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Haber Bülteni #2 Nisan 2021

HAKKIMIZDA
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 Projeye genel bakış 

02 Konsorsiyum 

03 Proje haberleri &

Güncellemeler

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/ha3Qeb
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=ce5e5199457f65a84d591de57&id=5d573ffa7a
javascript:;


27/09/2021, 10:57 Haber Bülteni 2 | Nisan 2021

https://mailchi.mp/f61770a493c8/newsletter-1-august-930214 2/8

04 Proje yayım materyalleri 

05 Proje kazanımları 

06 Devam eden çalışmalar

01. HAKKIMIZDA
PROJEYE GENEL BAKIŞ

Akıllı tarım, geleceğin doğru, verimli ve sürdürülebilir tarımının temellerini oluşturmaktadır.

IMPLEMENT 4.0 projesi,  AB tarım sektörünün genel rekabet gücünü artırmak ve giderek artan

dijital, yeşil ve bilgi odaklı bir ekonomide başarı olmak için, Türkiye, İtalya ve İspanya'daki iyi

uygulamalara dayalı olarak, proje hedef gruplarında işlevsel bilgi ve beceri kapasitesini artıracaktır. 

Tarımsal üretimde yeni bir dönem başlıyor...

02. KONSORSİYUM 
ORTAKLARLA BULUŞMA

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 biraraya getirmektedir.

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

İspanya'dan  toplam 7 kurum ve kuruluş ortaklığı ile oluşturulmuştur. 
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03. PROJE HABERLERİ VE GÜNCELLEMELER 
YAYIM FAALİYETLERİ

IMPLEMENT 4.0 Almanya'da Uluslararası Çoğaltıcı Etkinlikte

21 Ocak 2021'de,   50'den fazla öğretmen ve öğrencinin yanı sıra tarım ve gıda sektöründen mesleki

eğitim uzamanlarını biraraya getiren bir online uluslararası çoğaltıcı etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinlik

Almanya Brandenburg Üniversitesi tarafından düzenlenmiştir. 

IMPLEMENT 4.0 projesi ortaklarından Massimo Canalicchio, etkinliğe davetli konuşmacı olarak katılmıştır.

 Massimo Canalicchio etkinlikte "Tarımda mesleki yeterliliklerde gelişmekte olan eğilimler: çok işlevlilik ve

dijital teknolojiler" başlıklı bir sunum yapmıştır. Sunumda IMPLEMENT 4.0 projesi, çiftçilerin bitki koruma

makine ve sistemlerini  güvenli kullanmaları için, karar destek sistem verileri, dijital teknolojiler ve robot

sistemlerini yönetmede yeterlilik ve becerilerini geliştirmeye yönelik   dijital eğitim araçlarına dayanan

 örnek bir proje olarak yer almıştır. 

Etkinlikte, katılımcılarla, son 7 yılda Ortak Tarım politikasının gelişimi, bir sonraki 2021-2027 programı ve

"Yeşil Anlaşma" konuları   tartışılmıştır. Sonuçta, tarım sektöründe gelişen iki senaryo olarak hem çok

işlevlilik hem de dijital teknolojileri temsil eden bazı yenilikçi mesleki eğitim  temaları tanıtılmıştır.

Mesleki Eğitim öğrencileri için sanal karma hareketlilik etkinliği
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COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle Mesleki Eğitim karma hareketlilik etkinliği sanal olarak

gerçekleştirilmiştir.  Etkinlik, 60'tan fazla katılımcı ile karşılıklı etkileşime dayanan  bir eğitim kursu şeklinde

düzenlenmiştir. Katılımcılar daha çok İtalya ve Danimarka'da tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren iki

  yüksek öğrenim kurumunun öğrenci ve öğetmenlerinden olmuştur: Dalum Gıda ve Teknoloji Koleji

(Danimarka) ve “A. Ciuffelli” Tarım Teknik Okulu (İtalya). 

Proje ortaklarından Massimo Canalicchio, “Tarım-gıda profesyonelleri ve girişimcileri için inovasyon

trendleri” başlıklı 3 günlük kursu düzenlemekten sorumlu kişi olup eğitim kursunda bir sunum

gerçekleştirmiştir. Sunumunda, IMPLEMENT 4.0 projesi ile ilgili genel bilgiler vererek   devam eden

projedeki gelişmelere değinerek, Modül 1 ve 2 fikri çıktıları ile ilgili bilgilere yer vermiştir.   Etkinlikte

IMPLEMENT 4.0 projesi, hassas tarıma yönelik Avrupa Projelerine bir örnek olarak öne çıkmıştır.

04. PROJE YAYIM MATERYALERİ 
BİLGİ NOTU

IMPLEMENT 4.0 bilgi notu, proje hakkında genel farkındalığı artırmak için bir yayım materyali olarak

kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bilgi notu, projenin genel tanıtımı, proje çağrısı, ana hedefler, ortaklık

yapısı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkısı, finansman ve beklenen sonuçlar hakkında bilgiler

içermektedir. Proje bilgi notuna ulaşmak için,   web sitemizi ziyaret edebilir ya da bizimle iletişime

geçebilirsiniz (o.sytnik@onprojects.es). Bu belge, projenin durumu, planlanan aktiviteler ve sonuçları

sizlerle paylaşmak için sürekli güncellenecektir.
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04. PROJE YAYIM MATERYALERİ 
BROŞÜR

IMPLEMENT 4.0 broşürü, proje hakkında genel farkındalığı artırmak ve eğitim kursuna dikkat çekmek için

bir yayım materyali olarak tasarlanmıştır. Bu broşürde, proje ile ilgili genel bilgiler, ana hedefler, hedef kitle

ve eğitim modülleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.   IMPLEMENT 4.0 eğitim kursu, Türkiye, İtalya ve

İspanya kaynaklı iyi uygulama örneklerine dayanarak, tarım profesyonelleri ve çiftçilerin dijital çözümler

konusunda bilgilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. 

