GENEL KURUL
ortaya çıkan kazançların gelir vergisinden istisna edileceği,
Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin sermayesinin en az % 51'ine sahip oldukları şirketlerin kuru
luş, tescil, hisse senedi çıkarma işlemleri ile adı geçen kooperatif ve birliklerin bu şirketlerdeki hisselerinin
yukarda belirtilen kişi ve kuruluşlara satışı veya devri işlemleri 2 4 9 9 sayılı Kanunun 28 inci maddesindeki
kesintiler ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu,
Hükmünü içermektedir.

8.1.1985 Tarihli ve 3 1 4 3 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun
Kanun No. : 3711

Kabul Tarihi : 4 . 4 . 1 9 9 1

Bu Kanun;
Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerini, mevcut ise imar planlarına uygun olarak planla
mak, küçük sanayi sitelerinin alt yapılarının tamamını, üst yapılarının ise % 70 ine kadar olan kısmını kredi
ile desteklemek, organize sanayi bölgelerini kredilendirmek,
Hükmünü içermektedir.

•••
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Düşü
rülen Türk Uçağının Tazmini Konusunda Türkiye - Suriye Protokolünün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
Kanun No. ; 3712

Kabul Tarihi : 10.4.1991

Bu kanunla,
Düşürülen uçakta hayatlarını kaybeden 5 görevlinin geride kalan ailelerine tazminat ödenmesi hükmü
getirilmektedir.

• • •
Terörle Mücadele Kanunu
Kanun No. : 3713

Kabul Tarihi : 12.4.1991

Bu Kanun;
Terörün tarifini yaparak, maddede sayılan suçları işleyen kişilerin t e r ö r suçlusu sayılacağı,
3 ve 4 üncü maddelerde yazılı suçları bu kanunun yayımından sonra işleyenler hakkında ilgili kanunla
ra göre tayin edilecek cezaların yarı oranında artırılarak hükmolunacağı.
Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla ö r g ü t kurmak ve
bu örgütlerin propogandalarını yapmak, her ne suretle olursa olsun yardım etmek fiillerinin cezalandırılacağı,
Bu kanun kapsamına giren suçlara devlet güvenlik mahkemelerinde bakılacağı,
Sanık ve müdahilin en fazla 3 avukat tarafından temsil edileceği,
Cezaların infazı ve şartla salıverilmenin yeniden düzenlendiği.
Bu kanun kapsamına giren suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanların ödüllendirilmeleri, ko
runmaları ve memur ve kamu görevlilerinden görevlerini ifa ederken veya sıfatları kalkmış olsa bile malul
olanlara veya aylığa müstehak dul ve yetimlerine aylık bağlanacağı.
8.4.1991 tarihine kadar işlenen suçlar sebebiyle verilen ölüm cezalarının yerine getirilmeyeceği,
Kanunda belirtilen süreleri doldurmuş ve hükümlülük süresini bu kanunda belirtilen şart ve şekilde
tamamlamış olanların şartla salıverileceği,

10 • TBMM

BÜLTENİ

