GENEL KURUL
Adlî Sicil Kanunu
Kanun No. 3682

Kabul Tarihi : 22.11.1990

Bu Kanun, Adlî Sicil bilgilerinin sadece doğum yeri esasına göre tutulmamasını, 4664 sayılı Kanunda
yer almayan, ancak adlî sicil kayıtlarına dahil edilmesinde fayda görülen bazı bilgilerin de aslî sicil bilgileri
arasına alınmasını,
Adalet Bakanlığınca belirlenecek Cumhuriyet savcılıkları nezdinde, birden çok mahallî adlî sicilin bir
leştirilmesi suretiyle teşkil edilecek bölgesel adlî sicillerin tutulmasını ve kanunî boşlukların doldurulmasını,
Amaçlamaktadır.

• • •
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Kanun No. 3683

Kabul Tarihi : 22.11.1990

Bu Kanun,
Harp ve vazife malûllüğünü gerektiren sebeplerden dolayı ölen erbaş ve erlerin dul ve yetimlerinin
ilaç bedellerine % 10 oranında katılmalarını,
T S K . personelinden yurt dışında görev yapanların hastalanmaları halinde ilaç bedellerine % 20 ora
nında katılmalarını,
T.S.K.'den emekli olan subay ve astsubaylar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve dul ve
yetimlerinin askeri sağlık kuruluşları yanında diğer resmi sağlık kuruluşlarından da yararlanmalarını,
T.S.K.'nde görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi personelin bakmakla yükümlü oldukları, eş, ana, baba
ve çocukların da T.S.K'lerinin sağlık tesislerinden faydalanmaları hükümlerini,
içermektedir.

• • •
6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kanun No. 3684

Kabul Tarihi : 22.11.1990

Bu Kanun;
Silah ruhsatlarının 5 yılda bir harç almak suretiyle yenilenmesi esasını,
Bazı üst kademe yöneticileri için ruhsat yenileme süre kaydı aranmayacağını,
Ateşli silahla girilemeyecek yerler yeniden sayılarak Siyasî Partilerin düzenleyeceği açık hava ve ka
palı yer toplantılarında ve T.B.M.M. ana binalarına da silahla girilemeyeceği, bu yerlerde silah taşıyanlara
verilecek para cezasını yeniden düzenleyerek silah taşıma ruhsatlarının iptal edileceğini,
ithal edilen silahların, bulundurma ruhsatı alabilecek vatandaşlara satılması, bulundurma ruhsatlı si
lahların sahipleri tarafından atış poligonlarına götürülebilmelerini,
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne verilen mermi ithal etme ve bunları ihtiyaç sahiplerine dağıtma
yetkisinin bu kuruluştan alındığını,
Hükme bağlamaktadır.

Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun
Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına Dair Kanunun
Adı ile Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Kanun No. 3685

Kabul Tarihi : 28.11.1990

Bu Kanun ile;
1606 sayılı Kanunun adı, "Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden
Muaf Tutulmasına ilişkin Kanun" olarak değiştirilmiştir.
Türkiye Yardım Sevenler Derneği ile resmi darülaceze kurumları, Darüşşafaka Cemiyeti, Yeşilay Der
neği de Kanun kapsamına alınarak vergi harç ve resim mükellefiyetinin kurumlara ait olduğu hallerde, bü
tün vergilerden, harçlardan, resimlerden, hisse ve fonlardan muaf tutulması sağlanmıştır.
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