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Mevzuat:   

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

29 Haziran 2017 Tarihli ve 30109 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
06/20170629.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629.htm 

 

 Özet:   

Bu yönetmelik ile Binaların Yangınların Korunması Hakkında Yönetmeliğin 138inci 
maddesine 19/12/2007 tarihinden önce yapı ruhsatı başvuru dilekçesi eki yapı projeleri ilgili 
idaresince onaylanmış olan yapı, bina, tesis ve işletmelerin de bu yönetmelik açısından 
mevcut yapı olarak kabul edileceğine dair fıkranın eklenmesi düzenlenmektedir. 

                      http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629-1.pdf 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629-1.pdf�
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Mevzuat:   

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

29 Haziran 2017 Tarihli ve 30109 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
06/20170629.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629.htm 

 

 Özet:   

Bu yönetmelik ile Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması 
Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında 
bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti 
Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaf 
tutulacağı Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla 
imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği 
ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin 
tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun 
olarak sunulduğu kabul edileceği düzenlenmektedir. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde 
teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik 
kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak 
sunulduğu kabul edileceği yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen 
belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerektiği 
düzenlenmektedir. Ayrıca aynı yönetmeliğin eki Ek-2de yer alam “Danışmanlık Hizmet 
Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi ve. Danışmanlık Hizmet Alımlarında 
Uygulanacak Tip İdari Şartname’de değişiklikler düzenlenmektedir.  

                   http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629-2.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629-2.htm�
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Mevzuat:   

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

29 Haziran 2017 Tarihli ve 30109 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
06/20170629.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629.htm 

Özet:   

Bu yönetmelik ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin Sunuluş 
Şekli” başlıklı 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri 
değiştirilerek Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine 
taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi 
belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaf tutulacağı Belgedeki imzanın 
doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki 
mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce 
teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki 
merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edileceği, 
Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya 
damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu 
takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme 
hükümlerine göre yaptırılabileceği düzenlenmektedir. Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer 
alan “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname” 
“Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname” , 
“Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip 
İdari Şartname”     hükümlerinde bazı değişiklikler düzenlenmektedir.                  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629-3.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629-3.htm�
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Mevzuat:   

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

29 Haziran 2017 Tarihli ve 30109 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
06/20170629.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629.htm 

 

Özet:   

Bu Yönetmelik ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ‘’Belgelerin Sunuluş 
Şekli’’ başlıklı 29 uncu maddesi değiştirilerek Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki 
Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 
inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla 
Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik 
işleminden muaf tutulacağı Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi 
sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; 
düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil 
tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin 
usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edileceği, Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya 
devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen 
hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen 
belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabileceği 
düzenlenmektedir. Ayrıca, Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan “Açık İhale Usulü İle İhale 
Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname” nin,  Ek-5’te yer alan “4734 Sayılı 
Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal 
Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname” nin, Ek-6’da yer alan “4734 Sayılı Kanunun 21 
inci Maddesinin (a), (d), € Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında 
Uygulanacak Tip İdari Şartname” nin maddeleri, Ek-3’te yer alan “Belli İstekliler Arasında 
İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi” nin 
maddeleri, Ek-4’te yer alan “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal 
Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname” nin maddeleri de yukarıda bahsedilen şekilde 
değiştirilmesi düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/03/20090304M1-4.htm 
 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629.htm�
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Mevzuat:   

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

29 Haziran 2017 Tarihli ve 30109 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
06/20170629.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629.htm 

Özet:  Bu Yönetmelik ile 31 inci maddesinde değişiklik yapılarak  Yabancı Resmi Belgelerin 
Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu 
Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” 
taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanlığı tasdik işleminden muaf tutulacağı Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi 
imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı 
ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş 
olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde 
de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edileceği, Türkiye Cumhuriyeti ile diğer 
devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini 
düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde 
düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre 
yaptırılabileceği düzenlenmektedir. Ayrıca, Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası “ 
Gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için, 
belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya 
mücavir alan dışında il özel idaresi tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya 
kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca 
yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenir. Belediyenin ilgili birimi tarafından 
düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından, il özel 
idaresince düzenlenenler ise, vali veya yetkilendirdiği kişi tarafından onaylanır.” şeklinde 
değiştirilmesi düzenlenmektedir.  Ayrıca Ek-2’de yer alan “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen 
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname” nin,  Ek-5’te yer alan “4734 Sayılı 
Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım 
İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname” nin, Ek-6’da yer alan “4734 Sayılı Kanunun 21 
inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde 
Uygulanacak Tip İdari Şartname” nin, Ek-3’te yer alan “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü 
İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi” nin  ve Ek-4’te 
yer alan “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak 
Tip İdari Şartname” nin maddeleri de yukarıda bahsedildiği şekilde değiştirilmesi 
düzenlenmektedir.  

                        http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/03/20090304M1-4.htm 
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Mevzuat:   

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

29 Haziran 2017 Tarihli ve 30109 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
06/20170629.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629.htm 

 

 Özet:   

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Hususlar” başlıklı 25.3 
üncü maddesinden sonra gelmek üzere “ Sözleşmenin Uygulanması Aşamasındaki İdari Yargı 
Kararları” başlıklı madde eklenerek Kamu İhale Kurulu kararlarına ilişkin idari yargı 
mercilerince verilen yürütmenin durdurulması veya iptal kararlarının yerine getirilmesi 
sonucunda idare tarafından belirlenen ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin 
yükleniciden farklı olması halinde; İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin 
imzalanması ile ilgili hükümlere göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli 
idarece sözleşmeye davet edileceği, bu isteklinin sözleşme yapılmasına ilişkin üzerine düşen 
yükümlülükleri yerine getirerek idareye yazılı olarak başvurması durumunda, mevcut 
sözleşme feshedilerek tasfiye sürecinin tamamlanmasını müteakip bu istekli ile sözleşme 
imzalanacağı ve söz konusu istekli tarafından sözleşmenin imzalanmayacağı yönünde cevap 
verilmesi, süresi içinde sözleşme imzalamaya gelinmemesi veya İhale Uygulama 
Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere uygun olarak 
belgelerin sunulmaması hallerinde, mevcut yüklenici ile imzalanmış sözleşme idarece 
feshedilmeksizin uygulanmaya devam edilebileceği, Bu hususa ilişkin belgeler ihale işlem 
dosyasında muhafaza edileceği düzenlenmektedir. Ayrıca aynı tebliğin “Hizmet alımı 
ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı  79.1.2 nci 
maddesinde yer alan “anlaşılan” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve teklif tutarı yaklaşık 
maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki” ibaresi 
eklenmiştir ve “ Başlamış Olan İhaleler” başlıklı Geçici Madde 10 eklenerek İhale veya son 
teklif verme tarihi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olan ihaleler, ihale ya da son 
teklif verme tarihinde yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacağı ancak bu 
maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin 1 inci maddesi, ihale tarihine bakılmaksızın, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanacağı düzenlenmektedir. 

                     http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170629-7.htm 
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