
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 

 

Temizlemenin genel ilkeleri 

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 
Petrolle Kirlenmiş Kıyı Şeridinin Temizlenmesi   

ve Petrolle Kirlenmiş Yaban Hayatına 

müdahaleye yönelik hazırlıklı olma 



Genel Bakış 



Çalışma sahasının ve kirliliğin değerlendirmesi 

• Yüksek öncelikli çalışma sahalarını tanımlayın  

• Müdahale çalışmalarını eşit şekilde dağıtın 

• Gelecekteki çalışma sahalarını akıllıca düzenleyin 

• Uygun müdahale tekniklerini ve araçlarını kullanın 

 

Rehbere başvurun 



Örneğin... 

Çalışma 

Sahası A 

Çalışma 

Sahası D 

Çalışma 

Sahası E 

Çalışma 

Sahası C 
Çalışma 

Sahası B 

Yüksek Düzeyde 

Petrol Döküntüsü 
Orta Düzeyde Petrol 

Döküntüsü 

Kumsal 



• Kirlenmenin özellikleri 
• Petrolün cinsi  

• Petrol miktarı / Çökeltinin türü 

• Kirliliğin boyutu 

• Çalışma sahalarının özellikleri 
• Ulaşılabilirlik 

• Petrole maruz kalma durumları 

• Katmanların yapısı 

• Kalıntıların varlığı 

• Sahaların kullanım alanı ve  

    hassasiyetleri 

 
 

Temizleme tekniklerinin seçimi 
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Fotoğraf A 

Fotoğraf B 



İşlemlerin Tanımı 

• Temizleme işlemlerini kim yürütecek? 

• Ne gibi ekipmanlara ihtiyaç duyulacak? 

• Çalışma Sahaları ne şekilde düzenlenecek? 

• Hangi düzeyde bir “temizliğe” ulaşılacak? 

• Bu “temizlik” nasıl kontrol edilecek? 

 Ekonomik ve ekolojik hassasiyet, mevsim, yerel özgüllük ve sahile 

vurmuş petrolün miktarı gibi nedenlerle, temizlik çalışmaları sırasında 

bazı bölgelere öncelik verilebilir!  

  

 



Araç/ekipman hareketliliği 

• Ekipmanların (özellikli ya da değil) tedarik edilebileceği yerler: 

• Ulusal ya da yerel stoklar (örneğin; limanlar) 

• Bir endüstriye ait stoklar (örneğin; rafineri) 

• Belediyeler 

• Ordu 

• Özel şirketler 

• İmalatçı ve tedarikçiler 

 

Fotoğraf C 
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Fotoğraf D 



Araç/ekipman hareketliliği 

Bazı teknikler  özel temizleme şirketleri tarafından uygulanmalıdır!  

 

• Katılan personellerin gelebileceği yerler: 
• İdari kuruluşlar   

• İtfaiye teşkilatı  

• Belediyeler 

• Ordu 

• STK’lar 

• Özel yükleniciler (örneğin; özel temizleme şirketleri) 

• Gönüllüler 
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Fotoğraf E 



Çalışma sahalarının düzenlenmesi ve 

hazırlığı 

Çalışma 

Sahası A 

Çalışma 

Sahası D 

• Çalışma sahalarına giden güzergahların ve girişlerin çizilmesi 

• Halkın erişimini kısıtlayın 

Çalışma 

Sahası C Çalışma 

Sahası E 

Sadece operatörler 

için erişim yetkisi 

tanınmıştır 

Çalışma sahalarına giden 

güzergahlar 
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Çalışma 

Sahası B 



Çalışma sahalarının düzenlenmesi ve hazırlığı 

Çalışma 

Sahası C 

• Farklı bölgelerin hazırlanması ve yol levhaları  

 - kirlenmiş alan 

 - atık depolama alanı 

 - arıtma alanı 

 - dinlenme alanı 

 - araç gereçler için depolama alanı  

 ve ekipmanlar 

• Gereken yerlerde araziyi koruyun 

Çalışma 

Sahası 

A 

Çalışma 

Sahası 

D 

Çalışma 

Sahası 

C 
Çalışma 

Sahası 

E 
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Çalışma 

Sahası 

B 



Temizleme Çalışmaları 

• İki Aşama: 

– İlk temizleme 

• Petrol birikintilerinin ve büyük ölçüde kirlenmiş 

çeşitli materyallerin temizliğine öncelik vermek için 

   

 

– Son Temizleme 

• Sahaları önceki kullanım amaçlarına döndürmek 

için 

• Petrolden etkilenmiş çevrenin olağan ekolojik 

işleyişine olanak vermek için  

 

 

 

İnsan güvenliği öncelikli olmalıdır! 
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Fotoğraf F 
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Fotoğraf G 



İlk temizleme için örnek temizleme 

teknikleri karar matrisi 



Saha teftişi 

• çalışmalarının sonlandığını bildirmek için kontrol 

edilmesi gerekenler: 

– istenen temizlik düzeyine ulaşılması 

– saha sağlık açısından güvenli bir halde 

– çevresel tavsiyelerle uyum sağlandı. 

 

 
Temizleme 

Çalışmaları 

Saha teftişi 

tatmin edici  / tatmin edici değil 

Kapanış 
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Fotoğraf J 

Fotoğraf H 

Fotoğraf I 



• Saha teftişi tatmin edici olduğunda: 

– ekipman ve araç-gereç hareketliliği durdurulmalıdır 

– tüm atıklar birincil depodan çıkarılmalıdır 

– eğer gerekirse saha yeniden inşa edilmeli 

– çalışmalar tehlikeli bir duruma sebep olduğunda sahalar 

korunmalıdır   

 

Kapanış 

Eğer denizde ya da yakındaki 

sahalarda hala petrol varsa düzenli 

teftişler düzenleyin. 

Fotoğraf K 
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İşlemin Sona Erdirilmesi 

• Ekipmanlar: 

– temizlenmeli 

– onarılmalı 

– yeniden paketlenmeli 

tekrar orijinal stok sahalarına geri gönderilmeli  

 

 

Fotoğraf L 
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İşlem sona erdikten 

sonra gönüllülere 

sertifika verilmelidir. 



Final Raporu 

• Final raporu sahil sorumlusu tarafından yazılmalıdır 

• Rapor şunları içermelidir: 

– tüm günlük çalışma sahası formları 

– katılan personellerin listesi ve kökeni 

– varsa, kaza raporları 

– saha teftişi raporu.  

• Raporun kullanım amaçları: 

– tazminat talep etmek için gerekli belgelerin hazırlanması için 

– geri bildirim için 

– yasal işlemler durumunda. 

  

 

 


