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Petrole bulanmış hayvanların nakli 
• Hayvan naklinin rolü 

• Plan ve hazırlık 

• Yolda güvenlik 

• Kirlenmiş sahilde 

– Arama ve toplama çalışmalarına 

destek olmak 

• Hayvanlarla araç kullanımı 

 
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 

Alan 

Tesisler 

Arama ve 
toplama  

Canlı hayvanlar 

Ölü hayvanlar 

Hayvan 
Nakil 

Tesisler kurmak 

Hayvanların 
durumunu stabile 

etmek 

Kontrol odası 
Komuta merkezi 

Sağlık ve 
Güvenlik 

Aciliyetine göre 
sıralama 
Yıkama 

Rehabilitasyon 
Serbest 
bırakma 

Dahil değil 



Hayvan naklinin rolü 

1. Sahilde 

– 4x4 arazi aracı arama ve toplama ekiplerine yardımcı olur 

– Petrole bulanmış bölgelerde araç sürmek (sıcak bölge) 

– Sahilden ayrılmadan önce temizlenme 

 

2. Sahilden yakındaki bir merkeze (Sahile Yakın Tutma Merkezi) 

– Kısa yolculuklar  

– Günde birkaç defa 

– Bir seferde birkaç hayvan 

– 4x4 arazi aracı ya da pikap 

 

3. Ana merkezler arasında (Sahile Yakın Tutma Merkezi, Geçici Tutma 

Merkezi, Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi) 

– Uzun yolculuk 

– Günde bir kez (akşam) 

– Bir seferde birçok hayvan 

– Kamyonet ya da kamyon 

 

(İnsanların ulaşımı) 

– Arama-toplama ekiplerinin ulaşımı sağlanmalıdır 

– Hayvanlarla birlikte ya da ayrı olarak 

 

 

4X4 arazi aracı 
Sahilde 

Kamyonet 
Küçük nakil aracı 

Kamyon 
Büyük nakil aracı 

Kıyı şeridi (erişilebilir sahiller) 
 

Güvenli Toplama Noktaları 
 
 
 

Geçici Tutma Merkezi 
 

Yaban Hayatı Rehabilitasyon 

Sıcak alan Arıtma Soğuk alan 



Yolculuğun planlanması ve hazırlık 

• Yolculuğunuzu komuta merkeziyle birlikte 

planlayınız 

– Program hakkında görüşün ve karar verin 

– Kararlaştırılan programa uygun olarak 

çalışın 

– Komuta merkezini değişiklikler konusunda 

bilgilendirin 



Plan ve hazırlık - kontrol listesi 
• Uygun araç 

– Yeterli alan, yeterli yakıt ve iyi 
bakım 

• Komuta merkezi telefon 
numarası 

• Cep telefonu/Mobil telefon 
(şarj edilmiş!) 

• Harita ya da GPS ve haritalar 

• Gelgit süresi 

• Ehliyet 

• Resmi bir kimlik 

• Uygun KKD 
– Sıcak bölgede 

Tim Thomas 



Plan ve hazırlık - uzun yolculuklar 

Eğer hayvanları 2 
saatten uzun sürecek bir 
yolculukla taşıyorsanız 
(sahilden bir merkeze) 

 

• Yeterli rehidrasyon 
sıvısı, ekipman ve 
eğitimli personel alın 

– “Stabilizasyon” 
bölümüne bakın 

 

 



Kirliliğin yayılmasını önleyin 

• Yapılmayacaklar: 

– Kaçınılabiliyorsanız 

aracınızı petrolün üzerinde 

sürmeyin 

• Bu, petrolün kum altına 

gömülmesine neden olur 

– Aracı temizlemeden 

petrolle kirlenmiş sahilden 

ayrılın 

Kirlenmiş sahilde 



Kirlenmiş sahilde 

• Araç için yer ayarlayın 

– Hayvanlar ve insanlar? 

– Sadece hayvanlar? 

– Kutuları yığmayın! 

• Tüm verilerin toplanmış 

olduğundan emin olun 

– Kutudaki türler ve hayvan sayısı 

– Tarih ve saat 

– Bulunduğu bölge 

– Bulan kişinin bilgileri 



Kirlenmiş sahilde 

• Kirlenmiş sahilden 

ayrılmadan önce: 

– Herhangi bir arıtma 

istasyonuna uğrayın 



Hayvanlarla araç kullanımı 

• Sürücünün yanında hayvanlar olmamalıdır 

– Temiz hava 

– Dikkat dağıtıcı unsurlar olmamalı 

• Havalandırma 

– Petrol gazı dışarı çıkmalı 

– Temiz hava içeri girmeli 

• Sıcaklık 

– Ne çok sıcak ne çok soğuk 

• Kutular sabit bir tavan altında olmalı 

– Açık kasalı kamyon kullanılamaz! 

• Bir sıra (fazla doldurmayın) 

– Kutularda hava delikleri 

– Kutular arasında boşluk 

– İstifleme yapmayın! 

– İyice kapatılmış (kaçacak yer olmamalı) 

 

 



Hayvanlarla araç kullanımı 

Uzun yolculuklar (2 saatten 

fazla) 

• Hareket etmeden önce 

rehidrasyon sıvıları 

temin edin 

– “Stabilizasyon” 

bölümüne bakın 



Hayvanlarla araç kullanımı 
Ayrılmadan önce: 2 kez telefonla arama 
yapılmalı 

 

• Teslim edeceğiniz yeri şu konularda 
bilgilendirin: 
– Hayvan sayısı 

– Kutularda bulunan türler 

– Tahmin varış zamanı 

 

• Kontrol odasına yapılacak 
bilgilendirme: 
– Hayvan sayısı 

– Planlanmış varış noktası - Geçici 
Tutma Merkezi ya da Yaban Hayatı 
Rehabilitasyon Merkezi  

 

 



Hayvanlarla araç kullanımı 

• Direkt merkeze gidin: 

gecikmeyin ya da başka 

yerlere uğramayın 

• Dikkatli bir şekilde 

sürün: 

– kutular devrilmesin ya 

da kaymasın  

– hayvanların strese 

girmesine neden 

olmayın 



Çok teşekkür ederiz!  
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POSOW yönetiminde üretilmiş tüm materyaller 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.  
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