Ana grup 1

Desteklemek. Kabul ettirmek.
Uygulamak.

www.hg1.at

Ana grup 1’e hoş
geldiniz

Sevgili bay/bayan mesai arkadaşı!
28.500 bay ve bayan çalış anımızla Viyana belediyesi yönetiminin
omurgasını temsil etmekteyiz. Parolamız: “Desteklemek. Kabul
ettirmek. Uygulamak.” Biz sizi destekliyoruz, talepleri kabul ettiriyoruz ve işveren tarafından uygulanmalarına özen gösteriyoruz.
Gücümüz, 700 bay ve bayan temsilcilerimiz tarafından doğrudan
iş yerinde temsil etmekten doğmaktadır. Biz hem size kulak veren,
hem de bunu yaparken sır vermeyen insanlarız. Gizlilik bizim için
son derece doğaldır.

Özel olarak önem verdiğimiz bir husus,

çalışma şartlarının iyi olmasıdır.
Belediyenin maaş sistemini yakından tanıyoruz ve size bütün sorularla ilgili olarak danışma hizmeti verebiliyoruz. Ayrıca alış verişlerinizde ve tatil olanaklarında da indirimler sağlayarak tasarruf
etmenize de yardımcı olabiliriz.
Neşeli sohbetler, sosyal ilişkiler ve spor, sizi fit tutacaktır. Bunun
için Wiener Prater ’deki spor tesisimiz her türlü imkânı sunmaktadır.
Ofislerdeki bay ve bayan temsilcilerimizle fikir alış verişinde bulunma ve bu şekilde bilgi alma ve aynı zamanda bize sorunlarınızın ne olduğunu bildirme fırsatından yararlanınız.
Akabinde müstakbel üyemiz olarak size, ana grup 1 ’in ve sendikanızın verdiği hizmetleri sunduğumuz ve bunlardan yararlanmaya
davet ettiğimiz bir hoş geldin dosyası verilecektir.
Bilgilere ve güncel konulara ulaşmanızın diğer bir yolu da internetten www.hg1.wien sayfasıdır.

Ana grup 1, sizi yanımızda bilmekten mutluluk duyacaktır!

Sendikal selamlarla
Norbert Pelzer
Ana grup 1 başkanı

Personel temsilciliği –
sendika karşılaştırması
çalışanlar seçme
			
hakkına sahiptir

Bütün faal

Kanun sayesinde güç
Yasal katkı payı brüt
temel aylığın
ek ücretler hariç ’i
tutarında

% 0,1

Yalnız mahalli olarak ve yalnız
işverene karşı temsil edilir
Viyana Personel Temsilciliği Kanunu
(W-PVG)

Mesleki, kültürel, ekonomik,
sosyal çıkarlar ve sağlık
çıkarlarıyla ilgili
olarak temsil edilir

ÖGB
(Avusturya Sendikalar Birliği) derneği yönetmeliği

Mahalli sınırlama
olmaksızın temsil yetkisi
Gönüllü katkı payı
brüt temel aylığın
ek ücretler hariç ’i
tutarında

Bütün üyeler seçme hakkına sahiptir
Üye

sayısının
sağladığı güç

Ücret ve maaş müzakereleri
(13. ve 14. maaş da dahil olmak üzere)

ve kolektif sözleşmeler için müzakereler

%1

Sevgili bay/bayan mesai arkadaşı!
Eşit muamele, benim için önem taşıyan başlıca konulardan
biridir. İnsanlara yaşlarına, cinsiyetlerine, kökenlerine, dini
inançlarına ya da cinsel yönelimlerine istinaden ayırım yapılması ve/ya da olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmaları
kesinlikle olmaması gereken bir durumdur! Özellikle erkeklere ve kadınlara eşit muamele konusunda yapacak daha
çok şey var: Halen kadınlar eşdeğerde işler için erkeklerden
oldukça az para kazanmaktadırlar. Halen kadınlar çocuk
ve yaşlı bakımını büyük ölçüde üstlenmek ve kendi kariyer
planlamalarından feragat etmek zorundadırlar. Bunun mutlaka değişmesi gerekmektedir!
Bunu savunuyorum – tüm gücümle. Fakat aynı zamanda
yoğun bir şekilde çeşitlilik, tolerans ve dayanışma için – ve
kışkırtmaya, insanlara karşı nefrete ve sağ popülizme karşı
savaşıyorum.
Sendika hareketinde çeşitlilik yeterliliğinin geliştirilmesi benim için çok önemlidir. Çünkü biz ana grup 1’de belediyenin
tüm çalışanlarının hizmetinde olmak istiyoruz, tüm çeşitlilikleriyle. Bu yöndeki ilk önemli adım, sendika gençliğinin ana
grup 1’e daha sıkı bir şekilde dahil edilmesiydi. Muhatabınız
olarak artık yanınızdayım ve sizi manen ve maddeten destekleyeceğim ve size refakat edeceğim.
Benim alanıma giren konularda bütün önerileriniz için size
müteşekkir olurum!
Her zaman, içerikleri aramızda kalacak görüşmeler için emrinizdeyim.

