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Adalcl Bakanhğü Ceza infaz Kurumlarl ile Tufukevleri Işyurtla.l Kurumu'ndan Biİ|iğimize intikaI eden
20.09.2019 taı|h ve 6723],|05/2019-0l,E.2l16200 sayılı yazıda; konsinye başvurularında Kurum tarafından
herhangi bif ücret allnmadlğı ve konsinye sistemi ile alakaIl bilgilendirme metinleİinin intem€t sayfalarlndaki
Konsinye Bilgilendirme Modülü'nde yer aldığü belirtilmiş ve ilgili duyurunun üyelerinize bildirilmesi talep
edilmiştlr,

Bilgilerin jzi rica ederim

SaygıIarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekfete.

EK: Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyuıtları Kurumu'nun yazısı. (l sayfa)

r r
Bu belge,5070 §ıyüh Elektronik Imza Kan|lnuna giire Ciivcnli Eiektronik Imza ilc imzalanml§hr

€vrah Doğlulamaı lin: http//bel8edog,UIa lobb org k/do8.ula a5pr 2V=BENOz23]
oum Upnal Buvaı No 2521t5k5ehrYoU9 xm)O553O/ANKARA

Tel| +9o (312)213 20 0o lP8x). Faİr|+9o {312} 219 4090- 91_ 92
E_Pojt.: lnfo@tobb o.g.tr . web:wwwtobb o.3 t.. (EP:tobb@h5o2 kep tr

Aynnrlİ bilgiiçinI Kad lA(ALIN İelI

-lI

__]L

Gelen Tarih Sayı: 14/10/2019 - 1135



GcIcn trvrak Taİih s a! l| 23.09.2019 - 21110

T.C
ADALET BAKANLtĞI

ceza İnfaz Kurumla.rı ile Tutukevleri işyurtlan Kurumu
(lşyurt|a.l Daire Başkanlığ'

Sayü : 672_] l ]()5/20l9-0| lE,2l 1 610\)

Konu :Kon\inyc Başvunısu Hk.
1{Jl09/2ol9

TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BlRLlĞiNE
(Dumlupına. Bulvaİı No:252 (Eskişehi. Yolu 9_ Kn ) 06530 /ANKARA)

CeZa infaz kuİumlafi ilc ıutukevlcri işy]rtlaİtndaki kantinleıdc, konslnye saİş
uygulaması yapl|maktadıa. Kon\inyc satlş işlemledne yönelik başvwulann yapIlmas|,
başvuruların allnmasr ve değerlendirilmesi ile uygun başvuru sahiplefiyle sözleşme
imza|anmasl sürecine yönelik usul vc c\asIar ceza [nfaz Kurumları İle Tutukcvlcri işyurtlarü
Kurumu Konsinye satlş lşlemleİine Dair Yönetmelik'te hüküm allma almmışlüİ.

Konsinyc sahş baş!,urulaİna yönelik duyurular Resmi Gazete'de ve Kurumun İesmi
internet sitcsindc (http://www-iydb.adalct gov.tr) yayımlanmaktadüİ. Konsinyc satüş
başvurularının yapllmast ve başvurularln değerlendirilmesi ile sözleşme imzalanmasma
yönelik ayrünİl| açıklama ve başvurulara esas doküman Krırumun resmi internet sayfastnda
ycr almakta oIup dokümanlar buradan indirilmck sı]rctiyle konsinyc satlş başvufusu
yaPllabilmekledir.

Konsiüıyc si§temine yönelik bilgi kılalızları jle kon\inye duyurusu ve dokumanları
Kunımumuz inıernet sayfasündaki KoDsinyc Bilgi Modulünde yer a|maktadür, Konsinye
başvurularında Kurum taİafınd?rn herhangı bir başr,uru ücreti altnmamakadür Bu sebeple
Kurumun İesmi ınternet sitesi haricindc yayımlanan dokümanlar ilc konsinye başvuru ücİed
yaİİülacağl bcli(ilcn banka hesaplarına yönelik açlklamalarün dikkate alünmamasl
gerekmekledir

Bilgileri vc gereğini rica ederim,

Fettah ÇAVUŞ
Bakan j]

Hakim
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