
Sevgili meslektaşım,
kiralık işçi konumunda çalışıyorsunuz. Bu konuda kötü deneyimler yaşamış olabilirsiniz. Çünkü bazı kiralık 
işçilere ikinci sınıf çalışanlar gibi davranılıyor. Bu haksızlık ve saygısızlıktır.
Daimi meslektaşlarınızdan daha mı az para kazanıyorsunuz? Kendi mesleğinizde çalışmıyor musunuz? Çalıştığı-
nız bir işletmede çıkışınız verildi mi? Göreviniz sonlandırılarak işten çıkarıldınız mı? Birçok kiralık işçi zaten bu 
tür deneyimler yaşamıştır. Ancak bu şekilde kalmak zorunda değil.

Bunu biz başardık! Çünkü son birkaç yılda kiralık işçi olarak çalışanlar, IG Metall ile birlikte birçok iyileştirmeye 
imza attılar. Sektörden gelen ek ödemeler ile çok daha yüksek kazançlar elde ettik. Ve hatta devralınma 
olanakları da arttı. Buna ek olarak, daha fazla izin, daha yüksek izin ve Noel ikramiyeleri ve üyeler için ekstra 
ödeme elde ettik. Bunu toplu sözleşmeler ile başardık.
Toplu sözleşmeler, IG Metall gibi sendikalar tarafından üyeleri için müzakere edilir. Toplu sözleşmeler ile 
üyelerin ve çalışanların yaşam ve çalışma koşullarını iyileştiriyor ve kiralık işçilik konusunda daha fazla adalet 
sağlıyoruz.

İyi İş için İyi Para Ama daha da fazlası olmalı! Tüm kiralık işçiler için kalıcı işçilerin çalışma koşullarının ve aynı 
ücretlerinin uygulanmasını istiyoruz. Birlikte tüm çalışanlar için iyi işler başarmak istiyoruz.
100.000'den fazla kiralık işçi zaten IG Metall'de örgütlenmiş durumda. Yalnızca güçlü bir topluluk aracılığıyla 
iyileştirme elde edebileceklerinin farkındalar. Bu yüzden siz de bize katılın ve iyi bir işi seçin.

Şimdi üye olun!
Yanınızdayız:

 ▸ Çalışılan işletmede aktif destek.
 ▸ IG Metall ofisinizde yetkin yardım (   igmetall.de/vor-ort).
 ▸ Kiralık çalışma hakkında kapsamlı bilgiler.
 ▸ İş ve sosyal hukuk konusunda profesyonel danışmanlık.
 ▸ İş ve sosyal hukuk uyuşmazlıklarında ücretsiz yasal koruma.

KİRALIK İŞÇİLİKTE
İYİ İŞLER

Üyelik formunu doldurun veya şu adresten çevrimiçi katılın:   igmetall.de/beitreten

http://www.igmetall.de/beitreten
http://www.igmetall.de/vor-ort


IG Metall – Kiralık işçi konumunda çalışanların sendikası.
IG Metall, yetkin bir ortak olarak hizmetinizde: Kiralık işçi konumunda çalışma ve daha fazlası hakkındaki tüm 
sorular için.

 ▸ Makul maaş alabilmeniz için yanınızdayız.
Kiralık işçi kurumları genellikle kiralık işçileri daha düşük bir ücret grubunda gruplandırır. Ve bunu işletmede 
nitelikli işler yapmalarına rağmen uyguluyorlar. Birlikte Sizin sınıflandırmanızı kontrol edeceğiz ve haklarını-
zın uygulatılmasına yardımcı olacağız.

 ▸ İşsizlik tehdidiyle karşı karşıya kaldığınızda yanınızdayız.
Kiralık işçilerin işsiz kalma olasılığı, sürekli çalışanlara göre beş kat daha fazla. Çünkü kiralık işçi sağlayan 
şirket genellikle müşteri operasyonu sona erdiğinde çıkış verir. Bu söz konusu olduğunda yanınızda oluruz. 
Fesih işleminin gerçekten haklı olup olmadığını ve işvereninize karşı mali talepleriniz olup olmadığını kontrol 
ediyoruz.

 ▸ İş güvenliğiniz için yanınızdayız.
Çalışmanızda iş güvenliği için özel giysiler (eldiven, koruyucu gözlük veya ayakkabı) gerekiyorsa, bunları 
işvereniniz size sağlamalıdır. Bunları reddetmemeli veya kazançlarınızdan düşmemelidir. Bu durumlarda size 
tavsiyede bulunuruz.

 ▸ Yasal haklarınız için yanınızdayız.
İş Sözleşmenizde, iş İlişkinizin en önemli noktaları yazılı olarak bildirilmelidir: Faaliyetin özellikleri (örn. 
vardiya, gece veya hafta sonu çalışması), gruplama, çalışma saatleri ve tatil hakkı. İş sözleşmenizi kontrol 
ediyor ve tuzakları tespit etmenize yardımcı oluyoruz.

 ▸ Ödenen izinleriniz için yanınızdayız.
İşverenin o anda görevi yoksa, kiralık işçilere genellikle izin verilir veya zaman hesabından saatler düşülür. 
Ancak, ücretsiz iznin alınmasına gerek yok! Size tüm sorularda tavsiyede bulunuruz.

 ▸ Yasal danışmanlık için yanınızdayız.
İş ilişkisinde bir şey imzaladığınızda, rızanızı geri alınamaz bir şekilde beyan etmiş olursunuz. Siz imzalama-
dan önce iş sözleşmenizi, maaşınızın hesaplamalarını ve tüm sözleşmelerinizi kontrol ediyoruz.

 ▸ Sosyal hukuku danışmanlığı için yanınızdayız.
Birçok kiralık işçi düşük gelirleri nedeniyle genellikle devletten ek sosyal yardım alma hakkına sahiptir. İş 
bulma kurumu ile ilgili taleplerinizi ve sorunlarınızı kontrol etmenize ve uygulatılması konusunda yardımcı 
oluyoruz.

Kiralık İşçilik Yardım Hattı 
Ücretsiz danışma hattımız kiralık işteki  
IG Metall üyeleri için. 

0800 446 34 88
Pazartesi ve Perşembe günleri arası saat 9:00 ve 15:30 
arası ve Cuma günleri arası saat 9:00 ve 12:00 arası
Sabit hatlardan yapılan aramalar ücretsizdir. Mobil hatlardan yapılan
aramalar maksimum 42 Cent/dakika ücrete tabi olabilir.

 gute-arbeit-fuer-alle.de
 facebook.de/gutearbeitfueralle
 igmetall.de

  leiharbeit@igmetall.de

Yerel ofisinizi buradan bulun 
 igmetall.de/vor-ort
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