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TORKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi BASKANLIGINA
"Dijital Tanm Pazan" (DiTAP), 3. Tanm Orman Sfuas1'nda alman kararlar neticesinde, 29 Nisan
2020 tarihinde Bakan1m1z Saym Dr. Bekir PAKDEMiRLi, Hazine ve Maliye Balrnm Saym Berat
ALBAYRAK, Ticaret Bakan1 Saym Ruhsar PEKCAN ve Tiirkiye Odalar ve Borsalar Birligi Ba~kan1
Saym Rifat HiSARCIKLIOGLU'nun katihmlar1yla gen;ekle~tirilen lansmanla, tar1m ve gida sektoriiniin
tiim payda~larmm kullan1mma ay1lm1~tlr.
Sozle~meli

iiretimin yaygmla~tmlarak ulusal gida arz1m daha siirdiiriilebilir ve ongoriilebilir
kilmmasm1 hedefleyen DiTAP ile iiretici ve ahc1 arasmda dogrudan satl~ da ger9ekle~tirilebilmektedir.
Tar1msal iiretimin, sanayi ve pazarm ihtiya9larma gore sozle~meli iiretim ile onceden planlanmas1,
iireticilerin ve ahcilarm hem finansal hem de operasyonel kabiliyetlerini artlracaktir. Uretici ve ahc1lar
piyasada ya~anabilecek fiyat dalgalanmalarma kar~1 diren9 kazanacaklardrr.
DiTAP sisteminin kullan1mm yaygmla~masma paralel olarak artacak olan veriler, Bakanhg1m1z
ba~ta olmak ilzere tilm payda~lar iyin olduk9a degerli bir bilgi havuzu olu~turacaktir. Buradan elde edilen
veriler uzun vadede ulusal tanmsal ilretimin planlanmas1 ba~ta olmak ilzere bir9ok hususta
ongoriilebilirligi art1racaktir.
iki faz kapsammda geli~tirilme 9ah~malar1 silrdiiriilen DiTAP'ta, sistemin kurulmas1m ve
altyap1smm olu~turulmasm1 hedefleyen birinci faz tamamlanmak ilzere olup, yakm bir tarihte Saym
Bakamm1zm ger9ekle~tirecegi bir lansman ile ikinci faza ge9i~ yapilacaktir. ikinci faz ile iireticinin,
ahcmm, bankalarm, sigortac1larm, nakliyecilerin, tar1msal dan1~manlarm ve iiretim siirecinde ihtiya9
duyulabilecek her tiirlil ilretim ve pazarlama faktOriiniin bir arada bulundugu bir ekosisteme donil~ecek
olan DiTAP, ilretimden sofraya kadar tum silrecin online olarak izlenmesini saglayabilecek nitelikte
olacaktir.
Sisteme kaydolabilmek iyin iireticilerin Bakanhg1m1z Cift9i Kay1t Sistemine (CKS), ahcilarm ise
Ticaret Bakanhg1'nm Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemine (ESBiS) veya Merkezi Sicil Kay1t Sistemine
(MERSiS) kay1tlan olmalar1 gerekmektedir. Soz konusu kay1t sistemleri ile DiTAP iyerisinde izleme,
dogrulama ve degerlendirme 9ah~malar1 yapilabilmektedir.
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Sistemin i~levselliginin geli~tirilmesi ve ahci ile saticilarm finansal ihtiya9larmm kar~ilanmasi
amaciyla kamu ve ozel bankalar ile 9ah~malar yapilmi~, soz konusu kurulu~larm DiTAP'a ozel indirimli
ve avantajh finansal 9oziimleri ile sistemde yer almalarma yonelik 9ah~malara devam edilmektedir.
Bununla birlikte TARSiM kullamcilarmm DiTAP'a iiye olmalari durumunda poli9e bedeli iizerinden
%5'1ik indirim, sistem iizerinden sozle~me imzalamalari durumunda ilave %5'1ik indirim avantaji sisteme
entegre edilecektir.
Halihazirda DiTAP i9erisinde iireticilerle birlikte, aralannda AO<;, TMO, TiGEM gibi kamu
kurumlari ile Migros, Carrefour, TAT, DiMES gibi biiyiik ol9ekli ahci ~irketlerin de bulundugu yakla~ik
kirkdortbin (44.000) kayith kullamci bulunmaktadir.
Bakanhgimizm tiim ta~ra te~kilatl DiTAP konusunda gorevlendirilmi~ olup en yakm Tarim ve
Orman Miidiirliiklerinden ve Tarim ileti~im Merkezi (TiMER) ait 180 no'lu telefon numarasmdan detayh
bilgi ahnabilmektedir. Buna ek olarak, sistemin tecriibe edilebilmesi adma olu~turulan test ortamma ait
kullanici adlari ve ~ifreler a~agida payla~ilmaktadir. Sistemin yaymda olan haline ise www.ditap.gov.tr
adresinden ula~ilabilmektedir.
Kurulu~unuz

biinyesinde tanm ve gida iiriinleri iiretim ve ticareti ile i~tigal eden firmalarm
dogrudan iiretici ile muhatap olarak sistemden faydalanabilmeleri, ihtiya9 duyacaklari iiriinlere kolayca
eri~meleri ve iireticiden tiiketiciye tiim aktorlerin hazir bulunacagi sistemde yer almalan beklenmekte
olup soz konusu katlhm ile sistemin etkinliginin artmlmasi ve tanm iiriinleri ticaretinin geli~tirilmesi
beklenmektedir.
Bilgilerinizi ve kurulu~unuza bagh olarak iilke genelinde faaliyet gosteren oda ve borsalarm
DiTAP sistemi hakkmda bilgilendirilerek kendi biinyelerinde faaliyet gosteren firmalarm sisteme
kayitlarimn te~vik edilmesi hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

Test Ortam1 Web Adresi:

https://test-ditap.tarbil.gov.tr/login

iJretici Kullamc1 Adi:
iJretici Sifre

ciftci

Ahc1 Kullamc1 Adi:

tarimas
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1234

1234
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