yönetim planları
doğrultusunda il müdürlüklerince değerlendirilerek Çevre ve Orman Bakanlığına gönderilir.
Gönderilen il atık yönetim planlarında yer alan bilgilere göre ülke yönetim planı
hazırlanacağı için bu bilgiler kısa ve öz olması gerekir. Gönderilecek il yönetim planlarında
mutlaka yer alması gereken bilgiler aĢağıda sıralanmıĢtır.






Ġlde bulunan tehlikeli atık üreten tesislerin ad ve adresleri
Ġlde bulunan geri kazanım ve bertaraf tesislerinin ad ve adresleri
Hangi türden ne kadar miktarda atık oluĢmaktadır? (Atık kodları verilerek)
Hangi geri kazanım tesislerine veya bertaraf tesislerine ne miktarda atık
gönderilmektedir?
Ne kadar atık geri kazanım ve bertaraf için bekletilmektedir?
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1.6. Tehlikeli Atık Yönetiminde Çevre ve Orman Bakanlığının
Görev ve Yetkileri











Kanun gereğince atıkların çevreyle uyumlu bir Ģekilde yönetimini sağlayan
program ve politikaları saptamak
Valiliklerden bölgesel yıllık rapor, izin, tesis kapatma onayı gibi her türlü
bildirimi almak, değerlendirmek ve gerekli denetimleri yapmak
Bölgesel boyutta atık yönetim planı yapmak ve halkın bilgilenmesini sağlamak
Atıkların sınırlar ötesi taĢınımı ve bertarafına iliĢkin uluslararası çalıĢmaları
yürütmek
Bildirim ve taĢımacılık belgelerini değerlendirmek
Atık ihracatına iliĢkin faaliyetleri onaylamak
Uluslararası bilgi değiĢimini sağlamak
Herhangi bir kaza durumunda diğer ülkeleri haberdar etmek
Bertaraf tesisleri yer seçimini onaylamak
Tesislere ön lisans ve lisans vermek










Ön lisans: Atık bertaraf tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kiĢilerin
bakanlıktan almaları gereken kuracakları tesisle ilgili her türlü plan,
proje, rapor, teknik veri, açıklamalar ve diğer dokümanlara ve tesisin
projelendirilmesine iliĢkin izni ifade eder.
Lisans: Atık taĢımacılığı yapmak isteyenlerin, valilikten atık bertaraf
tesisi ve ara depolama tesisi kurmak isteyenlerin, konu ile ilgili yeterli
uzman ve teknolojik imkânlara sahip olduğunu belirten belgeyi ifade
eder.

Bu faaliyetleri periyodik olarak denetlemek
Bu tesislerde tutulan rapor ve edinilen bilgilere dayanarak ilgili yönetmeliklere
aykırılık hâlinde gerekli cezanın uygulanmasını sağlamak ve lisansı iptal etmek
Bertaraf tesisine ilave tesislerin planlanması hâlinde bertaraf tesisini denetlemek
ve izin vermek
Kapatılan bertaraf tesislerinin 20 yıl boyunca denetlenmesini sağlamak
Atıkların çevreyle uyumlu bir Ģekilde yönetimine iliĢkin teknoloji ve yönetim
sistemlerinin kurulmasında ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamaktır.

1.7. Tehlikeli Atık Yönetiminde Mülki Amirlerce Alınacak Tedbirler
Valilik, atık üreticisinin ve belediyenin atık yönetim planlarını esas alan 3 yıllık “ Ġl
Tehlikeli Atık Yönetim Planını ” hazırlayarak Bakanlığa (Çevre ve Orman Bakanlığı) sunar.
Tehlikeli atık yönetiminde mülki amirlerce alınacak tedbirler aĢağıda verilmiĢtir;



Ġl sınırlarında atık yönetim planlarının mahallî çevre kurullarınca uygulanmasını
sağlar.
Kurulacak bertaraf tesislerinin yer seçimiyle ilgili baĢvuruları mahallî çevre
kurulunun görüĢünü alarak Bakanlığa (Çevre ve Orman Bakanlığı) iletir.
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Ayda 1000 kilogramdan fazla atık üreten atık üreticisinin atıklarını nihai
bertarafa kadar kendi alanlarında gerekli önlemleri alarak altı ayı geçmemek
üzere geçici depolamasına izin verir ve bu faaliyetleri denetler.
Ġl sınırları içinde faaliyette bulunan ve yönetmelik kapsamına giren tesisleri
tespit ederek Bakanlığa (Çevre ve Orman Bakanlığı) bildirir ve periyodik olarak
denetler.
Ġl sınırları içinde atık taĢınması ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ve araçlara
taĢıma lisansı verir, bu lisansı kontrol eder, iptal eder veya yeniler.
Ġl sınırları içinde, atık taĢıması sırasında meydana gelebilecek kazalarda, her
türlü acil önlemi alır ve gerekli koordinasyonu sağlar ve kaza raporlarını yıllık
olarak değerlendirerek Çevre ve Orman Bakanlığına bildirir.
Ġl sınırları içinde bulunan atık ara depolama, geri kazanım tesisi ve/veya bertaraf
tesislerinin Bakanlıkça verilen iĢletme lisansı belgelerindeki koĢullar
doğrultusunda iĢletilmelerini sağlar.
Gerekli denetimleri yapar, tesislerin iĢletme bilgi, belge ve teknik raporlarını
düzenli olarak kontrol eder, değerlendirir ve Çevre ve Orman Bakanlığına rapor
eder.
Tesisin lisans koĢullarına uygun çalıĢmadığının tespiti hâlinde gerekli yasal
iĢlemleri yapar ve Çevre ve Orman Bakanlığına bilgi verir.
Tehlikeli atık bertaraf tesisi kurulması için belirlenen yer mücavir alan dıĢında
ise bu yerin imar planına iĢlenmesini sağlar.
Atık üreticisinin tesisinden kaynaklanan atıklara iliĢkin hazırladığı atık yönetim
planını onaylar.
Üreticilerin göndermekle yükümlü olduğu bir önceki yılın bilgilerini içeren atık
beyan formunu değerlendirerek ilde oluĢan atık miktarı ve bilançosunu
belirleyerek her yılın nisan ayında Çevre ve Orman Bakanlığına gönderir.
Atık üreticisinin ve belediyenin atık yönetim planlarını esas alan üç yıllık il
tehlikeli atık yönetim planını hazırlayarak Çevre ve Orman Bakanlığına rapor
hâlinde sunar
Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkların yönetimine iliĢkin plan ve
programlarını hazırlar ve kurulacak sistemi öneri hâlinde mahalli çevre
kuruluna sunar.
Atık üreticileri ve bertarafçıları ile beraber veya istemesi durumunda ayrı olarak
atık bertaraf tesislerini kurar veya kurdurur.
Atıkların bertarafına iliĢkin tesisler ile ilgili plan ve projeler hakkında valiliğin
uygun görüĢü ile birlikte Çevre ve Orman Bakanlığının onayını alır.
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan atık bertaraf
tesislerinin inĢası ve iĢletilmesinde gerekli önlemleri alır veya aldırır.
Tehlikeli atık bertaraf tesisi kurulması için belirlenen yer, mücavir alan içinde
ise bu yerin imar planına iĢlenmesini sağlar.
Gerçek ve tüzel kiĢilerce kurulacak ortak atık bertaraf tesislerinin planlanması,
inĢaatı ve iĢletilmesi aĢamalarında yapılacak çalıĢmaları destekler.
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1.8. Tehlikeli Atık Bertaraf Edeninin Yükümlülükleri










