GENEL KURUL
765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Kanun No. 3679

Kabul Tarihi : 21.11.1990

Bu Kanun;
Geçici olarak kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasını yeniden düzenlemiştir.
Birden ziyade müebbet ağır hapis cezasına mahkûmiyet halinde, ikinci müebbet ağır hapis cezasının.
6 ay ile iki yıl arasında hükmedilecek miktarı hükümlünün geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmesi sure
tiyle infaz edilmesi esasını getirmiş, iki müebbet ağır hapis cezasının ölüm cezasına çevrilmesinden vazge
çilmiştir.
içtima neticesinde uygulanacak süreli fer'i cezaları yeniden düzenlenmiştir.
Sonraki cürümden dolayı da mahkûma müebbet ağır hapis cezası tayin olunmuşsa ilave edilecek hüc
re müddetinin altı aydan az üç yıldan fazla olamayacağını, hükme bağlamıştır.
Şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya bağlı olduğu halde iyi hali görülen, asıl cezasını çeken veya af ile ce
zası ortadan kalkan kimselerin bu tarihten itibaren 5 yıl geçtikten sonra memnu haklarının iadesini talep
edebileceğini hükme bağlamıştır.
Ceza Kanununun tatbikinde memur sayılanların, zimmet, rüşvet ve alım satımlarda menfaat sağlama
ile ilgili ceza hükümlerini yeniden düzenlenmiş, rüşvete aracılık eden suçluya aslî iştirake dair hükümlerin
de uygulanacağını hükme bağlamıştır.
T C Kanununun 285 inci maddesinin 5 inci fıkrasındaki ölüm cezasını müebbet ağır hapis cezası şek
linde değiştirmiştir.
Yalan şahadette bulunana verilecek ceza nisbetinin artırılmasını hükme bağlamıştır.
Emre ve hamile yazılı olarak tanzim edilen kambiyo senetleri, belli bir meblağı temsil eden hisse se
netleri, tahviller ve hazine bonolarının resmi varaka olarak kabul edileceği hükmünü getirmiştir.
Dolandırıcılık suçuyla ilgili ceza nisbetlerinin artırılmasını amaçlamıştır.
TC. Kanununun 132 nci maddesinin son fıkrası, 138 inci maddesinin 2 nci fıkrası, 141 inci maddesinin
1 inci bendinin ikinci paragrafı, 152 inci maddesi, 217 inci maddesinin birinci fıkrası, 403 üncü maddesinin
5 inci bendinin üçüncü paragrafı ve 6 nci bendi ile 7 nci bendinin birinci paragrafı, 407 nci maddesinin
ikinci fıkrası, 418 inci maddesinin birinci fıkrası ve 439 uncu maddelerindeki idam cezası veya ölüm cezası
tabirleri müebbet ağır hapis cezası olarak değiştirilmiştir.

• • •
13.7.1956 Tarihli ve 6801 Sayılı Askerî Memurların Subaylığa Nakilleri Hakkında Kanuna
Göre Muvazzaf Subaylığa Geçirilen Bazı Emekli Yarbayların Terfilerinin ve
Aylıklarının Düzeltilmesine Dair Kanun
Kanun No. 3680

Kabul Tarihi : 22.11.1990

Bu Kanun; 6801 Sayılı Kanuna göre muvazzaf subaylığa geçirilen ve 31.7.1970 tarihinde T.S.K.'de su
bay olarak görevli bulunanlardan; yarbay rütbesinde bekleme süresini tamamlamış ve terfi şartlarını haiz
olarak emekliye ayrılmış olanların yarbay rütbesinde bekleme süresini tamamladıkları tarihten geçerli ola
rak albaylığa yükseltilmesini ve emekli aylıkları ile ilgili hükümleri içermektedir.

Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin
Zararlarının Ödenmesi Hakkında Kanun
Kanun No. 3681

Kabul Tarihi : 22.11.1990

Bu Kanun;
Kırıkkale iline bağlı Yahşihan kasabasındaki mühimmat deposunun patlaması sonucu zarar gören ger
çek ve tüzel kişilerin bu zararlarının Devlet tarafından ödenmesini amaçlamaktadır.
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