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15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sen dikalar Kanununun bâzı
değiştirilmesi hakkında Kanun
(Resmî

Gazete

ile yayımı

: 1.8.1964

- Sayı

No.
508

maddelerinin

: 11769)
Kabul tarihi
17.. 7 . 1964

MADDE 1. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 20 nci maddesi
nin 4/a bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«4. a) Bir işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinde taraf isçi federasyonunun
mensubu
olan veya o toplu iş sözleşmesinde taraf bulunan işçi sendikalarından o işyerinde en fazla üyeye
sahibolan sendika, o işyerindeki işçilerin salt çoğunluğunu temsil etmese dahi, söz konusu iş ye
rinde, toplu iş sözleşmesinde başkaca hüküm yoksa :
I - işyerindeki işçi sayısı elliyi akmıyorsa, en çok iki;
II - ijyerindeki işçi sayısı eîlibir ilâ ikiyüz ise, en çok dört;
III - işyerindeki işçi sayısı ikiyüzbir ilâ bin ise, en çok altı:
IV - işyerindeki işçi sayısı binden fazla ise, en çok sekiş temsilci gösterebilir.
Bu sayılar, toplu iş sözleşmesi ile yarıdan aşağı olarak tesbit edilemez.
Bu temsilcilerden biri baştemsilci olarak atanır.»
MADDE 2. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :

Kanununun 22 nci maddesi

Mamelek ve gelirler
«Madde 22. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin gelirleri :
a) üyelerinden alacakları aidat;
b) Kanuna göre yapabilecekleri faaliyetler ile eğlence, müsamere ve konser gibi faaliyetler
den sağlanacak gelirler;
c) Bağışlar;
d) Mameleklerinin gelirlerinden ibarettir.
2. Genel ve katma bütçeli idarelerle mahallî idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner serma
yeli müesseseler, sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi te
şekkül ve müesseselerle sermayelerinde Devleti:' iştiraki bulunan bankalar, kamu kurumu niteliğindelıi meslekî teşekküller dâhil olmak üıere ezel kanunlarla kurulan bankalar ve teşekküller, bu
bendde zikredilen idare, teşekkül ve bankalar tarafından ödenmiş sermayesinin en az yarısına
katılmak suretiyle kurulan teşekküllerle bunlarm aynı nisbette katılmasiyle kurulan müesseseler,
işbu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllere her hangi bir şekilde malî yardım ve bağışta bu
lunamazlar.
8 Ağustos 1961 tarihli ve 344 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi hükmü saklıdır.
3. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, üyesi bulundukları milletlerarası teşekkül
lerden ve Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası teşekküllerden gayri dış kay
naklardan Bakanlar Kurulundan izin alınmadıkla yardım kabul edemezler.
4. Bu teşekküllerin eğitim, kütüphane ve spor tesisleriyle meslekî öğretimleri ve toplantıları
için lüzumlu menkul ve gayrimenkul malları, bu mallarla ilgili alacaklar hariç, haczedilemez;
bu mallar vergiye tabi tutulamaz.»

No. 508

— 1256 —

1 . 8 . 1964

MADDE 3. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 25 nci
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :

maddesi

Genel Kurul ve şube kongreleri
«Madde 25. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller genel kurullarının ve şube
kongrelerinin en geç iki yılda bir toplanması;
2. Genel kurullarda ve şube kongrelerinde, Başkanlık Divanı ve komisyon seçimleri hariç,
bütün seçimlerin gizli oyla yapılması;
3. İki Genel Kurul toplantısı ve şube kongresi arasındaki devreye ait hesap raporu ile denet
çi raporunun ve gelecek devreye ait bütçe teklifinin Genel Eurul ve şube kongresi üyelerine
toplantıdan önce dağıtılması;
Mecburidir.»
MADDE 4. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 27 nci maddesinin
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
«Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller ile bunların şube ve temsilciliklerinin başkan ve
yönetim kurulu üyeleri, bu göreve seçildikten sonra üç ay içinde, kendilerinin, eşlerinin ve velayet
leri altındaki çocuklarının malik bulundukları malları ve gelirlerini gösteren bir bildirimi noterliğe
tevdi etmek zorundadırlar. Bildirimin verildiğine dair noterlikten alınacak belgeler denetçilere
verilir. Bu belgenin hangi noterlikçe verildiği, tarihi ve numarası yönetim kurulu karar defterinin
özel bir sayfasına kaydolunur.»
MADDE 5. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 27 nci maddesinin
3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Bu mecburiyete uymıyanlarm başkanlık veya yönetim kurulu üyeliği sıfatları üç aylık müd
detin bitiminde kendiliğinden düşer.»
MADDE 6. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 31 nci maddesinin
10 ncu bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«10. 30 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir teşekkülün faaliyetten menine karar veril
mesi halinde, 16 nci madde ile 1 nci maddenin 3 ncü bendi hükümlerini ihlâl etmiş olanlar hak
kında, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
30 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir teşekkülün faaliyetten menine karar verilmiş ol
ması halinde, eğer 16 nci madde hükmüne aykırı olarak teşekkül tarafından bir siyasi partiye
veya bir siyasi parti tarafından teşekküle ödenmiş olan bir meblâğ varsa, bu meblâğa el konulur
ve iş Kanununun 30 ncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir.»
MADDE 7. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun geçici 2 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce iş Kanunun gereğince se
çilmiş olan işyeri işçi temsilcilerinin görevleri, 20 nci maddenin 4 ncü bendi uyarınca temsil
ciler seçilinceye kadar devam eder.»
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MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu

yürütür.
28 Temmuz 1964

Millet Meclisi Cumhuriyet Senatosu
Cumhurbaşkanlığına yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
: 23.7.1964
Bu kanunun yayımının Başbakanlığa bildirildiği
ne dair -Cumhurbaşkanlığından gelen tezkerenin
tarih ve numarası
: 28.7.1964
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Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların Cilt, Birleşim ve Sayfa numaraları :
Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Cilt Birleşim Sayfa
24
26
30

19
53
96
97

4
554
159:160,160:162,
162,163,198:201
205,241,253,
258:261

C. Senatosu Tutanak Dergisi
Cilt Birleşim Sayfa
20
21

71
86
88
89

608
433
538:540
557

v

,

Millet Meclisi 586 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisi 96 nci Birleşim Tutanak dergisine, Cum
huriyet Senatosu 476 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosu 88 nci Birleşim Tutanak dergisine
bağlıdır.
Bu kanunu görüşen komisyonlar : Millet Meclisi Çalışma Komisyonu ile Cumhuriyet Senatosu
Sosyal İşler Komisyonu.

