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B�tk� Koruma Mak�neler�n�n İşlet�lmes� ve Pest�s�t 
Kullanımının Entegre Yönet�m� “Integrated 

Management of Pest�c�des and L�able Exposure w�th 
Mach�nery Execut�ng Needed Treatments”  kısa adıyla 

IMPLEMENT projes�, Erasmus+ Meslek� Eğ�t�m Ana 
Eylem 2, Yen�l�k Gel�şt�rmeye Yönel�k Stratej�k Ortaklık 

Projeler� kapsamında Avrupa B�rl�ğ� tarafından 
desteklenen b�r projed�r. 
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  olmak üzere üç faklı ülke konsors�yumuyla, toplam 
altı kurum ve kuruluş ortaklığıyla yürütülmüştür. 

". Bu proje Avrupa Komisyonu Erasmus + tara�ndan desteklenmektedir. 
Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada 

yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz " 
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Pest�s�t uygulamaları, çevre ve �nsan sağlığı üzer�nde 

olab�lecek olumsuz etk�ler�nden dolayı son derece 

d�kkatl� b�r şek�lde yapılmalıdır. Güvenl� ve sürdürüleb�l�r 

tarım açısından bu durum b�r gerekl�l�kt�r. 

Bu bağlamda, özell�kle pest�s�t uygulamalarında 

kullanılan mak�neler�n tekn�ğ�ne uygun ve doğru 

kullanımı �le ayar ve bakımlarının doğru b�r şek�lde 

yapılmasının, pest�s�tler�n ortaya çıkarab�leceğ� 

olumsuzlukları önley�c� etk�lere sah�p olduğu 

söyleneb�l�r.  Bu durumun, hem operatör sağlığı ve 

güvenl�ğ�, hem de çevren�n korunması açısından zorunlu 

b�r uygulama olduğu unutulmamalıdır. 

IMPLEMENT projes�yle, başta ç�ftç�ler�m�z olmak üzere 

tüm kullanıcılar ve �malatçılar �le z�raat mühend�sler�, 

tarım danışmanları vb eğ�t�mc�lere yönel�k, güvenl� 

mak�ne kullanımı, doğru uygulama, kal�brasyon, ayar-

bakım ve �ş güvenl�ğ� konularını �çeren b�r �nterakt�f 

eğ�t�m platformu gel�şt�r�lm�şt�r. 

                                 
                     

                     IMPLEMENT projes�, ç�ftç�ler,
                         mak�ney� kullanan operatörler, 

                                     test ve kontrol mühend�sler�, mak�ne                   
                          kullanım kılavuzunu hazırlayan

                                �malatçılar ve öğrenc�ler g�b� proje
                             hedef grubunda yer alan k�ş�ler�n 

                               b�tk� koruma mak�neler�n� güvenl�
kullanma, ayar ve bakım vb konularda b�lg� ve 

becer�ler�n� artırmayı hede�emekted�r.

Projen�n v�zyonu tekn�k tavs�yelerle sınırlı değ�ld�r. Aynı 
zamanda �nsan, çevre ve gıda güvenl�ğ� �ç�n doğru ve 
sürdürüleb�l�r becer� ve davranışların gel�şt�r�lmes�n�n 

önem�ne odaklanmaktadır. Bu bağlamda, b�tk� koruma 
mak�neler�n� esas alan bu projen�n, tarım mak�nalarında 

güvenl�ğ� sağlamak �ç�n temel b�r adım n�tel�ğ�nde 
olduğu söyleneb�l�r. 

IMPLEMENT projes�yle, tarım sektöründe b�tk� koruma 
mak�neler� ve ürünler�n�n doğru kullanılmaması �le 
ortaya çıkan ve etk�ler� ölümcül olab�len sağlık ve 
güvenl�k sorunları hakkında toplumsal farkındalık 

yaratılması da beklenmekted�r.

PROJE  E-ÖĞRENME  PLATORMU

Proje kapsamında gel�şt�r�len e-öğrenme platformuna, 
proje web sayfası üzer�nden er�ş�m sağlanab�lmekted�r. 

E-öğrenme platformu, kullanıcı adı ve ş�fre 
oluşturulması �şlemler�n� tak�ben tüm kullanıcıların 

er�ş�m�ne açıktır. 

Platform ve ders �çer�kler� Türkçe, İng�l�zce, İtalyanca ve 
İspanyolca olarak 4 d�lde hazırlanmıştır. Her b�r ders�n 
sonunda yer alan çoktan seçmel� soruların başarıyla 

yanıtlanması �le b�r sonrak� ün�teye geç�ş 
sağlanmaktadır. S�stem,  eğ�t�c� ün�teler�n başarıyla 
tamamlaması hal�nde kullanıcılara eğ�t�m� başarıyla 

tamamladıklarını gösteren b�r sert�fika da sunmaktadır.
E-öğrenme platformunda yer alan eğ�t�c� ün�te 

başlıkları şunlardır:    

Pest�s�tler�n Güvenl� Kullanımı

B�tk� Koruma Mak�neler�ne 
Genel Bakış

B�tk� Koruma Mak�neler�n�n Doğru ve 
Sürdürüleb�l�r Kullanımı

B�tk� Koruma Mak�neler�n�n 
Kal�brasyonu ve Bakımı

B�tk� Koruma Mak�neler�n�n Fonks�yonel 
Denet�m�

B�tk� Koruma Mak�neler� �ç�n Kullanıcı Dostu 
Kılavuz Düzenlenmes�
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