Bertaraf tesislerinin Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği‟nde belirlenen
standartlara uygun olarak teĢkil etmek ve proje hâlinde iken ön lisans almak
ĠĢletme planını her yıl Çevre ve Orman Bakanlığına sunmak
Acil önlemlerle ilgili eğitimli personel bulundurmak ve acil durum söz konusu
olduğu zaman Çevre ve Orman Bakanlığına bilgi vermek
Atığın tesise giriĢinde bertaraf iĢleminden önce atığın fiziksel ve kimyasal
analizini yapmak, atığın taĢıma formunda belirtilen atık tanımına uygunluğunu
tespit etmek
Kabul ettiği atığın taĢıma formunu imzalamak ve 30 gün içinde üreticiye
göndermek
TaĢıma formu olmaksızın atık kabul etmesi hâlinde Çevre ve Orman
Bakanlığına bilgi vermek
Tesisin iĢletilmesi ile ilgili Bakanlığın (Çevre ve Orman Bakanlığı) öngördüğü
iĢleri yapmak
Tesisin kapatılması için kapatma planını yaparak 180 gün önceden Çevre ve
Orman Bakanlığına bildirmek
Faaliyetleri hakkında atığın tesise kabul tarihi, atığın kaynağı, miktarı, taĢınım
türü ve bertaraf/geri kazanım yöntemi gibi bilgileri içeren raporlarını valiliğe
göndermek ve 5 yıl boyunca saklamak

1.9. Tehlikeli Atıkların TaĢınması
Atıkların taĢınması bu iĢ için lisans almıĢ kiĢi ve kuruluĢlarca taĢınan atığın özelliğine
uygun araçlarla yapılır. Aynı araçta aynı kap içinde taĢınacak atığın kod numarası aynı
olmak zorundadır. Katı veya sıvı hâldeki atıklar için atığın ve iĢletmenin özelliğine göre
uygun konteyner ve taĢıma Ģekilleri iĢletmeler tarafından belirlenir. Tehlikeli atıklar tesislere
lisanslı araçlarla ve eğitim sertifikası olan sürücüler ile kabul edilir.

Resim 1.14: Dökme atıklar için diğer bir alternatif: Big - bag torbalar
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Resim 1. 15: Paletler üzerine yerleĢtirilmiĢ, sabitlenmiĢ ve etiketli, her palette aynı tür atığın
bulunduğu uygun ambalajlar

1.9.1. Tehlikeli Atık TaĢıyacak Firma ve Araçlara Lisans Alınması
Atık taĢımak isteyen gerçek ve tüzel kiĢiler tehlikeli atık taĢıma lisansı almak üzere
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği‟nde yer alan bilgi ve belgelerle, valiliğe
baĢvurmak zorundadır. Lisans, baĢvuran firmaya ve araca verilir. Lisans alan firma
11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar
Yönetmeliği‟nde yer alan tehlikeli atık iĢaretlerini araçlarında kullanmak zorundadır. Bu
hükümler sadece kara taĢıtları için geçerlidir. Deniz, hava ve demir yolu taĢımacılığı için bu
amaçla uygulanan ulusal ve uluslararası kabul görmüĢ taĢımacılık kuralları uygulanır.
TaĢımanın kara yolu ile yapılması hâlinde, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Kara Yolu
TaĢıma Kanunu‟nda tehlikeli maddelerin kara yoluyla taĢınmasına iliĢkin hususlar
doğrultusunda, ilgili valilikten alınacak taĢıma lisansının yanı sıra Ģehirler arası taĢıma
faaliyetlerinde bulunacak gerçek ve tüzel kiĢiler Kara Yolu TaĢıma Kanunu uyarınca
UlaĢtırma Bakanlığından yetki belgesi almak zorundadır.
Tehlikeli atık, tıbbi atık, atık yağ, bitkisel atık yağ ve atık akü taĢımak isteyen gerçek
ve tüzel kiĢiler taĢıma lisansı almak zorundadır. Bu lisanslar 3 yıl geçerlidir. Her araca ayrı
lisans belgesi düzenlenir. Araca lisans belgesi düzenlenirken aynı zamanda firma lisansı da
düzenlenir. Buradaki belgelerin ve aracın donanımının tamamlanmasını müteakip hazırlanan
evraklar valiliğe (Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü) bir üst yazı ile sunulur.

Resim 1.16: Tehlikeli atık taĢıma aracı
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1.9.2. Tehlikeli Atık TaĢıyacak Araç ile Ġlgili Bilgi ve Belgeler
Firma, Ģoför ve araçla ilgili gerekli bilgi ve belgeler aĢağıda verilmiĢtir.

















Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası
Aracın tipi
Plaka numarası ve Ģasi numarası
Araç sahibinin adı, iĢ adresi ve telefon numarası, vergi kimlik numarası
TaĢınacak atıkların kodları
Atığın taĢınacağı ambalaj ve konteyner türü
TaĢınacak atığın her biri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği
Kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza
indirilmesi için alınacak tedbirler
Olabilecek kazalara karĢı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler
Atık taĢıyacak her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından Tehlikeli
Maddelerin Kara Yollarında TaĢınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde
atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara
ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir uygunluk belgesi
Tehlikeli atık taĢımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı
Lisans alacak araçların plakaları
YetkilendirilmiĢ kurum/kuruluĢlardan alınan tehlikeli madde taĢıyan araç
sürücüleri için verilen sürücü eğitim sertifikası (ADR belgesi)
TaĢınacak atıkların Tehlikeli Maddelerin Kara Yollarında TaĢınması Hakkında
Yönetmelik‟e göre tehlikeli grup numarası
Sigorta

