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Tanm ve Orman Bakanlığı'ndan alınan 08.09.2020 tarih ve E-74368863-349247l5'76 sayılr yazı.

Tanm ve Orman Bakanlığr'ndan alınan ilgi yazıda; 3. Tanm Orman Şuraslnda alınan kararlar neticesinde
Dijital Tanm Pazan (DİTAP) kurulduğu bildirilerek, söz konusu sistem hakkında ilgili üyelere duyuru
yapılması talep edilmektedir.

Tanm ve Orman Bakanlığı'ndan alınan söz konusu yazı ekte gönderilmekte olup, konu hakkında bilgi
edinilmesini ve ilgili üyelere duyuru yapılarak sisteme katılmalarının teşvik edilmesini rica ederim.
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"Dijital Tanm Pazan" (DİTAP), 3. Tanm Orman Şürası'nda alınan kararlar neticesinde, 29 Nisan
2020 tarihinde Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat
ALBAYRAK, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN ve Tükiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU'nIın katılımlanyta gerçekleştirilen lansmanla, tanm ve glda sektöriiniin
tiim paydaşlannın kullanımına açrlnışfiI.
Sözleşmeli iiretimin yaygınlaştınlarak ulusal gıda arzını daha sürdiirülebilir ve öngörülebilir
kılınmasını hedefleyen DİTAP ile i-iretici ve alıcı arasrnda doğrudan satış da gerçekleştiritebilrnektediı.
Tanmsal iiretimin, sanayi ve pazann 1htiyaç|anna göre sözleşmeli iiretim ile önceden planlanması,
üreticilerin ve alıcıların hem finansal hem de operasyonel kabiliyetlerini artıracaktır. Üretici ve alıcılar
piyasada yaşanabilecek

fi

yat dalgalanmalanna karşı direnç kazanacaklardır.

DİTAP sisteminin kullanımın yaygınlaşmasına paralel olarak artacak olan veriler, Bakanlığımız
başta olmak iizere tiitn paydaşlar için oldukça değerli bir bilgi haııızu oluşturacakhr. Buradan elde edilen
veriler uzun vadede ulusal tanmsal üretimin planlanması başta olmak iizere birçok hususta
öngörülebilirliği artıracaktır.

Iki faz

kapsamında geliştirilme çalışmalan siirdürülen DlTAP'ta, sistemin kurulmasını ve
altyaprsının oluşturulmasını hedefleyen birinci faz tamamlanmak üzere olup, yakrn bir tarihte Sayın
Bakanımızın gerçekleştireceği bir lansman ile ikinci faza geçiş yapılacaktır. İkinci faz ile iireticinin,
alıcının, bankalann, sigortacılann, nakliyecilerin, tanmsal danrşmanların ve iiretim siirecinde ihtiyaç
duyulabilecek her tiirlü üretim ve pazar|ama faktörünün bir arada bulunduğu bir ekosisteme dönüşecek
olan DİTAP, üretimden sofraya kadar tiim sürecin online olarak izlenmesini sağlayabilecek nitelikte
o1acaktır.

Sisteme kaydolabilmek için tireticilerin Bakanlığmız Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS), alıcılann ise
Ticaret Bakanlığı'nın Esnaf ve SanatkArlar Bilgi Sistemine (ESBİS) veya Merkezi Sicil Kayıt Sistemine
(MERSİS) kayıtları olmalan gerekmektedir. Söz konusu kayıt sistemleri ile DİTAP içerisinde izleme,
doğrulama ve değerlendirme çalışmalan yapılabilmektedir.

Belge Doğrulama Kodu : QZQC\4VIRY
Stralejik Pazarlama Daiİe Başkanlığl
Universiteler Mah. Dumlupmar Bulvarı No:
Tel: (0312) 287 ]3 60
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Sistemin işlevselliğinin geliştirilmesi ve alıcı ile satıcılann fınansal ihtiyaçlarınrn karşrlanması
amacıyla kamu ve özel bankalar ile çalışmalar yapılmış, söz konusu kuruluşlann DİTAP'a özel indirimli
ve avantajlı fınansal çözümleri ile sistemde yer almalanna yönelik çalışmalara devam edilmektedir.
Bununla birlikte TARSİM kullanıcılannın DİTAP'a üye olmalan durumunda poliçe bedeli iizerinden
%S'lik indirim, sistem iizerinden sözleşme imzalamalan durumunda ilave %S'lik indirim avantajı sisteme
entegle edilecektir.

Halihazırda DİTAP içerisinde üreticilerle birlikte, aralannda AoÇ, TMo, TİGEM gibi kamu
kurumlan ile Migros, Carrefour, TAT, DİMES gibi büyü ölçekli alıcı şiıketlerin de bulunduğu yaklaşık
kırkdörtbin (.14.000) kayıtlı kullanıcı bulunmaktadır.
Bakanlrğımızın tiim taşıa teşkilatı DİTAP konusunda görevlendirilmiş olup en yakrn Tanm ve
Orman Müdiirlfülerinden ve Tanm İletişim Merkezi (TİMER) ait 180 no'lu telefon numarasmdan detaylı
bilgi alınabilmektedir. Buna ek olarak, sistemin tecrübe edilebilmesi adına oluşfurulan test ortamına ait
kullanıcı adlan ve şifreler aşağıda paylaşılmaktadır. Sistemin yayında olan haline ise wıııw.ditap.gov.tr
adresinden ulaşılabi[mektedir.

Kuruluşunuz bünyesinde tanm ve gıda ürünleri üretim ve ticareti ile iştigal eden firmalann
doğrudan iiretici ile muhatap olarak sistemden faydalanabilmeleri, ihtiyaç duyacaklan ürünlere kolayca
erişmeleri ve iireticiden tfüeticiye tiim aktörlerin hazır bulunacağı sistemde yer almalan beklenmekte
olup söz konusu katıhm ile sistemin etkinliğinin artınlması ve tanm ürünleri ticaretinin geliştirilrnesi
beklenmektedir.

Bilgilerinizi ve kuruluşunuza bağlı olarak ülke genelinde faaliyet gösteren oda ve borsalann
DİTAP sistemi hakkında bilgilendirilerek kendi bünyelerinde faaliyet gösteren firmalann sisteme
kayıtlannın teşvik edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Test Ortamı Web Adresi:

https ://test-ditap.tarbil. gov.trllogin

Üretici Kullanrcı Adı:

ciftci

uretici Şifre

|234

AIıcı Kullanıcr Adı:

tarimas

cı Şifre:

l234
Fatih METiN
Bakan a.
Bakan yardımcısı

Belge DoğruIama Kodu : QZQCVMRY
stratğik Pazarlama Daire Başkanllğı
Universiteler Mü. Dumlupınar Bulvan No:
Tel: (03ı2) 287 33 60
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