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DOĞRUDAN SATIŞ MODÜLÜ KULLANIM KURALLARI 
 Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) üyeleri Doğrudan Satış Modülünü kullanarak oluşturduğu 

ürün ilanlarında hukuka ve genel ahlak kurallarına aykırı ifade ya da görüntüler 

kullanamaz. 

 İlanda kullanılan içeriğe ait doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ilanı 

veren DİTAP üyesine aittir. 

 İlanın açıklama metni ve ürün görselinde; kişilerin fikri ve sinai mülkiyet haklarına 

müdahale oluşturan, ürün hakkında yanıltıcı olan, halkın dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî 

düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri özelliklere yönelik kötüleme, istismar, 

önyargı veya ayrımcılık içeren metin ve görsel kullanılamaz. 

 DİTAP üyeleri tarafından verilen ilanlar Tarım ve Orman Bakanlığı DİTAP Sistem 

Sorumlularının onayı ile erişime açılır. Ancak, DİTAP Sistem Sorumlularının Doğrudan 

Satış Modülü ile oluşturulan ilanlarda yer alan her türlü içeriği, bilgileri ya da 

dosyaları denetleme ya da içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı 

bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırma yükümlülüğü 

yoktur. İlana DİTAP Sistem Sorumluları tarafından verilen onay ilanın yalnızca 

erişime açılmasını kapsar. Bu onay Tarım ve Orman Bakanlığı ve personelinin ilan ve 

içeriğini garanti, kabul ya da reddettiği anlamına gelmez. Ancak, Tarım ve Orman 

Bakanlığı tek taraflı olarak ilanlarda yukarıda belirtilen hususlara aykırı olduğu 

kanaatine varılan, yanıltıcı, sakıncalı ya da uygunsuz olduğu değerlendirilen her tür 

bilgiyi ve görseli, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını 

ve herhangi bir adli ya da idari isteğe yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama 

hakkını her zaman saklı tutar. 

 Tarım ve Orman Bakanlığı DİTAP Sistem Sorumluları ilanın yayına alınmasında, 

kullanılan içeriğin uygunluğundan hiçbir şart altında sorumlu değildir. 

 Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İlanlarda yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin 

tam ve doğru olduğu garanti edilmemektedir. 

 DİTAP üyeleri tarafından oluşturulan "Doğrudan Satış" ilanları İl Sistem Sorumlusu 

(İSS) tarafından hafta içi mesai saatleri içerisinde günlük olarak takip edilir. İSS Ürün 

Adı ile yüklenen ürün görsellerinin eşleşmesini ve ürün açıklaması bölümüne yazılan 

metni değerlendirerek ilanın erişime açılmasını onaylar ya da reddeder. Erişime 

açılması uygun görülmeyen ilanlar için İSS tarafından açıklama metni yazılarak 

sisteme kaydedilir. 

 İlan veren DİTAP’a yüklediği görsellerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından afiş, 

liflet vb materyallerde kullanılmasına hiçbir hak talebinde bulunmaksızın onay 

vermiş sayılır. 

 DİTAP üyeleri DİTAP’taki İçerik’in bir kısmı veya tamamı herhangi bir nedenle, 

kısmen dahi olsa herhangi bir ortamda paylaşımda bulunamaz. 

 Doğrudan Satış Modülü amacı dışında kullanılamaz. 
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MESAJLAR MODÜLÜ KULLANIM KURALLARI 

 

 DİTAP üyeleri Mesajlar Modülünü kullanarak oluşturduğu mesajlarda hukuka ve 

genel ahlak kurallarına aykırı ifadeler kullanamaz. 

 Mesajda kullanılan içeriğe ait doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk 

kullanıcıya DİTAP üyesine aittir. 

 Kullanıcı tarafından oluşturulan mesajlar İl Sistem Sorumlusu (İSS) tarafından hafta 

içi mesai saatleri içeresinde günlük olarak kontrol edilir. Kullanıcının mesaj 

oluşturma sebebi, konu ve mesaj içerik metni dikkate alınarak cevap metni 

oluşturulur. 

