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Şekil 1 - Scardovarri'de (İtalya) av
a aracı ile el ile kabuklu
u su
ürünle
eri avcılığı.// Figure 1 – Sh
hellfishing on
n foot with thee

help off a vessel in SScardovari (Ita
aly).

Tablo 1- Mevcut projede elle alınacak el ile toplaama
dlarının bir özeti.// Ta
able 1- A resume off all
metod

identif
ified on foott shellfishing
ng on foot harvesting
ha
tyypes
that will
w be consid
idered by the
he present prroject.
Sub-ty
ype
On foo
ot at beach. San
ndy shores
On foo
ot at beach. Esttuaries
On foo
ot inside waterr till chest. Sand
dy shores
On foo
ot inside waterr till chest. Estua
uaries
On foo
ot at cliffs. Acce
ess by land
On foo
ot at cliffs. Acce
ess by boat
On foo
ot in tide poolss and rocky sha
allows

AND

ONGO
OING

Projen
nin nihai hedefi olan
n görsel ve
v işitsel araç
a
–
için
EkoFillm_KABUKLU
SU
Ü
ÜRÜNLERİ
AVCILIĞI
metod
dolojileri sü
ürdürmek vve standard
dize etmek üzere
ulusall kabuklu su
u ürünleri avvcılık faaliye
etlerini karakterize
eden başlıca özelllikler, özetleenmiştir. Pro
oje Ortaklarrı, bu iş
paketinin nihai yapısını tartış
ışmak ve ha
azırlamak üz
zere 10
n ikinci
ve 11 Mayıs 2017''de Cattolicaa'da (İtalya) düzenlenen
ulusötesi toplantııya katıldılarr.
UNE-E
EN-ISO 140
001: 2015'i referans olarak kullan
nılarak,
ulusall kabuklu su
s ürünleri avcılık faa
aliyetleri ile ilişkili
çevresel hususla
arın tanımlaanması ve değerlendirilmesi
için bir
b çalışma yapılmıştır. Bu çalışm
ma ile bahse
e konu
norm uygulamas
sı ve uyarlam
ması için ön
neriler yapıllmış ve
projen
nin web site
esinde yayım
mlanmak üze
ere kaydedillmiştir.
Son olarak,
o
belirlenen hasat türlerinin her
h biri için risk ve
etki ve
eritabanı olu
uşturulmuşttur (Tablo I).
İkinci ulusötesi toplantı sıraasında proje
e ekibi yerell hasat
metod
dolojilerini (Şekil 1) gözlemleme
e ve payd
daşlarla
ekono
omik önemini tartışma ffırsatı bulmu
uştur.

The main
m
feature
es that char
aracterize na
ational shelllfishing
activit
ities were summarized
s
d to resume
e and stand
dardize
the
metho
hodologies for projec
ect’s ultima
ate goal:
audio
ovisual tool - EcoFilm_SH
SHELLFISHIN
NG. Partnerss joined
in Ca
attolica (Italy
y) for the se
second trans
nsnational meeting
m
on th
he 10th and 11th of Mayy 2017 to dis
iscuss and prepare
p
the fin
inal structure
e of this taskk.
Using
g UNE-EN-IS
SO 14001:20
015 as a refe
erence, an exercise
ex
was made for the identi
tification an
nd evaluati
tion of

enviro
onmental aspects associated with national
na
shellfi
fishing activ
vities. With tthis exercise
se, suggestio
ons for
this norm
n
applica
ation and ad
daptation were
w
made and
an will
be dissseminated at
a project’s w
website. Fin
nally, a datab
base of
risks and
a impactss was produ
uced for eac
ch of the ide
entified
harve
esting types (resumed at Table I).
Durin
ng this seco
ond transnaational mee
eting the prroject’s
team had the opportunity
o
to observe
e local harv
vesting
metho
hodologies (figure1)
(
an
nd to discu
uss the eco
onomic
imporrtance of thi
his activity w
with stakehollders.

PRO
OJENİN BİR SO
ONRAKİ TOPLAN
NTISI
PROJ
JECT’S NE
EXT MEET
TING
Üçünc
cü ulusötes
si toplantı h
hazırlık aşa
amasındadır.. Proje
ortağıı Recep Tayyip Errdoğan Ün
niversitesi'niin ev
sahiplliğini yapac
cağı toplanttı 26 ve 27 Eylül tarihllerinde
Rize'd
de (Türkiye) gerçekleşeccektir.
Ortakların “EkoF
Film_KABUKLLU SU ÜRÜNLERİ AV
VCILIĞI
Görse
el-İşitsel Araç”
A
için
yönergeller oluştu
urmaya
başlay
yacakları bu
u toplantı een önemli toplantılarda
t
an biri
olacak
ktır.

Şekil 2 - Cattolica'd
daki (İtalya) ikinci ulusötesi toplantıd
da
proje ekibi.//
e
Figure
re 2 - Projectt’s team at the
e second

The third
th
transna
ational meeeting is alrea
ady in prepa
aration
and it will happe
en in Rize (T
Turkey) on the
t 26th an
nd 27th
of Se
eptember, hosted
h
by tthe project
ct partner Turkish
T
Unive
ersity of Rece
cep Tayyip Er
Erdogan
This will
w be one of
o the mostt important meetings ass it will
start to
t build up the guidelin
ines for the audiovisual
al tool EcoFil
ilm_SHELLFIISHING.

transna
national meeti
ting in Cattolic
ica (Italy).
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Bununla
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