Sendikal selamlarla
Regina Müller
Aile, Kadın ve Gençlik
İşleri yetkilisi
Telefon: +43 (0) 1 4000-83902
E-mail: regina.mueller@wien.gv.at

Sendika çalışmaları — Ne için?

Sendikanın hedefi, bay/bayan çalışanların
refahını arttırmaktır.

Yasalara bağlı
ücret ve maaş
artışları yok.

İzin parası ve
noel parası için
bir kanun yok.

Sendika yıldan yıla kolektif sözleşme
müzakerelerini sürdürmektedir.

Kolektif sözleşme hem toplam ücret hakkını
arttırır, hem de şu ek ödemeleri/avantajları sağlar:

## Asgari ücretler, maaşlar ve çıraklara yapılan ödemeler
## Fazla mesai zamları
## İzin parası ve noel parası
## Çalışma süresi ve çalışılmayan günler
## Verilen çıkışlarda koruyucu hükümler
## Ek ödemeler, primler, seyahat ücretleri, günlük harcırahlar
## Doğum izninin, ücretin ödenmeye devam edildiği sürelerin
ve çıkış sürelerinin dikkate alınması

## Boş zaman hakları
## vs.

Neden sendika üyesiyim? Çünkü
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bay/bayan çalışan olarak çıkarlarımızı yalnızca
siyasetin, işletmelerin ve bay/bayan borsa spekülatörlerinin takdirine bırakmamamız gerekiyor;
girişimciler de örgütleniyor ve bay/bayan çalışanların örgütlenmeden de direnç gösterebileceğini
yalnız DAR GÖRÜŞLÜ İNSANLAR iddia edebilir;
BUGÜN DOĞAL görünen birçok şey,
YARIN GEÇMİŞTE KALMIŞ OLABİLİR;
dayanışma yalnız bir slogan olarak kalmamalıdır;
yüzde 1 oranında üyelik aidatını asgari ücrete
tercih ediyorum;
kişisel başarım yalnız bana bağlı olmayıp,
güçlü sendikaların mücadele ederek sağladıkları
birçok anlaşmayı temel almaktadır;
bana yapılan her şeyi sessiz sedasız
kabullenmediğim için.

bensiz olmayacağı için!
Telefonunuz bizi mutlu edecektir!

Ana grup 1
Zelinkagasse 4
1010 Wien
Telefon: +43 (0) 1 4000-83710
E-mail: post@hg1.wien.gv.at

E-MAİL*

TELEFON/CEP*

BANKA VE GEREKİRSE YER

BANKA KODU

ERKEK
KADIN

YER

SOSYAL SİGORTA NO./DOĞUM TARİHİ

HESAP NUMARASI

FİRMA - İSİM, CADDE, POSTA KODU VE YER

POSTA KODU

ADRESİ




MEBLAĞ*

VATANDAŞLIĞI

KATILIM TARİHİ

İMZA
Arka sayfadaki onay belgesini dikkate alınız.

DİKKAT: Aksini bildirene kadar sizi, tarafımdan yapılması gereken ödemeleri banka hesabımdan kesilmek suretiyle tahsil etmekle yetkilendiriyorum. Bununla, hesabımın bulunduğu banka da tahsil
talebini kabul etmekle yetkilendirilmiş olup, özellikle hesabımda gerekli güvence bulunmaması halinde tahsil talebini kabul etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Paranın kesildiği tarihten itibaren
56 takvim günü içinde herhangi bir neden göstermeden paranın hesabıma geri havale edilmesini talep edebilirim.
* Aylık brüt gelirin %1 ’i

HESAPTAN KESİLME
TALIMATI
(OPSİYONEL)

 Bay/Bayan işçi  Bay/Bayan devlet memuru  Bay/Bayan memur  Bay/Bayan iş arayan kişi
 Sözleşmeli memur(e)  Çırak  Diğer

ŞU ANDAKİ MESLEK/BRANŞ

* ÖGB ’den enformasyon malzemesi almayı kabul ediyorum.

