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,
üyemiz olarak 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, çalışma ajansı, sağlık sigortası şirketleri, emeklilik
sigortası şirketleri ya da 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 istiyorsunuz?
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 uyuşmazlıkların
grevle sonuçlanması durumunda, IG Metall, elbette
üyelerini tüzük uyarınca maddi olarak da destekler.
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.
Olağanüstü acil durumlar ve mevcudiyeti tehdit eden
felaketler, hızlı, karmaşık olmayan bir destek gerektirir, örneğin 2013 ve 2016 yıllarındaki sel felaketlerinde olduğu gibi; IG Metall bu konuda da yardım sağlar.
En kötü durum baş gösterdiğinde, yani ölüm durumunda da üyelerimize veya geride kalan ailesine
tüzük uyarınca destek vermekteyiz.
www.igmetall.de/leistungsrechner

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

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

Biz Almanya genelinde
her yerdeyiz.

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

facebook.com/igmetall 	

twitter.com/igmetall

flickr.com/igmetall

youtube.com/igmetall

  www.igmetall.de/vor-ort

milyonun üzerinde üye
‘den fazla irtibat bürosu
bölgede

milyonun üzerine üye
‘den fazla sendika işçi temsilciliği
‘den fazla işletmede,
30 sektörde

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

Evet. Ben de varım.
Lütfen IG Metall işçi temsilciliği,
IG Metall sendika temsilcileri veya
bölgenizdeki IG Metall ile irtibata
geçiniz.
  www.igmetall.de /beitreten

ÜYE OLMA BEYANI

Kişisel bi l gi l er

Lütfen kitap harfleriyle doldur ve şubene veya IG Metall, 60519 Frankfurt am
Main, adresine gönder. * Zorunlu alanlar ** IG Metall tarafından doldurulacaktır. Bu formu www.igmetall.de/beitreten internet adresinden doldurabilirsin
Soyadı *
Ülke *

Posta kodu *

Cep tel.

G G

Yer *

özel

Çalıştığı işletme/Posta kodu/Yer

Üyelik türü

Tam zamanlı

Belirli süreli çalışan

A A

Y Y Y Y

Doğum tarihi *

Ev no. *
iş

Üye olma tarihi

G G

Adı *

Sokak *

İş bilgileri

** Üyelik numarası, lütfen değişiklikte bildir

Cinsiyet *
kadın
erkek
Telefon

iş

özel

E-posta

iş

özel

A A

Uyruğu *

Y Y Y Y

Meslek/Görev/Üniversite/Meslek eğitimi

Kısmi zamanlı

Tek başına serbest çalışan

Kiralık işçi, taşeron işçi: Çalışılan işletmenin adı nedir?

Tavsiye eden (Adı, Soyadı) veya tanıtım ekibi

Çırak

Öğrenci, üniversite öğrencisi

Yeniden meslek öğrenen

Mesleki eğitim / benzer kurum / üniversite

Tavsiye edenin üyelik numarası (mevcutsa)

ile

Brüt gelir

İkili yüksek öğrenim
arası

Aidat

Banka bilgileri

aylık brüt gelir
IBAN*

D E

BIC*

Banka/Şube

Hesap sahibi

Üye olma beyanı:
Kısa şekliyle »IG Metall« olan »Industriegewerkschaft Metall« sendikasına üye olarak katılıyorum ve bu sendikanın tüzüğünü
kabul ediyorum. Üyeliğimle bağlantılı olarak veri toplanması amacıyla IG Metall‘e verdiğim kişisel bilgilerimin doğruluğunu
onaylıyorum.
SEPA otomatik ödeme talimatı (düzenli ödemeler):
IG Metall sendikası alacaklı kimlik numarası: DE71 ZZZ0 0000 0535 93
Talimat referansı: Mitgliedsnummer01
SEPA otomatik ödeme talimatı: IG Metall tüzüğün 5. maddesine göre ödenecek olan aylık brüt maaşın %1’i
değerindeki üyelik aidatını kararlaştırılan ödeme zamanında banka hesabımdan otomatik ödeme yöntemiyle tahsil etmek üzere IG Metall sendikasına yetki veriyorum. Aynı zamanda IG Metall tarafından
gerçekleştirilen borç kayıtlarını ödemesi için bankama talimat veriyorum.
Uyarı: Ödemenin gerçekleşmesinden itibaren sekiz hafta içinde ödeme miktarının iadesini talep
edebilirim. Bu konuda bankamla kararlaştırılan şartlar geçerlidir. Bilgilerimdeki değişiklikleri
IG Metall sendikasına hemen bildireceğim.

Yer / Tarih / İmza

Yer / Tarih / İ m z a

Yer / Tarih / İmza

Stand 25.05.2018

Veri koruma beyanı: Kişisel bilgilerim, IG Metall ve sendikada güven duyulan kişiler tarafından
AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği‘nin (EU-DSGVO) ve Alman Veri Koruma Yasası‘nın (BDSG)
veri koruma şartlarına ilişkin hükümleri dikkate alınarak, üyeliğimi gerekçelendirmek ve yönetmek
için toplanır, işlenir ve kullanılır. Bu kullanım amaçları çerçevesinde, bilgilerim sadece sendikaya bağlı görevlerin yerine getirilmesi için bu konuda özel görevlendirilmiş kişilere aktarılır ve
kullanılır. Üçüncü kişilere aktarım sadece ayrı onayımla gerçekleşir. Pazarlama amaçları için
bilgiler başkalarına verilmeyecektir. Avrupa ve Alman veri koruma yasaları yürürlükteki ilgili metniyle geçerlidir. Veri korumasına ilişkin diğer açıklamaları https://igmetall.de/datenschutz-dok
adresinde bulabilirim. Veri koruma açıklamalarının basılı versiyonunu posta ile almak istediğimde
datenschutz@igmetall.de adresine başvurabilirim.

SEPA otomatik ödeme talimatının işlenmesi amacıyla kişisel
bilgilerimin bankaya aktarılmasına ilişkin onay. IG Metall’in,
icabında sendika üyeliğime ilişkin bağlantı kurabileceğ i
(özellikle isim, IBAN / BIC, aidat tutarı gibi) kişisel bilgilerimi,
SEPA otomatik ödeme talimatının uygulanması için işlemi
gerçekleştiren ödeme hizmet sağlayıcısına aktarmasını kabul
ediyorum. Sendika üyeliği, geçerli veri koruma yasasına göre
son derece hassas bilgi olarak özel koruma altındadır. Yukarıda
belirtilen verilerin aktarılması, IG Metall‘in tüzüğe göre aidatları
SEPA otomatik ödeme talimatı ile tahsil edebilmesi için şarttır.
Onayım yukarıda belirtilen amaç için veri işlemesine yönelik
yasal temel teşkil eder. Onayım gönüllüdür. Onayıma, ileriye
dönük geçerli olacak şekilde her an itiraz edebilirim. İtiraz,
onayıma dayalı olarak itirazıma kadar yapılan veri işlemesinin
yasallığını etkilemez. Veri işlemesine ilişkin ayrıntılı bilgileri
https://www.igmetall.de/datenschutz-dok adresindeki »Kişisel
verilerin işlenmesine yönelik bilgiler« kısmından edinebilirim.

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

Ağa bağlı kalmak, bilgi sahibi olmak istiyorsanız,
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 / 1272-77688

Başka sorunuz var mı?

