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1. Aşağıdaki uluslararası sözleşmelerden hangisi Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin dayanaklarından biridir? (5p) 

a) Ramsar Sözleşmesi  b) Kyoto Protokolü c) Basel Sözleşmesi d) Montreal Protokolü 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında değildir? (5p) 
a) Kızartmalık yağ   b) Endüstriyel yağ c) Motor yağı  d) Gres yağı 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi “Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü 

Yönetmeliği”nde “Çok tehlikeli maddeler”in özelliklerin biri olarak belirtilmemiştir? (5p) 

a) Kalıcılık   b) Toksisite  c) Biyolojik birikme d) Mutajenlik 

 

4. Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre herhangi bir atığın tehlikeli olup olmadığı nasıl belirlenir? Kısaca açıklayınız. 

(10p) 

 

 
 

 

5. Aşağıdaki amblemlerin adlarını yazınız.  (15p) 

        
              

 
6. What were the safety negligences that cause environmental disaster at a pesticide producing factory ruled by 

Union Carbide in Bhopal India in 1983? (10p) 
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7. Write 5 psycho-chemical properties of hazardous wastes. (10p) 

I.        II.      

III.        IV.      

V.       

 
8. There exist a hospital with a 200 beds and 20 poly clinics. In average, 80% of bed capacity is full yearly. 

Polyclinics provide service only weekdays. Each polyclinic serves 30 patients daily. Medical waste generation 

rates for inpatient and outpatient are 2 kg and 0.3 kg respectively.  

a) According to the given information, calculate the amount of medical waste generated for a weekday and a 

weekend day. (5p) 
 

 

 

 

 

 

b) Medical waste truck carries 250 kg of medical waste on each trip. So, calculate the required trip number for a 

week. (5p) 

 

 
 

 

 

 

c) Medical wastes are transported to the disposal facility 40 km away. Calculate the weekly fuel consumption 

cost. (Diesel fuel price: 6 TL/liter, fuel consumption rate: 10 Liter/100 km) (10p) 

 

 

 

 
 

 

 

9. What should be the first step of desired waste hierarchy? (5p)      

 

10. What is MTBE? What purpose, it is used for? (5p) Draw the open formula of this compound and calculate the 

molecule weight? (C:12, H:1, O:16) (10p) 
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Ad Soyad:     Numara:    İmza: 
 

1. Aşağıdaki uluslararası sözleşmelerden hangisi Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin dayanaklarından biridir? (5p) 

a) Ramsar Sözleşmesi  b) Kyoto Protokolü c) Basel Sözleşmesi d) Montreal Protokolü 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında değildir? (5p) 
a) Kızartmalık yağ   b) Endüstriyel yağ c) Motor yağı  d) Gres yağı 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi “Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü 

Yönetmeliği”nde “Çok tehlikeli maddeler”in özelliklerin biri olarak belirtilmemiştir? (5p) 

a) Kalıcılık   b) Toksisite  c) Biyolojik birikme d) Mutajenlik 

 

4. Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre herhangi bir atığın tehlikeli olup olmadığı nasıl belirlenir? Kısaca açıklayınız. 

(10p) 

 

Ek-4’de “A” harfi veya “*” ile gösterilen atıklar tehlikeli atıktır. Tehlikelilik özeliklerinden en az bir veya daha 
çoğunu gösteren atıklar tehlikeli atıktır. Ek-4’de “M” harfi ile gösterilen atıklar, Ek-3/B’deki eşik 

konsantrasyonunu geçiyorsa tehlikeli atıktır.  

 

5. Aşağıdaki amblemlerin adlarını yazınız.  (15p) 

        
Uluslararası Biyotehlike Amblemi  Geri Kazanılabilir Yağ  Atık pil ve akümülatörlerin
          ayrı toplanması için sembol 

 

6. What were the safety negligences that cause environmental disaster at a pesticide producing factory ruled by 

Union Carbide in Bhopal India in 1983? (10p) 

 

• MIC tanks were filled more than its half capacity 

• There was no backup tank 

• Cooling system and pressure gauges were not working 

• Air pollution control equipments (scrubber and flare) to prevent leaks were not working 

• There wasn’t an equipment to stop water flow to MIC tanks 

• Company had cut the safety precautions to save money 
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7. Write 5 psycho-chemical properties of hazardous wastes. (10p) 

 

I. Solubility   II. Vapor pressure 

III. Henry’s constant  IV. Octanol / water partitioning coefficient 

V. Bio concentration factor V. Soil / water partitioning coefficient 

 
8. There exist a hospital with a 200 beds and 20 poly clinics. In average, 80% of bed capacity is full yearly. 

Polyclinics provide service only weekdays. Each polyclinic serves 30 patients daily. Medical waste generation 

rates for inpatient and outpatient are 2 kg and 0.3 kg respectively.  

a) According to the given information, calculate the amount of medical waste generated for a weekday and a 
weekend day. (5p) 

 

200 beds × 0.8 × 2 (kg/bed/day) × 7 (days/week) = 2240 (kg/week) 

20 clinics × 30 (person/clinics) × 0.3 (kg/person/day) × 5 (days/week) = 900 (kg/week) 

2240 + 900 = 3140 (kg/week) 

 

b) Medical waste truck carries 250 kg of medical waste on each trip. So, calculate the required trip number for a 

week. (5p) 
 

Number of trips required per week = 3140 (kg) / 250 (kg) = 12.56 → 13 trips 

 

c) Medical wastes are transported to the disposal facility 40 km away. Calculate the weekly fuel consumption 

cost. (Diesel fuel price: 6 TL/liter, fuel consumption rate: 10 Liter/100 km) (10p) 

 

Fuel cost per week = 13 (trips/week) × 2 × 40 (km/trip) × 10 (L/km) × 6 (TL/L) = 624 (TL/week) 
 

 

9. What should be the first step of desired waste hierarchy? (5p) Prevention or Avoidance 

 

10. What is MTBE? What purpose, it is used for? (5p) Draw the open formula of this compound and calculate the 

molecule weight? (C:12, H:1, O:16) (10p) 

 

Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) is a gasoline additive which is used to increase octane number.  

 
Molecular weight: 88 gr/moles 
 

 

 


