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Akıllı birisi hemen bunu, birlikten kuvvet doĝar diye anlar. 
Bundan dolayı sen de hizmet işçileri sendikasına üye ol.
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GDS’in önderleri, yürütücüleri ve oluşturanları

###
GDS’i oluşturanlarhakkında daha fazlabilgiyi Internet’tebulabilirsiniz.

###
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GDS nedir?
Hizmet çalışanları sendikası (Gewerkschaft der Servicekräfte – GDS), iki DGB sendikası 
arasında yetkililik üzerine meydana gelen tartışmadan sonra kurulan bir sendikadır. 
GDS kendi tüzüĝü ile, devlet teşeküllerinin yer aldıĝı veya hastahanelerin hizmet 
işletmeleri olan işyeri, şirket ve kurumların çalışanlarını temsil etmeyi kendisine görev 
edinmiştir. Bakım kurumları ve saĝlık alanında hizmet veren diĝer başka işletmeler de 
buna dahildirler. 

GDS ile ilgili tüm bilgileri Internet
sitemizde bulabilirsiniz!

www.gewerkschaft-der-servicekraefte.de
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UK-SH Service Gesellschaft mbH 
şirketi Lübeck ve Kiel‘de 01 Ocak 
2005 kurulmuştur. Kuruluşundan beri 
işletme çalışanları işveren tarafından 
tek taraflı olarak düzenlenmiş olan 
genel sözleşme kurallarına göre ücret 
alıyorlardi.

Bu ücretler yapılan ve oldukça aĝır 
olan iş için çok az miktardaydı. Bun-
dan dolayı  işçiler ücret sistemi ve 
çalışma şartlarının düzeltilmesini ta-
lep etmiştiler.

Lübeck ve Kiel’de 2006 da işci temsil-
cilikleri seçildiklerinde, UK-SH için yet-
kili olan ver.di sendikasına başvurmuş 
ve kendisinden UK-SH Service Gesell-
schaft mbH şirketinin çalışanları 

için bir toplu sözleşmesi görüşmelerini 
yapmasını talep etmişlerdi. 2008 
başlarında ver.di sendikası tarafından 
sürekli UK-SH’nin yan işletmesi 
olan UK-SH Service Gesellschaft 
mbH için de bir ücret anlaşmasının 
düzenlendiĝini iddia edilmiştir.

ver.di sendikası ancak o zaman, yani 
2008 başlarında, geçen bütün yıllarda 
adı geçen işletmenin çalışanlarını 
aldattıĝını ittiraf etmek zorunda 
kalmış, zira UK-SH Service Gesellschaft 
mbH şirketi için gerçekten de bir top-
lu sözleşme anlaşması yapılmamıştı. 
Bu da onlar için bir ayıp ve bir skandal 
teşkil etmektedir. 

Bunun üzerine çalısanlar ve işci 
temsilcilikleri IG BAU sendikasına 

başvurmuş ve kendisinden UK-SH 
Service Gesellschaft mbH şirketi 
çalışanları için işveren ile bir toplu iş 
sözleşmesi yapmasını talep etmişler.

Birçok işçi IG BAU sekndikasına üye 
olarak geçtikten sonra, %60 lık örgü-
tlenme derecesine ulaşıldı. IG BAU 
sendikası üyelerinin güç ve desteĝi ile 
2008 yıllında başarılı bir şekilde firma-
da bir  toplu sözleşme yapabildi ve bu 
anlaşma 01.01.2009 yürürlüĝü girdi.
Bu toplu sözleşme yürülüĝü girdikten 
sonra ver.di sendikası UK-SH Service 
Gesellschaft mbH şirketinin yönetimi-
ne baş vurup, sözde ver.di sendikası 
UK -SH şirketi ve yan kuruluşları için tek 
siyasi ve sendikal muhatap olduĝunu 
iddia ederekten, kendilerinden ilgili 
toplu sözleşmeyi derhal iptal etme-
lerini talep etmiştir.  Ancak işveren bu 
talebe uymamış, çünkü kendisi de IG 
BAU sendikasının UK-SH Service Ge-
sellschaft mbH işletmesinin hukuki 
ve ücret politikasında yetkili sendi-
ka olduĝu düşüncesinde idi. Bunun 
üzerine Ver.di, ücret poltikasındaki 
pozisyonunu açıklıĝa kavuşturmak 
amacıyla DGB’nin hakemler kurulu-
na başvurmuş. Böylece Nisan 2009 
DGB’nin ilk hakemler kurulu toplantısı 
yapıldı.

