
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 

 

Çalışma Sahasının Düzenlenmesi 

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 

• Görev ve 

sorumluluklar 

• Özel Alanlar 

• Sağlık ve Güvenlik 

• Günlük yönetim 

 

 

 

 

 

 

 



Çalışma Sahasındaki Görev ve 

Sorumluluklar 

• Sahil sorumlusu: çalışma sahasının 

yönetiminden sorumludur 

• Ekipman amiri: ekipmanların kullanımından, 

kontrolünden ve tamirinden sorumludur 

• Güvenlik görevlisi: çalışma sahasındaki sağlık 

ve güvenlikten ve gerektiğinde sağlık 

kuruluşlarına nakilden sorumludur 

 



Çalışma Sahası Kurulumu 

 

 
Sıvı atık 

transferi 

Sıvı atık 

depolama alanı 

Araçlar ve 

ekipman 

Dinlenme 

alanı 

Katı atık 

transferi 

Katı atık 

depolama 

alanı 

Çıkış 

Giriş Arıtma alanı 

Temizleme 

Çalışmaları 



Kirlenmiş Alan 

• Temizleme çalışmalarının 

gerçekleşeceği alanlar 

• Sınırlı erişim 

• Tüm operatörler KKD 

giymeli 

• Petrole bulanmamış 

bölgelerin  korunması 

• Tüm atık maddelerin 

kurtarılması 

 



Dinlenme alanı 

• Soyunma odaları 

• Tuvaletler (/ ) 

• dinlenmek/içmek/yemek 

yemek için korunaklı yer 

• Sıcak / soğuk içecekler 

• Yiyecek imkanı 

• İlk yardım çantası 

• Yangın söndürücü 

• İletişim ekipmanları 

 

 



araç gereç ve makineler için depolama alanı 

• Çalışma sahasına yakın düz bir 

alan 

• Kabinler, kulübeler,... 

• Mümkün olduğunda kilitli 

• Bakım araç-gereçleri 

• Temizlik ekipmanları 

• Günlük kontrol 

• Yakıt, su, yağlar ve diğer sıvılar 

 



Birincil atık depolama alanı (1) 

• Nakil/tedaviden öncesi  

    için tutma alanı 

• Kısa dönem 

• Atıkları sınıflandırın! 

• Adapte edilmiş konteynerleri 

kullanın 

• Yağmurdan, güneşten vs 

koruyun 

• İşaret levhaları / girişi önleyin  



Birincil atık depolama alanı (2) 



Arıtma alanı (personel) 

• Çalışma sahasından her 

ayrılışlarında arınma 

• Bezlerle ve toksik olmayan 

maddelerle iyice temizleyin 

• Maksimum 50 bar/50°C 

sıcaklıkta yıkayın/durulayın 

• Atık maddeleri toplayın 

• Cildi yıkamak için yemeklik 

yağ ve sabun 

 

 



Arıtma alanı (ekipman) 

• İyice temizleyin  

• Maksimum 100 bar/ 80°C, 

uygun basınç ve sıcaklıkta 

yıkayın/durulayın 

• Gerekirse yıkama maddesi 

kullanın 

• Atık maddeleri toplayın 

 

 



Çalışma sahası hazırlıkları 

• Erişimi kısıtlayın/belirleyin 

• Trafiği yönlendirin 

• Zemini ve temiz bölgeleri 

koruyun 

• Çeşitli bölgelere işaret levhaları 

• Çalışmalardan sonra, 

başlangıç  durumuna getirin 

 

 



Sağlık ve Güvenlik (1) 

 

 

• Organizasyon 

– Komuta / uyarı zinciri 

– Acil durum prosedürleri 

– Bilgilendirmeler 

– Eşleştirme sistemi 

• Çalışma ortamı 

– İklim 

– Flora/Fauna 

– Çalışma sahası özellikleri 

– Gel-gitler 

 



Sağlık ve Güvenlik (2) 

• Sağlık 

– Çalışma pozisyonu 

– Dinlenme döngüsü 

– Yorgunluk ve stres 

– Hidrasyon 

• Ekipman ve ürünler 

– Uygun yakıt 

– Malzeme Güvenliği Veri 

Formu (MGVF)  

– Bakım 



Sağlık ve Güvenlik (3) 

• KKD 

– Petrolle teması önleyin 

– Burnunuzu koruyun 

– Düşmeleri önleyin 

– ... 

– En azından dokuma ürünü 

olmayan elbiseler, eldivenler,iş 

güvenlik ayakkabıları 

• Arıtma 

 



Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) 

 

 

• Çalışmalara, 

petrole, çalışma 

koşullarına, 

havaya uygun 



Günlük yönetim (1) 

• Günlük bilgilendirme 

• Güvenlik bilgilendirmesi 

• Görev ataması 

• KKD ve ekipmanların dağıtımı 

• Çalışma organizasyonu, 

operatörlerin dönüşümü, atık 

sınıflandırması 

 

 



Günlük yönetim (2) 

• Arıtma 

• Ekipman depolaması 

• Atık nakli 

• Bilgilendirme 

• Günlük çalışma sahası 

formu 

• Gönüllülerin yönetimi 

bölümündeki konulara 

bakınız 

 

 



Günlük çalışma sahası formu 

 

 

• Günlük olarak  

sahil 

sorumlusu 

tarafından 

doldurulacak 



Unutmayın... 

• Önce güvenlik 

• Roller, emir komuta zinciri 

• Çalışma sahasını düzenleyin 

• Temiz alanları koruyun 

• Çalışmaları düzenleyin 

• Yaptığınız her şeyin kaydını tutun 

 


