
POSOW is a project co-financed by EU under the Civil Protection Financial Instrument developed in cooperation with 

ISPRA, Cedre, Sea Alarm and CPMR and coordinated By REMPEC a regional Centre of the Barcelona Convention 

 

Genel Tanıtım 

• Petrolle Kirlenmiş Yaban Hayatına Müdahale 

nedir? 

• Hayvan kurtarmanın amaçları 

• Bu amaçlara nasıl ulaşılır? 

• Kurtarma çalışmalarının ilk günleri nasıl 

düzenlenir? 

• Gönüllüler ne yapabilir? 

• Süreç 

POSOW, Sivil Koruma Mali Aracı kapsamında AB tarafından finanse edilen, ISPRA, Cedre, Sea Alarm ve CPMR işbirliği ile 
geliştirilen ve Barselona Sözleşmesinin bölgesel merkezi olan REMPEC tarafından koordine edilen bir projedir. 

POSOW 
Petrol Kaynaklı Kıyı Şeridi Kirliliğinin 

Temizlenmesi için Hazırlık ve  

Petrolle Kirlenmiş Yaban Hayatına Müdahale  



Yaban Hayatına Müdahale Sürecine 

Genel Bakış 
Süreç 

Genel Tanıtım 

Saha 

Tesisler 

Arama ve toplama  
Canlı hayvanlar 

Ölü hayvanlar 

Hayvan 
Nakli 

Tesisler kurmak 

Hayvanların 
durumunu stabile 

etmek 

Kontrol odası 
Komuta merkezi 

Sağlık ve 
Güvenlik 

Aciliyete göre 
sıralama 
Yıkama 

Rehabilitasyon 
Serbest bırakma 

Dahil değil 



Petrolle Kirlenmiş Yaban Hayatına 

Müdahale? 

• Petrolün çoğu su 
üzerinde yüzer 

• Hızlıca yayılır ve geniş 
bölgeleri etkileyebilir 

– Rüzgarlar! 

– (akıntılar) 

• Hayvanlar petrolden 
etkilenebilir (kuşlar, 
deniz memelileri, deniz 
kaplumbağaları) 

 

 



Petrolle Kirlenmiş Yaban Hayatına 

Müdahale? 

Müdahale: 

• Petrolün hayvanlara ulaşmasını 
önlemek 

• Hayvanların petrole 
bulaşmasını önlemek 
– Petrole bulaşmamış olanları 

yakalayın 

– Korkutup kaçırın 

• Petrole bulanmış hayvanlara 
yardımcı olun 
– Kurtarın ve rehabilite etmeye 

çalışın 

– Rehabilite etme imkanı yoksa 
ötanazi yapın 

 



Yaban hayatını kurtarmanın amaçları 

• Genel petrol döküntüsü müdahalesinin bir 
parçası 

– Yetkililer tarafından yönetilir 
• karar verme 

– Planlama, koordinasyon 

– Kaynaklar (finansman sağlama!) 

 

• Müdahale ekibinin sağlık ve güvenliği 
– Güvenli bir çalışma ortamı 

– Hijyenik, güvenli çalışmalar 

– Pozitif, özenli bir tutum 

 

• Her zaman hayvanların refahı 
– Hayvanlar gereksiz yere acı çekmemeli 

– Profesyonel protokoller 
• Amaç = serbest bırakıldıktan sonra uzun 

süre hayatta kalma 

 

 



Yaban hayatını kurtarmanın amaçları 

• Genel petrol döküntüsü müdahalesinin bir 
parçası 

– Yetkililer tarafından yönetilir 
• karar verme 

– Planlama, koordinasyon 

– Kaynaklar (finansman sağlama!) 

 

• Müdahale ekibinin sağlık ve güvenliği 
– Güvenli bir çalışma ortamı 

– Hijyenik, güvenli çalışmalar 

– Pozitif, bilinçli bir tutum 

 

• Her zaman hayvanların refahı 
– Hayvanlar gereksiz yere acı çekmemeli 

– Profesyonel protokoller 
• Amaç = serbest bırakıldıktan sonra uzun 

süre hayatta kalma 

 

 

• Eylemden önce risk analizi ve güvenlik önlemleri 
• Eğitim ve talimatlar 
• Kendinize ve çalışma arkadaşlarınıza sahip çıkmak 

• Yalnızca tedavi edilebilecekse yakalayın 
• Profesyonel protokolleri kullanın 
• Deneyimli uzmanları dahil edin 

• Plansız faaliyetler yapılmamalı 
• Yetkililerin dahil olmasına özen gösterin 
• Alınan kararları benimseyin ve ona göre çalışın 

Nasıl başarılır? 



Müdahalenin ilk günleri 

• Değerlendirme yapın 
– Hayvanlar nerede karaya 

vurur? 

– Arama ve toplama 
ekipleri gönderebilir 
miyiz? 

• Sahiller - kolay 

• Kayalık kıyı - imkansız 

– Hayvanları nereye 
getiririz? 

 

 

Denizdeki 
petrol 

 
Hayvanlar nerede karaya vurur? 