 DİTAP’ın her düzeydeki Sistem Sorumluları tarafından oluşturulan cevap metinleri 

yönlendirici nitelikte ticari tavsiyeler değildir. 

 DİTAP’ın her düzeydeki Sistem Sorumlularının cevap metinlerinde yer alan çeşitli 

bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin 

sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Tarım ve Orman Bakanlığı ve 

DİTAP Sistem Sorumluları sorumlu tutulamaz. 

 DİTAP üyeleri DİTAP’taki İçerik’in bir kısmı veya tamamı herhangi bir nedenle, 

kısmen dahi olsa herhangi bir ortamda paylaşımda bulunamaz. 

 Mesajlar Modülü amacı dışında kullanılamaz. 
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Ana Sayfa 
 

Ana Sayfa sistemin tüm bileşenlerine ulaşılabilen ve istatistiklerin yer aldığı sayfadır.  

Dijital Tarım Pazarı Ana Sayfada Admin için sol menüde işlem modülleri yer almaktadır. Bu modüller 

Kullanıcı Yönetimi, Firma Yönetimi, Doğrudan Satış Onaylama, Ürün Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Mesajlar, 

Tarımsal Hava Tahmini ve Tarımsal Faaliyetlerimden oluşmaktadır. 

 

 

 

Sağ üst köşede Yetkili Kullanıcı ibaresinin yer aldığı butona tıklandığında “Ayarlar” sekmesinde kullanıcı 

profil bilgileri görülmektedir. Bu alanda Kullanıcı Adı, İsim, Soyisim, TC Kimlik Numarası, E-mail, Telefon 

ve Şifre alanları görülmektedir. E-mail, Telefon ve Şifre alanlarında değişiklik yapılabilmekte ve 

Güncelle butonu ile ayarlar kaydedilebilmektedir. 
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Ana Sayfada ortadaki alanda; Kullanıcı Bilgileri İstatistikleri, Doğrudan Satış İstatistikleri, Talep/Teklif 

Bilgileri İstatistikleri, Sisteme Kayıt Olma Sayısal Grafiği ve Sisteme Kayıt Olma Sayısal Tablosu yer 

almaktadır. 

 

 

Ayrıca Ana Sayfa üzerinde kullanım alanlarını genişletmek için; 

 

Sol menüyü kapatacak bir buton ile 

 

 

Pencereyi tam ekran yapacak bir buton bulunmaktadır. 
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Kullanıcı Yönetimi 
 

Kullanıcı Yönetimi modülü ile admin tarafından yeni kullanıcıların eklenebilmesi, kullanıcı listesi ve 

istatistiklerini alabilmesi, kullanıcılar üzerinde değişiklikler yapabilmesi ve “Kullanıcı Gibi Davran” ile 

kullanıcıların bildirdikleri hataları saptayabilmesi amaçlanmıştır.  

Kullanıcılar sayfası açıldığında tüm kullanıcılar Kullanıcı Türü, TC, İsim, Soyisim, Telefon Numarası, İl, 

İlçe, Aktif/Pasif durumlarına göre listelenecek ve bu bilgilere göre filtrelenebilecektir. Ayrıca “Kullanıcı 

Türü Filtreleme” alanından tür seçilerek ve “Aktif/Pasif Filtreleme” alanından Aktif/Pasif durumu 

seçilerek sorgulama yapılarak istatistik elde edilebilecektir. 

 

 

 

Tüm Kullanıcılar Listesini İndir: Sistemde kayıtlı olan bütün kullanıcıları Excel formatında indirir. 

Satıcılar Listesini İndir: Sistemde kayıtlı olan Satıcı türündeki bütün kullanıcıları Excel formatında 

indirir. 

Satıcılar Alıcılar İndir: Sistemde kayıtlı olan Alıcı türündeki bütün kullanıcıları Excel formatında indirir. 

PROFİLİ GÖR 

Profili Gör sayfası ile kullanıcıya ait tüm detayların görülebilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılabilmesi 

amaçlanmıştır. Sayfa açıldığında Kullanıcı Bilgileri, Firma Bilgileri, Oluşturduğu Talepler, Oluşturduğu 

Siparişler, Kullanıcı İstatistikleri sekmeleri görülecektir. Kullanıcı Bilgileri sekmesindeki tüm bilgilerde 

değişiklik yapılabilmekte ve güncelle butonu ile değişiklikler kaydedilebilmektedir. Diğer sekmelerde 

ise inceleme yapılabilmektedir. 

