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01. Projeye genel bakış
IMPLEMENT 4.0 (Bitki Koruma Makinelerinin İşletilmesi ve
Pestisit Kullanımının Entegre Yönetimi 4.0) projesi tarım
sektöründe tarım makineleri ve ekipmanları ile çalışan
profesyonellere dijital bilgi ve işletim yetkinlikleri kazandırmak
için özel bir eğitim içeriği oluşturarak, mükemmellik, yenilik ve
topluma mal edilme konularında AB Komisyonu önceliklerini
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gözetmektedir. Kasım 2019'da başlatılan IMPLEMENT4.0
projesi, tarım sektöründe dijitalleşme konusu etrafında üç Avrupa

haberler
06. Mutlu tatiller

ülkesinden (Türkiye, İtalya ve İspanya) 7 ortağın temsilcilerini bir
araya getirmektedri. Projenin amacı, tarım profesyonelleri ve
diğer hedef gruplar için bir eğitim içeriği oluşturmak ve onların
özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yeni dijital teknolojilerin
benimsenmesini teşvik etmektir.

02. Proje haberleri & Güncellemeler
Bolonyaİtalya'da çoğaltıcı etkilik
Çoğaltıcı Etinlik, 20 Ekim'de AèV tarafından EIMA 2021 çerçevesinde ENAMA, İtalyan Tarım Girişimcileri
Derneği, AGIA ve CIA İtalyan Çiftçileri işbirliğiyle düzenlenmiştir. Etkinlikte, genç çiftçiler ve ziraat
teknisyenlerinden, Salerno Üniversitesi'nden geniş bir grup öğrenciye ve tarım makineleri sektörünü
temsil eden bir grup imalatçı ve teknisyene kadar çok farklı katılımcılar yer almıştır.
AèV direktörü Dr. Matteo Ansanelli'nin yaptığı girişten sonra, AèV adına Dr. Massimo Canalicchio ve
ENAMA adına Dr. Roberto Limongelli projenin genel tanıtımını yaparak elde edilen sonuçlar ve eğitim
araçlarını tanıtmışlardır.
Daha sonra moderatörlüğünü Dr. Matteo Ansanelli yaptığı ve sıralanan uzmanların katıldığı bir panel
gerçekleştirilmiştir: Tarım Piyasası Hizmetleri Enstitüsü Başkanı, ISMEA, Prof. Angelo Frascarelli, tarım
makineleri ve ekipmanları üreten Caffini SpA şirketinin sahibi, Dr. Gerardo Caffini ve Genç Girişimciler
Derneği Başkanı, AGIA,

Stefano Francia. Uzmanlar, Avrupa Birliği tarafından pestisitlerin ve

emisyonların azaltılması için belirlenen Yeşil Mutabakat hedeflerine yanıt vermeyi mümkün kılacak,
dijital teknolojilerin kullanımı yoluyla tarımsal üretiminin sürdürülebilirliğine ulşmanın önemini
vurgulamışlardır. Prof. Frascarelli özellikle teknik enstitüler, üniversiteler ve tarım kuruluşları arasında
yeni teknolojiler konusunda bütünleşik eğitimin önemini ve bu yolun, büyüyen bir dünya nüfusu için
gerekli olan daha az etki ve daha fazla üretim diye ifade edilebilecek zor denklemi çözmek için
inovasyona odaklanan Tarladan Çatala stratejisi ile bağını vurgulamıştır. Dr. Caffeine, makine ve
ekipman 4.0'ın üretim ve sürdürülebilirlik performansını iyileştirmek için devam eden büyük teknolojik
ilerlemenin sunduğu fırsatlara değinmiştir. Bay Francia, genç çiftçilerin daha dinamik ve sağlam tarım
işletmelerini kurma ve bunları güçlendirme konusundaki rolünün altını çizmiştir. Ancak aynı zamanda,
hassas tarıma yönelik bu mevcut geçiş aşamasının, süreçte yer alan kamu ve özel sektör aktörlerinin
taahhüdü için net beklentilere ve operatörlerin plan ve yatırım yapmalarına izin verecek açık ve etkili
düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir.
Kapanış konuşması, ENAMA Direktörü Sandro Liberatori tarafından, IMPLEMENT4.0 projesinin
sonuçlarının değerlendirmesiyle ve daha verimli ve sürdürülebilir üretim sistemleri için hassas tarım ve
bununla entegre edilen robotik projeksiyonu ile yapılmıştır.

