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Mayıs 2022

IMPLEMENT4.0 projesinde geçen iki buçuk yılın ardından, şimdiye kadar yapılan çalışma
sonuçlarına bir göz atmanın zamanı geldi. Pandeminin neden olduğu gecikmeler projenin 6
ay uzatılmasını zorunlu hale getirmiştir; ancak, tüm zorluklara rağmen projeyi
tamamlayarak IMPLEMENT4.0 projesinin başarılarını sunmanın heyecanını duyuyoruz. 
Avrupa tarım sektörünün ortak sorunlarıyla yüzleşerek #akıllı tarım ve #hassas tarım
uygulamaları hakkında daha iyi bir bilgiye sahip olmasına yardımcı olduğunu umduğumuz
 yenilik, işbirliği ve bilgi alışverişi yaptığımız 2,5 yıl geride kaldı.
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1. Koordinatörden proje kapanış mesajı

30 Nisan 2022 tarihi itibarıyle Erasmus+ 'Bitki Koruma Makinelerinin İşletilmesi ve Pestisit Kullanımının

Entegre Yönetimi  4.0' projesi resmi olarak tamamlanmıştır. AB tarafından finanse edilen proje, iki buçuk

yıldır tarımda dijitalleşmeyi destekleme konusunda bilgi ve uzmanlık paylaşımı için değerli bir temel

oluşturmuştur. IMPLEMENT 4.0, diğer gelişmelerin yanı sıra, IMPLEMENT4.0 e-öğrenme platformunda

yer alan, yeni geliştirilmiş eğitim kursu aracılığıyla çiftçilere, dijital araçların kullanımını artırmak için gerekli

becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Ayrıca proje, dijital yetkinliklerin geliştirilmesi ve böylece, tarımsal

verimliliği artırmak ve sürdürülebilirlik ile kaynakların verimli kullanımını geliştirmek yoluyla çiftçilere önemli

 avantajlar da getirmektedir. 

IMPLEMENT4.0, AB genelindeki tarım ekosisteminde yenilik yönetimi ve iletişim uzmanlarıyla birlikte

tarım alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri alanında lider yedi kurumu bir araya getirmiştir. Bu

kurumlar, akıllı tarım için mevcut ve gelecekteki beceri ihtiyaçlarını ele alan ve çiftçilerin geleneksel

tarımdan sürdürülebilir ve akıllı tarıma geçmesini teşvik eden, yeni bir eğitim içeriğini oluşturmak için bir

araya gelmiştir.

“Tarım sektöründeki mesleki eğitim, araştırma ve dijital yeniliklerin önemli
bileşenlerini bir araya getiren bu son teknoloji projenin bir parçası olmaktan heyecan
duyuyoruz. IMPLEMENT4.0'ın başarılı bir şekilde uygulanmasına   katkıda bulunan
herkese teşekkür ederiz. Bu projenin önümüzdeki yıllarda olumlu sonuçlar
doğuracağına olan inancımı ifade etmek isterim.” 
                                                                         – Y. Benal Öztekin, Proje Koordinatörü.

2. Gururla sunuyoruz: IMPLEMENT4.0 Kursu 

IMPLEMENT 4.0 eğitim kursu, tarım uzmanları arasında dijital çözümler hakkındaki bilgileri geliştirmek ve

nihayetinde Avrupa tarım sektörünün genel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırmak için

tasarlanmıştır. Kurs, her biri farklı ürün grupları için dijital teknolojilerin kullanımına ilişkin konuları ele alan

5 modülden oluşmaktadır. 

Modül 1'de, dijital teknolojiler ve bunların Türkiye, İtalya ve İspanya'da belirli kullanım modelleri ile mevcut

iyi uygulamalarla bağlantılı kullanımları ele alınmaktadır.                                                                            

2, 3 ve 4 numaralı modüller; dijital olarak donatılan makine ve ekipmanlar ile karar destek sistemleri için

kullanılan yazılımların ayrıntılı bir sunumuyla birlikte, dijital teknolojilerin  özellikle tarla tarımı, meyve

bahçeleri, zeytincilik ve bağcılık ile sebze tarımı ve seracılık olmak üzere belirli ürün gruplarına

uygulanmasına odaklanmaktadır. 

