
Enpay işyerinde çalışan işçiler 10 yıldır esaret 
altında oldukları Türk Metal sendikasından is-
tifa ederek DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikasına 
üye olmuşlardır.

Enpay işçileri nihayet kendi kaderlerini ellerine 
alarak gösterdikleri bu tutum nedeniyle önce 
eski sendikaları Türk Metal’in çeteleri tarafın-
dan dövüldüler

Şimdi de işverenlikçe işten atılmaları yetmi-
yormuş gibi yine işveren tarafından çeşitli 
tacizlere uğramaktadırlar.

İşçiyi, patrona tazminat ödemekle tehdit eden 
Türk Metal, Ramazan ayında işyerinde sahur 
yemeği verilmediği için hakkını arayan işçileri 
dava edeceğini beyan etme  yüzsüzlüğünü bile 
göstermiştir.

İşte yaklaşık 900 Enpay işçisi  bu çeteden kur-
tulmak için mücadele ettiler ve hala da etmeye 
devam ediyorlar.

Enpay işçilerinin yıllar boyu kendi iradeleriyle 
değil, patronun zoruyla üye kaldıkları bu sendi-
kadan geçtiğimiz ay istifa ettikten sonra başları-
na gelmedik olay kalmadı. 

Kendi özgür iradeleriyle ve ortak kararları so-
nucu tercih ettikleri ve kendilerini en iyi şekilde 
temsil edeceğine inandıkları DİSK/ Birleşik 
Metal-İş’e üye olduktan sonra da  cezalandırıl-
maya başladılar.

Bu mücadeleyi Bölgedeki Ford başta olmak 
üzere Bursa’da, İzmir’de, Gebze’de Ankara’da 
ve başka birçok ilde metal işçileri bu çeteden 
kurtulmak için her yerde veriyorlar. Hak alma 
mücadelesini sürdürüyorlar.

Ama  patronlar bu çeteyle yine el ele verip ye-
niden bu sendikayı işçilerin başına dikmeye 
çalışıyor. 

Bayramdan önce 11 arkadaşımızı işten çıkar-
dılar. Bayram dönüşü ise, sabah 12 arkada-
şımız daha aynı şekilde işten atıldı. İşveren 
çalışanları kendi istediği bu sendikaya döndü-
remeyince bu yola başvurdu. Şimdi atılan arka-
daşlarımız fabrikanın kapısının önünde, diğer 
arkadaşlarımız da fabrikanın içinde direniyorlar.

Ancak işverenlik işi daha ileri götürerek, hakla-
rını arayan, mücadele eden işçileri taciz etmek 
adına bu sıcak günlerde ihtiyaçlarını karış-
layacakları suyu keserek ve sürekli olarak 
sirenler çalarak yıldırmaya çalışıyor.

Anayasa ve yasalarda açıkça belirtilen sendika 
seçme hakkı 900 işçinin çalıştığı işyerinde ale-
nen çiğnenmektedir. Tüm kamuoyunu bu haksız 
ve hukuk dışı durum karşısında tavır almaya 
çağırıyoruz

DİSK Birleşik Metal-İş sendikası olarak bu 
onurlu mücadeleyi sürdüren Enpay işçilerinin 
haklı mücadelesinin yanında olduğumuzu her-
kesin bilmesin isteriz.
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