Üye olunca her şey
daha iyi.
IG Metall‘li olmak için pek çok neden var.

Türkisch

IG Metall: Birlikte, iyi bir
yaşam için
Adil bir gelir, iyi çalışma koşulları ve işyerinde daha fazla
adalet mi görmek istiyorsunuz? Biz de istiyoruz.

İyi yaşam, iyi bir iştir
Biz – IG Metall: 2,2 milyon üyemiz ile sürekli olarak iyi
bir iş için uğraşıyoruz; çünkü iş, hayatımızın belirleyici
bir unsurudur. İşin size daha iyi bir yaşam sunabilmesi,
güçlü bir topluluğun yaratıcı gücü ile mümkündür.
Toplu sözleşme standartları

Kontrol altına alınmış
çalışma şartları ve söz hakkı
mı istiyorsunuz?
Toplu sözleşmeler bizim en güçlü yanımızdır. Bunlar,
maaş, haftalık çalışma süresi, tatil hakkı, mesai ücreti,
eğitim alma, kendini mesleki olarak yetiştirme hakkı ve
huzur içinde emekliliğe ayrılma gibi çalışma şartlarını
düzenler. Bu sözleşmeler metal, elektrik endüstrisi ve
çelik sanayi, tekstil ve hazır giyim alanlarında, ahşap ve
plastik sanayi, BİT sektörünün yanı sıra, oto tamiri ve
elektrik teknisyenliğinde de geçerlidir. Burada sadece

sözleşmeye bağlı işletmeler değil, tüm branşlarda standartları belirlemek suretiyle etkili olur.
www.igmetall.de/tarife
Hukuki koruma IG Metall Tüzüğü, Madde 27

İyi temsil edilmek ve bilgilendirilmek
mi istiyorsunuz?
Biz çalışma hayatı ile ilgili tüm sorularınızı yanıtlıyoruz.
Doğru sınıflandırma, iş sözleşmeleri veya sertifikaların
kontrolü, işten ayrılma veya emeklilik kararı gibi konularda hem tavsiye vererek, hem de doğrudan yardımcı
olarak yanınızda yer alıyoruz. Anlaşmazlık durumunda
ücretsiz hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. Biz sizi mahkeme dışında ve elbette gerekli
olması durumunda mahkemede de temsil ediyoruz. Ayrıca bütün iş ve sosyal hukuku içeren konularda iş bulma
kurumu, sağlık sigortası şirketleri, emeklilik sigortası
şirketleri, eyaletler ve belediyelerin kendi kaza sigorta
kurumlarına karşı yanınızda yer alabiliriz.
www.igmetall.de/rechtsschutz
Destek IG Metall Tüzüğü, Madde 23 ve 24

Birlikte tasarlayıp, diğerleri için
birlikte bir şeyler mi yapmak istiyor
sunuz?
Biz kurumsal uyuşmazlıklarda sizi ve çalışma arkadaşlarınızı destekliyoruz: IG Metall işçi temsilciliklerimiz iyi

eğitimlidir, yerel IG Metall işletmelerdeki durumu
yakinen bilir ve onların angajmanı özellikle rağbet
görür. Firmalarda işçi temsilciliği kurulacağı zaman ve
toplu sözleşme kapsamında oluşabilecek uyuşmazlıklarda IG Metall kaçınılmazdır. Bu uyuşmazlıklar eğer
grevle sonuçlanırsa, her grev günü için sizlere maaşınıza karşılık bir tazminat öderiz.
www.igmetall.de/leistungen
Diğer hizmetler

