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IMPLEMENT4.0 projesi (Bitki Koruma Makinelerinin İşletilmesi ve

Pestisit Kullanımının Entegre Yönetimi 4.0) Erasmus+ programı ile

finanse edilmektedir. Proje, tarım sektöründe makine ve

ekipmanların kullanımı ile ilgili dijital çözümlerle çalışan

profesyonellerin bilgi ve işlevsel yetkinliğini arttırmaya

odaklanmaktadır.

Bu sayıda:
01 Hoşgeldiniz

02 Konsorsiyum

03 Proje lansmanı

04 Proje haberleri &

Güncellemeler

01. Proje koordinatöründen hoşgeldiniz mesajı
YEŞİM BENAL YURTLU ÖZTEKİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

IMPLEMENT4.0 projesinin ilk bültenini size sunmaktan büyük mutluluk

duyuyorum! IMPLEMENT4.0 proje ekibi olarak bizler, gelişen Avrupa tarım

sektörü için, yüksek vasıflı işgücünün sürekli gelişimini sağlamaya yönelik

aynı vizyonu paylaşan dinamik bir grup insanız.

Bizim bakış açımızla dijital tarım, daha fazla tarımsal ürününü daha da

sürdürülebilir bir şekilde üretmenin yeni yöntemlerine ihtiyacımız olduğu

düşüncesinden yola çıkılarak, tarımda devrim yapma ve çiftçiler ve toplum

için genel olarak önemli avantajlar sağlama potansiyeline sahiptir.  Somut

olarak dijital tarım, dijital iletişim kanalları ve sahada otomasyon gibi yeni

teknolojilerin uygulanması anlamına gelir. Bu şekilde, daha fazla çiftçi,

daha uygun kararlar almak, verimi artırmak ve – özellikle Avrupa gibi

büyüyen pazarlarda – kırsal alanlarda zenginliği artırmak için daha iyi

içgörülere erişebilir.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için, mevcut ve gelecekteki beceri

eksiklikleri belirlenmeli ve ele alınmalıdır. Aynı zamanda, sektör için

stratejik öneme sahip olduğu düşünülen beceri açığını kapatmaya yönelik

öğrenme fırsatlarını sağlamak için eyleme de geçilmesi gerekmektedir. 

IMPLEMENT4.0, çiftçilerin, akıllı tarıma odaklanan gelişmiş dijital

enformasyona yönelik farkındalığını ve yetkinliklerini arttırarak bu

zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır.
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... Tarımsal üretimde yeni bir dönem başlıyor...

02. Konsorsiyum
Ortaklarla buluşma

IMPLEMENT4.0 konsorsiyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi koordinatörlüğünde, Türkiye, İtalya ve

İspanya'dan toplam 7 kurum ve kuruluş ortaklığı ile oluşturulmuştur. IMPLEMENT 4.0, akıllı tarım, e-

öğrenme, tarım çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik uygulama geliştirme konularında

uzman ve proje sonuçlarının uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlayabilecek, farklı teknik deneyim ve bilgi

birikimine sahip çok disiplinli bir ekibi bir araya getirmektedir. Konsorsiyum, bitki koruma teknolojilerinin

sürdürülebilirliğini ve verimli kullanımını sağlamak için, tarım çalışanlarının dijital tarım açısından mevcut

ihtiyaçlarını belirlemeyi ve buna yönelik özel bir eğitim materyali geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
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03. Proje lansmanı
Türkiye'de Açılış Toplantısı

IMPLEMENT 4.0 projesinin açılış toplantısı 6 Şubat 2020'de Adana'da gerçekleştirilmiştir. Proje

hedeflerine ulaşmak için atılması gereken adımların tartışıldığı açılış toplantısı, Çukurova Üniversitesi ev

sahipliğinde Türkiye, İtalya ve İspanya'da yer alan toplam 7 ortak kuruluş temsilcilerinin bir araya

gelmesiyle gerçekleştitirlmiştir. Ortaklar, bu etkinlikte yapılan görüşmelerde AB'nde dijital tarım konusunda

 kapasite geliştirme için temel ihtiyaçları belirlemişlerdir. Etkinlik, proje ekibinin akıllı tarım konusunda yerel

faaliyetler hakkında bilgi edinme fırsatı bulduğu Adana'daki bir çiftliğe düzenlenen saha ziyareti ile

sonlanmıştır.

04. Proje haberleri & Güncellemeler
IMPLEMENT 4.0 eğitim kursu

IMPLEMENT4.0 projesinin başlaması ile birlikte

tüm ortaklar üç modülden oluşan bir e-öğrenme

platformunun içeriği üzerinde çalışmaya

başlamışlardır: 

Modül 1 " Dijital Tarım ve bitki koruma

teknolojileri”,

Modül 2 " Seçilmiş ürünler için en uygun

bitki koruma teknolojilerinde hassas tarım

ve dijital enformasyon kombinasyonu”,
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Modül 3 " Çiftçiler için dijital veri ve

sürdürülebilir tarımsal üretim için

sertifikasyon sistemi”.

Eğitim programının, çiftçiler, işletme yöneticileri

ve tarım profesyonellerine yarar sağlaması ve

Türkiye, İtalya ve İspanya'daki akıllı ve dijital

tarım uygulamaları hakkında güncel bilgiler

aktarımını gerçekleştirmei beklenmektedir.

IMPLEMENT 4.0 eğitim programı çok yakında burada. Daha fazla güncelleme için bizi
izlemeye devam edin.

 

Bu abonelik formu, IMPLEMENT4.0 projesinden haberleri almanız için tasarlanmıştır. Bu e-posta listesine
kaydolarak, kişisel verilerinizin IMPLEMENT4.0 Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanacağını ve işleneceğini kabul

etmiş olursunuz.

Proje bültenimize abone olun

https://www.facebook.com/ErasmusIMPLEMENT4.0/
https://twitter.com/Implement40
http://4.0.implement.farm/
https://mailchi.mp/dabde1ee76b5/sign-up
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IMPLEMENT 4.0 is funded by the Erasmus+ Program of the European Union (Grant Number: 2019-1-TR01-KA202-
075412). The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement

of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.
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