DGB’nin bu hakemler kurulu 
toplantısında, büyük oranda IG BAU 
sendikasının üyeleri olan ilgili işletme 
çalışanlarının ne görüşleri ne de istek-
leri soruldu veya göz önünde tutuldu. 

 Neden GDS var?
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DGB’nin bu hakemler kuru-
lu toplantısının sadece ver.di 
sendikasının bir güç gösterisi olması 
öngörülmüştü Yoksa DGB sendikası 
kardeş IG BAU sendikasını neden par-
çalamak istesin. Bir sendikanın görev 
ve hedeflerinin neler olduĝu, yani bir 
sendikanın görev ve hedefinin birinci 
derece işçi ve sendika üyelerinin me-
seleleri ve hakları ile ilgilenmek ve on-
lar için toplu sözleşme görüşmelerini 
yapmak olduĝunu tamamıyla göz 
ardı etmiştir. Bu toplantının sonucun-
da her iki sendika için bir anlaşmaya 
varılmıştı ve IG BAU üyeleri bunu ihti-
malen bir çesit kabul edebilirlerdi, 
Ancak ver.di sendikasının bunu kabul 
etmek istememiş. 

05.07.2010 tarihinden, ver.di sendikası 
tarafından DGB’nin aracılık mah-
kemesince ikinci bir hakemler kuru-
lu toplantısı yapılması teşvik edilmiş 
ve bu bir karar ile sonuçlanmıştı. 
DGB hakemler kurulunun verdiĝi bu 
kararla, ver.di sendikasına DGB içe-
risinde UK-SH Service Gesellschaft 
mbH işletmesi tek örgütsel ve ücret 
politikasında tek yetkili olma hakkı 
verilmiştir. IG BAU sendikasına, bun-
dan sonra bu işletmede artık yetkili bir 
sendika olarak hareket edemiyeceĝi 
belirtildi. Böylece çalışanların katılımı 
olmadan ve onların ihtiyaçları göz 
önünde tutulmadan karar verilmiş 
oldu. Kısa bir süre sonra geriye kalan 
ver.di ile komba sendikaları, pastanın 
yani IG BAU sendikası üyelerinin nasıl 
paylaşılacaĝı konusunda bildiriler 

aracılıĝı ile kavgaya tutuştular. Tuhaf 
olan ise ver.di’nin bu kavgayı, IG 
BAU üyelerini ucuz kol saatleri, para 
cüzdanı ve ince Televizyonlar ile ka-
zanmaya çalışması idi. Ancak, bu üy-
lerin reşit vatandaşlar olduklarını ve 
kendileri ile ilgili kararların da sadece 
kendileri tarafından verilebileceĝini 
dikkate almamışlardı. 24 çalışanın 
olgun kararlarından bir tanesi ise, 
06.12.2010 tarihinde Anayasanın 9. 
maddesinin 3. fıkrasına göre bir sen-
dika kurmuş olmaları idi. Böylece 
kendileri etkili bir baskı ve karşı baskı 
kurmuş ve sosyal alandaki rakibleri-
nin (yani işveren) çalışma şartları ile 
ilgili bir ücret tarifesinin düzenle-
nip sonuçlandırması görüşmelerine 
yanaşabilsin ve yeni bir toplu 
sözleşme  yapılabilinsin.

 Neden GDS var?
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GDS UK-SH Service Gesellschaft mbH işletmesinin çalışanları tarafından kurulmuştur. Kuruluş 
toplantısından sonra bugünkü yönetim kurulu 06.12.2010 tarihinde yapılan üyeler toplantısında yeni 
üyeler tarafından seçilmiştir.
 
Yönetim Kurulu Başkanı:  Steffen Beckmann  Schwerin
Başkan yardımcısı:    Helmut Krüger  Schleswig
Başkan yardımcısı:    Lilia Hartfelder  Herrenburg

Sendikanın yönetim kurulu mevcut işlemleri yürütüyor ve kendisi için tüzükten kaynaklanan görevleri 
yeine getiriyor. Ayriyeten örneĝin üyelerin idare işleri, kamuoyu çalışması, yazışmalar ve muhasebe gibi 
tüm örgütsel çalışmalar yönetim kurulu tarafından yürütülüyor. 
Hukuki işler, üyelerin hukuki güvenceleri ve GDS’in bütün hukuki işleri Kiel avukatlarından avukat Ste-
phan Hofmann tarafından yürütülüyor. Kendisi iş hukuku alanında uzman avukat olup, uzun yıllara 
dayanan bir tecrübeye sahiptir. Kendisi Almanya’daki bugüne kadar bütün işçi temsilciliklerine başarılı 
şekilde danışmanlık yapıyor, uzmanca yol gösteriyor ve onları temsil ediyor. 