KULLANICI GİBİ DAVRAN 

Kullanıcı Gibi Davran sayfası ile admin tarafından kullanıcılara destek sağlamak için kullanıcının 

sayfasına erişim sağlanarak mevcut kullanıcı gibi işlem yapılabilmesi amaçlanmıştır. Kullanıcının 

sayfasındaki işlemler sonlanınca sağ üste köşede bulunan “Profilime Geri Dön” butonu ile tekrar 

Kullanıcılar sayfasına dönülebilmektedir. 

 

https://ditap.etarim.gov.tr/
https://dijitaltarimpazari.gov.tr/


 

 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DİTAP UYGULAMASI 

https://ditap.etarim.gov.tr / https://dijitaltarimpazari.gov.tr 
 

ADMİN EKLE 

Sisteme Admin tarafından Admin türünde yeni kullanıcı eklenebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Kullanıcı Adı: Kullanıcı tarafından sisteme giriş sırasında kullanacağı kullanıcı kodu yazılmalıdır. 

İsim: Kullanıcının Adı yazılmalıdır. 

Soyisim: Kullanıcının Soyadı yazılmalıdır. 

TC: Kullanıcının TC Kimlik Numarası yazılmalıdır. 

Telefon Numarası: Kullanıcının telefon numarası yazılmalıdır. 

Mail Adresi: Kullanıcının e-posta adresi yazılmalıdır. 

İl: Kullanıcının bağlı olduğu il bilgisi yazılmalıdır. 

İlçe: Kullanıcının bağlı olduğu ilçe bilgisi yazılmalıdır. 

Kullanıcı Türü: Kullanıcı türü Admin olarak seçilmelidir. 

Aktif/Pasif: Kullanıcının Aktif veya Pasif olma durumu işaretlenmelidir. 

Şifre: Kullanıcının sisteme giriş sırasında kullanacağı parola yazılmalıdır. 

Şifre Tekrar: Kullanıcının sisteme giriş sırasında kullanacağı parola tekrar yazılmalıdır.

 
Bütün bilgiler doldurulduktan sonra “Güncelle” butonu ile kullanıcı ekleme işlemi tamamlanmaktadır. 

ALICI EKLE 

Sisteme Admin tarafından Alıcı türünde kullanıcı eklenebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Vergi Numarası: MERSİS, ESBİS veya HKS tarafından doğrulanabilmesi için kullanıcıya ait 10 haneli 

vergi numarası yazılmalıdır. 

Alıcı Türü: Market, Dış Ticaret, Hal, Endüstriyel Üretim ve Kamu türlerinden herhangi biri 

işaretlenmelidir. 

Kullanıcı Adı: Kullanıcı tarafından sisteme giriş sırasında kullanacağı kullanıcı kodu yazılmalıdır. 

İsim Soyisim: Kullanıcının Adı ve Soyadı yazılmalıdır. 

TC: Kullanıcının TC Kimlik Numarası yazılmalıdır. 

Telefon Numarası: Kullanıcının telefon numarası yazılmalıdır. 

İl: Kullanıcının bağlı olduğu il bilgisi yazılmalıdır. 

İlçe: Kullanıcının bağlı olduğu ilçe bilgisi yazılmalıdır. 

Mail Adresi: Kullanıcının e-posta adresi yazılmalıdır. 

Kep Adresi: Kullanıcının kep adresi yazılmalıdır. 
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Bütün bilgiler doldurulduktan sonra “Güncelle” butonu ile Alıcı kullanıcı ekleme işlemi 

tamamlanmaktadır. 

 

MEVCUT FİRMAYA ALICI EKLE 

Birden fazla kullanıcısı olacak firmalar için daha önce Alıcı Ekle yolu ile ekleniş firmaya yine alıcı 

türünde kullanıcı eklenebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Firma Seçiniz: Kullanıcının ekleneceği firma bilgisi seçilmelidir. 

