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1. SEMBOLLER, KISALTMALAR VE TERİMLER 

ETP (УТП) AO ‘‘Sberbank-AST’’ evrensel ticaret platformu [ utp.sberbank-ast.ru ]  

TB (ТС) GK ‘‘Rosatom’’ ticaret bölümü 

AB (ОЧ) Evrensel ticaret platformu açık bölümü 

KB (ЗЧ) Evrensel ticaret platformu kapalı bölümü 

KH (ЛК) Kişisel Hesap 

Eİ (ЭП) Elektronik İmza 

http://utp.sberbank-ast.ru/
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2. Evrensel Ticaret Platformuna Kayıt 

Yabancı bir kuruluşun kaydı, ETP Operatörü tarafından bu kayıt dikkate alınmadan 

otomatik olarak gerçekleştirilir. 

Elektronik platforma kaydolmak için: 

1. Bağlantıya gidiniz:                                   

http://utp.sberbank-ast.ru/Main/NBT/SupplierCreateSimplified/0/4/0/0 

2. Aşağıdaki bölümleri içeren kayıt formunu doldurun: 

• Tüzel kişilik adına beyanlar; 

• Temel bilgiler; 

• Yasal adres / Bulunulan yer; 

• Gerçek adres / Posta adresi; 

• Temsilci hakkında bilgiler; 

• İrtibat kişisinin kimlik bilgileri; 

• Belgeler. 

"Tüzel kişi adına yapılan başvurular" bölümü, standart ETP ara yüzü üzerinden 

otomatik olarak doldurulur ve değişikliğe tabi değildir. Bu bölüm, kayıt başvurusu metnini 

ve elektronik platformda hesap açma başvurusu metnini içerir (Resim 1). 
 

Yabancı kuruluş adına kayıt başvurusunun sunulması (Eİ’sız) 

Tüzel kişi adına başvuru 

Kayıt başvurusu 
Bu vesileyle, Rusya Federasyonu Medeni Kanununun 428. Maddesi uyarınca, şartları Operatör tarafından belirlenen ve internette  
http://utp.sberbank-ast.ru adresinde yayınlanan evrensel ticaret platformunun Kurallarına tam ve koşulsuz olarak uyduğumuzu beyan ederiz. 
Evrensel İşlem Platformu Düzenlemelerine ve eklerine aşinayız ve bu belgenin tüm hükümlerine uymayı taahhüt ediyoruz. 

Elektronik platformda hesap açmak için 
başvuru 

Satın alma/satışa katılımı sağlamak için gönderilen evrensel bir ticaret platformunda Kullanıcı fonlarının muhasebesi için, Operatörün 
hizmetlerinin (Katılımcı depozitosu) ödenmesini sağlamak, ödeme yapmak ve Operatörün seçilen tarifeye uygun hizmet ödemesini 
gerçekleştirebilmek için hesap açmanızı arz ediyorum. 

 

Resim 1. "Tüzel kişi adına yapılan başvurular" kayıt formunun bölümü 

Kayıt formunda kırmızı yıldızla işaretlenmiş alanların doldurulması zorunludur. 

Tüzel kişiliğe ilişkin genel bilgiler "Temel Bilgiler" bölümüne girilir (Şekil 2). 

http://utp.sberbank-ast.ru/Main/NBT/SupplierCreateSimplified/0/4/0/0
http://utp.sberbank-ast.ru/
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Resim 2. "Temel bilgiler" kayıt formunun bölümü 

"Ülke" alanı, "Seç" bağlantısına tıklanarak erişilebilen sınıflandırıcıdan doldurulur. 

 

"Yasal adres" bölümünde, kuruluşun yasal adresi ile ilgili bilgileri girmelisiniz 

(Şekil 3). 

 

Resim 3. "Yasal adres" kayıt formunun bölümü 

"Gerçek adres" bölümünde, kuruluşun gerçek adresi hakkında bilgi girmelisiniz 

(Resim 4). 

 

Resim 4. "Gerçek adres" kayıt formunun bölümü 

Gerçek adres yasal adresle aynıysa, kısım alanlarını otomatik olarak 

doldurabilirsiniz. Bunu yapmak için "Yasal Eşleştir" bağlantısını tıklayın. 