GDS’in işini yönetim kurulu ile üyeler arasında, baĝlayıcı halka olarak, sendikamızın birçok danışma se-
kreterleri tarafından destekleniyor. Bu alandan esas sorumlu olarak, danışma sekreterlerinin koordina-
syonu ve üyelerin işleri ile ilgilenmek üzere Kiel‘den bayan Gisela Hägemann‘ı kazanmış bulunuyoruz.

Ancak üyeler her şeyin üstünde yer alırlar, zira üyeler hizmet işi sendikasının bizzat kendisidirler!



GDS nedir?
GDS kuruluşundan beri her zaman amacı üyelerin bütün sorunları ile gönülden ilgilenmek olmuştur. GDS için 
birinci derecede önemli olan, sosyal alandaki kısıtlamaları engellenmesi ve işçilerin sahip oldukları mevcut 
hakların korunması, ücret adeleti ve geleceĝin güvence altına alınmasıdır. Biz bundan sonra da bütün üyelerin 
gücü ile önümüze koyduĝumuz hedeflere ulaşmak için mücadele edeceĝiz! 
 
 1.  GDS’in esas görevi toplu sözleşmelerde pazarlıklar yapmak ve üyelerini iş hukuku   
  alanında temsil etmektir.

 2.  GDS kendini devletin sosyal, ekonomik ve toplumsal alanında demokratik ve 
  anayasal düzenine tabi görüyor. Bu temel prensipleri savunmak, Anayasanın 20 maddesinin  
  4. fıkrasında belirtilen direnme hakkını kullanmayı kapsıyor. 

 3.  Sendikamız işveren, hükümet, siyasi parti, resmi idare ve mezheplerden 
  baĝımsızdır. Kendisi, GDS’in organizasyon alanında bulunup, çalışma alanından ayrılmış  
  bulunanlar da dahil olmak üzere ulusal kimlik ve köken farkı gözetmeden bütün işçilerin  
  sözcüsüdür.

 4.  GDS tüm üyelerinin ekonomik, sosyal, mesleki ve kültürel haklarını temsil ediyor ve bunları  
  dayanışma içerisinde birleştiriyor, cinsiyetler demokrasisinin gerçekleşmesi, kadın
  ve er kek işçilerin işyerinde, ekonomide, toplum ve politikada eşit şekilde katılımlarının   
  sağlanması için mücedele ediyor. Kendisini ulusal ve uluslararası alanda – çalışma ve sağlık  
  güvencesi de dahil olmak üzere - hayat ve çalışma şartlarının toplu sözleşme ve siyasete,  
  ekonomiye ve topluma etki yaparaktan düzeltilmesiyle görevli görüyor ve tam çalışma,  
  çevreye zarar vermiyen bir etkileyici davranış, herkese şans eşitliği ve siyasette, ekonomide  
  ve toplumda demokratikleşmenin sağlanmasından yana olup sosyal alandaki kısıtlamalara  
  karşı mücedele eder. 

 5. GDS Avrupa İnsan Hakları ve Sosyal Yasasının 6. maddesinin 4. Fıkrası, ve Uluslararası   
  Çalısma Örgütü (ILO) nun 87. nolu Anlaşması (örgütlenme özgürlüğü) ve 98. Anlaşması   
  (yürüyüş özgürlüğü) na göre geniş kapsamlı bir grev hakkının sağlanmasından yanadır.
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Sendikalar gelip geçicidirler – ancak GDS sizleri yaĝmurda 
yalnız bırakmaz.
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Sendikalar gelip geçicidirler – ancak GDS sizleri yaĝmurda 
yalnız bırakmaz.

Hemen BUGÜN GDS’e üye ol!



