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Konu :oİlAp (Dijital Tarım Pazarı)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği şube Müdürlüğü)'nün
05.05.202l tarihli ve E-90439537 -7 |0.01-1 38 1 1 1 5 sayılı yaz.sı.

22.04.202l tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "2021-2022 yıllarında Yapılacak Çiğ
Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı" gereği; üretmiş olduğu
snfii 17/|2/201l tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay
İŞlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan ve 4. maddede tanımlanan bir
üretici örgütüne üYe olan yetiştiricilere; manda, koyun ve keçi sütü, soğutulmuş inek sütü, üretici
örgütleri kanalı \|e pazarlanan soğutulmuş inek sütü ve 25/1/2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmi Gazete,de
yayımlanan Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İliştin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64) kapsamında
sınıflandırılan İnek sütünün sınıfına göre, Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceğİ dönemler,
kriterler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak olup, yine yukarıda belirtilen
kaPsamda ürettiği çiğ sütü, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) üzerinden doğrudan veya
üretici/YetiŞtirici örgütü üzerinden satan üreticilere Bakanlığın belirleyeceği dönemler, kriterler ve
birim fiyatlar üzerinden İlave Destek Ödemesi yapılacaktır.

Beldenizde süt üretimi gerçekleştiren, toplayan ve pazarlayan tüm üreticilere bu hususun
duyurularak, süt üreticilerinin gerekli DİTAP kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri için gerekli
duyuruların yapıIması noktasında,

Gereğini rica ederim

Olcay KARBUZ
İlçe Müdürü

Ek: Ditap Kayıt İşleıırleri Bilgi Metni (l sayfa)

Dağıtım:

Yen ikarpuzlu Belediye Başkanl ığına
Esetçe Belediye Başkanlığına



ü nrrici ı-rni ıvı izi ııı oi ı<rari ıu r:

oilirnı_ TARıM pAzAnı oirap'A ı<RyıT olup

oiTAp'|ııı saĞı-noıĞı rürvı oı_aıvarı_enonıv ücnrrsiz yannnı_aıvagiı_vır« ıcıt{

iııırrnıııETTEN KAyıT oı-agiLvür« içiııı lürrrııı şu ADlMLRnı iztryiıııiz:

1.) https://d ita p.goy.trl sitesini ziya ret ed iniz,
2.) "Üretici Girişi" seçeneğini tıklayınız,
3.) "Kayıt Ol" seçeneğini tıklayınız,
4.) "e-DevIet ile Giriş" seçeneğini tıklayınız,
5.) T.C. kimIik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girin ve "Giriş Yap" seçeneğini

tıklayınız,
5.) Açıklamaları okuyunuz ve sayfanın en alt kısmındaki "Yukarıdaki metni

okudum, kabul ediyorum" seçeneğini işaretleylp, ardından "Satıcı olarak
kayıt oluştur" seçeneğini tıklayınız,

7.) AÇıIan pencerede zorunlu olarak istenen bilgilerinizi giriniz ve sayfanın
altındaki "Kayıt OI" seçeneğini tıklayınız.

,/ Ditap Kaydınız Gerçekleşmiş olacaktır.

r' Oluşturduğunuz kultanıcı adınız ve şifrenizle ya da e_Devlet

şİfreniz lle https://ditaQ.gqv.trl sitesinden "Üretici Girişi"
seçeneğini tıklaya ra k sisteme gi riş ya pa bilirsi niz.

ya da

iı-çr renıM vE oRMAN ıvıüoünı-üĞüıvıüzr

e-Devlet şifrenizle birlikte bizzat başvurarak

0İrnP kayd ı n ızı n ge rçekleşmesi için destek a la bil i rsiniz.
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