ADI

SOYADI

Evet, ÖGB ’ye üye olmak istiyorum!

TR

DSG 2000 (Verileri Koruma Kanunu) gereğince onay belgesi

1. Sendika katkı payımın işveren tarafından aylığımdan kesilmesini kabul ettiğimi beyan ederim.

2. 165/1999 numaralı Federal Resmi Gazete I ’de yayınlanmış olan Verileri Koruma Kanunu 2000 - DSG 2000 ’in 7., 8., ve
9. maddelerinin halen geçerli metni gereğince benimle ilgili olan, bilgilendirme, danışmanlık ve üyelik katkı payının
kesilmesi amaçlı kişisel verilerin (bunlar güncel halleriyle personel numarası, akademik unvan, soyadı, adı, adresi,
sosyal sigorta numarası, doğum tarihi, cinsiyeti, vatandaşlığı, ana hizmet ofisi ve tahsis hizmet ofisi, sıralama, işe başlama tarihi, emekli olma tarihi, çalışan kategorisi, sendika bölümü, ana grup, sendika katkı payı [sürekli ve baştan sona
hesaplama] ve işten çıkılan tarih) elektronik veri işlem hizmeti veren birinden yararlanmak suretiyle kullanılmasına
kesin onayımı veriyorum ve işvereni, bu verileri Avusturya Sendikalar Birliği/younion_Die Daseinsgewerkschaft ’a
iletmeye yetkilendiriyorum.

3. İmzamla, Verileri Koruma Kanunu (DSG) 2000 ’in 4. maddesinin 14. fıkrası ve 9. maddesinin 6. fıkrası gereğince
younion ’un yalnızca adımı ve adresimi özel kampanyalar ya da üyeler için özel şartlar hakkında bilgilendirme amaçlı
olarak younion ’un önemli ölçüde ortaklığı bulunan ya da temsil edildiği müesseselere, işletmelere ve derneklere
iletebilmesine onayımı veriyorum. Veriler, DSG 2000’in hükümleri gereğince younion ’un talimatıyla ve younion hesabına hareket eden, younion tarafından yararlanılan hizmet sunucu işletmelere de, DSG 2000’in hükümleri gereğince
yasalara uygun ve güvenli bir veri kullanımı teminatı altında işin yerine getirilmesi amacıyla verilebilir. Bu onay her
zaman için geri alınabilecek olup, geri alınması durumunda bu iletimler durdurulacaktır.

4. Madde 2’de belirtilmiş olan beyanları her zaman için Österreichischer Gewerkschaftsbund/ younion_Die Daseinsgewerkschaft ’a yazılı bildiri yapmak suretiyle iptal etme hakkım bulunmaktadır.

CEVAP YAZISI

Posta ücreti
bay/bayan
alıcı tarafından
ödenir!

Hauptgruppe 1
younion _ Die Daseinsgewerkschaft

Zelinkagasse 4
1010 Wien

Sendikaya katılım için
güçlü argümanlar
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Zor dönemlerde güçlü sendikalara ihtiyaç duyulur.
Ücret artışları yalnız güçlü sendikalar tarafından
mücadele yoluyla elde edilir.
Kanunlar ve kolektif sözleşmeler (KV) meslekteki
en önemli soruları düzenlerler:
# Ücret tutarı, 13. ve 14. maaş, çalışma süresi.
# Ücret müzakereleri ve kolektif müzakereler,
yalnız sendikalar var olduğu için yapılır.
# Yalnız güçlü sendikalar güçlü sözleşmeler yapar:
ne kadar çok üyesi varsa, sendika o kadar güçlüdür.
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Arbeiterkammer – İşçiler odası (AK), yalnız sendikaların
mücadele yoluyla elde ettikleri hakları koruyabilir.
Bilgilendirme – Danışma – Meslekte yardım.
Güçlü sendikalar, senin/sizin meslekteki kişisel
başarının/başarınızın temelidir.
Senin/sizin üyeliğin/iz, çıkarlarını/zı kabul ettirirken işçi
temsilciliğine ve personel temsilciliğine güç katar.
Bay/bayan işçi temsilcileri ve personel temsilcileri
bay/bayan işçilerin korunması için önemlidir –
BİZ ONLARI EĞİTİYORUZ!
Karar sürecine katılmayanlar hakkında başkaları karar
verir!

