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Asgari emeklilik – iyi bir fikir
Uzun bir süre düşük ücretli sektörlerde ya da 
sadece yarı zamanlı (part time) çalışmış 
olanları yeterli olmayan bir emeklilik 
beklemektedir. Uzun süredir işsiz olan veya 
çocuk yetiştirmek için evde kalan insanlar, 
veya kendi işinde çalışanlar için de sigortalı 
olarak, aynı sözkonusu. “Riester Emeklilik 
Modeli” özünde, emeklilik seviyesini ve 
emeklilik gelirlerini azaltmayı hızlandırdı. 

Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Hubertus 
Heil şimdi yeni bir asgari emeklilik modeli 
(“Grundrente”) ile düşük emeklilik haklarını 
ve gelirlerini yükseltmek istiyor. 35 yıl boyunca 
pirim ödemiş, veya eğitim yada bakım için 
belirli bir süreye sahip olan kişiler, yaşam 
güvencesi için devlet dairelerine başvuruda 

bulunmamalıdır. Özellikle kadınlar için, bu 
doğru yönde atılmış bir adım olacakır. Buna ek 
olarak konut parası da düzeltilecek. Hala 
temel güvenlik ihtiyaç olan emekliler belirli 
parçası hesaplamaya katılmamalıdir. 

ver.di Senidakası bakanın bu planları doğru 
buluyor, ancak bu adımlar henüz yeterli değil. 
Asgari emeklilik, işletme bazındaki emeklilik 
veya özel emeklilik durumunda olduğu gibi, 
daha yüksek olmalıdır. Ayrıca, işsizlik süreleri 
dikkate alınmalı ve 35 yaşını doldurmamış 
olanlar için bir geçiş süreci uygulanmalıdır. 
Ayrıca, temel emekli aylığının sigortalı katkı 
paylarından değil, vergi gelirlerinden 
ödenmesi de önemli ve daha doğru bir adım 
olacaktır. 
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 Beitrittserklärung / ver.di Sendikasına Üyelik Formu
 Änderungsmitteilung / Değişiklik Bildirme Formu

Mitgliedsnummer / Üye Numarası

 

Vertragsdaten / Sözleşme verileri
Ich möchte Mitglied werden ab / 
Üyeliğim şu tarihte başlasın: 0 1 2 0

Geburtsdatum / Doğum tarihi 

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

 
Straße / Yerleşik olduğu cadde/sokak v.s. Hausnummer / Adresi: Ev numarası

    
Land/PLZ /   Wohnort / Oturduğu kent/kasaba 
Ülke/Posta kodu

     
Telefon / Telefon numarası   E-Mail / e-postası

Geschlecht / Cinsiyeti  weiblich / Kadın      männlich / Erkek

Beschäftigungsdaten / İş ve Meslek Bilgileri

 Angestellte*r / Büro çalışanı  Beamter*in / Memur

 Arbeiter*in / İşçi  Selbständige*r / Bağımsız çalışan

 erwerbslos / İşsiz 

 Vollzeit / Tam gün çalışma 

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

  Auszubildende*r/Volontär*in/Referendar*in / 
Çırak / Gazete stajyeri / Öğretmen/Avukat adayı

  Schüler*in/Student*in (ohne Arbeitseinkommen) / Okul / Üniversite öğrencisi 
(gelirsiz) 

 Praktikant*in / Stajyer  Sonstiges / Başka:  

 Dual Studierende*r / Hem meslek hem üniversite öğrenimi gören

bis /   tarihine kadar

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

 
Straße / Yerleşik olduğu cadde/sokak v.s. Hausnummer / Adresi: Ev numarası

    
PLZ / Posta kodu   Ort / Kent/kasaba

     
Branche /     ausgeübte Tätigkeit /  
İşkolu    İş türü

monatlicher Bruttoverdienst / Brüt aylığım  €

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

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

Monatsbeitrag in Euro / Aylık aidat (Euro olarak)  €

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach §14 der ver.di-Satzung pro Monat 1% des 
regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 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.

Ich wurde geworben durch / Beni sendika için kazananın: 

     
Name Werber*in /     Mitgliedsnummer /  
İsmi    Üye Numarası

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA otomatik ödeme talimatı

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

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 verein barten 
Bedingungen.
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 süresinde iadesini isteme hakkım vardır. 
Benimle bankam arasında geçerli olan koşullar bu işlem için de geçerlidir.

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

 
Straße und Hausnummer / Adresi

 
PLZ/Ort / Posta kodu/Oturduğu kent/kasaba

IBAN

   

BIC

Ort, Datum und Unterschrift / Yer, tarih, imza  

Datenschutzhinweise / Veri gizlilik bildirimi
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 dies bezüglich  besonders Beauftragte 
weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung. Die euro päischen und deutschen 
Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum  Datenschutz finden Sie unter https://datenschutz.verdi.de.
İşbu üyelik formunun içerdiği kimlik bilgileriniz, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR / DSGVO) ve Alman Veri Koruma Yasasına 
(BDSG) uygun olarak üye olma işlemi ve üyeliğinizin idare edilmesi için toplanacak, işlenecek ve kullanılacaktır. Verileriniz bu amaçlar çerçevesinde, 
sendika görevlerinin yerine getirilmesi için özel yetki verilen kişilere iletilip kullanılacaktır. Verileriniz sadece ayrı izin verdiğiniz takdirde üçüncü 
kişilere iletilebilir. Avrupa Birliği ve Almanya‘nın veri koruma hükümleri en yeni düzeltilmiş şekilde geçerlidir. Veri koruma konusuna ilişkin daha fazla 
ipucu https://datenschutz.verdi.de sayfasında bulacaksınız.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis. 
İşbu formla ben,  ver.di sendikasına olmak istediğimi  /   kendimle ilgili bilgilerde değişiklik olduğunu beyan ederim1) . Sendikanın  veri gizlilik düzenlemeleri  hakkında 
bilgi edindim.

Not: Türkçe cümleler, Almanca metinlerin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla eklenmiştir. Hukuken bağlayıcı değildir.

Ort, Datum und Unterschrift / Yer, tarih, imza  1)
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