TÜRKISCH
Neden ver.di?

ver.di‘ye üye olmak
mantıklıdır

N e d e n v e r. d i m i ?
v e r. d i ‘ y e ü y e o l m a k
m a n t ı k l ı d ı r, ç ü n k ü …
… sendikalar olmasaydı günümüz dünyası bambaşka olacaktı.
Bugünlerde gayet normal olarak saydığımız birçok çalışma ve
yaşam koşulunu sendikalar kabul ettirdiler; işte elde ettiğimiz
bu koşulları güvence altına alıp geliştirmek istiyoruz. Bu amaca
ulaşabilmek için büyük bir üye sayısına dayanmamız lazım; ve
bize siz de lazımsınız!
Toplumumuz, çalışma dünyasındaki meydana gelen değişmelerden, küreselleşmeden ve demografik değişimden dolayı olağanüstü büyük sosyal, siyasi ve ekonomik görevlerle
karşı karşıyadır. Bu durumda hiç kimse tek başına bir şey yapamaz. Kendi çıkarlarımızı ancak güçlü bir dayanışma topluluğu
yardımıyla savunabiliriz.
Kısa adı “ver.di” ile tanınan ve yaklaşık 2 milyon üye örgütleyen Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (“Birleşik
Hizmet Çalışanları Sendikası”) olarak biz, ekonomik ve siyasi
alanda her işçi ve büro çalışanının çıkarlarını etkili bir biçimde
savunan bir karşı dengeyiz.
Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için uğraş vermekte,
işyerlerinin kapatılmaması için mücadele etmekteyiz. Toplu iş
sözleşme görüşmeleri yapmakta, işçi ve kamu personeli
temsilciliklerine ve benzeri kurumlarda faaliyet gösteren
üyelere danışmanlık hizmeti vermekte ve hem ülkemizde
hem uluslararası çapta siyasi lobicilik yürütmekteyiz. Ayrıca
emeklilik politikası, sağlık sistemi, sosyal ve eğitim sistemleri
v.b. tüm toplumu ilgilendiren konular hakkında da faaliyet
göstermekteyiz.
VER.DI İLE GÜÇLÜ OLMAK – SİZİNLE İLE
GÜÇLÜ OLMAK
Siz de varın! ver.di‘ye üye olmak, birçok nedenlerden
mantıklıdır:
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D AYA N I Ş M A V E
ADALET
HERKES İÇİN BİR TEK
SENDİKA
Çünkü gücümüz, tek birlikten
doğar! Üyelerimizin çıkarlarını aynı çatı altında bir araya
getiren birlikteliğimiz, her birimize de güç verir. Beraberliğimiz,
çeşitliliğimizden doğar. Meslek derneklerinin aksine, bir tek
meslekten değil, çok farklı mesleklerden insanları bir iş kolu
çatısı altında birleştiriyoruz. Gruplaşma bencilliğine karşı
dayanışma gösterip, ortak amaçlar için ortak çaba
göstermekteyiz.
HERKESTEN ADİL AİDAT
Çok parası olan üyelerden yüksek, az parası olan üyelerden düşük aidat alınır. Üyelerimiz, normalde aldıkları brüt
gelirlerinden yüzde birini verip, sendikamızın güçlülüğünü
sağlarlar. İş görmeyen üyelerin aidatı daha düşüktür. Not:
aidatlarınızı vergiden düşebilirsiniz.
TOPLUMSAL ÇALIŞMALARIMIZ GEREKİR
ver.di, siyasi alanda birçok önemli talepler için ısrarlı uğraş
verir: çalışma hakkı, iyi çalışma ve meslek öğrenme koşulları,
adil ücret, eşit işe eşit ücret, kabul edilebilir asgari ücret, hem
iş hem aile hayatını beraber yürütme olanakları, adalet sağlayan toplumsal ortam, dayanışmalı sağlık politikası v.s.
İŞYERİNDE HAKLARIMIZI SAVUNMAMIZ GEREKİR
ver.di, işyerindeki temel haklar için uğraş verir: yönetime
katılma, eşitlik ve takdir. ver.di, hem işyerinde etkili bir biçimde
çıkar ve hak savunmak isteyen gençlik temsilciliklerine ve işçi
ve kamu personeli temsilciliklerine hem de kendi işverenle veya
kendisine sipariş veren bir firma ile anlaşmazlığın çıktığı her
üyemize destek ve danışmanlık verır.

