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MADDE 1. — Bir kimsenin sendikada âza olması veya sendikalının çalışma
saatleri dışında yahut, iş veren veya vekilinin muvafakati ile, iş saatleri içinde
sendika faaliyetlerine iştirak etmesi veja sendika işleriyle meşgul olması sebebiy
le işten çıkarılması veya bu sebeple başka suretle kendisine zarar İrası halinde,
bu kimsenin tş Kanunu veya sair kanunlara göre haiz olduğu bilcümle haklar
mahfuz kalmak şartiyle, ayrıca, ücretinin bir yıllık tutarı iş veren veya iş veren
vekili tarafından tazminat olarak kendisine ödenir.
MADDE 2. — tşçi ve iş veren teşekkülleri gerek doğrudan doğruya gerek
mümessilleri veya azaları yahut da araya koyacakları sair kimseler vasıtasiyle
birbirlerinin kuruluşları, işleyişleri ve idarelerine ait hususlara müdahalede
bulunamazlar.
işçi teşekküllerini bir iş nerenin veya bir iş veren teşekkülünün kontroluna
tâbi kılmaya, bir iş verenin veya bir ıs veren teşekkülünün kendi nüfuzu a^ına
alınmış işçi teşekkülleri ihdasım tahkik etmeye yahut da bu maksatlarla işçi te
şekküllerini malî yollarla veya sair suretlerle desteklemeye matuf hareketler yukarıki fıkrada yazılı müdahaleler meyanmda sayılır.
MADDE 3. — Bir kimseyi her hsngi bir sendikaya üye olmaya veya olmama
ya, sendika üyeliğinden çekilmeye veya çekilmemeye zorlıyanlarla bu kamanın
1 nci maddesinde yazılı sebeplerle sendikalıyı işinden çıkaran veya kendisine baş
ka suretle zarar iras eden iş veren ^ eya iş veren vekili hakkında 500 liradan aşa
ğı olmamak üzere hafif para cezası hükmoiunur
MADDE 4. — Yukarıki 2 nci maddede yazılı müdahale fiilinin vukuu halin
de, Çalışma Vekâleti bu fiili irtikâbedeu şahıs veya şahıslara, eğer bu fiille"" bir
teşekkül tarafından irtikâbedılmişse, bu teşekkülün idaresiyle mükellef olanlara,
müdahalenin durdurulmasını yazı ile tebliğ eder. Tebliğ tarihinden itibaren bir iş
haftası içinde müdahale durdurulmadığı takdirde, bu fiili irtikâb eden ter hakkın
da 5 000 liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası hükmoiunur.
MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memur
dur.
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