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Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın, proje konsorsiyumu sorumluluğundadır. Komisyon burada
yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.
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“Trol balıkçılığı sektöründe mesleki tehlikelerin kontrolü için Avrupa düzeyinde Standartlaştırılmış bir program” GÜVENLİ
BALIKÇILIK Projesinin Yaygınlaştırma Planı çerçevesinde projede gerçekleştirilen son aktiviteler hakkında size
bilgilendireceğiz:
Projeye katılan her ülke (İspanya, İtalya, Fransa, Turkiye, Belçika) yerelde troll süreçlerindeki geliştirilen görevleri tanımladı
ve bir ürün ortaya koymaktadır: “TROL BALIKÇILIĞI SEKTÖRÜNDE ÖZEL KORUYUCU KONULARLA İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMI.
Bu programda 2 temel araç bulunmaktadır: İlki, tüm ülkelerin filosu ve koruyucu önlemlerindeki ortak riskleri içeren
görselişitsel araç; diğeri ise gerçekleştirilen tüm görevlerin tanımlanması, barındırdığı riskler, koruyucu önlemler ve ülkeler
arasındaki temel farklılıkları içeren Çevrimiçi Eğitim Programı aracıdır.
İki araç da mürettebata: süvariye, kaptana, kaptan köşkü personeli, gemiciler, ustabaşı, makine operatörü, aşçı ve diğer
görevlilere odaklanmaktadır. Bu görselişitsel katalogun temel amacı troll balıkçılığında gerçekleştirilen tüm görevlerdeki
genel ve özel riskler konusunda eğitim sunmaktadır. Aynı zamanda, çalışma alanı olarak gemi üzerindeki mevcut riskleri en
iyi şekilde ortaya koymak ve koruyucu önlemler hakkında mürettebata bilgi vermektir.
DVD görüntülerini oluşturma süreci Ocak 2017 boyunca gerçekleştirilecektir. Videoyu oluşturan şirket personeli
PESCABERBES TRES adlı balıkçı teknesine binerek video çekimleri yapacaktır. Tekne, limana ulaşana dek tüm süreçte ihtiyaç
duyulan görüntüleri kaydecektir. Buna ek olarak DVD’nin son haline konsorsiyumun diğer üyelerince çekilen görüntüler de
eklenecektir.

Videonun senaryosu trol balıkçılığı sektöründe mesleki risklerin kontrolü için standart Avrupa eğitim
programı esas alınarak gerçekleştirilecek ve amaçları arasında işçileri günlük aktivitelerini gerçekleştirirken
maruz kalabilecekleri mesleki tehlikeler; ayrıca olayları ve kazaları önlemek, uygun koruyucu önlemler
konusunda eğitmek ve bilgilendirmektir.
Görsel işitsel katalog İngilizce dilinde bitirildiğinde ayrıca konsorsiyumda yer alan ortakların dilinde de
oluşturulacaktır: Fransızca, Türkçe, İngilizce.
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GÜVENLİ BALIKÇILIK, Avrupa Komisyonu Erasmus+ Programı mesleki eğitim alanında “Stratejik Ortaklıklar”
eylemi tarafından hibelendirilen bir projedir.
Proje, bu sektördeki mesleki eğitim ve mesleki risklerin önlenmesine yönelik tecrübesi olan 5 Avrupa ülkesinden
6 ortaktan oluşmaktadır:


ARVI (profesyonel birlik): İspanya



SGS TECNOS (çokuluslu şirket): İspanya



INFORCOOP (eğitim merkezi): İtalya



IMP (sektörde özel bir kuruluş): Fransa



RTEU (Üniversite): Türkiye



EUROPECHE (STK): Belçika

“GÜVENLİ BALIKÇILIK” şu hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır:


Trol balıkçılığı sektörüne mesleki tehlikelerin önlenmesine yönelik çapraz becerilerin
önerilmesi (Trol balıkçılığı sektöründe mesleki tehlikelerin kontrolü için Avrupa Standart
Programı)



BDT kullanımı yoluyla yenilikçi eğitim içeriğinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi (DVD:
GÜVENLİ BALIKÇILIK)

Bu projenin gerçekleştirilmesiyle ulaşılmak istenen sonuç Avrupa düzeyinde standartlaştırılmış bir eğitim
programı olup troll sektöründe mesleki riskleri önleme konusunda görselişitsel desteği içermektedir. Gemi
üzerinde gerçekleştirilen işlerin her bir aşaması içerikte yer almaktadır.
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“PESCABERBES TRES” GEMİSİ

PESCABERBES TRES GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ
Kayıt

VI‐5

Folyo

2‐00

Liste

3

Durumu

SON BOŞALTMA

Tarih durumu

10/11/2000
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Hizmete Giriş Tarihi

01/06/2000

Limanı

VIGO

Sayım Şekli

Artalan Bölgede Trol CIEM VB, VI,VII y VIIIabde.

Tonaj GT

321

Tonaj TRB

170,2

Toplam uzunluk

35 M.

Genişlik PP

29,5 M.

Güç

976 CV.

Koruyucu madde

ÇELİK

Daha fazla bilgi için: www.safefishing.eu

Bu proje ile ilgili daha fazla bilgi almak istemiyorsanız bize e‐posta gönderebilirsiniz: coapre@arvi.org
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