03. Proje haberleri & Güncellemeler
Kasım 2021'de proje toplantısı düzenlendi

7 Kasım 2021'de IMPLEMENT4.0 proje ortakları, çalışmalarındaki son gelişmeleri tartışmak ve bir
sonraki adımda proje için yapılacak işleri kapsamlı bir şekilde planlamak için çevrimiçi bir proje
toplantısı düzenledi. Proje ekibi bugünlerde eğitim modüllerini tamamlıyor. Modüller, çiftçiler ve hedef
kullanıcılar için bitki koruma teknolojisinin sürdürülebilirliğini ve verimli kullanımını geliştirmek için özel
olarak dijital becerilere odaklanarak tasarlanacaktır.

04. Proje haberleri & Güncellemeler
Proje web sitesine hoşgeldiniz

Proje web sitesi, yapılan çalışmaları tanıtmaktadır. Ayrıca tanımlanan hedef gruplar için proje sonuçları
hakkında detaylı ve yararlı bilgiler içermektedir.
Tarım ve tarım profesyonellerine uyarlanmış farklı dijital formatlarda dijital eğitim materyallerini tanıtarak
onların dijital becerilerini ustaca geliştirmeyi hedefliyoruz. Tarım profesyonelleri için dijital öğrenme
materyalleri geliştirmek söz konusu olduğunda, geliştirilen eğitim modülleri ve öğreticiler sayesinde,
tarımsal bilginin dijitalleştirilmesini kolaylaştırmak için eğitim programları geliştirmekle ilgilenen diğer
eğitim kurumları ve tarafları da desteklemeyi amaçlıyoruz.

05. Proje haberleri & Güncellemeler
IMPLEMENT 4.0 Eğitim Kursundaki yenilikler neler?

IMPLEMENT 4.0 proje ortaklığı eğitim
modüllerini tamamlamak üzere çalışmalarına
devam etmektedir. Proje sürecinde yapılan bazı
değişikliklerden sonra, Modül 2 seçilmiş ürünler,
tahıllar ve endüstriyel ürünlere, Modül 3, zeytin,
bağcılık ve meyve bahçelerine ve Modül 4,
sebzecilik ve sera üretimine odaklanmıştır.
Modül 5, akıllı tarım makineleri, ekipmanları ve
yazılımları için sertifikasyon süreçlerini ele
almıştır. Tamamlanan 5 Modülün tamamı Ocak
ayında İngilizce olarak proje web platformunda
çevrimiçi olarak yayınlanacak ve Mart ayında ise
İspanyolca, İtalyanca ve Türkçe olarak kullanıma
sunulacaktır.
Geliştirilen dijital eğitim modülleri, tarım
profesyonelleri için özel olarak geliştirilen ve
kendi alanlarındaki bilgi ve uzmanlığın üzerine
çıkmak için bugün ihtiyaç duydukları konuları ve
uzmanlığı kapsayan “eğitim hatları” olarak
adlandırılacaktır.
IMPLEMENT4.0 ortakığı, online içeriğin klasik
eğitim programlarına kapsamlı bir şekilde
uygulanmasını mümkün kılmak için, dijital
öğrenme materyallerini farklı dijital formatlarda
geliştirme ve etkili bir şekilde yaygınlaştırma
amacını taşımaktadır.

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

06. EKİBİMİZDEN MUTLU YILLAR DİLEKLERİYLE
IMPLEMENT4.0 ekibi sizlere mutlu ve güvenli bir yeni yıl diler!

Zor, çetrefilli ama verimli bir yıl oldu! 2022'ye başlamak için sabırsızlanıyoruz ve çiftçilerin dijital
becerilerini geliştirmek ve tarımda dijital geleceğe yatırım yapmak için çalışmaya devam ediyoruz.
Geçen yılki tüm işbirliğiniz ve desteğiniz için teşekkür ederiz!

Proje bültenimize abone olun
Bu abonelik formu IMPLEMENT4.0 projesi ile ilgili haber ve güncellemeleri almak içindir. Bu eposta 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: 20191TR01KA202075412)
tarafından desteklenmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan
bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
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