ÇALIŞANLARIN ÇIKAR VE HAKLARINI SAVUNMAK
İÇİN DÜNYA ÇAPINDA DA UĞRAŞ VERİYORUZ
ver.di görevlileri, uluslararası düzeyde de çalışma koşullarının
iyileştirilmesi için uğraş veriyorlar. Kimse emekçileri birbirlerine
karşı kullanamasın diye.
VER.DI‘NiN FAALİYETLERİNE HERKES KATKIDA
BULUNABİLİR
ver.di, demokratik bir örgüttür. Örgütümüzün yönünü belirlemek isteyen her üye, kendi yetenek ve bilgisiyle katkıda
bulunabilir. Bunun için üye toplantılarımız, toplu sözleşme
komisyonlarımız ve işyeri gruplarımız vardır. ver.di üyeleri, işçi
ve kamu personeli temsilciliklerinde sendikayla ve bağlı oldukları şube sekreterleriyle beraber işletmede çıkan sorunların ve
benzeri meselelerin halledilmesi için faaliyet göstermektedirler.
Ayrıca sağlık ve emeklilik sigortalarının, Mesleki Kaza Sigorta
Kurumu’nun (“Berufsgenossenschaft”) ve mali telif hakları
değerlendirme kuruluşlarının (“Verwertungsgesellschaften”)
özyönetimindeki denetleme kurullarında da üyelerimizin çıkarlarını bilgi ve yetenekleriyle savunabilen temsilcilerimiz vardır.