1.9.3. Formun Doldurulması
Formlarda atık kodu, atık adı, H numarası (tehlikelilik özellikleri), 20º C‟de fiziksel
özellikleri (toz, katı, akıĢkan/macun, çamurlu, sıvı, gaz gibi atığın fiziksel özelliği), rengi
(beyaz, kahverengi, kırmızı, mavi, sarı, siyah, yeĢil gibi atığın rengi), ağırlık (kilogram
ve/veya ton), ambalaj ve konteyner türü (varil, ahĢap, fıçı, bidon, kutu, torba, karıĢık
ambalaj, basınçlı hazne, balya), ambalaj ve konteyner sayısı, taĢıma Ģekli ( kara yolu, tren,
hava, deniz, iç karasular gibi) ve tarih gün/ay/yıl olarak yazılır.
Gönderilen ve alınan tüm taĢıma formları üç yıl süre ile saklanmak ve denetimlerde
yetkili idarelerce istendiğinde hazır bulundurmak zorunludur.
Ulusal atık taĢıma formları 6 nüshadır. YeĢil(1), Mavi(2), Pembe(1), Beyaz(2)


Atık teslimi: Atık üreticisi taĢıma iĢleminin yapılması anında önce yeĢil
nüshayı alır ve hemen taĢımanın baĢladığını bildirmek için valiliğe (Ġl Çevre ve
Orman Müdürlüğüne) gönderir.
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Mavi(2), beyaz(2), pembe(1) nüshaları lisanslı aracın yetki belgeli sürücüsüne teslim
edilir. Beyaz nüshanın bir tanesinin taĢıyıcı tarafından bertraf/geri kazanım tesisine teslim
onaylı olarak geri gönderilmesi hatırlatılır.







TaĢıma: TaĢıma esnasında mavi(2), pembe(1) ve beyaz(2) nüshalar,
kontrollerde ibraz edilebilmek üzere lisanslı atık taĢıma aracında bulundurulur.
Atık tesisine teslimat: Atık lisanslı tesise kabul edildiği takdirde mavi(2),
pembe(1) ve beyaz(2) nüshalar bu tesis tarafından onaylanır. Kabul edilmediği
takdirde atık taĢıyıcı tarafından üreticisine geri götürülür.
Bertaraf: Bertarafçı tesis onaylı mavi nüshanın bir tanesini saklamak üzere alır
diğerini Çevre ve Orman Bakanlığına gönderir. Pembe nüshayı da hemen atık
üreticisine geri gönderir.
TaĢıyıcı: Nakliyeci onaylı beyaz nüshanın bir tanesini saklamak üzere alır
diğerini atık üreticisine geri gönderir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Tehlikeli atık kodunu ve sınıfını tespit
ediniz.

 Atık kodu ve sınıf belirlenirken
tereddüde düĢülen durumlarda atıktan
örnek alarak yapılan analiz sonuçlarına
ve yönetmeliğe uygun hareket ediniz

 Tehlikeli atık üreten iĢ yerlerinde  Özellikle atık üreticilerinin ürettiği atık
hazırlanan “Tehlikeli Atık Yönetim
kodu ve sınıfına, üretim miktarına dikkat
Planını” kontrol ediniz.
ediniz.
 ĠĢ yerlerindeki atık ile ilgili yapılanların
mevzuata uygunluğunu kontrol ediniz.

 Atık taĢıma araçlarının uygunluğunu
kontrol ediniz.

 Atık taĢımada görevli personeli kontrol
ediniz.

 Yapılan çalıĢmaları raporlayarak ilgili
kuruma gönderiniz.

 Kullanılan formların eksiksiz ve doğru
bir Ģekilde doldurulup doldurulmadığına
dikkat ediniz.
 Lisans alıp almadığına, atık taĢımak için
uygun olup olmadığına dikkat ediniz.
 Sürücü ve araçla ilgili bilgi ve belgeleri
inceleyiniz.
 ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili
tedbirlerin alınıp alınmadığını, iĢçilerin
mevzuata
uygun
olarak
çalıĢıp
çalıĢmadığına dikkat ediniz.
 Ġlgili mevzuata göre hareket edilip
edilmediğine dikkat ediniz.
 Resmî yazıĢma kurallarına göre ve
yönetmeliklerde belirtilen formlara
uygun olarak hazırlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi bir atığın tehlikeli olup olmadığına karar vermede esas alınan
ölçütlerden değildir?
A) Atığın bileĢimi
B) Atık miktarı
C) Atık içindeki bileĢenlerin kimyasal reaktifleri
D) Atığın fiziksel durumu,
E) Atığın çevredeki etkileri ve kalıcılığı

2.

AĢağıdakilerden hangisi ekotoksik sembolüdür?

A)
3.

B)

C)

D)

E)

AĢağıdakilerden hangisi elektronik atıkların iki ana özelliğinden biridir?
A) Ġçme suyunu kirletir.
B) Tehlikeli ve toksik maddeler içerebilir.
C) Su arıtma tesislerine zarar verir ve iĢletme maliyetini artırır.
D) Hava kirlenmesine neden olur.
E) Bertaraf edilmeleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatına göre yapılır.

4.

AĢağıdakilerden hangisi üretim yapmayan tesislerden kaynaklanan tehlikeli bir atıktır?
A) Kimyasal madde depoları
B) Nükleer enerji santralleri
C) Tekstil fabrikaları
D) Deri ve deri ürünleri imalatı
E) Cam ve kil ürünleri imalatı

5.

AĢağıdakilerden hangisi, üretim endüstrisinden kaynaklanan tehlikeli bir atıktır?
A) Oto tamir ve servis istasyonları
B) Akü sanayi
C) Hastane – klinik merkezleri
D) Eğitim araĢtırma merkezleri
E) Kimyasal madde depoları

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Tehlikeli atıkların imhasının ve ıslahının sağlık Ģartlarına uygunluğunu kontrol
edebileceksiniz.

ARAġTIRMA






Atıkların ve geri kazanımın ülke ekonomisi, çevre ve halk sağlığı üzerindeki
etkilerini araĢtırınız.
Tehlikeli katı atıkların özelliklerini araĢtırınız.
Tehlikeli sıvı atıkların özelliklerini araĢtırınız.
Tehlikeli gaz atıkların özelliklerini araĢtırınız.
Tehlikeli atıklar ile ilgili mevzuatları araĢtırınız.

