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Streiks sind zulässig ! 

 

 

Grev Hakkın Var! 

Sendikan grev çağrısı yaptı ise greve gidebilirsin. Almanya’da bu yasal bir haktır. 

Taleplerini grev aracılığı ile açıkca ifade edersin. Örneğin talebin ücret artışı olabilir. 

Greve katıldığın için cezalandırılamazsın, işten atılamazsın. 

Ancak: İşveren grev süresince maaşını ödemez. 

Grev bittikten sonra, işveren seni istihdam etmek ve ücretini ödemek zorundadır. 

Herhangi bir tehdide maruz kalırsan hemen senikan ver.di’ye başvur. 

Öğrencilerin de Grev Hakkı Var! 

Meslek eğitimi mi yapıyorsun? (Ausbildung). Senin de grev hakkın var. Hem 

dayanışmak hem de kendi ücretini arttırmak istediğin için greve katıl. Greve gittiğin 

için cezalandırılman mümkün değil. 

Hergangi bir tehdide maruz kalırsan hemen sendikan ver.di’ye başvur. 

Taşaron İşçiler Grev Kırıcısı Değildir!  

Taşaron işçiler (LeiharbeiterInnen) greve cıkmış bir işyerinde çalışmak zorunda 

değiller. Çalışma yasalarında bu açıkça belirtilir (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz). 

Bu yasa, bir işveren-Firma tarafından istihdam edilen bütün çalışanlar için geçerlidir. 

Ayrıca: Hiç kimse seni, iş arkadaşlarını sırtından bıçaklamaya zorlayamaz. 

Bir işyerinde grev yapılıyorsa taşaron işçiler de çalışmamalıdır.  

Herhangi bir tehdide maruz kalırsan hemen sendikan ver.di’ye başvur. 
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Disiplin Yasağı! 

İşveren greve katıldığın için seni cezalandıramaz. Yasalar seni korur. 

Bazen tehditlere başvururlar. Tehdide maruz kalırsan, hemen sendikan ver.di’ye 

başvur. 

Grev Kırıcısı Olma! 

Hiç kimse grev kırmaya zorlanamaz. İşyerinde grev varsa, çalışman gerekmez. İş 

arkadaşlarınla birliğini göster. Talepler hepimizin, telaplerin arkasında birlikte 

duralım. 

Grev sırasında çalışmaya devam edenler dayanışmadan yoksundur ve herkesin 

çabasını tehlikeye atar. 

Mesai 

Grevde olduğun süreyi, grev bittikten sonra mesai yaparak kapatman istenebilir. Bu 

istek kabul edilemez. Kabul etme ve hemen sendikan ver.di’ye başvur. 

Grev süresini daha sonra masai yaparak kapatmak zorunda değilsin. 

Acil Hizmet 

Acil hizmet (Notdienst) vermen istenirse sendikan ver.di’ye bu konuda bir anlaşma 

olup olmadığını sor. İşveren, acil hizmet hakkında tek başına karar verme hakkına 

sahip değildir. 

Grev Oylaması (Urabstimmung) 

Grev oylamasına bütün sendika üyeleri katılabilir. Grev kararını sendika üyeleri verir. 

Sendikan ver.di’dir (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft). 

Hukuksal Yardım 

Sendika üyesi olduğunda yasal düzeyde temsil edilme hakkına da kavuşursun. Bu 

önemlidir. Bazen işler ters gidebilir. Örneğin işveren grev sırasında kaybedilen çalışma 

saatlerini mesai yaparak kapatman için baskı yapabilir. 

Sendikanın avukatları seni yasal olarak temsil ederler ve seninle mahkemeye de 

çıkarlar. 

Dolayısıyla sendikaya üye ol. Sendikan ver.di’dir. 
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Grev Yardımı 

Greve çıktığında büyük bir olasılıkla maaş alamayacaksın. Sadece sendika üyelerine 

grev sırasında maddi yardım yapılır. Yardım miktarını ver.di’den öğrenebilirsin. 

İşçi Temsilciliği ve Grev 

İşyeri işçi temsilciliğinin (Betriebsrat) hakları grev sırasında da aynen devam eder. 

İşyeri işçi temsilciliği bağımsızlığını korumalıdır. İşyeri işçi temsilciliği üyeleri de greve 

katılabilir. 

Sağlık Sigortası ve Grev 

Grev sırasında sağlık sigortası işlemeye devam eder. 

Lokavt (Aussperrung) 

Senin grev yapma hakkın var. İşverende lokavta gidebilir. Sen greve gittiğinde işveren 

lokavt ilan ederek seni işyerine almayabilir. 

Ancak: İşveren seni işyerine almazsa başka hiç kimseyi de almamalıdır. Seni işyerine 

almadığı halde başkalarını alıyorsa hemen sendikana veya grev komitesine haber ver. 

Grev Komitesi 

Her grevin bir grev komitesi vardır. Grev komitesi ver.di sendikacılarından oluşur. 

Grev komitesi, greve ne zaman ara verileceğine veya grevin ne zaman bitirileceğine 

karar verir. 
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