IG Metall Tüzüğü, Madde 26, 28, 30

Size göre dayanışma fabrika
kapısında bitmemeli mi?
İş dışında meydana gelebilecek kazalarda da yanınızdayız. Boş zaman kaza sigortamız hem dünya çapında
geçerlidir hem de ister evde, ister bahçede, isterse de
seyahatte gerçekleşsin, tüm kazalarda geçerlidir: Araba,
motosiklet veya dağ bisikletiyle gerçekleşse bile – 48
saatten fazla hastanede kalmanızı gerektirecek tüm
durumlarda sigortanız konuya dâhil olur. Olağanüstü
acil durumlarda, gerekirse IG Metall’de yardımcı olur.
2013 yılında yaşanan sel gibi kolektif veya kişisel acil
durumlarda, maddi yardım için başvuruda bulunabilirsiniz. Ve istenmeyen ölümcül bir durum meydana
geldiğinde ise geride kalanları destekleriz. Resmi sağlık
sigortası şirketlerinin ölüm yardımı ödeneğini 2004
yılında hizmet kataloglarından çıkarmalarına karşın,
biz IG Metall olarak ödemeye devam ediyoruz.
www.igmetall.de/leistungsrechner
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IG Metall işçi temsilciliğine veya bu adrese postalayın: IG Metall-Vorstand, FB Mitglieder und Erschließungspro

bölgede

‘den fazla irtibat bürosu

‘milyonun üzerine üye

www.igmetall.de/vor-ort

Biz Almanya’nın genelinde
her yerdeyiz.

Her yerde güçlüyüz.
Flensburg’tan Lörrach’a, Aachen’dan, Bautzen’e.

twitter.com/igmetall
youtube.com/igmetall

facebook.com/igmetall
flickr.com/igmetall

IG Metall birleştirir.
Biz kalabalığız. Sen de aramızda ol!

IG Metall-Vorstand
FB Mitglieder und Erschließungsprojekte
60519 Frankfurt am Main

‘den fazla işletmede
30 sektörde

‘den fazla sendika işçi temsilciliği

milyonun üzerine üye

www.igmetall.de /beitreten

Lütfen IG Metall işçi temsilciliği,
IG Metall sendika temsilcileri veya
bölgenizdeki IG Metall ile irtibata
geçiniz.

Evet. Ben de varım.

Güncel kalın

Hem haberdar olmak hem de
bilgilendirilmek mi istiyorsunuz?
Broşürler, danışmanlar ve internette özel bildirim alanları
ile önemli sendikal ve sosyal konular hakkında kapsamlı
bilgi vermekteyiz. Seminerlerimizde sizi hem kurumsal,
hem de sendikal olarak eğitmeye devam ediyoruz. Kendi
aralarında daha etkin bir bilgi alış verişi gerçekleştirmeleri için örneğin öğrenci, kadın veya kalifiye çalışanlar için
ağlar oluşturuyoruz.
Üyelerimize ulaştırdığımız dergimiz metallzeitung sizlere her ay güncel haberleri, röportajları ve iş dünyasından
bilinmesi gereken gelişmeleri aktarır.
Sunduğumuz tüm hizmetler üyelerimiz için ücretsizdir.

“Eğer bir metal işçisi sosyal alanda uygun
ve güçlü biçimde temsil edilmek istiyorsa
IG Metall üyesi olmalıdır.”
1984/12/10 günü açıklanan II ZR 91/84
Federal Mahkeme kararından

mitglieder@igmetall.de
069 66 93-2221

Wir. Die IG Metall.
Bir sendika kendisini öne
çıkarıyor
IG Metall hakkında daha fazla bilgi edinmek mi istiyor
sunuz ? Dergimiz “Wir. Die IG Metall.” size açık bir
şekilde neyi temsil ettiğimizi, ne sunduğumuzu ve bir
sendikanın ne anlama geldiğini iletmektedir. Bu dergi
bütün bilgilendirme paketlerimizde yer alır ve ücretsizdir. Hiçbir bedel ödemeden sipariş etmek için:

www.igmetall.de/duauch
Bizim “Über-Uns-Portal” ortamını
wir.die-igmetall.de
adresinde bulabilirsiniz
Ağa bağlı ,bilgi sahibi olmak istiyorsanız bizim
bültenimizi isteyin.
www.igmetall.de/infoservice
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IG Metall üyeliği veya güvenli ve iyi bir iş gibi diğer
konularda sorularınız için buradayız ve yanıtlamaktan mutluluk duyarız.

M 5 / 1272-58649

Başka sorunuz var mı?