Modül 5, bitki koruma makineleri ve akıllı tarım çözümleri ile bağlantılı olarak dijital tarım sistemlerinin

sertifikasyonuna odaklanmıştır. Eğitim sistemi kullanıcıları, bu nedenlerle, dijital teknolojiler yardımıyla

tarım 4.0 için mevcut her türlü çözümü değinen bir kurstan faydalanabilirler. Kursun amaçları şu şekilde
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sıralanabilir:                                                                                                    

- tarım profesyonellerinin ve diğer hedef grupların eğitim kapasitesini artırmak ve dijital tarım alanındaki

yeni teknolojilerin benimsenmesini teşvik etmek;    

- bitki koruma makinelerinin verimliliğine olanak sağlamak için çiftçilere eğitim desteği sağlamak; - tarımsal

işletme yönetiminde mesleki beceri ve bilgi birikimini artırmak; 

- avrupa tarımının 'Dijital geleceğini' kucaklamak için yenilikçi materyallerin ve yeni eğitim yöntemlerinin

geliştirilmesini desteklemek.

3. İtalya'da Çoğaltıcı Etkinlikler

"Bitki Koruma Makinelerinin İşletilmesi ve Pestisit Kullanımının Entegre Yönetimi  4.0" adlı

IMPLEMENT4.0 projesinin ilk çoğaltıcı etkinliği,  2021 EIMA fuarında 20 Ekim 2021 tarihinde ENAMA,

İtalyan tarım girişimcileri derneği AGIA ve CIA İtalyan Çiftçi Federasyonu işbirliği ile Agricoltura é Vita –

AéV tarafından düzenlenmiştir. Etkinlikte, genç çiftçiler ve ziraat teknisyenleri ile Salerno Üniversitesi'nden

gelen geniş bir grup öğrenciden tarım makineleri sektörünü temsil eden bir grup imalatçı ve teknisyene

kadar çok farklı katılımcılar yer almıştır. AéV 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 ile daha fazla üretim diye ifade edilebilecek zor denklemi çözmek için

inovasyona odaklanan "Tarladan Çatala" stratejisi ile bağını vurgulamıştır. Genç çiftçilerin daha dinamik ve

sağlam tarım işletmelerini kurma ve bunları güçlendirme konusundaki rolünün altı çizilmiştir. 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 duyulduğu belirtilmiştir.                       

Kapanış konuşması, ENAMA Direktörü Sandro Liberatori tarafından yapılmış olup, IMPLEMENT4.0

Access to IMPLEMENT4.0 Training
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projesi ile elde edilen sonuçların, hassas tarım ve robotik uygulamalara dayalı daha verimli ve

sürdürülebilir bir tarımsal üretim sistemine katkıda bulunacağı ifade edilmiştir.

4. İspanya'da Çoğaltıcı Etkinlikler

'Bitki Koruma Makinelerinin İşletilmesi ve Pestisit Kullanımının Entegre Yönetimi  4.0' adlı IMPLEMENT4.0

projesinin İsapanya'daki çoğaltıcı etkinliği,  28 Nisan 2022 tarihinde Jaén'in IFEJA tesislerinde

gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikte konuşmacılardan Francisco Elvira ve Ignacio Rojas, farklı katılımcı

ülkelerde (Türkiye, İtalya ve İspanya) edindikleri deneyimlere dayanarak, hidrolik ve hidro-pnömatik

pülverizatörlere uygulanan dijital tarımdaki yeni gelişmelere ilişkin proje sonuçlarını aktarmışlardır. 

Ayrıca COAG Jaén tarafından son yıllarda geliştirilen projeler de Erasmus+ programının tanıtımıyla birlikte

sunmuşlardır. Ardından, entegre üretime ilişkin bir bölüm sunulmuş, entegre zararlı ve hastalık yönetimine

ilişkin yönetmeliklere uyum için mahsullerin ihtiyaçları ve alınması düşünülen önlemler incelenmiştir.