Müdahalenin ilk günleri 

İlk günlerde düzenlenecekler: 

 

• Sahilde arama/toplama 

 

• Toplanan hayvanlar Güvenli Toplama 
Noktası’na aktarılır 

– Araba 

– Yeterli alana ve ısıtma sistemine sahip ufak 
binalar 

 

• Akşam: hepsi Geçici Tutma Merkezi’ne 
aktarılmıştır 

– Tüm hayvanlar bir çatı altında 

 

Kıyı şeridi (erişilebilir sahiller) 
 

Güvenli Toplama Noktaları 
 
 
 

Geçici Tutma Merkezi 
 

Yaban Hayatı Rehabilitasyon 
Merkezi 



Müdahalenin ilk günleri 

Coğrafi engeller 

• Birçok sahil 

– Birçok kişiye ihtiyaç var 

– Lojistik 

• Kısa/hızlı nakil güzergahları 

– Sürüş başına 2 saatten az 

 



Müdahalenin ilk günleri 

Koordinasyon ve yönetimi 

sağlayın 

• Görevleri/sorumlulukları 

tanımlayın 

• Komuta merkezi kurun ve 

yönetin 

• Yetkililerle bağlantıda olun 

 



Müdahalenin ilk günleri 

Uzmanlara ihtiyaç var: 

• Protokoller belirlidir 

– Eğitimin anlaşılması gerekir 

• Muhtemelen çok sayıda hayvan 

– Sistemlerin verimini koruyun 

– Kaynakların en iyi şekilde 
kullanılması 

• Başarıyı / başarısızlığı ilk 
aşamalarda tespit edin 

– İnsan refahı 

– Hayvan refahı 

 



Müdahalenin ilk günleri 

Uzmanlar ulaştığında 

• Yaban Hayatı Rehabilitasyon 
Merkezi oluşturmak ve 
yönetmek 
– Yıkama 

– Yıkama sonrası bakım 

– Serbest bırakma 

• Uzmanlara ihtiyaç var 
– Özel bilgiler 

– Özel beceriler 

– Deneyim 

 



Gönüllüler ne yapabilir? 

Birçok şey! 

 

İki farklı durum: 

 

1. Uzmanlar henüz ulaşmamış 

 

2. Deneyimli uzmanlar ulaşmış 

 

 



Gönüllüler ne yapabilir? 

1. Uzmanlar henüz ulaşmamış 

 
– Müdahalenin ilk günlerinin yönetimi 

• Yetkililerle çalışmak 

– Planlama, düzenleme, lojistik, koordinasyon 

– Gönüllüler kendilerini organize etmelidir 

• Arama ve Toplama ekiplerinin oluşturulması 

• Nakli 

• Tesisler kurmak 

– Güvenli Toplama Noktası 

– Geçici Tutma Merkezi  

– Uzmanları beklerken hayvanları hayatta 
tutun 

 



Gönüllüler ne yapabilir? 

2. Uzmanlar ulaşmıştır 

 

– Uzmanlar müdahalenin 

profesyonel kurulumunu ve 

yönetimini yönlendirecekler 

– Gönüllüler çalışma alanında 

eğitilebilir 



Gönüllüler ne yapabilir? 

Yeteneklerinizi/ilgi 
alanlarınızı/uzmanlıklarınızı bulun 

• Hayvanlarla çalışma 
– Dışarıda (izleme, yakalama, nakil) 

– İçeride (ilgilenme, besleme, veterinerlik) 

• İdari 
– Belgelendirme 

• Uygulamaya dönük 
– Bina (ahşap, su, elektrik) 

• Düzenleme 
– Liderlik 

– Planlama, koordinasyon 

– Lojistik 



Süreç 

• Bilgi ve bazı becerilerin sağlanması 

• Rehber, PowerPoint sunumları, Poster, talimat aracılığıyla 

• Gönüllülerin, müdahalenin ilk günlerini yönetmesine olanak 

sağlamak 

• (ve/veya uzmanların talimatları doğrultusunda çalışmalarına) 
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POSOW yönetiminde üretilmiş tüm malzemeler ücretsizdir. Bu PowerPoint sunusunun hiçbir kısmı ticaret amacıyla ya da 
başka bir şekilde ödünç verilemez, satılamaz, kiralanamaz ya da ticari amaçlarla dağıtımı yapılamaz. Bu sunuda bulunan 
bilgilerin tümümün amacı Akdeniz’de gemilerden yayılan kirliliğe hazırlıklı olma ve müdahale alanında bilgilere ulaşmayı 
kolaylaştırmaktır. POSOW sunuları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Proje çerçevesinde üretilen malzemelerin değişikliği, 
incelenmesi ve güncellenmesine dair yetki ortaklarının da izniyle REMPEC tarafından verilecek ve proje çerçevesinde 
geliştirilen asıl belgeye başvurulacaktır. REMPEC ve ortakları, bu materyallerin hatasız olduğunu iddia etmemekte ve 
herhangi bir garanti vermemektedir; ayrıca bu sunuda yer alan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği veya yararlı olduğu 
konusunda yasal bir sorumluluk üstlenmemektedir. REMPEC ve ortakları, POSOW projesinin PowerPoint sunusunda yer 
alan materyallerin kullanımından doğacak herhangi bir dolaylı, dolaysız ya da bağıntılı zarar konusunda sorumluluk ya da 
yükümlülük kabul etmemektedir.  
 
Yasal bilgiler  
REMPEC: Akdeniz Bölgesel Deniz Kirliliği Acil Müdahale Merkezi  
REMPEC  
Maritime House, Lascaris Wharf  
Valletta, VLT 1921, Malta  
Tel: +356 21 337 296/7/8  
Fax: +356 21 339 951  
E-posta: rempec@rempec.org 
Editör: F. HEBERT  

Sorumluluk Reddi 

POSOW, Sivil Koruma Mali Aracı kapsamında AB tarafından finanse edilen, ISPRA, Cedre, Sea Alarm ve CPMR işbirliği ile 
geliştirilen ve Barselona Sözleşmesinin bölgesel merkezi olan REMPEC tarafından koordine edilen bir projedir. 

POSOW 
Petrol Kaynaklı Kıyı Şeridi Kirliliğinin 

Temizlenmesi için Hazırlık ve  

Petrolle Kirlenmiş Yaban Hayatına Müdahale  