Kullanıcı Adı: Kullanıcı tarafından sisteme giriş sırasında kullanacağı kullanıcı kodu yazılmalıdır. 

İsim Soyisim: Kullanıcının Adı ve Soyadı yazılmalıdır. 

Mail Adresi: Kullanıcının e-posta adresi yazılmalıdır. 

TC: Kullanıcının TC Kimlik Numarası yazılmalıdır. 

Telefon Numarası: Kullanıcının telefon numarası yazılmalıdır. 

İl: Kullanıcının bağlı olduğu il bilgisi yazılmalıdır. 

İlçe: Kullanıcının bağlı olduğu ilçe bilgisi yazılmalıdır. 

 

Bütün bilgiler doldurulduktan sonra “Güncelle” butonu ile Mevcut Firmaya Alıcı kullanıcı ekleme 

işlemi tamamlanmaktadır. 
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SATICI EKLE 

Sisteme Admin tarafından Satıcı türünde kullanıcı eklenebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Kullanıcı Adı: Kullanıcı tarafından sisteme giriş sırasında kullanacağı kullanıcı kodu yazılmalıdır. 

TC: Kullanıcının TC Kimlik Numarası yazılmalıdır. 

İsim: Kullanıcının Adı yazılmalıdır. 

Soyisim: Kullanıcının Soyadı yazılmalıdır. 

Mail Adresi: Kullanıcının e-posta adresi yazılmalıdır 

Telefon Numarası: Kullanıcının telefon numarası yazılmalıdır. 

İl: Kullanıcının bağlı olduğu il bilgisi yazılmalıdır. 

İlçe: Kullanıcının bağlı olduğu ilçe bilgisi yazılmalıdır. 

Adres: Kullanıcının ikamet ettiği adres yazılmalıdır. 

 

 

Bütün bilgiler doldurulduktan sonra “Güncelle” butonu ile Alıcı kullanıcı ekleme işlemi 

tamamlanmaktadır. 
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Firma Yönetimi 
 

Firma Yönetimi modülü ile admin tarafından yeni firmalar eklenebilmesi, firma listesi ve istatistiklerini 

alabilmesi, firmalar bilgileri üzerinde düzenlemeler yapabilmesi, firmalara bağlı olan kullanıcıları 

görebilmesi ve firma profillerini görüntüleyebilmesi amaçlanmıştır.  

Firma Yönetimi sayfası açıldığında tüm firmalar Firma Adı, Firma Telefonu, Firma Mail Adresi, Vergi 

Dairesi, Vergi Numarası ve Aktif/Pasif durumlarına göre listelenecek ve bu bilgilere göre 

filtrelenebilecektir. 

 

 

 

FİRMA EKLE 

Alıcı türünde yeni firma eklenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Firma Adı: Firmanın resmi olarak kullandığı adı yazılmalıdır. 

Vergi Numarası: MERSİS, ESBİS veya HKS tarafından doğrulanabilmesi için firmaya ait 10 haneli vergi 

numarası yazılmalıdır. 

Telefon Numarası: Firmanın 11 haneli telefon numarası yazılmalıdır. 

Mail Adresi: Firmanın e-posta adresi yazılmalıdır. 

Adres: Firmanın resmi olarak kullandığı adresi yazılmalıdır. 

Kep Adresi: Firmanın kep adresi yazılmalıdır. 

Aktif/Pasif: Firma olarak eklenecek kullanıcının Aktif/Pasif olma durumu işaretlenmelidir. 

Talep Eden Türü: Alıcı firma için Market, Dış Ticaret, Hal, Endüstriyel Üretim ve Kamu türlerinden 

herhangi biri işaretlenmelidir. 
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DÜZENLE 

Sistemde kayıtlı olan firma bilgileri üzerinde güncelleme yapabilmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Değişiklikler tamamlandıktan sonra “Güncelle” butonu ile kaydedilmelidir. 

