
İyi arkadaşlar. Güçlü hizmet.

Bir yere varmak birlikte daha kolay. Güçlü bir 
topluluğun üyesi olarak hakkınızı alabilme şansınız
daha yüksektir. Bunun farkına varmak, bugünün 
sorunları karşısında her zamankinden daha kritik
önemdedir.

Çünkü günümüzde, sendikaya üye olmanın ne kadar
önemli olduğu gerçeği ile gitgide daha çok işçi
karşıya kalıyor. İki milyondan fazla insan hakkını
aramak için, insancıl yaşam ve çalışma koşulları,
daha yüksek gelir, daha fazla boş vakit için IG Metall
sendikasında örgütlenmiştir.

Bu broşürün amacı, size IG Metall sendikası olarak
sunduğumuz güçlü hizmetler ve üyelerimizin 
yararlanabildiği avantajlar hakkında bir fikir vermektir.

IG Metall. Geleceği birlikte başarabiliriz.
www.igmetall.de
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Üyelerimiz daha 
şanslıdır.
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Üyelik Ba�vurusu
*Adım

*Soyadım

*Cadde/sokak

*Ülke

Telefon ( i� ev)

*Posta kodu *�ehir

Tam*

Yarım 
zamanlı*

Mesle�im/��im/Okudu�um üniversite/Görmekte oldu�um mesleki e�itim 

Çalı�tı�ım firma/Postakodu/�ehir

Üyelik için aracı olan ki�i (adı, soyadı)

*Uyru�um

*Kapı no.

*Do�um tarihim

Gün Ay Yıl

Aracının üye numarası

*Cinsiyetim
M=Erkek
W=Kadın

E-posta ( i� ev)

*Brüt kazanç *Banka kodu

*Hesap sahibi

*Banka/�ube

*Hesap no.Aidat tutarı

Banka hesabıma ili�kin bilgiler

*�ehir/Tarih/�mza

IG Metall sendikasına üyeli�imle ilgili olarak vermi� oldu�um ki�isel bilgilerimin do�rulu�unu onaylıyorum. 
lG Metall sendikasının tüzü�ündeki görevlerini yerine getirirken, ki�isel bilgilerin gizlili�inin korunmasına ili�kin
yasal düzenlemelerin de dikkate alınarak �ahsımla ilgili bilgierin IG Metall’in bünyesindeki örgütsel birimleri 
tarafından bilgisayar ortamında i�lenip de�erlendirilebilece�ini biliyor ve kabul ediyorum. Veriler pazarlama 
amaçlı olarak üçüncü ki�ilerle payla�ılmayacaktır.
Banka hesabından tahsil yetkisi:
IG Metall sendikasına, tüzü�ünün 5. maddesi uyarınca aylık brüt kazancımın %1’ini üyelik aidatı olarak a�a�ıda
belirtti�im cari banka hesabımdan tahsil etmesi için yetki veriyor, bu yetkinin tarafımca iptal edilmedi�i sürece
geçerli kalaca�ını beyan ediyorum. Banka hesabından tahsil yetkisini senenin her üç aylık döneminin en geç altı
hafta öncesine kadar IG Metall’e yazılı bildirimde bulunarak iptal edebilece�imi kabul ediyor, ki�isel bilgilerimdeki
de�i�iklikleri derhal IG Metall sendikasına bildirece�imi beyan ediyorum.

Lütfen IG Metall ��çi Temsilcili�i / Sendika Temsilcili�i üyelerine ya da IG Metall �daresine teslim ediniz ya da
�u adrese gönderiniz: IG Metall-Vorstand, FB Mitglieder/Kampagnen, 60519 Frankfurt am Main
Daha fazla bilgi için “www.igmetall.de/beitreten” internet sitesine bakınız.

Üye numarası 

(IG Metall tarafından doldurulacak)

Kiralık elemanlar için: Kiralama �irketinin adı

Kiralık i�çiyim/Proje 
bazında elemanım

�u an geçici elemanım

tarihinden tarihine kadar
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En güçlü yönümüz, toplu sözleşme konusunda
ulaştığımız başarılardır: Daha iyi çalışma koşulları,
daha kısa mesai saatleri, daha fazla yıllık izin, daha
yüksek gelir bunlardan sadece en önemlileridir. 
Ancak, toplu sözleşmeden doğan avantajlardan 
yararlanma hakkı yalnızca IG Metall üyeleri için 
kanunen bağlayıcıdır.