Kendine güç kat
		
— bize katıl!

Hepsi bu mu?

adil
Ücret/Maaş cazip
değişime açık

Hizmet ve sosyal
emeklilik hukuku
şeffaf
çağdaş
mesai süresinin kısaltılması ve
„adil dağıtım“

geleceği olan
iş yerleri

görevler
çalışma dünyasının
insanileştirilmesi çalışmak hasta

etmemelidir

eğitim ve
ileri eğitim

„geleceğin atölyesi“

Özelleştirmeye/
bölümlerin
ayrılmasına karşı
daha az devlet değil

— daha iyi devlet

younion

Öğrenen bir örgüt

Geleceği
yaratıcılıkla
şekillendirelim mücadeleyle
hayal gücünü kullanarak

Sendika üyeliği ne işime yarar?
## Sendika kolektif sözleşmelerde, ücret, maaş ve emeklilik
müzakerelerinde müzakere ehliyetine sahiptir.

## Sendikanın kanunlarda değişiklik yapılmasında ve
yeni kanunların çıkarılmasında şekillendirici gücü
bulunmaktadır (Sosyal partnerlik).

## Bazı iş yeri ve firmalarda benim için “Sendika indirimi”
vardır (Bay/bayan personel temsilcimden bilgi
alabilirim).

## Hizmet hukuku, ücret/maaş hukuku, emeklilik

hukuku ve özel hukuk ile ilgili sorularda sendikanın
hukuki danışma hizmetinden yararlanabiliyorum.

## Sendikanın gelir vergisi danışma merkezi sorularım
için hizmetimdedir.

## ÖGB-Dayanışma sigortası (Boş zamanlarda geçirilen
kazalardan dolayı maluliyet ya da ölüm hallerinde
güvence).

## Mesleki sorumluluk sigortası ve hukuksal koruma
sigortası (ÖNLEM).

## Mesleğin yanı sıra ileri eğitim teşviki (eğitim yardımı)
almaktayım.

## younion üyelik kartıma Mastercard işlevi ve SOS
paketi yüklenebilir (Talep formlarını bay/bayan
personel temsilcimden alabilirim).

## younion ’un ÖNLEM ’i üzerinden bütün sigorta işlerinde
uygun sigorta önerileri ve işlemleri alıyorum:
Önlem-Kombine sigortası, çocuklar için ek önlem,
emeklilik önlemi, kaza önlemi, motorlu taşıt önlemi,
ev ya da konut sigortası vs.

Zelinkagasse 4, 2. kat / kapı 3, 1010 Wien
Tel.: +43 (0) 1 4000-83710
E-mail: post@hg1.wien.gv.at

Die Daseinsgewerkschaft

Seminer merkezi

younion

KSV-Prater
Otel

Brüt ücretin %1’i

Kültür

Avrupa

Gelir vergisi danışmanlığı

Sağlık

Grimmingblick

Eğitim
seminerleri

+43 (0) 1 31316-8300

Hukuk danışmanlığı

www.younion.at

www.hg1.at

Enformasyon
merkezi

demokratik

younion _ Die Daseinsgewerkschaft

gönüllü üyelik aidatı

İzin parası ve
noel parası

Kadın ve erkeğin eşit muamele görmesi

+43 (0) 1 53444-0

tarafsız

mücadele
faşizm

sosyal, ekonomik,
kültürel çıkarlar

bay/bayan emekliler

ücret müzakereleri

sosyal partnerler

ÖSTERREICHISCHER İnsan hakları
Üyeler sayesinde
GEWERKSCHAFTSBUND oluşan güç

Emeklilik
danışma hizmeti

Göç

Ekip çalışması

Spor merkezi
Sozialwerk

serbest çalışmayanlar

Sınav hazırlık
kursları

Gençlik

Kadınlar

+43 (0) 1 4000-83710

www.oegb.at

Fladnitz

ANA GRUP 1

partiler üstü
dünya barışı

HAUPTGRUPPE 1

bağımsız

Ana grup 1
Desteklemek. Kabul ettirmek.
Uygulamak.