2. TEHLĠKELĠ ATIKLARIN ĠMHASI VE
ISLAHI
Tehlikeli atıklar, kullanıcılar tarafından kontrol edilemezse bu maddeler, direk ya da
dolaylı olarak temasta bulunan canlıların zarar görmesine neden olur. Bu risklerinden dolayı,
tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı olarak uygun Ģekilde toplanıp iĢlem görmelidir.
Birçok tehlikeli atık ya da tehlikeli kimyasal, risklerini azaltacak bazı önlemler
alınarak kullanılabilir.
Tehlikeli atıkların toplanması, taĢınması, nakliyesi, uzaklaĢtırılması, depolanması ve
imhası aĢamalarında aĢağıdaki hususlara uymak zorunludur;






Lavaboya ve kanalizasyona dökülmemeli, evsel atık ile karıĢtırılmamalı,
buharlaĢarak atmosfere karıĢmasına izin verilmemelidir.
Atıkların ayrı ayrı iĢlenmesi daha uygundur. Tehlikeli atık listesinde bulunan bir
atığın tehlikeli olmayan bir atık ile karıĢtırılması durumunda karıĢım tehlikeli
atık olarak değerlendirilir.
Atık gazlar, üreticiye geri verilmeli ve atmosfere verilmesi önlenmelidir.
Tehlikeli atık taĢıyan ve “Tehlikeli Atık” amblemi bulunan ambalajlar hiçbir
zaman evsel atık ile karıĢtırılmamalıdır.
Özel tehlikeli atıklar, her türlü akü, pil, cıva içeren ölçü aletleri, floresan
lambalar orijinal kutuları içinde kırılmadan toplanmalıdır.
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Tehlikeli atıklar değerlendirilirken aĢağıdaki metotlar uygulanır:





Kaynakta azaltma/önleme: Atıklardan kaçınmanın en iyi yolu,
kaynağında üretilmemesi veya en az atık üretilmesidir.
Geri dönüĢüm: Atıkların tamamının veya içindeki kullanılabilir
maddelerin geri kazanımı ya da tekrar kullanılmasıdır ( atık yağ geri
kazanımı gibi).
Arıtma: Atıklar fiziksel, biyolojik ya da kimyasal arıtma ile atık tehlikesiz
veya daha az tehlikeli hâle getirilebilir.
Bertaraf: Atık oluĢumunun kaçınılmaz olduğu ve yukarıda belirtilen
iĢlemlerin uygulanamadığı durumlarda değerlendirilemeyen atıklar
yakma, depolama gibi metotlarla bertaraf edilir.

ġekil 2.1: Tehlikeli atıklarla oluĢan kirliliğin önlenmesi

2.1. Tehlikeli Atık Kirliliğinin Azaltılması
Çoğu tehlikeli ve zararlı madde problemi, kaynağında azaltımı ile önlenebilir.
Kaynaklar atıkla mücadeleyi dört „‟R‟‟ ile tanımlar:





Reduction: Atıkların azaltımı
Reuse: Atıkların tekrar kullanımı
Recovery: Atıkların geri kazanımı
Recycle: Atıkların geri dönüĢümü

Geri dönüĢüm, atık maddenin kimyasal yapısını bozmadıysa direk olarak ham madde
gibi kullanılabilir. Atık madde farklı bir endüstri alanında kullanılmak üzere farklı bir
maddenin üretiminde iĢlenebilir.
Atıkları geri kazandırabilmek için Ģu 4 baĢlık altında çalıĢmalar yapılabilir.:



Atıkları aynı ürünü elde etmek için kullanmak
Atıkları farklı bir ürünün ham maddesi olarak kullanmak
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Kirlilikle mücadele ve atıkların muhtemel tehlikelerini giderme
Enerji dönüĢümü

Tehlikeli maddelerin tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlar ile değiĢtirilmesi,
herhangi bir proses sırasında kullanılan sistemin küçültülerek daha az miktarların
kullanılması, ihtiyaçtan daha fazla madde sipariĢ verilmemesi kaynağında azaltma olarak
verilebilir.
Atığın gümüĢ gibi değerli madde içermesi durumunda bir “madde geri kazanım”
programı uygulanabilir. Yakıt olarak kullanma veya enerji üretimi için diğer Ģekillerden
yararlanma, metallerin veya metal bileĢiklerin yeniden iĢlenmesi, inorganik maddelerin
yeniden iĢlenmesi, asitlerin ve bazların yeniden kazanılmasını geri kazanıma yönelik bertaraf
yöntemleri olarak sıralamak mümkündür.

2.2. Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri
Tehlikeli atıklar için uygulanan tüm bertaraf iĢlemleri Ģunlardır.










Derine enjeksiyon
Yüzey doldurma
Toprağın altında veya üstünde düzenli depolama
Ara depolama
Geçici depolama
Biyolojik iĢlemler
Fiziksel-kimyasal iĢlemler
Yakma
Sürekli depolama

ġekil 2.2: Tehlikeli atık bertaraf yöntemleri
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2.2.1. Derine Enjeksiyon
Pompalanabilir nitelikteki sıvı atıklar jeolojik ve hidrojeolojik açıdan uygun olan
kuyulara, tuz kayaçlarına veya bulunan doğal boĢluklara enjeksiyon iĢlemi ile bertaraf
edilebilir. Sıvı atıkların kaya formasyonlarında açılan derin kuyulara verilmesi iĢlemidir.
Uzun yıllardır uygulanan bu yöntemde farklı sonuçlar elde edilmiĢtir. Kuyuların uygun
Ģekilde yapılmaması durumunda kirleticilerin kuyulardan sızarak yeraltı sularını kirletmesi
söz konusudur. Sürekli izlemek gerekir. Bu yöntem ile atığı bertaraf etmek isteyen gerçek
veya tüzel kiĢiler alanın uygunluğunun belirlenmesi veya tespiti amacıyla fizibilite raporu
hazırlatıp Çevre ve Orman Bakanlığa sunmak ve izin almakla yükümlüdür.

2.2.2. Yüzey Doldurma
Sıvı ya da çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve lagünlere çevre ve insan sağlığına
zarar vermeden doldurulması iĢlemidir.

2.2.3. Toprağın Altında veya Üstünde Düzenli Depolama
Depolama, en yaygın kullanılan konvansiyonel metottur. Örnek: Belirli uzunluk ve
geniĢlikte bir alan kazılarak taban izolasyonu yapılır (liner ve kil kullanılarak).
Tehlikeli atık varilleri yerleĢtirilir. Hücre dolduktan sonra aynı liner ve kil tabaka ile
örtülür.
Depolama iĢlemi sırasında alınan önlemlerin yeterli olduğu veya atığın özelliği sebebi
ile depolama iĢleminde çevrenin olumsuz yönde etkilenmeyeceğinin ispat edilmesi
hâllerinde atıklar depolanabilir veya bu amaçla depo tesisi kurulmasına izin verilebilir.
Düzenli depo tesislerinin yer seçiminde, seçilecek yerin jeolojik, hidrolojik, jeoteknik
özellikleri, yer altı su seviyesi ve yer altı suyu akıĢ yönleri, mevcut ve planlanan meskun
mahal ile diğer yapılaĢmalar, akaryakıt, gaz ve içme-kullanma suyu naklinde kullanılan boru
hatları, deprem kuĢakları ve tektonik koruma bölgeleri ile diğer zemin hareketleri, toprak
özellikleri ve kullanım durumu, hâkim rüzgar yönü, trafik durumu dikkate alınır.