GARANTİ VE
GÜVENLİK
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
BAĞLAYICI HAKLARA
KAVUŞTURUR
Toplu iş sözleşmesine bağlı bir
şirket veya kuruluşta çalışan
ver.di üyeleri, bu toplu sözleşmenin verdiği güvenlikten
faydalanmaktadır. Haklarını mahkeme yoluyla talep etmek
zorunda kalan sendika üyesi yardım alır. Sendikaya üye
olmayan ise, işvereninin toplu sözleşmede öngörülen ödenek
ve ikramiyelerini gönüllüce vermesini ümit etmekten başka bir
şey yapamaz – çünkü yasaya göre bu hakları talep edemez.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE, ÇALIŞMA KOŞULLARI
BİRÇOK YASADAN DAHA İYİ BİR ŞEKİLDE
DÜZENLENİR
Toplu iş sözleşmelerinde, ücret, ödenek ve ikramiyelerin yanı
sıra çalışma süreleri, izin hakkı, izin parası ve birçok diğer
husus çalışanların yararına düzenlenir. Mesela birçok toplu
sözleşmede beş günlük çalışma haftası esas alınarak 30 izin
günü garantilenmektedir. Oysa toplu iş sözleşmesi ya da
benzer iş sözleşmesi dışında çalışanlar için “Bundesurlaubsgesetz”in (İzin Kanunu) hükümleri geçerlidir; yıllık izin günleri,
24'ü geçmez. İzin parası vb. ikramiyeler sadece toplu iş
sözleşmeleri üzerinden sağlanabilir. Özel durumlarda söz
konusu olacak çalışma zorunluluğundan muafiyet hakkı da,
sadece toplu sözleşmelerle sağlanabilir.
SAĞLAM BİLGİYE DAYALI HUKUK DANIŞMANLIĞI
VE DAVA VEKİLLİĞİ YAPIYORUZ
Hukuk danışmanlığı, ver.di‘de önemli bir yer almaktadır. İş
hukuku olsun, sosyal hukuk olsun – üyeler örgütümüzde her
konuya ilişkin uzman görevli bulabilirler. Yine de uyuşmazlık
çıkması durumunda uzman hukukçular danışmanlık hizmetinin
yanı sıra ücretsiz bir yargılama giderleri sigortası (“Rechtsschutz”) da sunmaktadırlar; tabii ki bu imkanlardan sadece
üyelerimiz yararlanabilir. ver.di‘nin sunduğu bu yargılama
giderleri sigortası, mahkeme önündeki temsili de
kapsamaktadır. Yargılama giderleri sigortası, sosyal sigorta ile,
emeklilik veya kaza sigortası kurumlarıyla, genel sağlık sigorta
kurumuyla ya da İş Kurumu ile uyuşmazlık durumlarında da
aynı destek sağlayacak.
İŞ MÜCADELESİ SIRASINDA GREV PARASI
VERİYORUZ
Toplu sözleşme görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkmaz
yoksa, işveren kendi çıkarlarını bazen tek taraflı olarak dayatmaya çalışır. Böyle bir durumda çoğu kez greve gitmekten
başka bir yol kalmaz. İşveren grev veya lokavt günleri için ücret
ve maaş ödemediği için biz ver.di olarak üyelerimize yardım
ediyoruz. Üyelerimizi ekonomik zarardan korumak için grev
parası ödüyoruz.
İŞYERİNE İLİŞKİN ÇIKARLARIMIZI ETKİLİ BİÇİMDE
ORTAKLAŞA SAVUNUYORUZ
ver.di ile birlikte üye toplantıları, toplu sözleşme komisyonları,
işyeri sendika temsilcileri, kanun gereği veya işyerine bağlı
olarak faaliyet gösteren temsilciler, kendi çıkarlarının kabul
ettirilmesi ve işyerindeki sorunların halledilmesi için birlikte
uğraş vermektedirler.

BİLGİ VE
EĞİTİM
DÜZENLİ BİLGİLENDİRME
SAYESİNDE OLUP
BİTENLERİ DAHA İYİ
ANLARSINIZ
Her üyemize, ver.di-Publik
dergimiz dışında kendi meslek alanına ilişkin dergi eki; bir de
sosyal ve ekonomi politikasında ve işdalınızda gündemde olan
konular hakkında çeşitli haber bültenleri iletiyoruz. Birçok
konuya değinen ebülten ve tabii ki başbaşa görüşme imkanları
da vardır. Yani ver.di üyeleri daha geniş bilgiye sahip!
“VER.DI-MITGLIEDERNETZ” AĞINA KATILIN!
“ver.di-Mitgliedernetz” ağında hem bir dizi hizmet, hem
de siyasi konulara ilişkin faaliyet imkanları, yorumlar ve
değerlendirmeler sunuluyor. mitgliedernetz.verdi.de
sayfamıza bir bakın!
“VER.DI-SERVICECENTER” DANIŞMA HATTIMIZA
RAHAT ULAŞABİLİRSİNİZ
Herhangi bir sorununuz varsa bizi her Pazartesi ile Cuma
arası saat 07:00‘den saat 20:00‘ye kadar ve Cumartesi
günleri saat 09:00‘dan saat 16:00‘ya kadar 0800-83 73 433
(= 0800 verdi de) nolu (ücretsiz) danışma hattımızı arayabilirsiniz. Ama sırf Almanca konuşuluyor. Bize info@verdi.de e-posta
adresimiz üzerinden başvurduğunuz takdirde Almanca veya
İngilizce yazabilirsiniz.
HERKESE SAĞLAM BİLGİ EDİNME OLANAKLARI
SAĞLANIYOR
ver.di, üyelerine bol bol eğitim ve bilgi genişleme programları
sunuyor. Siyasi, toplumsal veya mesleksel yeterlik kazanmak
isteyen üyelerimiz, seminerlerimize ya ücretsiz ya da düşük
ücret karşılığı katılabilirler. bildungsportal.verdi.de sayfamızı
ziyaret edin!
RESMİ TEMSİL KURULLARI İÇİN ÖZEL SEMİNERLER
DÜZENLİYORUZ
Tabii ki üyelerimiz için işçi ve kamu personeli temsilciliklerine,
gençlik vb. temsilciliklerine ilişkin de eğitim olanakları
sunuyoruz. “ver.di Bildung & Beratung” dairesi, resmi
temsil kurullarına ilişkin temel ve özel konulu seminerler
düzenlemektedir. verdi-bub.de sayfamızı ziyaret edin!

