
YÜZÜNÜ 

GÖSTER!
İşveren 1nci görüşme turunda herhangi 

 bir teklif sunmadı.

 Taleplerimizin arkasında birlikte ve kararlı 
 şekilde duruyoruz. Fotoğraf kampanyamıza 
 katıl ve bir fotoğrafını web sayfamıza yükle.

 Ayrıntılı bilgi ve Upload:
 psl.verdi.de/tarifrunde2023



Birinci görüşme turunda 
teklif sunulmadı
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6 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşen 
birinci görüşme turunda ver.di 
sendikası Deutschen Post AG’den 
bütün çalışanlar için ücretlere % 
15 zam yapılmasını ve çıraklar ile 
dual üniversite öğrencileri için 
ayda 200 Euro daha fazla ücret 
talep etti. Posta zammı da devam 
ettirilmelidir. Şirketin mali durumu 
mükemmeldir ve çalışanlar 
ücretlerine iyi bir zam yapılmasını 
istiyor!

ver.di sendikası, 18 ve 19 Ocak 
2023 tarihlerinde gerçekleşecek 
olan ikinci görüşme turunda 
Deutschen Post AG’den somut 
sonuçlar bekliyor.

BIZ DAHA DEĞERLIYIZ!

İşverenin ücretlere artış yapma 
konusundaki tutumu belli. İşveren 
enfl asyon farkı ödemeye yanaşmıyor 
ve çalışanlara şirketin elde ettiği 
başarıdan pay vermek istemiyor.   

Biz daha fazlasını hak ettik! Talepler-
imiz gerekli, haklı ve yapılabilir. Biz 
ücretlerimize % 15 zam yapılmasını 
istiyoruz ve bunu sağlayabiliriz. Eğer 
Deutsche Post AG bunu anlamak 
istemiyorsa o zaman gücümüzü 
onlara göstereceğiz.

YÜZDE 15 ZAM IÇIN 
YÜZÜNÜ GÖSTER

Bir sonraki görüşme turundan önce bu 
konuda ciddi olduğumuzu göstermek 
istiyoruz. İş arkadaşlarımızın binlerce 
fotoğrafı ile bu taleplerimizin arkasında 
topluca ve kararlılıkla durduğumuzu 
göstereceğiz.   
Taleplerimizi elde etmek için sen de 
hazır olduğunu göster!
Bunun için yapman gereken tek şey 
fotoğrafını web sayfamıza yüklemek 
ve böylece yüzde 15 zam için yüzünü 
göstermektir. Toplamış olduğumuz bu 
fotoğrafl ar ile afi ş, sosyal medya ve web 
sayfamızda taleplerimizin arkasında 
topluca ve kararlılıkla durduğumuzu 
kamuoyuna göstereceğiz.

BIRLIKTE DAHA FAZLASINI 
ELDE EDERIZ!

Taleplerimiz ile ilgili olarak iş 
arkadaşlarınla konuş ve onları ver.di 
sendikasına kazandır. İş arkadaşlarının 
da fotoğraf yüklemeleri konusunda 
onları motive et. ver.di sendikasına 
üye iş arkadaşlarımızla omuz omuza 
vererek bu taleplerimizi elde edeceğiz.

Fotoğrafını yüklemek için web sayfasına 
buradan ulaşabilirsin:

psl.verdi.de/tarifrunde2023