Resim 2.1: Düzenli depolama tesisleri
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Depo tesislerinin en yakın meskûn mahalle mesafesi 1000 metreden, yüzeysel su
kaynaklarına kuĢ uçuĢu mesafesi 150 metreden, yer altı su seviyesine mesafesi 2 metreden az
olamaz.
Depo tesislerinin bulunduğu alanlar en az 50 yıl süre ile iskâna açılamaz ve 20 yıl süre
ile denetlenir.
Depo tabanı, sızıntı suyunun yer altı suyuna karıĢmasını önleyecek Ģekilde ve
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği‟nde belirtilen Ģekilde düzenlenir. Atık deposunda
oluĢan sızıntı suları, geçirimsiz tabaka üzerine döĢenen çift drenaj sistemi ile uzaklaĢtırılır.
Toplanan sızıntı suyu, 4.9.1988 tarih ve 19919 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Su
Kirliliği Kontrol Yönetmeliği‟nde öngörülen deĢarj limitlerini sağlayacak Ģekilde arıtılır.

ġekil 2.3: Düzenli depolama tabanı sızdırmazlık sistemi

Atık hücrelerinin üzeri bir çatı 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 Ģekilde hazırlanır. Organik atıklar için gaz drenaj boruları
yerleĢtirilir. Atık kalınlığı en az 1 metreye ulaĢana kadar dolgu sahasında sıkıĢtırma
yapılmaz. Gövde, atıklar sıkıĢtırılarak doldurulur ve boĢluk bırakılmaz. Koku ve toz çıkaran
atıkların çevreyi olumsuz yönde etkilemesini önleyecek Ģekilde önlemler alınır.
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ġekil 2.4: Düzenli depolama üst sızdırmazlık sistemi

Resim 2.2. Düzenli depolama sahası ve sahanın hazırlanması

Depo tesisinde uygun bir kayıt tutma, laboratuvar, veri toplama, iĢletme ünitesi
bulunur. Sahaya atık getiren bütün araçların taĢıma formları ve atıklarının analiz sertifikaları,
gerektiğinde yeniden analiz yapılarak atık kod numaralarına göre kontrol edilir. Hangi atığın
hangi hücreye depolanacağı atık taĢıma formlarının üzerine yazılır. Kayıt belgelerine atık
niteliği de iĢlenir.
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ġekil 2.5: Bertaraf tesisleri atık kabul prosedürü

Atıkların depo tesislerinde depolanabilmesi için Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği‟nde belirtilen Ģartlar aranır. Bu sınır değerleri aĢan atıklar ön iĢleme tabi
tutulduktan sonra depolanır. Ön iĢleme rağmen bu değerleri sağlayamayan atıklar tek tür atık
depo tesisinde depolanır.
Depolama tesisinin iĢletmesi, bertarafçı tarafından hazırlanan iĢletme planına göre
yürütülür. Atık bertarafçısı, tesisteki her bir ünite için ilgili iĢletme planını, tesisin iĢletmeye
geçebilmesi için Çevre ve Orman Bakanlığına sunar ve uygun görüldüğü takdirde lisans
verilir.
ĠĢletme planında aĢağıdaki hususlar yer alır:







Tesiste iĢletme planının uygulanmasından sorumlu personelin adı, soyadı,
görevi, unvanı
Tesise kabul edilecek atıkların türü ve bertaraf kapasitesi
Atıklara uygulanacak ön iĢlemler ve bertaraf metotları
Atık taĢıyan araçların park edileceği, yükleneceği ve boĢaltılacağı sahalar ile
ilgili bilgiler
Acil durum planları, ilgili sorumlu personel
Tesisin çalıĢma saatleri

Atık depo alanında aĢağıdaki hususlara uyulur.




ÇalıĢanlar baret ve tabanı takviyeli ayakkabı giyer.
Tesis çalıĢırken her ay, kapandıktan sonra 6 ayda bir izleme kuyularından ölçüm
yapılır.
Depo sahasındaki araçların tekerlekleri, yıkama banyosundan geçirilir.
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2.2.4. Tehlikeli Atıkların Ara Depolanması
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği‟nde tanımlanan atıkların geri kazanım ve
nihai bertaraf tesislerine ulaĢtırılmadan önceki miktarı yeterli kapasiteye ulaĢıncaya kadar
güvenli bir Ģekilde depolanmasıdır.
Nihai bertaraf veya geri kazanım için uygun yer bulunamaması durumunda ya da
bertaraf/geri kazanım tesislerine ulaĢtırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye
ulaĢması amacıyla atıklar ara depolarda depolanabilir. Bu depolarda bekleme süresi 1 yılı
aĢamaz. Ancak bu süre zorunlu hâllerde Çevre ve Orman Bakanlığı izni ile uzatılabilir. Ara
depolama tesisleri için Çevre ve Orman Bakanlığından ön lisans ve lisans alınması
zorunludur.
Ara depolama ve iĢleme tesislerinde;





GiriĢ, depolama ve çalıĢma kısımları
Yangın söndürme sistemleri
Boruların, hazne ve kapların temizlenmesi için temizleme sistemleri
TaĢan ve dökülen atıkların toplanması için yeterli absorban, nötralizan, bulunur.

Herhangi bir kaza hâlinde derhal müdahale edilebilmesi için atık taĢıyan borular ile
depolama konteynerler yer üstüne yapılmalıdır. Kirli su kaçağının mümkün olduğu tesis
bölgelerinde, kirli suyun yer altına sızmaması ve etrafındaki toprakları kirletmemesi için
gerekli sızdırmazlık tedbirleri alınır.
Bölgeden atılan yıkama ve benzeri atık sular ayrı toplanır ve 4.9.1988 tarih ve 19919
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği‟nde yer alan sınır
değerlere uygun Ģekilde arıtılır. Bu tür arıtma tesislerinde üretilen arıtma katıları ve
çamurları bu Yönetmelik kapsamında bertaraf edilir.
Ara depolama tesisi Bakanlıkça yayımlanan “Tehlikeli Atık Ara Depolama
Standartları” kılavuzu çerçevesinde dizayn edilir.
Kapların üzerine atığın çeĢidi, kaynağı, miktarı ve depolama tarihi ile ilgili bilgiler
açık olarak yazılır.
Ara depo veya iĢleme tesislerinin bekletme haznelerinin çürümelere ve aĢınmalara
dayanıklı olması ve gerekli emniyet ve kontrol sistemlerini ihtiva etmesi zorunludur.