 

Genel bilgiler 

Ülke* Rusya Federasyonu Seç… Temizle 

Vergi Kimlik Numarası* 

Kısa adı 

Ek E-mail adresi 

Bu adrese bildirim gönder 

Telefon* 

Faks 

İnternetteki web sayfası adresi 

Tam adı* 

Yasal adres / Konum 

Ülke 

Posta kodu* 

Saat dilimi 

Rusya Federasyonu 

Seç… Temizle 

Seç… Temizle 

Mahalle 

Şehir 

Köy / Yerleşim yeri 

Sokak 

Ev 

Apartman/bina 

Ofis (daire) 

Yasal adres / Konum 

Yasal adres ile aynı 

Ülke 
Rusya Federasyonu 

Seç… Temizle 

Seç… Temizle 

Posta kodu* 

Saat dilimi 

Mahalle 

Şehir 

Köy / Mahalle 

Sokak 

Ev 

Apartman/bina 

Ofis (daire) 
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"Temsilciye ilişkin bilgiler" bölümü, kuruluşun kullanıcısı (temsilcisi) hakkında 

bilgilerle doldurulur (Şekil 5). 

 

Resim 5. Kayıt formunun "Temsilci hakkında bilgi" bölümü 

"İrtibat kişisinin kimlik bilgileri" bölümü, gelecekte sitede çalışmak için 

kullanılacak olan giriş / şifre ve parola ile ilgili bilgilerle doldurulmalıdır. Girilen veriler 

gizlidir ve kişisel hesabınızı girmek için kullanılır (Resim 6). 

 

Resim 6. Kayıt formunun "İrtibat kişisinin kimlik bilgileri" bölümü 

Yinelenen kullanıcı adı kontrolü ETP'de sağlanır. Kayıt başvurusunda, başvuru 

sahibi sitede zaten var olan bir kullanıcı adıı belirtirse, bir uyarı mesajı görünür ve işlem 

gerçekleştirilmez. Bu durumda, verileri düzenlemeye geri dönmek ve düzenleme 

tamamlandıktan sonra kayıt talebinin gönderilmesini tekrarlamak gerekir. 

Şifre gereksinimleri: Aşağıdakilerin zorunlu olarak dahil edilmesiyle birlikte 

herhangi bir kombinasyonda en az 8 karakter olmak üzere Büyük harfle Latin harfleri; 

küçük harflerle Latin harfleri, sayılar veya noktalama işaretlerinden oluşur. 

Babasının adı 

Temsilci bilgileri 

Soyisim* 

Şifreyi yenilemek için kullanılır 

Telefon* 

İsim* 

Babasının adı 

Görevi 

Tüzük/Vekaletname No: 

Temsilcinin kayıt verileri 

Sisteme giriş için kullanıcı ismi* 

Şifre* 

Unutulmuş şifreyi yenilemek için kullanılır 

Kod kelime/ cümle* 

Şifteri tekrarlayın 
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"Belgeler" bölümünde, gerekli belgeler uygun alanlara eklenir (Şekil 7). 

"Sberbank-AST evrensel ticaret platformunda kullanıcıların kaydı" sayfasında 

https://utp.sberbank-ast.ru/Main/NBT/RegistrPage/0/0/0/0 gerekli belgelerin bir listesi 

bulunmaktadır: 

1. Kayıt sertifikası, tescil belgesinin kopyası (ülkeye bağlı olarak): VKN 

belgesinin veya eşdeğerinin taranması; 

2. Kuruluş belgelerin bir kopyası- çoğu kurumsal ve yasal form için: 

- Yabancı tüzel kişilik için: Böyle bir yabancı tüzel kişinin kuruluş belgelerinin 

uygun şekilde onaylanmış bir Rusça çevirisi, 

- Yabancı tüzel kişiliğin akredite bir şubesi veya temsilciliği için: Böyle bir şubenin 

oluşturulmasına veya böyle bir temsilciliğin açılmasına dayanılarak yabancı bir tüzel 

kişiliğin kuruluş belgelerinin usulüne uygun olarak Rusçaya tasdikli tercümesi; 

