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Mevzuat:   

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak 
Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

25 Ocak 2017 Tarihli ve 29959 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm 

  

Özet:  Bu yönetmelik ile Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin 
Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin uyum sürecine ilişkin 
maddesinde değişiklikler düzenlenmektedir.   

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-1.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-1.htm�
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Mevzuat:   

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

25 Ocak 2017 Tarihli ve 29959 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm 

  

Özet:  Bu yönetmelik ile Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Zarf 
Açma ve Belge Kontrol Tutanağı standart formunda “Şartnamede” ibaresi “idari şartname ve 
teknik şartnamede” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca Mal Alımına,  Hizmet Alımına ve Yapım 
İşlerine İlişkin Çerçeve Anlaşma İhaleleri İçin Teklif Mektubu standart formlarının 
2 nci maddesinin sonuna  “Ayrıca ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği 
ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme 
imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile 
ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize 
sunacağımızı taahhüt ediyoruz.” cümlesi eklenmiştir. Başlamış olan ihaleler açısından bu 
düzenleme, yürürlüğe girdiği tarihten önce ilan veya duyurusu yapılan ihalelerde 
uygulanmayacaktır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-3.htm  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-3.htm�
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Mevzuat:   

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

25 Ocak 2017 Tarihli ve 29959 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm 

  

Özet:  Bu yönetmelik ile Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 
belgelerin sunulması, iş hacmini gösteren belgeler ve makine, teçhizat ve diğer ekipmana 
ilişkin belgeler başlıklı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca yönetmeliğin eki Ön 
Yeterlik ve Teknik Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı standart formunda yer alan 
“şartnamede” ibaresi “idari şartname ve teknik şartnamede” olarak değiştirilmiş ve 
Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik ve Tip İdari Şartnamede 
değişiklikler yapılmıştır.  Başlamış olan ihaleler açısından bu düzenleme, yürürlüğe girdiği 
tarihten önce ilan veya duyurusu yapılan ihalelerde uygulanmayacaktır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-4.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-4.htm�
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Mevzuat:   

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

25 Ocak 2017 Tarihli ve 29959 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm 

  

Özet:  Bu yönetmelik ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin geçici teminatlar başlıklı 
maddesinde, yönetmeliğin eki Açık İhale Usulü İlan Formu, Yeterlik Bilgileri Tablosu 
Sunulan İhalelerde Kullanılacak İlan Formu, İhale İptal Kararının Bildirilmesi Formu,  
Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak Götürü ve Birim Fiyat Teklif 
Mektubu standart formları ve Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik 
Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamede bazı değişiklikler yapılmıştır.  
Başlamış olan ihaleler açısından bu düzenleme, yürürlüğe girdiği tarihten önce ilan veya 
duyurusu yapılan ihalelerde uygulanmayacaktır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-5.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-5.htm�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../… 

Mevzuat:   

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

25 Ocak 2017 Tarihli ve 29959 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm 

  

Özet: Bu yönetmelik ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yaklaşık maliyetin 
hesaplanması ve güncellenmesi, istenecek belgeler, belgelerin sunuluş şekli, iş hacmini 
gösteren belgeler, aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye 
yetkili olduğunu gösteren belgeler ve makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve 
kapasite raporu başlıklı maddelerinde ve yönetmeliğin eki Götürü Bedel Teklif Mektubu ve 
Birim Fiyat Teklif Mektubu standart formları, Açık İhale Usulü,  Pazarlık Usulü, Belli 
İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön 
Yeterlik ve Tip İdari Şartnamede bazı değişiklikler yapılmıştır.  Başlamış olan ihaleler 
açısından bu düzenleme, yürürlüğe girdiği tarihten önce ilan veya duyurusu yapılan ihalelerde 
uygulanmayacaktır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-6.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-6.htm�
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Mevzuat:   

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

25 Ocak 2017 Tarihli ve 29959 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm 

  

Özet: Bu yönetmelik ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin başvuruların 
şekil unsurları ve ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler başlıklı 
maddelerinde bazı değişiklikler düzenlenmektedir.   

