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Tarım ve Müstahsil Süreçlerinde Dijitalleşme

Talep ve alan planlamadan, ekin yaşam döngüsü takibine, sözleşmeli tarım kontratlarının 

tanımlanmasından, komisyon ve hakediş hesaplarına tüm zirai üretim, satın alma ve müstahsil 

yönetimini ‘SAP Grower Management’ platformu üzerinde hayata geçirebilirsiniz.
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Tarımsal Ticaret ve Risk Yönetimi

Tarım ürünleri işleme ve ticaretini yapan şirketler ‘SAP Agricultural Contract Management’ ve 

‘SAP Commodity Risk Management’ çözümleri ile sadece fiziksel kontratları değil, türev 

piyasalarda işlem gören tarım ürünlerinin alım, satım, fiyatlama ve risk yönetimini, ürün 

stoğunun ekosistem ve tedarik zincirinde uçtan uca takibini yapabilirler. 

• Emtia satın alma, satış ve fiyatlama

• Spot Satın alma

• Konsinye stok yönetimi ve Stok izlenebilirliği

• Intercompany (şirketler arası) ve Intracompany 

(şirket içi) işlemler

• Nama teslimat

• Risk yönetimi, Net pozisyon ve değerleme 

raporları

• Mahsülden son ürüne üretim süreci
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Et/Tavuk/Balık/Süt ve Süt ürünleri Üreticileri için Çözümler

Süt ve Süt ürünleri üreticileri “SAP Dairy 

Management” çözümü ile

• Çiğ sütün gerçekleşen arz ve bileşenlerine 

göre en uygun son ürün ve yan ürün üretimi 

ile eşleştirilerek, hammaddeden optimum 

istifade edilmesini

• Sütün tüm üretim sürecindeki parti takibi ile 

hammaddeden son ürüne izlenebilirliğini

• Aktivite bazlı maliyet ile üretim ve tedarikçi 

bazında karlılık takibini sağlayabilirler.

Et/tavuk/balık üreticileri “SAP Meat and Fish 

Management” çözümü ile 

• Çiftlikten gelen ürünün optimum 

değerlendirilmesi için arzın, kalite 

parametreleri ve tüketici taleplerine göre en 

uygun son ürün ve yan ürün üretim 

planlarıyla eşleştirilmesi

• Üretim döngüsündeki tüm maliyetlerin ve 

karlılığın gerçek zamanlı izlenebilmesi

• Çiftlikten sofraya, canlı hayvandan karkasa 

ve işlenmiş son ürüne, ürün izlenebilirliğinin 

ve olası kalite problemleri, nedenleri ve 

etkilerinin hızlı tespit edilmesini 

sağlayabilirler.
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Tarladan Sofraya İzlenebilirlik ve Parti Takibi

Küçük üretici 

ve çiftçiler
Kooperatifler

Tarımsal

Ticaret

Tarım Ürünleri 

İşleme

Gıda Üretimi 

ve Paketleme
Perakende Tüketiciler

Mahsülden son ürüne kadar geçen süreçte ürün çok katmanlı bir tedarik zincirinde işlem görür. SAP 

Material Traceability ile tarladan sofraya, mahsülden son ürüne kadar linki kaybetmeden parti (batch) 

bilgisini izleyebilmek ve saniyeler için raporlayabilmek mümkün hale gelmektedir.

Ürünün geri çağırılmasına ilişkin 

uyarılar, son ürün ve ilişkili olduğu 

hammadde ve teslimatlarla beraber 

tüm paydaşlar tarafından takip 

edilebilir.

Tüm paydaşlar ürün menşei 

sertifikasını blokzinciri tabanlı ürün 

takip platformuna işler.
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Akıllı Tarım

SAP, Akıllı Tarım uygulamalarını dünyanın önde 

gelen Tarım ve Gıda şirketleri ile beraber 

çalışarak geliştirmektedir. Uydu görüntüleri, tarım 

ekipmanlarından alınan sensör verileri, toprak ile 

ilgili veriler, tarım ürünleri yıllık rekolte bilgileri, 

meteoroloji verileri, yağış verileri, gübreleme ve 

ilaçlama verileri SAP Büyük Veri platformunda 

konsolide edilerek tarım ürünlerinin planlanması, 

detaylı rekolte analizleri, çiftçiye verimi 

artırabilmesini sağlayacak katma değerli tahmin, 

analiz ve projeksiyon servislerinin sunulması 

sağlanabilmektedir.

Parseli Seçme Parsel Toprak Segmentasyonu Toprak Analizi ve Biokütle Tahmini

Mahsul tipine göre hedef Karma Gübre Önerisi Sipariş
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SAP Statement of Confidentiality and Exceptions

The information in this presentation is confidential and proprietary to SAP 

and may not be disclosed without the permission of SAP. This presentation 

is not subject to your license agreement or any other service or subscription 

agreement with SAP. SAP has no obligation to pursue any course of 

business outlined in this document or any related presentation, or to 

develop or release any functionality mentioned therein. This document, or 

any related presentation and SAP's strategy and possible future 

developments, products and or platforms directions and functionality are all 

subject to change and may be changed by SAP at any time for any reason 

without notice. The information in this document is not a commitment, 

promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality. This 

document is provided without a warranty of any kind, either express or 

implied, including but not limited to, the implied warranties of 

merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. This 

document is for informational purposes and may not be incorporated into a 

contract. SAP provides this information as guidance only to illustrate 

estimated costs and benefits of the predicted delivery project.  These 

materials may be based upon information provided by you, information 

provided by other companies and assumptions that are subject to change. 

These materials present illustrations of potential performance and cost 

savings, and do not guaranty future results, performance or cost savings. 

SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document, 

except if such damages were caused by SAP´s willful misconduct or gross 

negligence. 

All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties 

that could cause actual results to differ materially from expectations. 

Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking 

statements, which speak only as of their dates, and they should not be 

relied upon in making purchasing decisions.


