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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.

GÜVENLİ BALIKÇILIK projesi Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı kapsamında ‘Stratejik
Ortaklıklar’ eylemi tarafından hibelendirilmiştir.
Projedeki iş birliği, mesleki risklerin önlenmesinde ve sektördeki 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 beceriler ile trol balıkçılığı sektörüne
danışmanlık yapılmak: ‘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 bu eğitim
güvertede gerçekleştirilmiştir.

ORTAKLAR VİDEONUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN PİLOT UYGULAMALAR
GERÇEKLEŞTİRDİ
Trol avcılığında iş sağlığı ve güvenliği konulu video görsel-işitsel eğitim ilk olarak Nisan ayında Rize'de
yapılan toplantıda ortaklara sunuldu. Videonun geliştirilmesinden sorumlu olan ARVI, ortakların
geribildirimini almış ve iyileştirmeleri gerçekleştirmiştir.
Bu ilk geri bildirim sonrasında, hedef kitlemiz olan
balıkçılar ve balıkçılık sektörünün profesyonelleri
ile birlikte videoyu test etme zamanı geldi. Her
ortak ülkesindeki hedef kitle ile videonun pilot bir
sunumunu gerçekleştirdi. Profesyoneller, görselişitsel aracı izledikten sonra görüşlerini bildirir bir
anket doldurdu. Bu anketler derlendi ve videoyu
bundan fayda sağlayanlara daha cazip hale
getirmek için bazı iyileştirmeler önerildi.

Europêche üyesi kuruluş tarafından gerçekleştirilen pilot test

VİDEO, PROJENİN YENİ İNTERNET SAYFASINDA TÜM DİLLERDE
YAYINDA www.safefishing.eu
Pilot testlerden edinilen geri bildirim sonrasında ortaklar, videonun ortaklığın tüm dillerine (İspanyolca,
Türkçe, Fransızca ve İtalyanca) tercümesini gerçekleştirildi.
Video şu anda www.safefishing.eu isimli web sitesinde tüm dillerde hem izlenip hem de indirmeye
uygun bir şekilde yayındadır. Ayrıca, aynı adreste trol balıkçılığında gerçekleştirilen herhangi bir etkinlik
ile ilgili bir bölümü izlemek veya indirmek de mümkündür.
Web sitesinde ayrıca indirilebilecek
eğitim kılavuzları ve şimdiye kadar
yayınlanmış olan tüm bültenler
bulunmaktadır; bu ise proje ile
ilgilenen herkesin zaman içinde
materyalin nasıl geliştirildiğini
görebilme olanağı sağlamaktadır.

Websitesinin anasayfa görüntüsü

GÖRSEL İŞİTSEL KATALOG HER ORTAĞIN ÜLKESİNDE TANITILDI
Video hazır olduktan sonra, projenin yaygın etkisini en
üst düzeye çıkarmak için yaygınlaştırma aktiviteleri ile
birlikte harekete geçme zamanı geldi.
Her ortak, görsel-işitsel araç, eğitim programı ve web
sitesinin, bu araçtan yararlanacak paydaşlar ve sektör
profesyonellerince oluşan izleyici kitlelerinin önünde bir
sunum gerçekleştirdi.
Genel olarak, İspanya, İtalya, Fransa ve Türkiye'de
düzenlenen 4 etkinliğe toplamda 150'den fazla profesyonel katıldı. Ayrıca, bu etkinliklerden sonra,
proje hakkında bilgi veren ve ülkelerin konuda uzmanlaşmış önde gelen medya kuruluşlarına basın
bültenleri dağıtıldı.

NORMALLEŞTİRİLMİŞ
PROGRAM
PARLAMENTOSUNDA TANITILDI

BRÜKSEL’DE

AVRUPA

Projenin son aktivitesi, Avrupa düzeyinde Görsel-işitsel aracın tanıtımıydı. Etkinlik 12 Temmuz 2017'de
Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleşti.
Avrupa Parlamentosu üyesi ve Galicia (İspanya) doğumlu Sayın Millán Mon, etkinliğin açılış
konuşmasını gerçekleştirdi. Bundan sonra, Avrupa Parlamentosu'nun diğer üyeleri, Avrupa Komisyonu

yetkilileri ve balıkçılık endüstrisinin çıkarlarını temsil eden uluslararası ağların üyelerinden oluşan
80'den fazla kişiden oluşan bir kitleye video sundu.
Konuşmasının ardından, ARVI Başkanı Sayın Javier Touza, yürütücülüğünü yaptıkları projenin kısa bir
sunumunu yaptı. Bunu, balıkçılık sektöründe denizde güvenlik hakkında konuşan Avrupa Balıkçılık
Sosyal Diyalog Komitesi Başkanı Cor Blonk'un bir konuşması izledi. Projenin koordinatörü olan SGS
üyesi web sitesini hızlı bir şekilde sunarak tüm ortaklarına gayretlerinden dolayı teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Avrupa Parlamentosu'nda bir kokteyl resepsiyonu düzenlendi.

Konuşmaları dinleyen katılımcıların bir kısmı

Javier Touza projeyi tanıtırken

GÜVENLİ BALIKÇILIK PROJESİNDE SONA GELİNDİ
31 Ağustos günü SAFEFISHING projesi resmen tamamlanacaktır. 36 ay boyunca, 5 ülkeden ortaklar,
Avrupa denizlerinde trol avcılığını daha güvenli hale getirmek için faydalı önlemler alabilecek bir eğitim
programı ve görsel-işitsel bir araç sunmak için birlikte çalışıyorlardı. Konsorsiyumumuz denizler, iş
güvenliği, eğitim, balık avcılığı, Avrupa politikaları vs. gibi farklı alanlarda becerileri bir araya getiren
birliktir.
Ortaklar, bu projeyi gerçekleştirme fırsatını sunduğu için Avrupa Komisyonu'ndaki Eğitim, Görsel-İşitsel
ve Kültür Yürütme Ajansı'na (EACEA) teşekkürlerini sunar. Pilot testlere ve yaygınlaştırma
organizasyonlarına katılan, bu araç hakkında bize geribildirim veren sektördeki tüm profesyonellere
şükranlarımızı sunarız.
Bu alanda tekrar birlikte çalışma imkânı bulabilmeyi ümit ediyoruz, ancak özellikle bu TROL
BALIKÇILIĞINDA RİSKİ ÖNLEME VE GÜVENLİK İÇİN BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ TEMELLİ EĞİTİM
ARACI nın, denizde yapılan işleri biraz daha güvenli hale getirmesi umuduyla…
SAFEFISHING ortakları

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