 

PROFİLİ GÖRÜNTÜLE 

Profili Görüntüle butonu ile firmaya ait tüm detayların görülebilmesi ve gerekli değişikliklerin 

yapılabilmesi amaçlanmıştır. Profili gör sayfası açıldığında Firma Bilgileri, Oluşturduğu Talepler, 

Oluşturduğu Siparişler, Kullanıcı İstatistikleri sekmeleri görülerek incelenebilecektir. 

 

BAĞLI OLDUĞU KULLANICILAR 

Bağlı Olduğu Kullanıcılar sayfası ile firma altına eklenmiş olan tüm kullanıcıların görüntülenebilmesi 

ve “Kullanıcı Gibi Davran” butonu ile sayfalarına erişim yapılabilmesi amaçlanmıştır. 
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Doğrudan Satış Onaylama 
 

Doğrudan Satış Onaylama modülü ile Üretici / Satıcı kullanıcılar tarafından Doğrudan Satış Modülü / 

Stok Oluştur sayfası üzerinden oluşturulan satış ilanlarının incelenerek onaylanabilmesi veya 

reddedilebilmesi amaçlanmıştır. İlana girilen ürünler ancak Admin tarafından onaylanırsa Alıcı 

kullanıcıların Doğrudan Satış Modülünde görülebilecektir. Bu sayede sistem üzerinde hatalı ürün satış 

ilanı bulunmaması amaçlanmaktadır. 

“Doğrudan Satış Onaylama” modülü ile Doğrudan Satış Ürün Listesi açıldığında Satış ilanları; Ürünün 

Adı, Miktarı, Fiyatı, Stoğun Bulunduğu Şehir, Son Geçerlilik Tarihi, Durumu ve Oluşturulma Tarihine 

göre listelenecek ve sorgulama yapılabilecektir. Ayrıca Onay durumuna göre ve Satışa Açık / Kapalı 

olma durumuna göre filtreleme yapılabilecektir. 

 

 

 

 

Doğrudan Satış Onaylama işlemi yapılabilmesi için öncelikle Onay Bekleyen Ürünlerin listelenmesi 

gerekmektedir. Ardından ürün ilanının sağ tarafında bulunan “Stok Detayı” butonuna tıklanır ve 

açılan sayfada ürün ilanı ile ilgili detaylar incelenir. 
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İlan bilgilerinde aksaklık yoksa ve ilanın yayınlanması kabul ediliyorsa    butonu ile ilanın 

yayınlanması ve alıcılar tarafından görülmesi sağlanır. 

İlan bilgilerinde aksaklık varsa ve ilanın yayınlanması istenmiyorsa    butonu ile ilanın 

yayınlanmayarak ilan sahibine iade edilmesi sağlanır. İlan iade edilirken Reddetme Sebebi de 

girilmelidir. Satıcı / Üretici reddetme sebebini görerek ilan üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak 

tekrar yayınlama isteğinde bulunabilir. 

 

 

 

Ürün listesinde yer alan ilanlar; 

Onay Bekleyen İlanlar “Satışta / Onay Bekliyor” 

Onaylanmış ilanlar “Satışta / Onaylandı” 

Reddedilmiş ilanlar “Satışa Kapalı / Reddedildi” 

Durum başlıkları ile görülecektir. 
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Ürün Yönetimi 
 

Ürün Yönetimi modülü sistemde talep, teklif ve doğrudan satış işlemleri için kayıtlı olan ürün ve 

türlerini görüntüleyerek değişiklik yapabilmek ve yeni ürün ekleyebilmek amacıyla hazırlanmıştır. 

 
Ürün Yönetimi modülü ile açılan Ürünler sayfasında kayıtlı olan ürünler Ürün Adı, Ürün Çeşidi ve Ürün 

Türüne göre listelenebilecek ve filtrelenebilecektir 

YENİ ÜRÜN OLUŞTUR 

Sisteme Admin tarafından yeni ürün eklenebilmesi amacıyla hazırlanmıştır.   

 

Ürün Adı: Sisteme eklenmek istenen ürünün adı yazılır. 

Ürün Türü: Sisteme eklenmek istenen ürünün türü seçilir. (Bitkisel Ürün, İşlenmiş Ürün, Hayvansal 

Ürün) 

Aktif/Pasif: Sistemde Aktif/Pasif olacağı durumu seçilir. 