Katılımcılara, özellikle ürün yönetimi alanında hassas tarımın gelişimi üzerinde etkisi olan birçok yenilik ve

teknoloji aktarılmıştır. İnsansız hava araçları, değişken oranlı uygulamalar ile bölgesel uygulamalar,

coğrafi konum sistemleri, lidar sistemleri, uydu görüntüleri, otomatik sistemler, sensörler, karar destek

sistemleri, otonom sürüş sistemleri, robotlar vb. üzerinde durulmuştur. Etkinlikte son olarak, bitki korumaya

yönelik yeni teknolojiler ve Avrupa tarım politikaları konularının ele alındığı Soru-Cevap bölümü yer

almıştır.

IFEJA tesislerinde 34 kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlik bir kokteyl ile tamamlanmıştır. Katılımcıların

büyük çoğunluğu COAG Jaén ile bağlantılı çiftçiler olup  bunun yanı sıra tarım sektöründen diğer

temsilciler de etkinliğe katılmıştır.
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5. Turkiye (Çoğaltıcı Etkinlik ve Konferans)

"Bitki Koruma Makinelerinin İşletilmesi ve Pestisit Kullanımının Entegre Yönetimi  4.0" adlı

IMPLEMENT4.0 projesi Türkiye'deki çoğaltıcı etkinliği ve final konferansı,  26 Nisan 2022'da Ankara'da

gerçekleştrilmiştir. Türkiye, İspanya ve İtalya'dan katılan IMPLEMENT4.0 proje ekibi ile birlikte,  yaklaşık

95 katılımcıya IMPLEMENT4.0 projesinin sonuçları sunulmuştur. Etkinlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın

farklı birimlerinden mühendisler ve teknisyenler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  tarım makinaları

imalatçıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çiftçi birliği temsilcileri, Ankara ve Ondokuz Mayıs

Üniversitesi’den öğrenciler gibi çok farklı alanlardan katılımcılar yer almıştır. Katılımcılara Avrupa'daki

mevcut akıllı tarımın son durumu ve Avrupa tarımında  dijital teknolojilerin geleceği konusunda bilgiler

verilmiştir. Açılış konuşmasını Proje Koordinatörü Prof. Dr. Y. Benal Öztekin yaptığı etkinlikte İtalya

ortakları adına Dr. Massimo Canalicchio (Agricoltura é Vita – AéV – İtalya) ve İspanya ortakları adına Dr.

Juan Carlos Munoz Flores (Coordinadora de Organizaciones Agrarias –  COAG Jaén – İspanya) birer

konuşma  yapmıştır. Dr.Juan Carlos Muñoz Flores ve Dr. Massimo Canalicchio, İspanya ve İtalya'da dijital

tarımda devam eden gelişmeler ve bunların IMPLEMENT4.0 projesindeki yansımaları hakkında bilgiler

vermişlerdir. İtalya, İspanya ve Türkiye'deki uygulamalara dayalı olarak, başta makine operatörleri ve diğer

tarımsal işgücü olmak üzere tarım uzmanları arasında dijital çözümlere ilişkin işlevsel bilgileri geliştirmek

için tasarlanan IMPLEMENT4.0 eğitim materyallerinin uygulanabilirliğinin üzerinde durmuşlardır. 

Öğle arasından sonra proje ekibi, proje sonuçlarını tartışmak üzere nihai proje toplantısı için bir araya

gelmiştir. Proje ortakları, projenin eksiklikleri ve başarıları hakkındaki düşünceleri ile proje süresince

edindikleri deneyimleri değerlendirmişlerdir. Ortakların işbirliğinden duyduğu memnuniyet ve gelecekteki

işbirliği için temennilerin dile getirildiği toplantı başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 

Yapılan etkinlik, ulusal ve yerel medya ile projenin (Twitter ve Facebook) sayfalarında yayınlanmıştır.
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6. Kısa Dönem Personel Eğitimi, Roma, İtalya

Erasmus+ IMPLEMENT4.0 kapsamında Tarım Araştırma Konseyi (CREA) tarafından organize edilen, kısa

dönem eğitim etkinliği 31 Mart - 3 Nisan 2022 tarihleri arasında İtalya'da gerçekleştirilmiştir. Etkinliğin ilk

gününde, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden eğitime katılan proje ekibi Montelibretti Roma'daki CREA

araştırma merkezini ziyaret etmiş ve iklim değişikliği, küresel ekonomi ve dijital teknolojilerin kullanımına

ilişkin merkezin araştırma faaliyetleri hakkında bilgi almışlardır.  

