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FARMER 4.0 AVRUPA WEB PLATFORMU OLUŞTURMA 

Farmer 4.0, 3D modelleme ve baskı gibi teknolojik sistemlerin çiftçiler ve 

tarımsal girişimciler arasında benimsenmesini teşvik eden bir Avrupa 

projesidir. 

Farmer 4.0 projesinin çıktılarından biri, genel projenin sunumuyla birlikte 

eğitim kurslarını sunan bir platform oluşturulmasıdır. 

İzleyicileri haber ve çıktılarımızla güncel tutmak ve çiftçiler arasında iyi 

uygulamaları paylaşmak amacıyla platforma faydalı bağlantılar ve sosyal 

medya düğmeleri eklendi. 

Kurs bölümünde, kurs detaylarını ve içeriğini belirten bir bölüm 

oluşturulmuştur. 

Kullanıcıların deneysel öğrenmeyi gerçekleştirebilecekleri sanal ortama 

bağlantı, platforma yerleştirilecektir. 

FARMER 4.0 EĞİTİM YOLU 

Eğitimi izlemenin üç farklı yolu uygulanmıştır: çevrimiçi kurslar, yüz yüze 

dersler, sanal ortam. 

Tasarlanan kurslar:  

❖ Lab Fablab yaklaşımına göre tarımsal girişimcilik 

❖ Küresel Çiftlikte Sosyal Ağ Oluşturma 

❖ Küresel çiftliğin uluslararasılaşması ve sürdürülebilirliği çiftlik 4.0 

❖ İlave Üretim 

❖ Bilgisayar destekli tasarım / Bilgisayar destekli üretim / Bilgisayar 

destekli mühendislik / Tersine Mühendislik 

  2.ORTAKLIK TOPLANTISI 

2. ortaklık toplantısı 13 ve 14 Mayıs 2019 tarihlerinde Fransa'da, Université 

de Thecnologie de Compiegne'de gerçekleşti. Toplantı, girişimcilik 

derecesinin ölçüm sisteminin güncellenmesiyle başladı ve ardından web 

platformuna genel bir bakış yapıldı. Ardından, ortaklar tarafından sunulan ve 

tartışılan aşağıdaki konu başlıklarıdır:   

✓ 4.0 Çiftçi 4.0 mimarisinin 

tanımı ve yöntemlerin ve kursların eğitim içeriğinin hazırlanması: 

toplanan materyaller, simülasyon ortamının sunumu 

✓ İşbaşı gözlem ve ortak 

çalışma faaliyetlerini devralacak önceki eylemler  

✓  Projenin izlenmesi ve 

değerlendirilmesi 

✓ Sonuçların yayılması ve kullanılması  

Toplantı proje ortaklarının ilgi çekici UTC Fab Lab'i ziyareti ile sona erdi. 
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Başlangıç tarihi: 01-10-2018 

Toplam Süre: 24 Ay 

Bitiş tarihi: 30-09-2020 

• Tarımsal girişimcilerin geleceğin 

tarımsal girişimlerine kültürel 

geçişini kolaylaştırmak için yeni 

öğretim modeli. 

• Yüz yüze dersler 

• E-öğrenme oturumları 

•Sanal ortamda deneysel 

öğrenme ortamları (Sanal 

Gerçeklik laboratuvarlarında 3D 

modeller) 

• İşbaşı gözlem 

• Nesiller arası işbirliği (Fablabs 

içinde) 

 

 

 

 

 2. Ortaklık Toplantısı 

  UTC – Compiegne (Fransa) 



 

SANAL ORTAM 

Sanal ortamlarda (Sanal Gerçeklik laboratuarlarında 3D modeller) deneysel 

öğrenme, Farmer 4.0 projesinde temel bir çıktıdır. 

Sanal ortam, CAD teknolojilerinin ve katkı makinelerinin kullanımı sayesinde 

prototiplerin ve küçük yapımların tasarlanıp üretilebildiği FabLab Fabrikasyon 

Laboratuvarı'nın gerçekliğini çoğaltır. Bu sanal ortamda, kullanıcı tarımsal bir 

bağlamda yararlı bazı araçları tasarlamak için gerekli adımları keşfetme ve bu 

araçların üretim sürecini eklemeli bir makinede görme olanağına sahiptir. 

Simulation environment (Simulasyon Ortamı) 

WEBİNARLAR 

Proje süresince, içeriğinde 3 web semineri öngörülmektedir:  

➢ Yenilikçi tarımsal girişimciliği destekleyen Farmer 4.0 figürü 

➢ Farmer 4.0 platformunun işlevselliği ve Topluluğun ortak Avrupa 

tarımsal stratejilerini belirlemedeki rolü  

➢ Tarımda deneyimsel eğitimi desteklemek için Farmer 4.0 araçları  

  

Bunlardan ikisi, Mart ve Eylül 2019'da yapılmıştır. Bunların temel amacı, Farmer 

4.0 projesinde oluşturulan ve ulaşılan ana hedefler hakkında paydaşlara bilgi 

dağıtmaktır.  

BAĞLANTIDA KALMAK İÇİN 

Web sitemizi ziyaret edin: https://www.farmer4.eu/ 

 

          

 

 

 

 

 

 

Proje, Avrupa Birliği Erasmus + Programı tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. 

Proje numarası: 2018-1-IT01-KA202-006775 
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KOORDİNATOR: 
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Proje Ortakları 

▪ Azienda Agricola Agrianto, 

Tagliacozzo (AQ), (İtalya) 

▪ Consorzio Scuola Comunità 

Impresa, Novara (İtalya) 

▪ Université de Technologie 

de Compiègne, Compiègne 

(Fransa) 

▪ UniLaSalle, Beauvais (France) 

▪ Ocak Izi Dernegi, Balıkesir 

(Türkiye) 

▪ Consorci de la Ribera, Alzira 

(Valencia, İspanya ) 
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