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Mevzuat:   

2017/9953 İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 
Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Karar 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

24 Mart 2017 Tarihli ve 30017 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
03/20170324.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170324.htm 

  

Özet:  Bu karar ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi 
Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslara “Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına sınır 
ötesinde verilen her türlü görev kapsamında yurt içinde veya yurt dışında ihtiyaç duyulan her 
türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işi, bu Esaslara tabi olmaksızın alınacak Bakan onayına 
istinaden Bakanlıkça veya diğer kamu kurum ve kuruluşları vasıtasıyla tedarik edilir ve 
yaptırılır. Bu kapsamda ihtiyaç duyulacak kaynak Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca 
karşılanır.” şeklinde ek madde eklenmiştir.   

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170324-1.pdf 
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Mevzuat:   

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

24 Mart 2017 Tarihli ve 30017 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
03/20170324.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170324.htm 

  

Özet:  Bu yönetmelik ile Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nin 
“Organizasyon” başlıklı 20 nci maddesinde ve “Yönetici personel nitelikleri” başlıklı 21 inci 
maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170324-5.htm 
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Mevzuat:   

Türkiye Makina Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020) ile İlgili 13/03/2017 
Tarihli ve 2017/3 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

24 Mart 2017 Tarihli ve 30017 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
03/20170324.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170324.htm 

  

Özet:  Bu karar ile Yüksek Planlama Kurulunca; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
koordinasyonunda ilgili paydaşların ortak mutabakatıyla hazırlanan “Türkiye Makina Sektörü 
Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020)”nın kabulüne karar verilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170324-8.htm 
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Mevzuat:   

Yüksek Seçim Kurulunun 22/03/2017 Tarihli ve 368 Sayılı Kararı 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

24 Mart 2017 Tarihli ve 30017 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
03/20170324.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170324.htm 

  

Özet:  Bu karar ile Yüksek Seçim Kurulunca; İl ve ilçe merkezlerinde, bina sorumlusu 
görevlendirilen yerlerde ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te 
malzeme torbalarının bina sorumlularına tesliminin sağlanmasına, bina sorumlularının da 
teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla 
sandık alanlarına getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı 
teslim etmelerine; bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde ilçe seçim kurulu 
başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına 
sağlanmasına; il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde önceden yayınlanan 
ilgili Genelge ve Seçim Takviminin uygulanmasına; ilçe seçim kurulu başkanlıklarının 
herhangi bir gecikmeye mahal vermemek açısından, malzeme torbalarını eksiksiz 
tamamlamaları gerektiğine; bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde ihtiyaç halinde bina 
sorumlusu yardımcısı görevlendirilebileceği ve bu kararın yayımlanması kararlaştırılmıştır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170324-10.pdf 
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