DANIŞMANLIK VE
İNDİRİM
VERGİ BEYANNAMESİNİN
HAZIRLANIŞINDA
YARDIM
ver.di, üyelerine vergi
beyannamesinin hazırlanışında
yardım ederek tasarruf etmelerini sağlamaktadır. Bu
hizmetten yararlanmak için randevu alarak uzmanlarımızla
yüz yüze görüşebilirsiniz; yoksa e-posta göndermeniz de yeter.
Daha ayrıntılı bilgi için lohnsteuerservice.verdi.de sayfamızı
ziyaret edin.
KİRA HUKUKU SORUNLARIYLA İLGİLİ ÜCRETSİZ
DANIŞMA HATTI
Ev sahibiyle anlaşmazlığı olan kiracı ver.di üyeleri, her Pazartesi
ve Salı günü saat 12:00'den saat 14:00'e kadar ve her
Perşembe günü saat 18:00'den saat 20:00'ye kadar Alman
Kiracılar Birliği (“Deutscher Mieterbund”) kuruluşundan ilk
bilgi ve yardım alabilirler (tel. 030 - 22 32 373, normal
telefon ücretine ek ücret alınmaz). Daha ayrıntılı bilgi için
verdi.de/service sayfamızı ziyaret edin.
EMEKLİLİK SİGORTASIYLA İLGİLİ DANIŞMANLIK ...
… ver.di üyelerin aidatı kapsamındadır. Sigortalı temsilcileri
ve/ya danışmanlarımız evinize gelerek kapsamlı bilgi
verebilirler.
MESAİ DIŞI KAZALAR İÇİN YARDIM PARASI
Boş zamanda kaza geçirip, en az 48 saat hastanede kaldı
ğınızda, ver.di üyesi olarak ver.di Yardım Parası Derneği
(“ver.di Beihilfeverein”) tarafından para yardımı alabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için verdi.de/service sayfamıza bakın.
İŞSİZLER İÇİN BİLGİ VE DANIŞMANLIK
İşyerini kaybetmiş olanlar da ver.di’de doğru yerdedir – isizlerin
çıkarları güçlü bir örgütünün bünyesinde savunulmalıdır.
Danışma arayanlar bağlı oldukları ver.di bölge şubesine ya
da online arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/service
sayfamıza başvurabilirler.

BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR VE SERBEST MESLEK
SAHİPLERİ İÇİN DANIŞMANLIK
ver.di, bağımsız çalışanlara özel bilgi, destek ve aktif olma
imkanları sunmaktadır. Sendikalaşma konusunda daha
ayrıntılı bilgi almak için selbststaendige.verdi.de sayfamıza
ve/ya selbststaendigen.info adlı danışma ağına bakın.