2.2.5. Tehlikeli Atıkların Geçici Depolanması
Atıkların ara depolama, geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerine ulaĢtırılmadan ya da
tesiste tekrar kullanmadan önce atık üreticisi tarafından tesis içinde, tesis içinde uygun yer
bulunmaması durumunda üreticiye ait uygun bir alanda güvenli bir Ģekilde depolanmasıdır.
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Geçici depolamada bulunması gereken baĢlıca özellikler:






Atıklar fabrika sınırları içinde bulunan tesis ve binalardan uzakta olmalı.
Beton saha üzerine yerleĢtirilmiĢ sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası
kabul görmüĢ standartlara uygun konteynerler içinde olmalı.
Konteynerlerin üzerinde tehlikeli atık ibaresi, depolanan maddenin miktarı ve
depolama tarihi bulunmalı.
Konteynerler devamlı kapalı kalmalı.
Atıkları kimyasal reaksiyona girmeyecek Ģekilde depolanmalı.

Ayda bin kilograma kadar atık üreten üretici, biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı
geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün
geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike hâlinde arazide önlem alabilmek için
en az bir kiĢiyi görevlendirmekle ve bu kiĢinin adını, telefonunu valiliğe bildirmekle
yükümlüdür.

Resim 2.3: Tehlikeli atık geçici depolama sahası görüntüleri

ĠĢleme tabi tutulacak veya geçici olarak depolanacak atıklar, özel yerlerde kap veya
hazneler içinde; uygulanacak fiziksel, kimyasal, biyolojik iĢlemler ve yakma iĢlemlerine
göre ayrı ayrı ve birbiri ile kimyasal reaksiyona girmeyecek Ģekilde atık kod numarasına
göre depolanır.
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2.2.6. Sürekli Depolama
Terk edilmiĢ kapalı maden ocaklarında atıkların konteynerler içinde depolanması
mümkündür. Bu yöntem ile atığı bertaraf etmek isteyen gerçek veya tüzel kiĢiler ocağın
uygunluğunun belirlenmesi veya tespiti amacıyla üniversite, kurum/ kuruluĢa fizibilite
raporu hazırlatıp Çevre ve Orman Bakanlığına sunmak ve izin almakla yükümlüdür.

2.2.7. Biyolojik Arıtma Yöntemleri
Organik maddelerin bakteri, mantar ve diğer organizmalar yardımıyla
parçalanmasıdır. Biyolojik arıtma yöntemleri, atık sudan, yer altı suyundan, sızıntı suyundan
ve kirlenmiĢ topraktan tehlikeli atıkları uzaklaĢtırmak için verimli ve etkin, maliyetli
proseslerdir. Parçalanma biyotransformasyon veya mineralizasyon ile oluĢur.
Biyotrasformasyon; büyük organik bileĢiklerin daha küçük organik bileĢiklere dönüĢmesidir.
Mineralizasyon ise organik moleküllerin tamamen yıkıma uğrayarak hücre kütlesi, CO2, su
ve inorganik artıklara dönüĢmesidir.
Tehlikeli maddeler canlı organizmalara toksik etki gösterir. Tehlikeli organikler, kritik
deriĢimlerin üstüne çıktığında mikroorganizmalar üzerinde toksik etkiye sebep olur.
Bu etki, bileĢiğin cinsine, deriĢimine, etkilenme Ģekline ve mikroorganizma özelliğine
bağlıdır. Bununla beraber bir mikroorganizma grubu için tehlikeli olan bir madde, bir diğer
mikroorganizma grubu için değerli bir besin kaynağı olabilir. Bu durumda doğru
mikroorganizma grubu dağılımı seçildiği takdirde tehlikeli organikler biyolojik olarak
arıtılabilir.
Genel olarak; mikroorganizmaların spesifik organik kimyasalları
yetenekleri hakkında aĢağıdaki yargılara varılabilir.






ayrıĢtırma

Düz zincirli alifatik bileĢikler biyolojik arıtma proseslerinde kolaylıkla
ayrıĢtırılabilir.
Basit aromatik bileĢikler birçok mekanizma ile kolaylıkla ayrıĢtırılabilir.
PCB gibi klorlu aromatik bileĢikler yavaĢ da olsa ayrıĢtırılabilir.
Mikroorganizmalar azot ve kükürt içeren bileĢiklerden nutrient kaynağı olarak
yararlanır.
Alkil ve aril sülfonat zincirleri ve benzerleri yavaĢ ayrıĢır.

2.2.8. Fiziko-Kimyasal Süreçler
Karbon adsorpsiyonu, kimyasal oksidasyon, hava sıyırma, buharla sıyırma, membran
prosesleri, toprak buhar ekstraksiyonu, süper kritik akıĢkanlar ve benzeri yöntemler
kullanılır.


Fiziksel arıtma yöntemleri: Fiziksel arıtmanın uygulanabilmesi için öncelikle
maddenin fiziksel özelliklerinin (katı, sıvı, gaz, sudaki ve organik solventler ile
çözünürlüğü, yoğunluğu, kararsızlığı, kaynama noktası,erime noktası vb.)
bilinmesi gerekmektedir. Genelde, fiziksel arıtma üniteleri tehlikeli atığın hacim
olarak azaltılması amacıyla kullanılır. Bu nedenle fiziksel arıtma prosesinden
çıkan atık hâlâ tehlikeli atık içeriyor olabilir. Bu tehlikeli maddeler uygun bir
ayırma tekniği ile ayrılır.
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Kimyasal arıtma yöntemleri: Nötralizasyon, kimyasal çöktürme,
yükseltgenme / indirgenme, iyon değiĢimi, elektroliz, su ile tepkime, kimyasal
ayırma ve süzme gibi yöntemler kullanılır.
Solidifikasyon/stabilizasyon: Kirletici atıkların fiziksel ve/veya kimyasal
sabitleĢtirme yöntemleri kullanılarak daha az toksin madde içeren bir forma ya
da daha iyi iĢlenebilir bir forma dönüĢtürülmesi amacıyla kullanılan
tekniklerdir.