3.                 Kişinin yetkisini doğrulayan belgelerin kopyaları: 

- Katılımcının kaydı veya yöneticinin yetkisinin (vekaletname olmadan hareket eden 

bir kişi) atanması / yenilenmesine ilişkin bir protokol / karar da dahil olmak üzere, bireyin 

işlem yapma yetkisini onaylayan vekaletnamenin Rusça'ya usulüne uygun olarak 

onaylanmış tercümesi; 

4. Yöneticinin yetkisini doğrulayan belgelerin kopyaları: 

- Yöneticinin atanması/uzatılmasıyla ilgili protokolün/kararın Rusçaya usulüne 

uygun olarak çevrilmesi; 

 

Resim 7. Kayıt formunun "belgeler" bölümü 

Belge eklemek için ilgili satırdaki "Ekle" düğmesini tıklayın. Alana birden fazla 

belge eklenebiliyorsa, "Belge ekle →" bağlantısı görüntülenecektir. 

Tıkladıktan sonra "Dosya indirme" penceresi açılacaktır (Şekil 8). 

Evraklar 

Kayıt, tescil belgesinin kopyası (ülkeye bağlı 

olarak) * 

Kuruluş belgelerin kopyası * 

Kişinin yetkisini doğrulayan 
belgelerin kopyaları * 

 Yöneticinin yetkisini doğrulayan 

belgelerin kopyaları * 

Dosya ekle → 

Dosya ekle → 

14.07.2021 

14.07.2021 

14.07.2021 

14.07.2021 

14.07.2021 

Ekle 

Ekle 

Ekle 

Ekle 

Ekle 

Ekle Temizle 

Temizle 

Temizle 

Temizle 

Temizle 

Temizle 

14.07.2021 

https://utp.sberbank-ast.ru/Main/NBT/RegistrPage/0/0/0/0
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Resim 8. ‘‘Dosya ekle’’ Penceresi 

"Dosya indirme" penceresinde, "Dosya seç" düğmesini tıklayın ve kullanıcının 

bilgisayarında gerekli dosyayı arayın. Dosya seçildikten sonra "Dosya ekle" düğmesini 

tıklayın. 

Kayıt başvurusu göndermek için kayıt formunun altındaki "Kaydet" düğmesini 

tıklamanız gerekir. 

 

Kayıt başvurusu başarıyla gönderildikten sonra kullanıcıya aşağıdaki bilgiler 

gösterilecektir (Şekil 9). 

 

Resim 9. Başarılı kayıt bildirimi 

 

Dosya yükleme 

Kişisel depolamanızdan bir dosya seçin: 
depolama alanı dolu değilse, aşağıdaki dosyayı seçin ve "Dosyayı kişisel depoya yerleştir"in yanındaki kutuyu işaretleyin. 

Kapat 

Veya eklemek için bilgisayarınızdan bir dosya yükleyin: 

Dosya seç Dosya seçilmedi 

Kişisel depoya bir dosya yerleştirin 
kutuyu işaretlerseniz, dosya, gerektiğinde silebileceğiniz kişisel depolama alanınıza kaydedilir. 

Dikkat! 

Yüklenebilecek olan maksimum dosya boyutu 51200 KB'dir. 
Birkaç dosyadan oluşan belgeler tek bir RAR veya ZlR arşivi olarak eklenmelidir. 
İşlemi tamamlamak için verilen maksimum süre 480 saniyedir. 

Eklemeye Izin verilen maksimum dosya sayısı 100'dür. 

Dosya ekle 

Kişisel hesap İller için 

Moskova için 

Danışma 

Bilgi EBY 

Elektronik imza olmadan sisteme başarıyla kaydoldunuz. Elektronik imzasız kayıt başvurularının onay için operatöre gönderilmediğini, kayıt başvurusunun otomatik olarak işlendiğini lütfen unutmayın. 
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3. GK ‘‘Rosatom’’ ticaret bölümünde kayıt 

Daha ileri çalışma için TS GK ‘‘Rosatom’’ ek olarak kaydolmak gerekir. Kayıt, 

ancak bu talimatın 2. bölümüne uygun olarak evrensel ticaret platformuna kayıt olduktan 

sonra mümkündür. 

