Greve katılırken hangi haklara sahipsin? Özetle bazı önemli bilgiler

Greve, uyarı veya dayanışma grevine katılma hakkına kimler sahiptir?
Sendika üyesi olsa da olmasa da çalışan her biri, sendikanın katılmaya çağırdığı her türlü greve, uyarı grevine
veya dayanışma grevine gitme hakkına sahiptir.
İşveren kendi çalışanlarına greve katılma yasağı koyabilir mi?
Koyamaz! Koysa bile kendi çalışanlarının yasağa uyma yükümlülüğü yoktur, çünkü grev hakkı Alman anayasasında (“Grundgesetz”) teminat altına alınmıştır (GG 9 m. 3 f.). Sadece ver.di sendikasının greve çağırmış
olması şarttır.
Çalışanlar, greve gitmeyi planlayıp planlamadıkları konusunda işverenlerine bilgi vermekle yükümlü değiller.
İşveren greve katılma gerekçesiyle bir çalışana ihtarname gönderme veya onu işten çıkarma
hakkına sahip midir?
Hayır! İşverenin greve katılma gerekçesiyle bu tür cezalar koyması yasaktır. Sendikalar böylesi yaptırımlara
karşı dava açabilirler. Üstelik ver.di sendikası, her iş bırakma eyleminin sonunda işverenlerle olan
görüşmelerde bir ceza koymama hükmü (“Maßregelungsklausel”) kararlaştırıyor.
Kiralık işçiler “grev kırıcı işler” yapmaya zorlanabilir mi?
Zorlanamazlar! Geçici İşçilik Yasası (“Arbeitnehmerüberlassungsgesetz”) net ve açık bir şekilde hükmettiği
gibi, grev nedeniyle üretim yapamayan veya hizmet veremeyen bir işletmedeki kiralık işçiler çalışmaya
zorlanamazlar.
Grev parası (“Streikunterstützung”) alma hakkına kimler sahiptir?
İşveren, çalışanlarının grev yaptıkları zamanlar için ücret vermez. ver.di sendikası en az dört saatlik iş bırakma
eylemine çağırdığında eyleme katılan her üyesine, tüzüğüne göre aidat ödemiş olması kaydıyla grev parası
öder. Ayrıca üyenin, greve başlandığı güne en az bir ay kala sendikaya girmiş olması şarttır.
Grev parası (“Streikunterstützung”) nasıl hesaplanır?
Grev parası, alınan net ücretten düşüktür ama, vergi ve sosyal sigorta aidatından muaf tutulur. Grev parası,
üyenin ödediği aidata göre belirlenir. Çocuk sahibi olanlara, çocuk parası alabildikleri her çocuk başına ek
ödeme yapılır.
Sendika üyeleri grev parasını ne kadar süre alır? Ödeme dilekçesi hangi büroya sunulur?
Grev parası grevin ilk günü itibariyle iş bırakma eylemine son verildiği / verileceği tarihe kadar ödenir.
Dilekçe genelde yerel grev bürosuna sunulur.
Hastalık sigorta teminatı grev boyunca geçerli kalır mı?
Evet, hastalık sigorta teminatı grev boyunca da geçerli kalır. Alman mevzuatına göre zorunlu sigortalılar bu
tür grev süresince prim ödemekle yükümlü değiller. Sadece gönüllü ve özel sigortalılar prim ödemekle yükümlü kalır.
Grev yönetiminin direktifleri
Grev eylemlerinin başarılı, sorunsuz ve düzenli geçmesi için greve katılan her işçi, sendikaya üyesi olsa da
olmasa da grev yönetiminin direktiflerine uymak zorundadır.

Beitrittserklärung / Sendikasına Üyelik Formu

Mitgliedsnummer / Üye Numarası

Änderungsmitteilung / Değişiklik Bildirme Formu
Ich möchte Mitglied werden ab /
Üyeliğim şu tarihte başlasın:

Titel/Vorname/Name / Başvuranın unvanı / adı / soyadı

0 1
Straße / Oturduğu cadde / sokak v.s.

PLZ / Posta kodu

Hausnr. / Ev numarası

2 0

Geburtsdatum / Doğum tarihi

Ort / Oturduğu kent / kasaba
Geschlecht / Cinsiyeti

Telefon / Telefon numarası

E-Mail / e-postası

Beschäftigungsdaten / İş ve Meslek Bilgileri
Arbeiter/in / İşçi

Angestellte/r / Büro çalışanı

Beamter/in / Memur

Selbständige/r / Bağımsız çalışan

freie/r Mitarbeiter/in / Kendi hesabına çalışan

Erwerbslos / İşsiz

weiblich /
Kadın

männlich
Erkek

Staatsangehörigkeit / Vatandaşlığı

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale) /
Şimdi / Eskiden çalıştığım işletmenin / makamın / irmanın / şubenin adı

Vollzeit / Tam gün çalışma
Straße / Cadde / Sokak

Teilzeit, Anzahl Wochenstunden / Yarım gün çalışma (Haftada kaç saat?) :