Bu amaçla çimento, uçucu kül, kireç ya da organik polimerler gibi bağlayıcı
materyaller kullanılabilir. Stabilizasyon tekniklerinin kullanılmasının en önemli avantajı;
atığın fiziksel karakteristiklerini değiĢtirerek ya da geliĢtirerek kirliliklerin çözünürlüğünün
ve hareketliliklerinin sınırlandırılmasıdır. Ağır metal içeren atıklara kireç ya da sülfat
ilavesiyle metal iyonlarının tutulması ve organik atıklara bir solvent ilavesi stabilizasyon
tekniklerinin uygulamalarındandır.

2.2.9. Yakma

Resim 2.4: Yakma tesisinin görüntüsü

Yakma iĢlemi; Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar
Hakkında Tebliğ (Resmî Gazete : 22.06.2005 tarih ve 25853 sayılı), Tehlikeli Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği‟nin 15 ve 21 inci maddeleri, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği‟nin
22 inci maddesi ve Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği‟nin ilgili
hükümleri doğrultusunda gerçekleĢtirilir.
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Yakma sonucu en önemli sorunların baĢında hava kirlenmesi gelmektedir.
Yönetmelikteki ölçüm tekniklerine uygun olarak ve kirleticilerin limit değerleri sağlanması
durumunda bu teknik uygulanabilir. Baca gazındaki hava kirletici maddelerin
konsantrasyonlarının tayini için yapılan ölçümler bütünü temsil edecek Ģekilde yapılmalıdır.
Tüm kirleticilerin örnekleme ve analiz iĢlemleri ile otomatik ölçüm sistemlerini kalibre
etmek için kullanılan referans ölçme yöntemleri öncelikle CEN (Avrupa Birliği Standartları),
bunun mümkün olmaması durumunda diğer uluslararası kabul görmüĢ standartlar ya da
ulusal standartlar doğrultusunda yapılmalıdır.
Atıklar, yakma gemileri aracılığı ile açık denizlerde yakma iĢlemine tabi tutulur.
BaĢka bir deyiĢle, yakma tesislerinin kara ortamından açık denizlere taĢınmasıdır. Bunda
ekonomik avantajlar ve sosyal baskının azalması söz konusu olabilir. Açık denizde
yakmanın diğer avantajıda kirleticilerin su ile seyrelmesidir.
Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğ
gereğince kullanılmıĢ yağlar, lastikler, plastik maddeler, boya artıkları, bazı atık solventler
ve Çevre ve Orman Bakanlığının uygun gördüğü atıklar çimento fabrikaları, kireç fabrikaları
gibi lisanslı tesislerde ilave yakıt olarak kullanılabilir.

Resim 2.5:Tehlikeli atık yakma ve enerji üretim tesisi

2.3. Denetim
Çevre Denetim Yönetmeliği çerçevesinde yapılan çevre denetim faaliyetleri, genel
olarak 3 ana baĢlıkta toplanır.




Tesislere lisans verilmesi aĢamasında yapılan denetimler
Lisanslı tesislerin düzenli denetimleri
ġikâyetler kapsamında yapılan denetimler

Denetim yapılacak tesislerin denetlenmesi yetkili ve görevli personelce yapılır.
Denetim yapan personelin denetim esnasında gerekli gördüğü takdirde fotoğraf çekimi, bilgi
ve belge talebi ile karĢılanır. Daha sonra tesislerin uygunluğu, faaliyetinin mevcut mevzuata
göre uygunluğu incelenir. Yapılan iĢ ve iĢlemler kayıt altına alınarak gerekli yaptırımlar
uygulanır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Tehlikeli atık üreten tesise giderek
atıkların nasıl bertaraf edildiğini
kontrol ediniz.

 Tesis ilgili bilgi ve belgelerini derleyiniz.
 Tesis prosesi ve çıkan muhtemel atık türleri
ve miktarlarının tespiti ediniz.
 Tesis ile ilgili Ģikâyet veya sorunlu konu
varlığını tespit ediniz.
 Tesisi
denetim
öncesi
dıĢarıdan
gözlemleyiniz.
 ĠĢletmelerin yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini inceleyiniz.

 Tesiste bulunan mevcut durumun eldeki
 Bertaraf tesisin almıĢ olduğu lisans
mevcut bilgilerle kontrol ediniz.
belgelerini ve düzenli doldurulması
 Sorumlu ve yetkili personel ile iletiĢim
gereken formları inceleyiniz.
sağlayınız.
 Lisans ve ön lisans belgelerinin olup
olmadığına dikkat ediniz.
 Tesisin yangın söndürme sistemlerini
inceleyiniz.
 Tesiste yeterli absorban ve nötralizan
 Tesislerdeki geçici ve ara depolama
maddelerinin
bulunup
bulunmadığını
ünitelerinin uygunluğunu kontrol
inceleyiniz.
ediniz.
 Tesiste bulunan mevcut durumu eldeki
mevcut bilgilerle kontrol ediniz.
 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
hükümlerine
uyulup
uyulmadığını
inceleyiniz.
 Tesisin yer seçiminde mesafenin mücavir
alana uygunluğunu inceleyiniz.
 Seçilen
yerin
jeolojik
özelliklerini
inceleyiniz.
 Seçilen yerin hidrolojik özelliklerini
 Düzenli
depolama
tesislerinin
inceleyiniz.
uygunluğunu kontrol ediniz.
 Seçilen yerin hâkim rüzgar yönünün
uygunluğunu inceleyiniz.
 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
hükümlerine
uyulup
uyulmadığını
inceleyiniz.
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 Yakma tesislerinin
kontrol ediniz.

uygunluğunu

 Fiziksel, biyolojik ve kimyasal
arıtımın uygunluğunu kontrol ediniz.

 Atmosfer kirliliğini önlemeye yönelik
alınmıĢ tedbirleri inceleyiniz.
 Tesisin ruhsatını ve lisansını gözden
geçiriniz.
 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ve
Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin
Kontrolü
Yönetmeliği‟nin
ilgili
hükümlerine dikkat ediniz.
 Arıtım
tesislerinin
verimli
çalıĢıp
çalıĢmadığını aldığınız örnekleri analiz
ettirerek teyit ediniz.
 Arıtımdan geriye kalanların nasıl bertaraf
edildiğine dikkat ediniz.

