
YAŞ MEYVE SEBZEDE TOHUMDAN SOFRAYA 

WEB TABANLI KAYIT VE 

İZLENEBİLİRLİK SİSTEMİ



ÜLKEMİZDE YAŞ MEYVE SEBZE SEKTÖRÜ 

VE GIDA GÜVENLİĞİ SORUNLARI

• Ürün – üretici- Üretim bilgileri Kayıt sisteminin olmayışı

• Kalıntı Problemi ve ürünün geriye dönük izlenememesi

• Ürünlerin arz-talep dengesinin sağlanamaması

• Danışmanlık Sistemlerini destekleyen metodların olmayışı

• Üretimden kaynaklanan Kalite problemleri

• Dünya pazarında GLOBAL G.A.P kriterlerinin baskısı

• Global pazarlara açılma ve bilişim teknolojilerinin iyi kullanılamaması

• Üretim planlamaya yardımcı olacak üretim bilgilerinin olmayışı

İHRACAATA YÖNELİK ÜRÜNLERİMİZİN REKABET 
ETMESİNİ ZORLAŞTIRMAKTADIR.



• 27 Mayıs 2004 tarih ve 5179 sayılı izlenebilirlik ile ilgili kanunun 
desteklenmesi

• 12 Şubat 2009 tarihinde yürürlüğe giren “Bitki Koruma Ürünlerinin 
Reçeteli Satışı” ve 18.04.2006 tarihli Tarımsal Yayın ve Danışmanlık 
yönetmeliğini desteklenmesi 

• Uluslararası düzeyde model oluşturacak bu sistemle diğer ülkelerin 
bilgi toplumuna dönüşmesinde katkı sağlayıp ülkemizin bu platformda 
lider olmasının sağlanması

• DTÖ ( Dünya Ticaret Örgütü), uluslararası kuruluşlar ve AB’nin Türkiye 
tarımına etkisinin ve uyumunun kolaylaştırılması

• Ziraat Fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin, zirai danışmanlık 
sistemine  adaptasyon sürecinin kolaylaştırılması

YAŞ MEYVE SEBZEDE KAYIT ALTINA ALMA VE İZLENEBİLİRLİK

ULUSAL FAYDALAR



• Eş zamanlı kayıt ile izlenebilirliğin tohumdan itibaren sağlanması

• Bir tarım ülkesi olan Türkiye’nin ürün yetiştiriciliğinde Gıda Güvenliğine 
katkıda bulunulması

• Kayıt dışı üretimi kontrol altına alarak, milli gelire olan katkısını 
artırmak

• Türkiye’nin Avrupa Birliği ile uyum süreci , yazılımları kapsayan   
Lizbon Stratejisi ve e-Avrupa Eylem Planlarında etkin bir rol 
üstlenmesini sağlamak

• Ürünün üretim aşamasından son tüketiciye kadar bilgi sürecinin 
kesintisiz olmasını sağlamak

YAŞ MEYVE SEBZEDE KAYIT ALTINA ALMA VE İZLENEBİLİRLİK

ULUSAL FAYDALAR



İZLENEBİLİRLİK AKIŞ ŞEMASI



Üretici Kayıt Sistemi



Tarımsal Danışman Reçete Kayıt

• agrm



Online İzlenebilirlik

• agrm



Zirai İlaç Bayii İlaç Satış Sistemi

Danışmanlık sistemi ile zirai ilaç bayilerinin uyum içinde çalışmasını 

sağlamak gerekmektedir. 



Zirai İlaç Bayii İlaç Satış Sistemi

Agrm den online alınan reçeteye karşılık Zirai İlaç Bayisinin 

satmış olduğu ilaç listesi



İşletme Mal Kabul Sorgulama

Agrm den sorgulanan ürüne ait online alınan İlaç listesi



Ne kazanacağız !
• Üretim alanlarının kayıt altına alınması ve İzlenebilirlik

• Kalıntı oluşmasına etki eden risklerin azaltılması

• İnternet üzerinden ürün-üretici bilgilerine ulaşım ve meyve sebzede e-
ticaret alt yapısının sağlanması

• Global tüketim için e-ticaret alt yapısı ile Dünya Pazarına uygun arz’ın 
sağlanması 

• Üretime tarımsal teknolojilerin entegrasyonunun sağlanması, İşletme 
yapısına uygun otomasyonla gıda güvenliği ve izlenebilirliği tüketiciye 
taşımak 

• Türk Meyve Sebze sektöründe markalaşmanın sağlanması

• Üretim alanlarının İstatistiklerine ulaşılabilmesi

• Türk ürünlerinin Dış Pazarlardaki Rekabet Gücünün yükselmesi
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