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3. ULUSÖTESİ TOPLANTI RİZE - TÜRKİYE
THIRD PROJECT’S MEETING – RIZE TURKEY

Şekil 1 – Rize - Türkiye’den bir görüntü //

Figure 1 – View of Rize (Turkey).

Üçüncü ulusötesi toplantı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin ev
sahipliğinde Rize'de gerçekleşti.Bu toplantı projenin ilk çıktısını
sonuçlandırdığı için önemliydi; UNE-EN-ISO 14001: 2015 standardını referans
olarak kullanılarak ulusal kabuklu avlanma faaliyetleri ile ilgili çevresel
hususların tanımlanması ve değerlendirilmesi tamamlandı. Nihai belge,
mümkün olan en kısa zamanda www.ecofilmshellfishing.lpn.pt adresinden
çevrimiçi olarak görülecektir. Ayrıntılı bilgi için ulusal ortaklarla iletişime
geçilebilir.
The third transnational meeting took place in Rize, hosted by Turkish
University of Recep Tayyip Erdogan. This meeting was crucial and
decisive as it closed the first Output of this project: using UNE-EN-ISO
14001:2015 as a reference, the identification and evaluation of
environmental aspects associated with national shellfishing activities
were closed. The final document will be available online at
www.ecofilmshellfishing.lpn.pt as soon as possible. For detailed information,
national partners can be contacted.

EkoFilm_KABUKLU SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI EĞİTİM MATERYALLARİ GELİŞTİRME - İLK
ADIMLAR
Ilk çıktıların tamamlanmasıyla EkoFilm_KABUKLU SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI
ile ilgili görsel-işitsel araç geliştirmeye yönelik ön çalışma başladı.
Eğitim aracı ile ilgili ana konular Rize'de kararlaştırıldı ve bu aracın ön
sürümünün paydaşlara sunulması ve test edilmesi amacıyla 2018 yılının
ilk yarısına hazır olması için çalışmalar başlatıldı.
Bir sonraki ulusötesi toplantı Valencia'da (İspanya) gerçekleşecek ve
görsel-işitsel eğitim aracının prototipi hazır olacaktır. EkoFilm_KABUKLU

SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI projesi tamamlanacaktır.

Şekil 2 – 3. Ulusötesi Toplantıda
Proje Ekibi – Rize/Türkiye / Figure 2 -

With the fist output closed the preliminary work for the development of
the audiovisual tool - EcoFilm_SHELLFISHING has started. The main
topics were established and, by the first semester of 2018 the main goal is
to have the preliminary version of this tool ready to present to
stakeholders and test.
Next meeting will be in Valencia (Spain) and the prototype of the
audiovisual tool - EcoFilm_SHELLFISHING will be closed.

Project’s team at the third transnational
meeting in Rize /Turkey.

DAHA FAZLA BILGI
Yerel Proje ortakları, projenin ilerleyişini ve gelişmelerini tanımlamak için birkaç
haber bülteni göndereceklerdir.
Bununla birlikte, isterseniz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile telefon yoluyla
+90 505 7016577 numaralı telefondan ve / veya mail goktug.dalgic@erdogan.edu.tr
adresinden irtibat kurabilirsiniz.
Ayrıca, www.ecofilmshellfishing.lpn.pt/ projesinin web sitesine de danışabilirsiniz.
Bu proje hakkında daha fazla bilgi almak istemiyorsanız lütfen bize e-posta ile
bildirin goktug.dalgic@erdogan.edu.tr

FON // FUNDS
Avrupa Birliği'nin ERASMUS + programı tarafından
ortaklaşa finanse edilmektedir.
Bu yayın yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon burada
yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu tutulamaz.

Co-funded by the ERASMUS + program of the
European Union.
This publication reflects the views only of the author,
and the European Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the
information contained therein.

