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Resim 1 – Tanıtım Filmi //Figure 1 – 
promotional video  

 

 

 

KONSORSİYUM TANITIM FİLMİ İÇİN 

ÇALIŞMALARA BAŞLADI 

Eğitim filminin bir parçası ve projemizi tanıtıcı bir araç olarak, projeyi 
açıklayan kısa bir video hazırladık. Görüntülemek için resmin üstüne 
tıklayın. 

https://www.youtube.com/watch?v=_kdKoBwpfXE 
 

As a training in the video production and as a tool to promote our project, 
we have created a short video to explain the project. Click on the image 
to watch it. 

https://www.youtube.com/watch?v=_kdKoBwpfXE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EĞİTİM PROGRAMI TAMAMLANDI 
 
Konsorsiyum, EL İLE HASAT EDİLEN KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN 
EKOLOJİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ eğitim programının 
geliştirilmesini sağlamıştır. Bu, ortaklıklar arasındaki çalışmanın, farklı 
alanlarda uzmanlığın ve farklı bakış açılarının birleşiminin sonucudur. Bu 
eğitim programı, geliştirmeye başladığımız görsel-işitsel aracın temelini 
oluşturacaktır. Ayrıca, projede sunmayı umduğumuz fikri çıktılardan 
biridir. Eğitim programı proje web sitesinde mevcuttur; 
http://www.ecofilmshellfishing.lpn.pt/ 
 
Program içeriği şöyledir: 

1. AVCILIĞI YAPILAN KABUKLU SU ÜRÜNLERININ VE DENIZEL 
ÇEVRENIN TANIMLANMASI 



 

 

 

 

2. DENİZEL ORTAMDAKİ DEĞİŞİM VE BUNUN DENİZ ÜRÜNLERİ İLE 
HALK SAĞLIĞI ÜZERİNDE ETKİSİ 

3. EL İLE HASAT EDİLEN KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ 

4. KABUKLU SU ÜRÜNLERİ HASATI İÇİN KULLANILAN TEKNİKLERİN 
GELİŞTİRİLMESİ 

5. EL İLE HASAT EDİLEN KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI 

EK 1 : AŞIRI TÜKETİMİN ÖNLENMESİ İÇİN YÖNETMELİKLER 

EK 2 : KABUKLU SU ÜRÜNLERİ HASATINDA İŞGÜCÜ İLE İLGİLİ RİSKLERİN 
ÖNLENMESİ  

 
 
The consortium has achieved the development of the training program 
ECOLOGICAL MANAGEMENT AND ECONOMIC SUSTAINABILITY OF 
SHELLFISHING ON FOOT ACTIVITY. It has been the result of a joint work 
between partners, the combination of expertise in different fields and 
different points of view. This training program will be the base of the 
Audiovisual tool we are starting to develop. It is also one of the 
Intellectual Outputs that we expected to deliver in the project. The 
training program is available in the project website: 
http://www.ecofilmshellfishing.lpn.pt 

The contents of the program are the following: 

1. CHARACTERIZATION OF THE MARINE ENVIRONMENT AND 
SPECIES OF INTEREST IN SHELLFISHING 

2. CHANGES IN THE MARINE ENVIRONMENT AND ITS IMPACT ON 
SEAFOOD ACTIVITY AND PUBLIC HEALTH 

3. SUSTAINABLE MANAGEMENT OF SHELLFISHING ON FOOT 
4. IMPROVEMENT OF SHELLFISHING TECHNIQUES 
5. THE MARKETING OF SHELLFISHING PRODUCTS 

 

ANNEX 1: REGULATIONS TO AVOID OVEREXPLOITATION 

ANNEX 2: THE PREVENTION OF LABOR RISKS IN SHELLFISHING 

  
SONRAKİ ADIMLAR 

• Eğitim Aracının ilk taslağının Mayıs ayında hazır olmasını 
hedefliyoruz. 

• Konsorsiyum, ilk taslağı analiz etmek ve iyileştirmeler önermek 
için Valensiya'da bir araya gelecek. 

• Ortaklar, geribildirim almak ve iyileştirmeler uygulamak için hedef 
kitle ile birlikte bir dizi testler yapacaklardır. 

• Ekofilm'in son hali yaz aylarında açıklanacak ve Eylül-Ekim 
aylarında konsorsiyumun her katılımcı ülkesinde ilan edilecek bir 
dizi etkinlikte sunulacak. 
 

• We expect to have a first draft of the tool in May 



 

 

• The consortium will meet in Valencia to analyse the first draft and 
propose improvements 

• The partners will carry out a series of pilot tests with the target 
public to get feedback and apply improvements 

• The final version of Ecofilm will be released during summer and 
presented in every participating country of the consortium in 

September-October, in a series of events that will be announced. 

 
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. 
 

         
 

 

 