IG Metall tüzüğüne göre 
üyelerimize sunduğumuz hizmetler:

Hukuk yardımı ve ücretsiz avukat
İş hukuku ve sosyal hukuk alanındaki 
anlaşmazlıklarda üyelerimize ücretsiz avukatlık 
hizmetleri verilebilir. 
> Bkz. IGM tüzüğünün 27. maddesi

Mesai dışı kazalara karşı sigorta
Mesai saatleri dışında kaza geçiren üyelerimize,
en az 48 saat süreyle hastanede kalmış olmak
şartıyla aylık üyelik aidatının en çok 30 katına 
kadar bir defaya mahsus bir tazminat ödenir 
(yatılı tedavi görülen her gün için azami 51,13 Euro).

Tam maluliyet durumunda aylık aidatın 500 katı
tutarında, kısmi maluliyet durumunda ise 
maluliyet derecesi oranında bir defaya mahsus 
bir tazminat ödenir. Ölen üyenin bakmakla 
yükümlü olduğu kişilere aylık aidatının 200 katı 
tutarında ödeme yapılır.
> Bkz. IGM tüzüğünün 26. maddesi

Grev süresince maddi destek
Politikamız ve sözümüzü geçirme şansımız, 
grev düzenleme yeteneğimize bağlıdır. Bu 
yetenek olmadıkça görüşme muhatabı olarak
ciddi alınmamız da mümkün değildir.

Verdiğimiz maddi destek, grevde olduğumuz 
her bir hafta için:
> 3 aydan 12 aya kadar bir süre için aidat 
ödenmişse ortalama aidatın 12 katı,

> ... 12 aydan fazla 60 aya kadar bir süre için 
aidat ödenmişse ortalama aidatın 13 katı,

> ... 60 aydan fazla bir süre için aidat ödenmişse
ortalama aidatın 14 katıdır.

> Mesleki eğitim görenlere ortalama aidatın 
14 katı ödenir.

Örneğin: Ortalama aidat 20 Euro olup üyeliğin 
süresi 5 yıldan fazla ise grev süresince ödenecek
maddi destek haftada 280 Euro‘dur.
> Bkz. IGM tüzüğünün 23. maddesi

Lokavt ve ...
IG Metall tarafından kararlaştırılan bir mücadele
eylemi kapsamında lokavta uğrayan üyelerimize
ödenir.

... disiplin cezaları süresince maddi destek
IG Metall için ve sendikanın ulaşmak istediği
amaçlar için mücadele etmeleri nedeniyle işten
çıkarılan ve işsiz kalan üyelerimize ödenir.
> Bkz. IGM tüzüğünün 24. maddesi

Acil durumlarda maddi destek
Olağanüstü zor bir durumda kalan üyelerimize
acil durum yardımı ödenebilir.
> Bkz. IGM tüzüğünün 28. maddesi

Ölüm halinde maddi destek
Ölen üyenin bakmakla yükümlü olduğu kişilere,
üyeliğinin süresine ve ödenmiş aidatlara bağlı
ölüm yardımı ödenebilir.
> Bkz. IGM tüzüğünün 30. maddesi

Diğer avantajlar:

Bültenimiz
Üyelerimiz için, işçi sendikalarının çalışmaları ve
siyasetle ilgili güncel konularda makale, röportaj
ve bilgiler içeren “metallzeitung” adlı bülteni 
çıkarıyoruz.

Bilgilendirme broşürleri
IG Metall olarak işçi sendikalarını ve toplumu 
yakından ilgilendiren birçok konuda kapsamlı
bilgilendirme broşürleri hazırlıyor ve üyelerimiz
için tabii ki ücretsiz olarak dağıtıyoruz.

Online bilgilendirme
İnternette www.igmetall.de adresinde, işçileri 
ilgilendiren birçok bilgi, faydalı tavsiye ve link 
bulabilirsiniz.