Ürün Çeşidi: Sisteme eklenmek istenen ürünün çeşidi yazılır. (MUHTELİF, TOHUMLUK, FİDANLIK vb.) 

Bütün bilgiler eksiksiz olarak doldurulduktan sonra “Güncelle Butonu ile” işlem tamamlanacaktır. 

DÜZENLE 

Sistemde yer alan ürünler üzerinde değişiklik yapılması amacıyla hazırlanmıştır. Ürüne ait tüm bilgiler 

güncellenebilmekte gerekirse pasifleştirilebilmektedir. 
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Bilgi Yönetimi 
 

Bilgi Yönetimi Modülü Admin tarafından sistemde var olan taleplerin, tekliflerin ve sözleşmelerin canlı 

olarak izlenebilmesi ve istatistik alınabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Talep Yönetimi ve Sözleşme 

Yönetimi sayfalarından oluşmaktadır. 

TALEP YÖNETİMİ 

Sistemde var olan tüm talepler ve bu taleplere gelen tekliflerin görüntülenmesi ve istatistik alınması 

amacıyla hazırlanmıştır. Talep Yönetimi sayfasına tıklandığında “Tüm Talepler” sayfası açılmakta ve 

sayfa üzerinde talepler Talep Numarası, Sözleşme Numarası, Şehir, Talebi Oluşturan, Ürün Adı, Ürün 

Türü, Miktarı, Teklife Açılma Tarihi, Teklife Kapanma Tarihi ve Aktif/Pasif olma durumlarına göre 

listelenmektedir. Ayrıca Talebi Oluşturan, Ürün Adı, Ürün Türü, Şehir ve Aktif / Pasif olma durumlarına 

göre filtreleme yapılabilmektedir. 

 

 

Talep Listesini İndir butonu ile sistemde var olan tüm talepler Excel formatında indirilebilmektedir. 

 

Teklifleri Gör 

İşlem sütununda yer alan “Teklifleri Gör” butonuna tıklanarak açılan “Talebe Gelen Teklifler sayfası” 

sayfası ile içinde bulunulan talebe gelen tekliflerin görülerek incelenebilmesi, gerekirse değişiklik 

yapılabilmesi amaçlanmıştır. 

 

Kullanıcıdan talep gelmesi halinde görüntülenen teklifin içine girilerek gerekirse Teklif Başlık ve Teklif 

Kalem sekmelerinde değişiklik yapılabilmektedir.  
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Düzenle 

İşlem sütununda yer alan “Düzenle” butonuna tıklanarak açılan “Talep Düzenleme” sayfası ile talep 

detaylarını görebilme ve kullanıcıdan talep gelmesi halinde değişiklik yapılabilmesi amaçlanmıştır. 

Yapılan düzenlemeler tamamlandığında “Güncelle” butonu ile kaydedilmelidir.  

 

SÖZLEŞME YÖNETİMİ 

Sistemde var olan tüm sözleşmelerin görüntülenmesi ve istatistik alınması amacıyla hazırlanmıştır.  

Sözleşme Yönetimi butonuna tıklandığında açılan “Tüm Sözleşmeler” sayfası açılmakta ve sayfa 

üzerinde Sözleşmeler Sipariş Numarası, Alıcı Adı, Satıcı Adı, Ürün Adı, Ürün Çeşidi, Sözleşme Tarihi, 

Teslimat Başlangıç Tarihi, Teslimat Bitiş Tarihi, Sözleşme Durumu ve Aktif/Pasif durumlarına göre 

listelenmektedir. Ayrıca Sözleşme Durumu, Ürün Adı ve Ürün Türüne göre filtrelenebilmektedir. 

 

Hazırlanan sözleşmelerin e-imza veya mobil imza ile onaylanıp onaylanmadığı Sözleşme Durumu 

sütunundan takip edilebilmektedir.  

Listede görünen Sipariş Numaralarına tıklandığında o sipariş için Talep Düzenleme sayfasına, 

Listede görünen Alıcı Adlarına tıklandığında o firma için Firma Düzenleme sayfasına, 

Listede görünen Satıcı Adlarına tıklandığında o kullanıcı için Kullanıcı Düzenleme sayfasına Sistem 

tarafından otomatik olarak yönlendirilmektedir. 

