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 Grev kırıcı olarak geçici işçilik mi? 
 Bizimle değil! 
 Geçici işte çalışanlar için grev bilgileri 

»İşverenler durumun farklı 
 olmasını istese bile: Hiçbir 
 geçici işçi, grev kırıcısı olarak  
 çalışmak zorunda değildir.«

Claus-Harald Güster, NGG Başkan Yardımcısı

Bir grev sırasında işverenler çoğu zaman, 
iş akışını geçici işçiler ile tamamen veya 
kısmen sağlamaya çalışır. 
Geçici işçiler olarak kiracıların isteklerine 
uymak zorunda değilsiniz. Kiracının geçici 
işçileri çalıştırılması yasal olarak yasaktır. 
Yasalara göre çalışmaktan kaçınma hakkına 
bile sahipsiniz.

“İşletmesinde doğrudan iş uyuşmazlığı olması 
durumunda, kiracı, kiralık işçileri çalıştıramaz. 
1. madde, kiracı bu zamana kadar aşağıda be-
lirtilen işçiler tarafından yürütülen faaliyetlerin 
geçici işçiler tarafından devralınmadığını sağla-
dığında geçerli değildir:

1. iş uyuşmazlığı halinde bulunan işçiler
2. iş uyuşmazlığı halinde bulunan işçilerin 
faaliyetlerini kendileri devralan işçiler 

Geçici işçi, doğrudan iş uyuşmazlığı halinde bu-
lunan kiracıda çalışmak zorunda değildir. Kirala-
yan, iş uyuşmazlığı durumlarında, geçici işçiye 
çalışmayı reddetme hakkını bildirmek zorunda-
dır”

İşçi Devretme Yasası (AÜG) 11. maddenin 
5. Paragrafı

Grev kırıcılığı yok – İş sözleşmesinde 
temin edilmiştir

DGB toplu İş Sözleşmesi 
Birliği’nin işverenler birlikleri 
iGZ ve/veya BAP ile arasındaki 
iş sözleşmesi esasında çalışan 
geçici işçiler, bu iş sözleşmele-
rine ayrıca başvurabilir ve grev 
kırıcı işleri reddedebilir, dolayı-
sıyla grev yapılan bir işletmede 
çalışmayı reddedebilir.

İşverenler birlikleri BAP ve 
iGZ ile yapılan toplu iş söz-
leşmelerinde, geçici işçilerin 
grev yapılan işletmelerde 
çalıştırılmayacağı kararlaştırıl-

mıştır. Kiralayan şirketin grev 
sırasında çalışma yasağından 
kaçınması yasaktır. Özellikle 
iş sözleşmelerini grev yapılan 
gün için yürürlükten kaldır-
mak ve sadece bu günler için 
geçerli eşitlik (eşit ücret / eşit 
muamele) konusunda anlaş-
mak yasaktır. 

Grev sırasında çalışma yasağı 
her geçici işçi için geçerlidir. 
Grev öncesinde işletmede 
çalıştırılan geçici işçiler de 
çalışamaz.

 Çok önemli: İŞ bırakma hakkını 
 kullananlar, bunu işverenine 
 bildirmek zorundadır. 
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Grev kırıcılığına itirazın 
sonuçları olamaz
İşletmede grev yapılan çalışma yerlerinde 
geçici işçilerin çalıştırılması yasaktır. Geçici 
işçiler ayrıca iş bırakma hakkına sahiptir.

Yasal iş bırakma hakkı kullanıldığında ve 
çalışmaya başlanmadığı veya sonlandırıldığı 
zaman, geçici işçi dezavantajlı duruma düşü-
rülemez. 
İşveren maaş ve aylıkları ödemeye devam 
etmek zorundadır! Veya grev yapılmayan, 
başka bir işletmede çalışmalarını sağlamak 
zorundadır.

 »Grev kırıcı olmak istemiyorum. 
 Olmak zorunda da değilim: Grev 
 kırıcılığını reddetmek, geçici işçi 
 olarak hakkımdır.« 

 Geçici işte çalışanların çoğu bu kuralı 
 bilmiyor bile. Bu nedenle işveren bu 
 hakkı açıkça belirtmek zorundadır. 

Grev sırasında çalışma yasağı, grev öncesinde işletmede çalıştırılan iş-
çiler için de geçerlidir. Eşit ücretin günlük olarak anlaşılması yasaktır!
Çalışanlar*/ işçiler**, Geçici İş DGB Toplu İş Sözleşmesi Birliği bir üye 
sendikasının grev çağrısı kapsamında, düzenli olarak grev yapılan işlet-
meler veya işletme bölümlerinde çalıştırılmaz. Bu, iş uyuşmazlığı önlemi 
başlamadan önce işletmede çalıştırılan çalışanlar için de geçerlidir. Özel 
durumlarda iş uyuşmazlığı tarafl arı farklı anlaşmalar da yapabilir (ör. 
acil servis anlaşması). İşçi Devretme Yasası (AÜG) 11. maddenin 5. 
paragrafı yasası etkilenmemektedir.  

* Personel hizmet sağlayıcısının 
Federal İşveren Birliği (BAP e.V.) ile
17.09.2013 tarihli geçici iş toplu iş sözleşmesinin 17.1 maddesi

* Alman Geçici İş Şirketleri  
Birliği (iGZ e.V.) ile 
17.09.2013 tarihli geçici iş toplu iş sözleşmesinin 12. maddesi

 Geçici iş ve grev hakkı 
 ile ilgili tüm sorularda 
 NGG’ye danışabilirsiniz. 
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