İkinci gün Roma'daki CREA genel merkezini ziyaret eden ekip, Genel Müdür Stefano Vaccari ile bir araya

gelmiş ve CREA ve OMU'nün dijital tarıma bakış açılarındaki benzerlikler hakkında verimli bir görüşme

yapmışlardır. 

Üçüncü gün, CIA Umbria'nın ev sahipliği yaptığı AgriUmbria Ulusal Tarım Fuarı'na katılım etkinliği

düzenlenmiştir. Bu etkinlik sırasında, İtalya ve Türkiye'den proje ortakları, traktör, ekipmanı ve yazılım

uyumluluğu konusunda benzersiz teknolojik çözümler sunan ISOBUS gibi hassas teknolojilerde

uzmanlaşmış İtalyan tarım makinesi üreticileriyle tanışırken aynı zamanda fuarın keyfini çıkardılar. 

IMPLMENT4.0 proje broşürü proje ekibi tarafından fuar ziyareti kapsamında ziyaret edilen standlara

dağıtılarak gelecekteki işbirliği fırsatlarnıı doğurabilecek çok sayıda temas kurulmuştur.
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7. Proje Filmi

Dijital ve akıllı tarım hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? IMPLMENT4.0 proje filmi şimdi hazır! 

Yarının tarımını şekillendirmek için çiftçilerin "daha azıyla daha fazlasını" üretmelerine, bugünün ve yarının

zorluklarına karşı dijital çözümler üretmelerine yardımcı olabilecek dijital teknolojilerle ilgili videoyu izleyin. 

8. Ekibimize teşekkür!

Projemize ne güzel bir son - ekibimiz son kez Ankara/Türkiye'de buluşuyor. Bu projenin bir parçası

olduğumuz ve bu yolculukta yaptığımız büyük işbirliği için ortaklarımıza çok teşekkür ederiz!
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9. Bu bir son değil!

IMPLEMENT4.0 sona ermiş olsa da, proje tarım sektöründeki yeni dijital teknolojilerin potansiyelinden

yararlanmak için araçlar ve fırsatlar sunmaktadır. Konsorsiyumun bu konudaki çabalarına bir örnek, Mart

2022'de Türkiye  Ulusal Ajansına Erasmus+ KA220 VET “EASY4DIGIT” projesinin sunulmasıdır. 

Sunulan proje, dijital eğitimi iyileştirmeye ve çiftçilerin, tarım alanında akıllı  ve hassas tarım teknolojileri

kullanımı konusunda öğrenci ve eğitmenlerin  beceri ve yetkinliklerini artırmaya çalışacaktır. 

IMPLEMENT4.0 eğitim kursu ve platformu, dijital tarım ekosistemindeki tüm paydaşların kullanımına açık

kalacaktır. Geleneksel tarımı akıllı tarıma dönüştürme gereksinimi olan her yerde eğitim platformu

kullanılabilir. Proje, AB Yeşil Mutabakat hedeflerine ulaşmayı amaçlamakta ve tarım sektörü için AB Dijital

Ajandası ile uyumlu çalışmaktadır.
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Bu abonelik formu IMPLEMENT4.0 projesi ile ilgili haber ve güncellemeleri almak içindir. Bu e-posta
listesinekaydolarak, kişisel verilerinizin Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyarınca
IMPLEMENT4.0 Gizlilik Politikasına göre toplanacağını ve işleneceğini kabul etmiş olacaksınız.

IMPLEMENT4.0 projesi, Avrupa Komisyonu Erasmus+ programı (Proje No: 2019-1-TR01-KA202-075412)
tarafından desteklenmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer
alanbilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
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