
PETROLLE KİRLENMİŞ KIYI 
ŞERİDİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ADIM ADIM DEĞERLENDİRME

  Formu doldurmaya başlamadan önce, küçük bölümler için bölü-
mün genel bir perspektifini edinin

  geniş bir bölüm için ise bölümde ilerlerken formu doldurmaya 
başlayın

Ayrıntılı incelemelere başlayın ve değerlendirme formunu 
tamamlayın

Tüm bölümün ya da belirli bölgelerin bir krokisini çizin

Hiçbir bilgiyi atlamadığınızı kontrol edin

  Saha adı ve bölüm numarasıyla birlikte not defterinizin fotoğrafını çekin 
  Kıyı şeridinin kilit özelliklerini de içeren bir genel görünüm çıkarmayı 

unutmayın
  Resmin büyüklüğü yeterli değil ise belirli bir ölçekte yakın çekimler yapın
  Krokinizin bakış açısının konumunu belirtin

   Kıyı ve petrol görünümlerini belgelemek için fotoğraflar çekin
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Sahaya 
çıkmadan önce

Rehberi okuyun ve şunların birer kopyasını çıkarın:
   ihtiyacınız olan destekleyici belgelendirmeler
   “değerlendirme formu” (birden fazla)

Komuta merkeziyle birlikte bir anket hazırlayın:
  harita ve/veya Google views kopyaları edinin 
  varsa, kıyı şeridi bölümü tanımlama referansı isteyin
  Yoksa hazırlayın: 

• kıyı şeridini homojen bölümlere ayırın
• çalışma programını ve sahalara girişleri kontrol edin
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3 Herhangi bir ekipmanı unutup unutmadığınızı kontrol edin:
  GPS, kamera, not defteri, kalem, telefon/akıllı telefon, kürek
  eğer kıyı yoğun bir şekilde petrole bulanmışsa uygun giysiler, 

çizmeler, koruyucu kıyafetler
  yiyecek ve içecek

        Yakın görünüm                  Close-up with scale

      Site identification            Genel görünüm                      

LEGEND

Segment: WB - 03
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Pit number: sub-surface oil pit
Pit n°

Photo/video location, direction and number

(use the camera’s image numbers)

Video n°

= Oiled zone

Photo n°

Zone ID

Değerlendirme formu

Kroki örneği

POSOW, Sivil Koruma Mali Aracı kapsamında AB tarafından finanse edilen, ISPRA, Cedre, Sea Alarm ve CPMR işbirliği 
ile geliştirilen ve Barcelona Sözleşmesi’nin bölgesel merkezi olan REMPEC tarafından koordine edilen bir projedir.
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Petrolle kirlenme durumunun 

kabul edilebilir düzeydeki 

tahmini oranına ulaşmak için: 

• birinci adım: bir veya daha 

fazla homojen olarak petrolle 

ya da petrol kalıntılarıyla 

kirlenmiş temsili bir ya da 

daha fazla bölge seçin.

• ikinci adım:  bir metreka-

relik (ya da daha fazla) bir 

alan çizin ve bu kare alan 

içerisinde aralıksız biçimde 

petrolle kirlenmiş bir alan 

yaratmak için tüm petrolü 

topladığınızı düşünün.

• üçüncü adım: alttaki görsel 

araçları kullanarak kaplı alanın 

yüzde oranını tahmin edin.
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Kum 60 µm - 2 mm arası

İri çakıl 6-25 cm arası

2-6 cm Çakıl

2 mm - 2 cm Granül

İri taş parçaları > 25 cm

Çamur (gözle görülemeye-cek taneler) < 60 µm

6 m
m

6.4 cm

25 cm

Sahadayken

25 x 5 cm