TS’ye kayıt için: 

1. ETP ana sayfasındaki "Giriş" düğmesini tıklayarak kişisel hesabınıza girin 

http://utp.sberbank-ast.ru. (Resim 10).  

 

Resim 10. ETP ana sayfa 

Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin (ETP'ye kayıt başvurusunu doldururken belirtilenler) ve 

"Giriş" düğmesine tıklayın (Şekil 11). 

 

Resim 11. Kişisel hesabınıza giriş sayfası 

Bilgi EBY 

Danışma 

iller için 

Moskova için 

Kaydol Giriş yap Serverde saat: 17:45:13 14.07.2021 

Prosedürü bul Ana sayfa Alımlar Satışlar Hizmet Eğitim 

Kişisel hesaba giriş 

Standart olarak Standart olarak 

Kullanıcı adı 

Şİfre 

Giriş yapıldıktan sonra çalışmaya devam edin; aynı sayfada / 
hesapta istenen sayfada 

Şifreyi mi unuttunuz? 

veya 

Sertifika 

Tek oturum açma sayfasında Eİ sertifikalarının doğru çalışması için PC'nizi yapılandırmak üzere aşağıdaki 
adımları gerçekleştirmelisiniz: 
1. https: //*.sberbank-ast.ru sitesini Internet Explorer tarayıcısının "Güvenilen siteler''e ekleyin. 
2. Sertifika Yetkilinizin kök sertifikasını PC'nize yükleyin. 

Daha detaylı bilgi PC kurulum algoritması talimatlarda verilmiştir. 

ERUZ'a (Birleştirilmiş Tedarik Katılımcıları EHC 
Kaydı) kayıtlı kullanıcılar 

Giriş yap 

ESİA üzerinden giriş 
yapın 

Evrensel ticaret platformu 
Kişisel hesap: alım satım bölümlerim. 
- 223-FZ çerçevesinde alımlar. PJSC Sberbank dahil 
- Müflislerin mülkiyetinin (işletmelerin) gerçekleştirilmesi 
- Gayrimenkul özelleştirmesi çerçevesindeki işlemler 
- Alım ve Satışlar 

Kaydol Eİ sertifikasını yenileyin 

Devlet alımları için elektronik platform 

Kişisel hesap: 
- - 44-FZ kapsamındaki 8. Prosedürler 
- 94-FZ kapsamında gerçekleştirilen prosedürlerin kaydı 

http://utp.sberbank-ast.ru/
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2. Varsayılan olarak kişisel hesap sayfası açılır. TS'ye kaydolmak için, “Kişisel 

hesap” menü öğesinde “Ticaret bölümlerinde kayıt” menüsünün alt öğesinin seçilmesi 

gerekir (Şekil 12). 

 

Resim 12. Kişisel hesap sayfası. TS kayıt sayfasına yönlendirmek 

3. "Ticaret bölümlerine kayıt" sayfasında, TS GK "Rosatom"da şu rolle kayıt 

olabilirsiniz: 

 "Katılımcı (Eİ'sız Yabancı TK)"; 

Kayda devam etmek için gerekli bağlantıya tıklayın (Şekil 13). 

 

Resim 13. TS kayıt sayfası 

Bilgi Hesaplar 

Danışma 

Bölgeler için 

Moskova için 

Kişisel hesap 

Çıkış yap Serverde saat: 17:52:13 14.07.2021 

Prosedür bul Ana sayfa Alımlar Satışlar Hizmet Eğitim 

Daha fazla bilgi 

Kişisel hesap 

Kişisel depolama 

Aramalarım ve aboneliklerim 

Karşı taraf doğrulama hizmeti 

NMCK’nin hesaplanması için servis 

Taslaklar 

Belgelerin kaydı 

Ticaret bölümlerine kayıt 

Temsilciler Kaydı 

Elektronik imza ile veri değişikliği 

Elektronik imza olmadan veri değişikliği 

Şifremi değiştir 

Tüzel / bireysel kişi kart yönetimi 

Arama 

EBY 

Ağustos, 2021 

Ivanov Ivan (Tanımlayıcı: 1233312333) 

