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Sözleşmesi
2021 / 15 – SAYILI GENELGE :
Üst kuruluşumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanlığı’
nın 13.01.2021 tarih ve 54826179-430.05-E.17/9 sayılı genelgesinde:
“Bilindiği üzere, “Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği” 05/06/2018 tarihli ve 30442 sayılı
Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 1
inci fıkrası uyarınca; yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletmeler, taşınmaz alım satımı
ve kiralanmasına aracılık hizmetleri ile birlikte yetkilendirme sözleşmesine konu taşınmazla ilgili
çeşitli hizmetleri verebilmektedir.
Bu hizmetlerden biri de “Yetkilendirme sözleşmesinde açıkça belirtilmesi koşuluyla; tapu
ve kadastro müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, yetkili idareler ve diğer kurumlardaki
işlemlere aracılık etmek ve bu kurumlardan bilgi ve belge temin etmek.” olarak düzenlenmiştir.
Söz konusu düzenlemede, ilgili Bakanlıkça yetkilendirilen işletmelerin (taşınmaz
ticaretiyle iştigal eden ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmeleri) mülk sahipleriyle yapmış
oldukları yetkilendirme sözleşmesi ile şahıslar adına ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge
temin edebilmesine olanak sağlanmıştır.
Teşkilatımızdan alınan yazılarda, taşınmaz ticareti ile iştigal eden işletmelerin tek tip
yetkilendirme sözleşmesi kullanmasının hem esnafımızın hem tüketicinin hem de ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarının işlemlerini kolaylaştıracağı ve yapılan işlemlere güveni sağlayacağı
belirtilerek, yetkilendirme sözleşmesinin Konfederasyonumuz tarafından standart bir şekilde tek
tip olarak basılması ve teşkilatımıza diğer basılı evraklarda olduğu gibi dağıtımının yapılması
talep edilmiştir. “ Denilerek:
Söz konusu “Yetkilendirme Sözleşmesi”nin Konfederasyon tarafından bastırılmasına
ilişkin görüşlerin 31 Ocak 2021 tarihine kadar Konfederasyona bildirilmesi istendiğinden:
İlgili Odalarımızca belirlenecek görüşlerin TESK’ e bildirilmek üzere, en geç 28.01.2021
tarihine kadar Birliğimize iletilmesi hususunu:
Gereği ve bilgileriniz için rica ederiz.
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