Broşüre ulaşmak için,   web sitemizi ziyaret edebilir ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz

(o.sytnik@onprojects.es).

05. PROJE KAZANIMLARI 
PROJE 1. YILINI TAMAMLAMIŞTIR
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6-7 Şubat 2020 tarihlerinde Adana'da düzenlenen IMPLEMENT 4.0 proje başlangıç toplantısından bir ay

sonra,   tüm proje faaliyetleri ile ilgili organizasyonlar   üzerinde etkileri olan COVID-19 pandemisi ilan

edilmiştir. Bunun peşi sıra insanları toplu olarak biraraya getiren organizasyonlar iptal edilerek proje

çalışma ve zaman çizelgesi yeniden düzenlenmiştir. Karşılaşılan bu yeni ve beklenmedik ciddi duruma

rağmen, proje ortakları Türkiye, İtalya ve İspanya'da hassas tarım konusunda teknoljinin ulaştığı son

durumu da içeren, bu üç ülkede hasas tarımda kullanılan makine, araç ve yazılımları  tanıtan  " Modül 1:

Dijital tarım ve bitki koruma teknolojileri" başlıklı 1. Fikri Çıktıyı tamamlamışlardır. 1. Fikir Çıktı oluşturulur

oluşturulmaz, "Module 2: Seçilmiş ürünler için bitki koruma teknolojilerinde hassas tarım ve dijital

enformasyon" başlıklı eğitim materyallerini oluşturacak 2. Fikri Çıktı üzerinde çalışmalara başlanmıştır. Bu

modülde tahıllar ve endüstri bitkileri, meyve bahçeleri, bağ ve zeytincilik ve tarla ve sera sebzeciliği

konularında bitki koruma makineleri ve bu alanda geliştirilen teknolojiler (sensörler, GPS ve GIS araçları,

yazılım, nesnelerin interneti vb) konusunda eğitim materyalleri oluşturulmuştur. Modül 2'ya ait eğitim

materyalleri 2 Mart'ta düzenlenen bir sanal toplantıda ortaklar tarafından paylaşılmış ve tartışılmıştır. Şu

anda son revizyon üzerinde çalışılmaktadır. 

06. DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Son sanal proje toplantısında, 3. Fikri Çıktı için devam eden çalışmalar, "Modül 3: Çiftçiler için dijital veri

ve sürdürülebilir tarımsal üretim için sertifikasyon sistemi" taslak şeklinde sunulmuştur.   Eğitim

materyallerinin odağında hassas tarım makineleri ve ekipmanları için iş, gıda ve çevre güvenliği ile ilgili

kontroller ve sertifiksayon sistemi yer almaktadır. Burada imalatçılar, akreditasyon ve sertifikasyon için var

olan ve öngörülen uygulamalar üzerinde durulacaktır. Konunun merkezinde operatörler ile yapılan bitki

koruma uygulamalarında dijital teknoloji kullanımı, akıllı telefon ve benzeri cihazlar ile dijital veri

sistelerinin kullanılmasında usul ve esaslar ile operatörsüz işlemler (insansız hava araçları ve dronlar, tarla

robotları vb)  ile ilgili senaryolar yer alacaktır.  

Sertifikasyon ile ilgili bu eğitim materyalleriyle, çiftçilerin hassas tarım potansiyeli hakkındaki bilgilerinin

geliştirilmesi ve imalatçılar ile hassas tarım çözümlerini kullanan  son kullanıcıları arasında sürekli gelişen

bir bağ kurulması amaçlanmaktadır. Modül 3   Temmuz 2021'de sonuçlanması ve oluşturulan 3 eğitim

modülünün İngilizce, İtalyanca, İspanyolca ve Türkçe olarak Aralık 2021'de proje web sayfasında yer

alacak eğitim platformu ile kullanıma sunulması planlanmaktadır.  

IMPLEMENT 4.0 eğitim kursu, tarım profesyonellerinin dijital çözümler konusunda bilgi düzeyini

geliştirmek, böylece yetkinliği yüksek bir iş gücü oluşturmak, çevresel etkileri en aza indirirken verimliliği

artırmak ve sonuç olarak Avrupa tarım sektörünün sürdürülebilirliği ve rekabet gücünü artırmayı

amaçlamaktadır.  

Eğitim programının çiftçiler, tarım yöneticileri ve profesyonellerine yarar sağlaması ve onlara Türkiye,

İtalya ve İspanya'daki akıllı ve dijital tarım uygulamaları hakkında güncel bilgileri ulaştırması

beklenmektedir.
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IMPLEMENT 4.0 eğitim programı çok yakında burada. Daha fazla güncelleme için bizi
takibe devam edin! 

 

Bu abonelik formu IMPLEMENT4.0 projesi ile ilgili haber ve güncellemeleri almak içindir. Bu e-posta listesine
kaydolarak, kişisel verilerinizin Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyarınca IMPLEMENT4.0

Gizlilik Politikasına göre toplanacağını ve işleneceğini kabul etmiş olacaksınız.

IMPLEMENT 4.0 projesi,  Avrupa Komisyonu Erasmus+ programı (Proje No: 2019-1-TR01-KA202-075412) tarafından

desteklenmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin

herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

Bülten aboneliğinden çıkmak için

Proje bültenimize abone olun
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