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Konsinye salış sistemi Hk,

Adalet Bakanlüğı Ceza lnfaz Kurumları ile Tutukevle.i |şyunları Kurumu'ndan Birliğimize inrikal eden

24.o4 2019 tA.lh ve 672] l l05/20l9_0l/E.l08 sayılı yazüda: resmi intemeı sitesinde konsinye satış işlemIerine
ilişkin "Konsinye Çağnsl/Duyurusu" yaylnlandlğı b€lirtilmiş ve ilgi]i duyurunun üyeIerinize bildiİjlmesi talep

edilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim

Saygılarlmla

Mustafa SARAÇÖZ
cenel sekleter

EK: ceza infaz Kurumlafl ile Tutukevleri tşyunlaİ! Kurumu'nun yazüsı, (l sayfa)
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Bu b€lge,5070 say,l, Elektİonik Iınra Kınununa görc Güv€nli f,tektİonik !mza ile imzalanmtştür.
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Gelen Tarih Sayı: 28/05/2019 - 636



Gelen Evrak Tarih Sayü: 30,04 20l9 - l3532
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ADALE f BAKA\LlGI
Ceza infaz Kırrumları ile Iurukevleri lş}u(larl Kurumu

(işyunları Daire Başlanllğü)
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Konsin}c satüŞ sistcmi Hk
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(Dum]upınar BuIVarl No:252 iEskişehir _"-olu 9. Km) 06530 ANKARA)

ceza lnfaz Kurumlaİü ;le Tuı kevIcrl lş!u(larl kaürlinlerinde satüşl yapllan ürünlerin

konsln}e satış yönıemi!le sağlannlaslna }önclik u)gulama },apılacaktır ceza InüZ

Kurum]an iüe turukevleri işyuıllan Kulumu bün),esindek! kanlinleİdc konsinye saııŞ

İ|l"rle.ln. yOn.lil. başuurulaİİn vapılma5ı- baş!urulann alünnrası vc değcrlendirilmesi ıle

Juurn nrrrr., sanipleriılg s(iıle;me ımzalanınas] süıecine tönelik usul,ıe csaslar Ceza

'L 
İr,r.l"., ile l uıule.leıl lş}unlan (urumu Kons;nye Salış işlemlerine Dair

Yöneımelik'te hüküm al!ına alünmıŞtlr- --r"",;"l. 
sal|ş işlemlerine ilişkin t"onsinye Çağrls'Duturusül:2]04j20l9,1arih !e

3075] sayı]ı resmi gizetede ve Kuruljıunıu/ lesıİl interılcı siIcsiıtdc )-a]-lnlanmıŞnr,

Başruruya esas alınacak doküınanlar ve il8i]i şartname Kurumumuz resm] ınlemct

*rl"l,"İ"ll J,ryr.lo, k,.rn,ndo.,-"r almaktadır, lglili dı,:yuru \e yazümızın m üyelerinize

bildirmeniz hususunde gereğini rica cdeİim,
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Bu belge, 50?0 ssyü Elektronik imza Kanununa giire Güvenli Elektronik imzı ile imzalınmlştür,
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