VER.DI-MITGLIEDERSERVICE’TE BİRÇOK İNDİRİM
KAMPANYASI SUNULUYOR
Üyelerimiz, ver.di ile işbirliği yapan şirketlerin sunduğu
çeşit çeşit indirimlerden faydalanıyor. Bu firmalar sendika
hareketinin ilkelerine uygun davranmakla yükümlü olurken,
sundukları çeşitli indirimli hizmetlerle tasarruf sağlıyorlar;
aralarında sertifikalı sigorta ve kredi teklifleri var; çekici tatil ve
yolculuk kampanyaları var; indirimli alış veriş imkanları var;
dinlenme ve eğlence tesislerine indirimli giriş de var v.s. Şu anda
yürütülen bütün kampanyalar hakkında 0800 - 83 73 420
nolu telefon hattımızdan ya da internette.
verdi-mitgliederservice.de sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.
SENDİKA İÇİ DESTEK KURULUŞU GUV-FAKULTA
Mesai faaliyetinizde ara sıra meydana gelen hasarlar kimi
zaman pahalıya mal olabilir. Böylesi durumlarda GUV-FAKULTA
kuruluşu para yardımı verebilir, avukat ve mahkeme masraflarını karşılayabilir, acil yardım yapabilir. Bu hizmetten faydalanmak isteyenler yılda 21 Euro ek aidat verecekler. Daha ayrıntılı
bilgi için guv-fakulta.de sayfasına bakın.

İLETİŞİM
Telefon: 0800-83 73 433
E-Mail: info@verdi.de
verdi.de
SENDİKAMIZA ÜYE OLMANIN
EN KOLAY YOLU:
mitgliedwerden.verdi.de
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ISIC (ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI)
ver.di, bu kimlik kartı için ödeyeceğiniz ücreti karşılar. Kimlik
kartına sahip meslek okulu, okul ve üniversite öğrencileri,
110'dan fazla ülkede ISIC konfederasyonu ile işbirliği yapan
birçok şirketin verdiği destek ve indirimden faydalanabilir
(isic.de). Dolduracağınız başvuru formunu, bağlı bulunduğunuz ver.di bölge şubesinden veya internette ver.di üyeler
ağından (mitgliedernetz.verdi.de) temin edebilirsiniz.

Vorname

Teilzeit

Selbständige*r

Beamter*in

Wohnort

Name

erwerbslos

Hausnummer

ich bin Meister*in / Techniker*in / Ingenieur*in

bis

Mitgliedsnummer

€

monatlicher
Bruttoverdienst

ausgeübte Tätigkeit

Branche

PLZ

Straße

Lohn- / Gehaltsgruppe
o. Besoldungsgruppe

Ort

Tätigkeits- / Berufsjahre
o. Lebensalterstufe

Hausnummer

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

E-Mail

Telefon

Staatsangehörigkeit

Änderungsmitteilung

Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)
Praktikant*in
Dual Studierende*r
Sonstiges

Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

Anzahl Wochenstunden:

Vollzeit

Arbeiter*in
Angestellte*r

Beschäftigungsdaten

Land / PLZ

Straße

Titel

Vertragsdaten

Beitrittserklärung

weiblich

2 0

männlich

von

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

Mitgliedsnummer

Ich wurde geworben durch:
Name Werber*in

bis

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des
regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro.

Monatsbeitrag in Euro

Geschlecht

Geburtsdatum

0 1

Ich möchte Mitglied werden ab

W-3450-09-0518

Zahlungsweise
monatlich
halbjährlich

PLZ / Ort

vierteljährlich
jährlich

zur Monatsmitte
zum Monatsende

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.

Gönder: ver.di-Bundesverwaltung, Bereich MitgliederEntwicklung, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Straße und Hausnummer

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.

IBAN

Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in
(nur wenn abweichend)

BIC

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutzhinweise

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug!

Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in
bestimmten Unternehmen:

Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/
Gehaltsabzugsverfahren zu und willige in die Übermittlung
der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem Arbeitgeber
und ver.di ein. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber
widerrufen.

Ort, Datum und Unterschrift

1)

nichtzutreffendes bitte streichen

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die
Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Einwilligung. Die europäischen und
deutschen Datenschutzrechte gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu ver.di / zeige Änderungen meiner Daten an1) und nehme die Datenschutzhinweise zur Kenntnis.
Ort, Datum und Unterschrift