“Sözleşmeyi İndir” butonu ile hazırlanmış olan sözleşmeler cihaza pdf formatında indirilebilmekte ve 

gerekirse çıktısı alınarak ta incelenebilmektedir. 
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Mesajlar 
 

Mesajlar modülü ile sistem kullanıcılarından gelen DİTAP ile ilgili öneri, görüş, istek, hata, talep vb. 

durumlar için iletişime geçildiğinde bu mesajları görebilmesi ve çözüm üreterek yanıtlayabilmesi amacı 

ile hazırlanmıştır.  

 

Mesajlar modülüne tıklandığında “Mesajlarınız” sayfası açılacak ve kullanıcılardan gelen tüm mesajlar 

Mesaj Konusu, İletişim Sebebi, Mesaj Durumu, Son Güncel Tarihi ve İşlemler başlıkları ile listelenecek 

ve sorgulanabilecektir. Ayrıca “Mesaj Durumu Filtreleme” ile mesajların durumlarına göre filtreleme 

yapılabilecektir. 

Mesaj durumu sütunu mesajın durumu hakkında bilgi vermektedir. Gönderilen mesaj henüz admin 

tarafından çözülmemiş ve çözüldü olarak işaretlenmemiş “Açık” olarak görülmekte, yanıtlanmış ise  

“İşlemde” olarak görülmekte, işlem sonuçlanıp Çözüldü olarak işaretlenmiş ise “Çözüldü” olarak 

görülmektedir. 

“Mesaj Detayı” butonu ile mesajın içeriği görülebilmekte, istenen metin yazılarak Cevapla butonu ile 

yanıtlanabilmektedir. 

İşlemi tamamlanan mesaj “Çözüldü İşaretle” butonu ile kapatılabilmektedir. 

 İbaresi görünüyor ise, mesaj kullanıcı tarafından yanıtlanmış demektir. İstenirse 

Mesaj detayı alanından Kullanıcıya yeni bir yanıt yazılabilir. Admin tarafından çözüldü olarak 

işaretlenen mesajlara ise kullanıcı tarafından yanıt verilememektedir. 
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Tarımsal Hava Tahmini 
 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticiler için hazırlatılan Tarımsal Hava Tahmini sayfası 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yapılan entegrasyon ile sisteme kazandırılmıştır. Tüm kullanıcılar için; 

üretimin verim ve kalitesini artırmak için iklim ve hava özellikleri konusunda üretici, tarımcı ve alıcılara 

gerekli bilgileri vermek, olumsuz hava şartlarının zararını en aza indirmek amaçlı hazırlanmıştır. Bunun 

yanında zirai girdileri (gübre, ilaç, iş gücü, vb.) ekonomik olarak kullanmayı sağlayarak karar vermede 

her iki tarafa da yardımcı olacaktır. Bu sayfa içinde tüm kullanıcıların yararlanabileceği; 

 

Tarımsal Hava Tahmini, 

Saatlik ve 5 günlük tahminler, 

Bir önceki gün gerçekleşen değerler, 

Zirai Don Uyarıları, 

Zirai Don Tahminleri, 

Don Olayından Korunma Yöntemleri, 

Hasat Zamanı Tahmini, 

Bitki Soğuklama İsteği Hesaplama Programı, 

Türkiye Bitki Soğuğa ve Sıcağa Dayanıklılık Haritası ve Tabloları, 

Türkiye Buharlaşma Haritaları, 

Kuraklık İzleme Sistemi, 

Kuraklık Analizleri, 

Harita Üzerinde Uygun Ekim Zamanı Gösterimi 

Meteoroloji TV Canlı  

Meteorolojinin Sesi Radyosu modülleri bulunmaktadır. 

 

Tarımsal Faaliyetlerim 
Tarımsal Faaliyetlerim sayfası ile edevlet.tarbil.gov.tr adresine bağlanılarak kişiye ait HBS ve ÇKS 
verilerinin gösterilmesi amaçlanmıştır. 
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