TROL BALIKÇILIĞINDA RİSK ÖNLEME VE
GÜVENLİK İÇİN BİLİŞİM VE İLETİŞİM
TEKNOLOJİSİ TEMELLİ EĞİTİM ARACI
(DVD: GÜVENLİ BALIKÇILIK)
2014‐1‐ES01‐KA202‐004404

Haber Bülteni No.6

Başvuru Sahibi

Partnerler:

Finans sağlayan kurum

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın, proje konsorsiyumu sorumluluğundadır. Komisyon burada
yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.

GÜVENLİ BALIKÇILIK projesi Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı kapsamında ‘Stratejik
Ortaklıklar’ eylemi tarafından hibelendirilmiştir.
Proje iş birliği, mesleki risklerin önlenmesinde ve sektörde mesleki eğitimde engin tecrübeye sahip 5
Avrupa ülkesinden 6 ortakla gerçekleştirilmektedir.







ARVI (Mesleki örgüt): İspanya
SGS TECNOS (Çok uluslu kurum): İspanya
INFORCOOP (Eğitim merkezi): İtalya
IMP (Sektörde özel bir kurum): Fransa
RTEU (Üniversite): Türkiye
EUROPECHE (Avrupa derneği): Belçika

Trol balıkçılığı faaliyetleriyle ilgili mesleki risklere uygun yönetimin öğrenilmesi ve nitelikleri açısından
trol balıkçılığı sektöründe tanımlanan ihtiyaçlara göre ‘GÜVENLİ BALIKÇILIK’ teklifinin amaçları şu
şekildedir:


Mesleki risklerin önlenmesine karşılık düşen çapraz becerilerin trol balıkçılığı sektörüne
danışmanlık yapılması: ‘Trol balıkçılığı sektöründe mesleki risklerin önlenmesine ilişkin
Avrupa standartlarında bir program oluşturulması’



Bilişim ve İletişim Teknolojisi kullanımı ile sektörde eğitimsel yenilikçi gelişmeleri teşvik
etmek: ‘DVD: GÜVENLİ BALIKÇILIK’

Bu projenin yürütülmesiyle ulaşılmak istenen sonuç trol balıkçılığı sektöründe mesleki risklerin
önlenmesinin yönetimi hususunda Avrupa düzeyine uyumlaştırılmış eğitim programı olup güvertede
bu eğitim gerçekleştirilmiştir.

DÖRDÜNCÜ ULUSÖTESİ PROJE TOPLANTISI RİZE’DE (TÜRKİYE)
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Geçtiğimiz 18-19 Nisan tarihinde proje
konsorsiyumu Rize’de (Türkiye) bulunan Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde
toplanarak projenin dördüncü ve son ulusötesi
toplantısını gerçekleştirmiştir.
Bugüne
değin
proje
kapsamında
gerçekleştirilenler bu toplantıda tartışılmış olup
projenin yönetim ve yaygınlaştırma süreci
hakkında
yapılan
faaliyetler
üzerinde

değerlendirme yapılmıştır.
Ortaklar bu toplantıda iki önemli temel
noktaya ulaşmışlardır. Bu noktalar haber
bülteninin ilerleyen bölümlerinde ele
alınacaktır.
Bu toplantıda bugüne kadar yapılan
faaliyetlerin değerlendirilmesi ve yaz
mevsimi boyunca gerçekleştirilecek pilot
uygulamalara ilişkin planlama fırsatı
yakalanmıştır.
Bu
uygulamalarda
uyumlaştırılmış program ve video sektör
çalışanlarına tanıtılacak ve eğitim içeriğinin
kalitesinin arttırılması için ilgili çalışanların
değerlendirmeleri
veriler
halinde
toplanacaktır. Daha sonra yaygınlaştırma
bağlamında Brüksel’de Avrupa düzeyinde
yaygınlaştıormayı takiben ulusal düzeyde
bilgi günü gerçekleştirilecektir.
Konsorsiyum
üyeleri trol
balıkçılık
sistemine sahip Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi araştırma gemisi olan
Karadeniz Araştırma Gemisinde ilk elden
troll balıkçılığına ilişkin riskleri ve önleyici
tedbirleri öğrenme şansı elde etmiştir.

TROL BALIKÇILIĞI SEKTÖRÜNDE MESLEKİ RİSKLERİN ÖNLENMESİNİN
YÖNETİMİ HUSUSUNDA AVRUPA DÜZEYİNE UYUMLAŞTIRILMIŞ
PROGRAMIN PROTOTİPİ TAMAMLANDI
SGS, önerilen önleyici tedbirler ve ortakların birlikte çok fazla sayıda tanımladığı mesleki riskleri
içeren trol balıkçılığı sektöründe mesleki risklerin önlenmesinin yönetimi hususunda Avrupa
düzeyine uyumlaştırılmış programı tanıtmıştır. Toplamda 223 tehlike tanımlandı ve 756 önleyici
tedbir önerilmiştir. Ayrıca bu tehlike ve tedbirler toplamda 7 ana faaliyet alanı ve 9 ayrı çalışma
alanını kapsamaktadır. Program nihai halini almadan önce ortaklar tarafından değerlendirmeler ve bir
takım değişiklikler yapılmıştır.

TROL BALIKÇILIĞINDA MESLEKİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KAPSAMINDA
GÖRSEL-İŞİTSEL EĞİTİM TAMAMLANDI
ARVI, trol balıkçılığında mesleki sağlık ve
güvenliğine
ilişkin
görsel-işitsel
eğitiminin
sunumunu gerçekleştirmiştir. Toplamda 55 dakika
süren videoda trol balıkçılığında mesleki tehlike ve
önleyii tedbirler ele alınmıştır ve bu noktalar
fotoğraflar, metin kutuları ve İngilizce dilinde
açıklanmıştır. Ortaklar, izlenimlerini paylaşmış ve
muhtemel değişiklikler için katkılarını sunmuşlardır.
Daha sonra her katılımcı kurumun kendi dillerinde
(İtalyanca,
İspanyolca,
Fransızca,
Türkçe)
seslendirme yapılarak video tamamlanmıştır.
Bu video için ortaklar öncelikle konuşma metnini
hazırladılar ve daha sonra kendi dillerine tercüme
ettiler. Özel bir görsel-işitsel alandaki bir şirketle
birlikte çalışarak videoyu oluşturdular. Video hazır
hale getirildikten sonra ortaklar pilot uygulamalar
yaparak sektör çalışanlarıyla bu videoyu
paylaşacaklardır.

SONRAKİ AŞAMALAR

•
•

Ortaklar pilot uygulamalar yapacaklardır.
Bir takım düzenleyici tedbirler test
aşamasından sonra videoya uygulanacaktır.

•

Videonun nihai hali tamamlandığında
Videodan görüntüler
ortaklar
kendi
ülkelerinde
ulusal
yaygınlaştırma faaliyetleri düzenleyeceklerdir.
Proje internet sayfasında videonun her dildeki versiyonu yayınlacaktır. Ayrıca fiziksel
ortamda 150 adet harici belleğe yüklenerek ilgili kullanıcılara bu bellekler ulaştırılacaktır.
12 Temmuz’da Avrupa yaygınlaştırması kapsamında Brüksel’de Avrupa Parlamentosunda bir
etkinlik düzenlenecektir. Ortaklar böylece proje kapsamında son toplantıyı da birlikte
kutlamış olacaklardır.

•
•

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

