GENEL KURUL

ŞUBAT AYINDA ÇIKAN KANUN
24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası
İle 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Kabul Tarihi: 27.2.1991
Kanun No. 3700
Bu Kanun, meslekten çıkarma ile 2802 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f)
bentlerine göre verilen yer değiştirme cezaları hariç, disiplin cezası alan hâkim ve savcıların; uyarma, ay
lıktan kesme ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren dört yıl, kademe ilerlemesi ve derece yük
selmesini durdurma cezalarının uygulanmasından itibaren altı yıl. 68 inci maddenin diğer bentlerine göre
verilen yer değiştirme cezalarının uygulanmasından itibaren yedi yıl geçtikten sonra Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kuruluna başvurmaları suretiyle bu cezaların sicillerinden silinmesini sağlamaktadır.

* **
GÜNDEM DIŞI
5 Şubat 1991 (77. birleşim)
• Konya ANAP Milletvekili
Ali Talip Özdemir, Körfez krizindeki son gelişmeler, ülkemizin Kör
fez politikası ve Körfezde meyda
na gelen çevre kirliliğinin Türki
ye'ye etkileri konusunda konuş
tu.
• İzmir SHP Milletvekili Ah
met Ersinin, artan hayat pahalı
lığı ve son zamlar,
• Zonguldak DYP Milletve
kili Tevfik Ertüzün'ün, devam
eden hayat pahalılığı ve Ocak
1991 ayı fiyat artışları,
konularındaki gündem dışı
konuşmalarına Devlet Bakanı
Işın Çelebi yanıt verdi.
6 Şubat 1991 (78. birleşim)
• Bursa ANAP Milletvekili İl
han Aşkın, Körfez krizi ve Türki
ye'deki politik gelişmeler ile mu
halefet partilerinin Cumhurbaş
kanına karşı tutumlarına ilişkin
konuştu.
• SHP Grup Başkanvekili
Hasan Fehmi Güneş ile DYP
Grup Başkanvekili Vefa Tanır, il
han Aşkının gündem dışı konuş
masında partilerine sataşıldığı, il
han Aşkın da, ileri sürmüş oldu
ğu görüşten farklı bir görüşün
kendisine atfolunduğu iddiasıyla
birer konuşma yaptılar.
• izmir SHP Milletvekili
NeccarTürkcan'ın ödeme kayde
dici cihaz kullanımı ve esnaf ve

sanatkârların sorunlarına ilişkin
konuşmasını Maliye ve Gümrük
Bakanı Adnan Kahveci yanıtladı.
7 Şubat 1991 (79. birleşim)
• Çorum SHP Milletvekili
Rıza Ilıman, işkence olayları ve
bir yurttaşın işkence sonucu ölü
mü.
• Kahramanmaraş SHP Mil
letvekili Ali Şahin, Andırın ilçesi
nin yol, su, elektrik ve diğer alt
yapı sorunları,
• Bursa DYP Milletvekili B.
Mehmet Gazioğlu zeytin üretici
lerinin sorunları ve alınması ge
rekli tedbirler,
konularında gündem dışı ko
nuştular.
12 Şubat 1991 (80. birleşim)
• Gaziantep ANAP Milletve
kili Ahmet Günebakan, savaşa
dönüşen Körfez krizi ve Türkiye'
nin tutumu,
• Adana HEP Milletvekili
Cüneyt Canver, Irak Devlet Baş
kanı Saddam Hüseyin'in istemi
doğrultusunda son günlerde ger
çekleştirildiği iddia olunan terö
rist eylemler,
• Hatay SHP Milletvekili
Öner Miski, tarımsal girdi fiyat
larındaki artışlar, üreticilerin so
runları ve alınması gerekli ted
birler,
konularında konuştular.
• DYP Grup Başkanvekili
Vefa Tanır ile SHP Grup Başkan
vekili Hasan Fehmi Güneş, Ah
met Günebakan'ın gündem dışı
konuşmasında partilerine sataşıl

dığı iddialarıyla birer konuşma
yaptılar.
13 Şubat 1991 (81. birleşim)
• Çorum ANAP Milletvekili
Nevzat Aksu, ülkemizdeki bir kı
sım basın organları ile muhalefet
partilerinin Körfez krizinde takip
ettikleri davranış biçimlerine,
• Kocaeli SHP Milletvekili
Ömer Türkçakal, ulusal birliğin
önemine ve bu birliğin sağlanma
sına katkıda bulunabilecek uygu
lamalara,
• istanbul ANAP Milletvekili
Orhan Ergüder, Meclis araştırma
komisyonlarının çalışma tarzlarındaki aksaklıklara ve alınması ge
rekli önlemlere,
ilişkin gündem dışı birer ko
nuşma yaptılar.
14 Şubat 1991 (82. birleşim)
• Ankara SHP Milletvekili
ibrahim Tez. demokrasi ve kent
leşme,
• Samsun DYP Milletvekili
İrfan Demiralp, dış politika olay
ları ve Körfez krizi,
• izmir SHP Milletvekili Ha
lil Çulhaoğlu da Niğde Belediye
sinin çalışmaları,
konularında konuştular.
19 Şubat 1991 (83. birleşim)
• Sinop DYP Milletvekili Ya
şar Topçu, TRT Kurumunun son
günlerde takip ettiği yayın politi
kasına,
• Ankara SHP Milletvekili
Erol Ağagil, Cumhurbaşkanının
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