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Dğital Taııı Pazaıı

DAĞITIM YERLERiNE

Üıeticileriınizin ürettikleıi iiııtiırleri değer fıyattan satabilt,:eğİ, tüııı alrcılar ve üıetİcİleı ile

tıııkışabileceği ve tiiketiciınizin de kaliteli iirünü dain ııyguı fıyallaı,aı alınasına olanak sağlayacak Dijital

Taruır Pazan (DİTAP) projesi Bakaıılğınıırç2 uygtılamaya koıulmu;hu.

'2020 yılı Bitkisel Üretime Destekleııre Ödemesi Yapılmasmı Daiı Tebliği" (Tebliğ No:2020/3l)

25.11.2020 tarü ve 31315 sayılı Resın:i Gazete'de yayın anıEak yiiriiüfliiĞe girmiş olup Tebliğin 9.

Maddesinin l0'ııncıı fıkraşıuın b bendi gereği; 'Destekleıııeye tabi iı:i'uıe yönelİk borsa aİtyapısı ıneçout

il ve ilçelerde boısa iescil beyannamesi ibrazı isteıiı, diğer il ve ilçelerde ise illilçe tahkiın

koıuisyonlarııln gerekli gördilğü durunılarda iiretim yılına ilişkin tıasat{arihİ İle Ek-4'le belirtılen belge

teslim bitiş taıihi arasındaki siireyi içeren borsa tesçil beyannamesi isteııiı. Aııcali desteğe konu üıi!ıı için

DiTAP'da sözleyne kaydı bulunaı çiftçilerden tıoısa tesoil beyeıııramesi isteıınez. A.v.-nı Tebliğiıı
24.\ı{nğdg5inin y fıkrası ve 7 Şfu65ının gg bendi gereği; 2016,2017,2018 ve 20l9 iiretinı yıllan İÇersiııde

topla1[ iiç yıl iTuo ve oTD ödemesindeı yaraılaıınış çiftçiler 2020 üetim yılında iTL]D'deıı ve

oTD'den faydalauamaz. Ancak 2020 iiçgtiııı yılüıda İTÜ ı:e OTD viıpau ve destekleme belge bitiş taıihi

itibariyle DİTAP'a kayıtlı olan çiftçiter bir defaya mahsus olmak iizere ilave olarak 2020 iiıetiın yılı
iTUD ve oTD ödeırıeleıinden faydalandınlır" hükmti yer al-ııaktadır. Konrrmrn önemine binaet özellikİe
iiıeticilere duyurulınası hususıında;
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Dağıtıın:

Kuıuluca Belediye Başkanlığına
Krıırıluca Ziıaat Odası Başkaıılığına
Kııınluca Ticaret Borsası Başkanilğua
Kuıırluca Ticaret ve §aırayi Odası Başkanlığıııa

MUHTARLIGINA
S.S. Altuı;vaka Sulauıa Kooperatifine
KUMLUCA/ANTALYA
S-S. Altıuyaka Ta,ııırsal Kalkmna Kooperatifııe
KUMLUCA/ANTALYA
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