GDS şimdiye kadar neyi başardı?
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GDS‘e kuruluşundan beri hızlı bir üye olma rağbeti olmaktadır.  Sendika bugüne kadar UK-SH Service Gesell-
schaft mbH işletmesinde %70 den fazla bir örgütlenme oranına ulaşmıştır. Bu gelişme, söz konusu  işletmedeki 
çalışanlar için 2011 yıllında sebatlı görüşmelerden sonra kârlı bir toplu sözleşme sağlamamız için bize tarihi 
bir şans sunmuştur. 2011 Eylülünde taraflarca imzalanan bu toplu sözleşme sayesinde, UK-SH Service Gesell-
schaft mbH’nin Lübeck und Kiel’deki işçileri 39 aylık süre için ortalama %12 lik bir ücret artışı ve yıllık 600 Euro 
başarı primini alabildiler. Ayriyeten GDS üyeleri için her izin günü başına saat ücretinin 1,85 ek izin parası kabul 
ettirilmiştir. Bildiĝimiz kadarıyla aynı şekildeki izin parası düzenlemesi Almanya genelinde sadece GDS ve IG BAU 
sendikalarında vardır. 
Bizim hukuk sigortası bölümümüz, avukat Stephan Hoffman ile başarılı ve iyi bir işbirliĝi içinde, üyelerimiz için bir-
çok davada, iş sözleşmelerinin uzatılması yoluyla, işlerini korumalarını ve işveren tarafından diĝer üyelere süreleri 
geçmiş ödemelerin yapılması saĝlanabilmiştir.
GDS’in daha başlangıçta üyeleri için çok başarılı çalışmalar yapabilmiş olmasından gurur duyuyoruz!



11

GDS’ye neden üye olunmalı?

GDS daha başka hangi hedeflere 
ulaşmak istiyor?
DGB Sendikasının yetkililik kıstasları diĝer hizmet şirketlerine de devredildiğinden dolayı, GDS tam da alanda işe 
başlayacak, tabiki kendi örgütlenme kataloĝu çerçevesinde mümkün olduĝu kadar acele bir şekilde bu alanda 
çalışanların hakları için de mücedele edecektir. Zira bu çalışanlar da mümkün olduĝunca en iyi sendikal danışma 
hakkı elde etmeli ve sosyal kesintilerin engelenmesi ve adaletli bir ücret anlaşması, sahip olunan mevcut hakların 
korunması ve geleceĝin güvence altına alınması önemlidir, çünkü şu bir gerçektir; DGB Sendikaları kendi üyelerini 
yetkililik kıstasları yolu ile yalnız bırakıyorlar. Bundan dolayı birşeyler yapmak, bu gülünç ve bayağı gidişe bir son 
vermek gerekiyor. GDS üyelerinin gücü ile bunu başaracaktır! 

GDS özgür ve baĝımsız bir sendika olup, sadece üyelerinin hedef ve ihtiyaçları için ve sendika toplantılarında alınan 
kararlar doĝrultusunda hizmet ediyor. Bu, örneĝin GDL (Gewerkschaft der Lokführer - makinistler sendikası), pilot 
mahali birliĝi, (Vereinigung Cockpit), Marburg Birliĝi (Marburger Bund) ve Alman İtfaiye Sendikası (Deutschen- 
Feuerwehr-Gewerkschaft) ile kıyaslanabilinir. GDS sendikaların eski ve ilk düşüncelerini tekrar canlandırmak ve 
yaşatmak, yani tekrar hayata geçirmek istiyor. GDS‘de üyeler sendikanın kendisidirler, çünkü sadece onlar bu işin 
uzmanıdır ve kendi işyerlerini en iyi tanıyanlardır. Bundan dolayı sendikanın hedefleri için bu bilgileri kullanmak 
ve görüşmelerde göz önünde tutmak çok büyük önem arz ediyor. 
Tek tek iş sözleşmesi çerçvesinde ücret sözleşmeleri ve çalışma şartları iyileştirilebilinir, örneĝin daha fazla izin, eşit 
işe eşit ücret vb. İlgili işletmelerde bir ücret sözleşmesinin görüşülüp hayata geçirilmesi için, sendikanın örneĝin 
grev yolu ile, inatçı işverene baskı yapabilmesi için, gerektiĝinde iş mücadelesi tedbirlerini alması gerekiyor. 
Bundan dolayı, yani bahsedilen baskının uygulanabilmesi için, ilgili işletmedeki çalışanların büyük bir kısmının 
GDS bünyesinde örgütlenmeleri çok büyük önem arz ediyor. Ayriyeten GDS sendikasının üyesi olarak da hukuk 
sigortası ve grev durumunda grev parası hakkı gibi dayanışma faydaları bulunmaktadır. Üyelerimiz büyük bir 
sendika binasında oturan ve üyelik aylıklarınız ile savurganlık yapan anonim bir yönetim kurulu tarafından temsil 
edilmiyor.  GDS‘in yönetim kurulu üyeler için her zaman hazır ve „dokunulur“ haldedir.
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