 Atığa iliĢkin ilk bilgileri derleyiniz.
 Atığın bulunduğu yer, kimin bulduğu,
atığın atıldığı alanı mülkiyeti (sahibi,
kullanıcısı) ile ilgili bilgileri toplayınız.
 Atığın durumunu belgelendiriniz (fotoğraf
ile desteklenmeli).
 Atığın tanımına iliĢkin bilgi araĢtırınız
(Bilinen atık türleri ile karĢılaĢtırınız.).
 Atık vasfının belirlenmesi ve sektörel
menĢeini tespit için numune alınız.
 Atığın genelini temsil edecek atık numunesi
alınız.
 Alınacak numunenin yetkili personelce ve
uygun teknikler kullanılarak alınmasına
 Sahipsiz ve rastgele atılmıĢ atıklarla
dikkat ediniz.
ilgili kontroller yapınız.
 Elde edilen verileri derleyip, tasnif ederek,
yorumlayınız.
 MenĢei veya sanayi kolu belirlenen atıklar
için benzer türde atıkları üreten atık
üreticilerinin tespit ediniz.
 Listelenen atık üreticilerinin envanter
bilgilerinin derleyiniz.
 Atıklarını nasıl bertaraf ettiklerinin tespit
ediniz.
 Mevcut bilgi, belge ve ihbarlar ile bu
verilerin karĢılaĢtırmalarının yapınız.
 Zanlılara ait atıklardan karĢılaĢtırmak üzere
numune alınız.
 Alınacak
numuneleri
tesislerden
kaynaklanan her tür atık için alınız.
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 ġahit numuneleri mutlaka alınız.
 Elde edeceğimiz teknik bilgi ve belgeler ile
Ģayet suç tespiti yapılabiliyor ise mevzuat
hükümlerine göre gereğini yapınız.
 Yapılan çalıĢmaları rapor ederek
ilgili kuruma gönderiniz.

 Resmî yazıĢma kurallarına göre ve
yönetmeliklerde belirtilen formalara uygun
olarak hazırlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi tehlikeli atıkların sıvı ya da çamur atıkların kovuklara,
havuzlara ve lagünlere çevre ve insan sağlığına zarar vermeden doldurulması
iĢlemidir?
A) Derine enjeksiyon
B) Yüzey doldurma
C) Düzenli depolama
D) Geçici depolama
E) Ara depolama

2.

AĢağıdakilerden hangisi tehlikeli atıkların daha çok organik nitelikli maddelerin
bakteri, mantar ve diğer organizmalar yardımıyla parçalanmasıdır?
A) Biyolojik arıtma yöntemi
B) Fiziksel arıtma
C) Kimyasal arıtma
D) Solidifikasyon
E) Kimyasal oksidasyon

3.

AĢağıdakilerden hangisi atıkları geri kazandırabilmek için yapılan çalıĢmalardan biri
olamaz?
A) Atıkları aynı ürünü elde etmek için kullanmak
B) Atıkları farklı bir ürünün ham maddesi olarak kullanmak
C) Kirlilikle mücadele ve atıkların muhtemel tehlikelerini giderme
D) Enerji dönüĢümü
E) Düzenli depolama tesislerine teslim etmek

4.

AĢağıda verilenlerden hangisi, kullanılan en yaygın bertaraf yöntemlerindendir?
A) Toprağın altında veya üstünde düzenli depolama
B) Yüzey doldurma
C) Derine enjeksiyon
D) Ara depolama
E) Yakma

5.

AĢağıda verilenlerden hangisi, düzenli depolama tesislerinden bulunma zorunluluğu
olan ünitelerden değildir?
A) Uygun bir kayıt tutma ünitesi
B) Laboratuvar ünitesi
C) veri toplama ünitesi
D) ĠĢletme ünitesi
E) Sosyal tesisler ünitesi

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ ise (Y) yazınız.
1.

( ) Asbest; özellikle gemi, uçak, otomobil sanayiinde makine konstrüksiyonlarında
yağlayıcı madde ve sızdırmazlık elemanı olarak, inĢaat sektöründe ısı ve ses
izolasyonunda yaygın olarak kullanılır.

2.

( ) Atık taĢıma formlarında atık kodu, atık adı, tehlikelilik özellikleri, 20º C‟de
fiziksel özellikleri, rengi, ağırlık (kilogram ve/veya ton), ambalaj ve konteyner türü,
ambalaj ve konteyner sayısı, taĢıma Ģekli tarih gün/ay/yıl olarak yazılır.

3.

( ) KullanılmıĢ yağlar, lastikler, plastik maddeler, boya artıkları, bazı atık solventler
ve Çevre ve Orman Bakanlığının uygun gördüğü atıklar çimento fabrikaları, kireç
fabrikaları gibi lisanslı tesislerde ilave yakıt olarak kullanılamaz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

4.

AĢağıdakilerden hangisi evlerden kaynaklanan tehlikeli atıklardan biri değildir?
A) Pil ve aküler
B) Temizlik maddeleri
C) Yalıtım(izolasyon) maddeleri(asbest)
D) Floresan ampuller
E) Arıtma çamurları

5.

AĢağıdakilerden hangisi radyoaktif kirlenmenin nedenlerinden biri olamaz?
A) Nükleer silah denemeleri
B) Nükleer enerji santralleri
C) Nükleer atıkların toprakta veya denizde saklanması
D) GüneĢten yerküreye ulaĢan radyoaktif dalgalar
E) Radyoaktif nitelikli tıbbi atıklar

6.

AĢağıdakilerden hangisi toksik sembolüdür?

A)
7.

B)

C)

D)

E)

AĢağıdakilerden hangisi termik santrallerin çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
A) Hava kirlenmesi
B) Atık ısı
C) Atık su
D) Uçucu kül
E) Metal cipsler
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8.

AĢağıda verilenlerden hangisi, ara depolama ve iĢleme tesislerinde bulunması gereken
bir sistem değildir?
A) GiriĢ, depolama ve çalıĢma kısımları
B) Yangın söndürme sistemleri
C) Yakma tesisleri
D) Temizleme sistemleri
E) Yeterli absorban, nötralizan bulundurma sistemleri

9.

AĢağıdakilerden hangisi tehlikeli atık taĢıyan aracın lisans alması için istenen
özelliklerinden biri değildir?
A) Aracın markası
B) Aracın tipi
C) Plaka numarası ve Ģasi numarası
D) Araç sahibinin adı, iĢ adresi ve telefon numarası, vergi kimlik numarası
E) Atık taĢıyacak her bir araç için TSE‟den alınan uygunluk belgesi

10.

AĢağıdakilerden hangisi pompalanabilir nitelikteki sıvı atıkların, jeolojik ve
hidrojeolojik açıdan uygun olan kuyulara, tuz kayaçlarına veya bulunan doğal
boĢluklara enjeksiyon iĢlemi ile bertaraf edilme iĢlemidir?
A) Yüzey doldurma
B) Düzenli depolama
C) Geçici depolama
D) Ara depolama
E) Derine enjeksiyon

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
B
D
A
B

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
A
E
A
E

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DOĞRU
DOĞRU
YANLIġ
E
D
C
E
C
A
E
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