Azubi-Volontär/in-Referendar/in /
Çırak / Gazete / Öğretmenlik / Avukatlık stajyeri

bis /

tarihine kadar

Schüler/in-Student/in / Okul / Üniversite öğrencisi

bis /

tarihine kadar

Praktikant/in / Stajyer

bis /

tarihine kadar

Altersteilzeit / Kısmi emeklilik

bis /

tarihine kadar

PLZ / Posta kodu

Hausnr. / Ev numarası

Ort / Kent / kasaba

Branche / İşkolu

(ohne Arbeitseinkommen) / (gelirsiz)

ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in / Ustayım / Teknisyenim / Mühendisim
Sonstiges / Diğer:

ausgeübte Tätigkeit / İşimin türü

monatlicher Bruttoverdienst /
Brüt aylığım

Lohn- / Gehaltsgruppe
o. Besoldungsgruppe /
Ücret / Maaş grubum

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe / Faaliyet / Meslek yıllarım
ya da yaş kademem

€
Ich war Mitglied in der Gewerkschaft / sendikası üyesiydim

Ich wurde geworben durch / Beni sendika için kazananın
Name Werber/in / İsmi

von /
Mitgliedsnummer / Üye numarası

Kabul tarihi

bis /

Çıkış tarihi

Monatsbeitrag in Euro / Aylık aidat (Euro olarak)
Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes,
jedoch mind. 2,50 Euro.
ver.di tüzüğü 14. md. uyarınca aidat olarak, üyenin düzenli aldığı aylık brüt gelirden yüzde 1’i kesilir. Miktarı 2,50 Euronun altında kalamaz.

IBAN

BIC

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)
(Banka hesabı başvurana ait değilse:) Hesap sahibinin unvanı / adı / soyadı

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer / Alacaklı ID numarası: DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. / Manda referans numarası ayrı olarak gönderilir.

Straße und Hausnummer / Adresi

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
SEPA Direct Debit Mandate
İşbu formla ben, ver.di sendikasına kendi banka hesabımdan „Lastschrift“ (borç kaydı) yoluyla para tahsil etme yetkisini
vermekteyim. Ayrıca kendi bankama, ver.di’ye ait borç kayıtlarının miktarlarını ödeme talimatı vereceğim.
Not: bir miktarın tahsil tarihinden itibaren sekiz hafta içinde iadesini isteme hakkım vardır. Benimle bankam arasında
geçerli olan koşullar bu işlem için de geçerlidir.

PLZ / Posta kodu

Zahlungsweise / Ödeme şekli
monatlich / Ayda bir

vierteljährlich / Üç ayda bir

zur Monatsmitte / Ayın ortasında

halbjährlich / Altı ayda bir

jährlich / Yılda bir

zum Monatsende / Ayın sonunda

W-3272-12-0214

Ort, Datum und Unterschrift / Yer, tarih, imza

Ort / Oturduğu kent / kasaba

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! / Ödemelerin ücretten / maaştan kesilmesi halleri için:
Personalnummer / Personel sicil numarası

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen: Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di,
meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Widerruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen.
Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine diesbezüglichen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen,
zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden
können.
Belirli şirketlerde miktarların ücretten / maaştan kesilmesine ilişkin muvafakat bildirisi: İşbu formla ben ver.di sendikasına,
rücu hakkım saklı kalmak kaydıyla sendika tüzüğüne uygun aidatımı işverenim üzerinden ücretten / maaştan kesme işlemiyle tahsil etme
talimatını vermekteyim. BDSG’nin (Federal Bilgi Koruma Yasası) 1. ve 3. fıkrası uyarınca ilgili bilgilerimin ve onların değişiklikleri ve eklenmelerinin sendika üyeliğime ilişkin bütün işlemlerin yerine getirilmesi için gerektiği kapsamda kullanılabilmesini kabul etmekteyim.

Ort, Datum und Unterschrift / Yer, tarih, imza

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung
und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet
wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Bilgi koruma şartı
İşbu üyelik formuyla toplanan kimlik bilgileri ve onların değişiklikleri ve eklenmeleri yalnızca Federal Bilgi Koruma Yasası’nın (BDSG) 28. maddesinin 9. fıkrası uyarınca toplanacak, işlenecek ve kullanılacaktır; sizin üyeliğinizin açılması ve idare edilmesi için
kullanılacaktır. Söz konusu bilgiler üçüncü kişilere yalnızca bu amaç bağlamında ve ver.di sendikasının o kişilere o amaca uygun yetki ya da talimat verdiği ve bu yetki veya talimatı Alman Bilgi Koruma Yasası’nın hükümlerine bağladığı ölçüde iletilecektir.
Ayrıca Alman Bilgi Koruma Yasası’nın bütün hükümleri ve yürürlüğe konulan en son değişiklikleri geçerlidir. Not: Formun Türkçe çevirisi sadece açıklama içindir. Hukuken bağlayıcı olan metinler, yalnızca formun Alman metinleridir.