Hizmetlerin ödenmesi için hesap: Yok | Teminat ve mevduat hesabı: Yok 

Benim ticaret bölümlerim 

Ticaret bölümü Katıl Yerleştir Etkinlikler 

Ticaret bölümlerine kayıt 

Ticaret bölümü TC'deki yetkiler (gibi kaydolmak) 

GK ‘‘Rosatom’’ alımları 

Petrol ve Gaz ve Elektrik İhalesi 
Katılımcı (Eİ’sız yabancı TK) 

Organizatör (Eİ’sız yabancı TK) 

Katılımcı (Eİ’sız yabancı TK) 



ETP: Yabancı kuruluş kayıt işlemleri talimatları  
 

 

Sayfa 11/12 

4. Bağlantıya tıkladıktan sonra "Ticaret bölümünde kayıt başvurusu" sayfası açılır 

(Şekil 14). Sayfa, kuruluşun ETP'deki kayıt verilerinden gelen bilgilerle otomatik olarak 

doldurulur. Kayıt işlemini tamamlamak için kullanıcının sayfanın alt kısmında bulunan 

"Kaydet ve gönder" butonuna tıklaması gerekmektedir (Şekil 14). 

 

 

Resim 14. TS GK "Rosatom" da kayıt sayfası 

Ticaret bölümüne kayıt başvurusu 

Yabancı tüzel kişilik adına başvuru 

Kayıt başvurusu 

Tüzüğe katılım başvurusu 

Kuruluşumuzun ticaret bölümünde “Katılımcı” yetkisi ile kaydedilmesini arz ederiz. 

İşbu belge ile, Rusya Federasyonu Medeni Kanununun 428. Maddesi uyarınca, bir e-posta Kullanıcısı olarak, İnternet'te hükümleri kullanılan Ticaret 
Bölümünün Düzenlemelerine tam ve koşulsuz olarak uyduğumuzu beyan ederiz. Yönetmeliklere aşinayız ve söz konusu belgenin tüm hükümlerine 
uymayı taahhüt ediyoruz. 

 

Ticaret bölümü hakkında bilgi 

Ticaret bölümünün adı GK ‘‘Rosatom’’ alımları 

Ticaret bölümündeki yetkiler Organizatör 

Genel bilgiler 

Ülke Rusya Federasyonu 

Vergi Kimlik Numarası 

Tam adı 

Kısa adı 

Ek Email adresi 

Telefon 

Факс 

İnternet web sayfası adresi 

Özel işletmeciyim 

Kullanıcı adı Soyisim İsim Babasının adı Bölüme kayıt tarihi 

Evraklar 

Kaydet ve gönder Taslak gibi kaydet 
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4. Kayıt verilerinin değiştirilmesi 

Kullanıcı, kayıt verilerinde istediği zaman değişiklik yapabilir. 

Kayıt verilerini değiştirmek için "Kişisel hesap" menü öğesinde "Elektronik imza 

olmadan verileri değiştir" menüsünün alt öğesinin seçilmesi gerekir (Şekil 15). 

 

 

Resim 15. Kişisel hesap sayfası. Verileri değiştirmek için sayfaya gidin. 

Açılan formda kayıt formuna benzer şekilde kullanıcı kayıt bilgilerini düzeltir ve 

veri değiştirme formunun alt kısmında yer alan "Kaydet" butonuna tıklayarak kayıt eder. 

Kayıt verileri otomatik olarak değiştirilecektir. 

Bilgi Hesaplar 

Danışma 

iller için 

Moskova için 

Kişisel hesap 

Daha fazla bilgi 

Kişisel hesap 

Aramalarım ve aboneliklerim 

Karşı taraf doğrulama hizmeti 

NMCK’nin hesaplanması için servis 

Taslaklar 

Belgelerin kaydı 

Ticaret bölümlerine kayıt 

Temsilciler Kaydı 

Elektronik imza ile veri değişikliği 

Elektronik imza olmadan veri 
değişikliği 

Şifreyi güncellemek 

Tüzel / bireysel kişi kart yönetimi 

EBY 

Ticaret bölümü 

Kişisel depolama 

Arama 

Başvurularım 

Katıl Yerleştir Etkinlikler 