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-7.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-7.htm�
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Mevzuat:   

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

25 Ocak 2017 Tarihli ve 29959 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm 

  

Özet: Bu yönetmelik ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde bazı değişiklikler 
düzenlenmektedir. Bu değişikliklere göre; ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin 
sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin 
yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar 
aranmayacağı; istenecek belgelerin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza 
beyannamesi, tüzel kişi olması halinde  ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret 
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu 
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren 
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin ayrıca aday veya isteklilerin ihale 
tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi 
gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu 
tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında 
yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir ifadeleri düzenlenmiştir.  Aşırı 
düşük tekliflere ilişkin hükümlerde değişiklikler düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-8.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-8.htm�
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Mevzuat:   

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

25 Ocak 2017 Tarihli ve 29959 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm 

  

Özet: Bu yönetmelik ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler 
düzenlenmektedir.  Bu değişikliklere göre; ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin 
sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin 
yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar 
aranmayacağı; istenecek belgelerin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza 
beyannamesi, tüzel kişi olması halinde  ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret 
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu 
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren 
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin ayrıca aday veya isteklilerin ihale 
tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi 
gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu 
tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında 
yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir ifadeleri düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-9.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-9.htm�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../… 

Mevzuat:   

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

25 Ocak 2017 Tarihli ve 29959 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm 

  

Özet: Bu tebliğ ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğinin itirazın şikâyet 
başvurularında aranılacak şekil unsurları başlıklı maddesinde, Tebliğin eki Şikâyet ve İtirazın 
Şikâyet Başvuru Dilekçesi Örneğinde bazı değişiklikler düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-11.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-11.htm�
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Mevzuat:   

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

25 Ocak 2017 Tarihli ve 29959 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm 

  

Özet: Bu tebliğ ile  ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, EKAP üzerinden 
veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet 
sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için 
belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmayacağı, ihale üzerinde bırakılan istekli 
tarafından sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden, EKAP üzerinden 
veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet 
sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilenler için de belgelerin sunuluş şekline 
ilişkin şartlar aranmayacağı, aday veya isteklilerce 8.1.1 ve 8.1.2 nci maddeler kapsamında 
sunulan belgelere ilişkin olarak gerekli görülmesi durumunda, ihale komisyonu veya idare, 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından 
gerekli belge ve bilgileri isteyebileceği,  haklarında kamu davası açılanlar sicilinden terkin 
işlemleri,  mal alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmeleri hakkında bazı 
değişiklikler düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-12.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-12.htm�
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Mevzuat:   

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanlarında Rüzgâr Enerjisi 
Santralleri (RES) İlke Kararı (No: 98) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

25 Ocak 2017 Tarihli ve 29959 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm 

  

Özet: Bu karar ile Doğal sit alanlarında yapılacak RES projelerine ilişkin Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Komisyonlarına gelen başvuruların değerlendirilmesinde 688 sayılı ilke 
kararında belirtilmeyen hususlarda, bilimsel temele dayalı karar alma bütünlüğünü sağlamak 
için bu karar alınmıştır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-13.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm�
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Mevzuat:   

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma 
Koşulları İlke Kararı (No: 99) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

25 Ocak 2017 Tarihli ve 29959 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm 

  

Özet: Bu karar ile Doğal Sit Alanlarının güncel durumu, Korunan Alanların Tespit, Tescil ve 
Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik doğrultusunda, ardışık 4 mevsim yapılan 
Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projeleri sonucunda ortaya çıkan raporlarla 
belirlenmekte ve kesin korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları ve 
sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları olarak yeniden tescil edilmektedir. Bu 
çerçevede Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara 
Dair Yönetmelik’te belirtilmeyen hususlara açıklık getirilmesi amacıyla bu ilke kararı 
alınmıştır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-14.htm 
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Mevzuat:   

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi 
Santrali (GES) İlke Kararı (No: 100) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

25 Ocak 2017 Tarihli ve 29959 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125.htm 

  

Özet: Bu karar ile Doğal sit alanlarında yapılacak GES projelerine ilişkin Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Komisyonlarına gelen başvuruların değerlendirilmesinde bilimsel temele 
dayalı karar alma bütünlüğünü sağlamak amacıyla Merkez Komisyonu İlke Kararı alınmıştır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-15.htm 
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