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Kurtuluş Partili Hukukçuların 
Davaya ilişkin açıklaması:

“Kedi Davalarından” biri daha hay-
van, bitki, doğa düşmanı AKP’giller’in 
beraatiyle sonuçlandı

Yoldaşımız, Genel Başkanımız NU-
RULLAH ANKUT’un Melek Eşi Emekli 
Öğretmen HACER ANKUT Ablamızın 
şikâyetçi olduğu, İstanbul Anadolu 27. As-
liye Ceza Mahkemesinde görülen, davanın 
bugünkü duruşmasında; sanıkların ceza-
landırılmaları gerektiği, yüzde yüz bir hu-
kuki kesinlik kazanmış olmasına rağmen, 
AKP’nin hukuk bürolarına dönüşmüş yargı 
tarafından beraat ettirildiler. 

Sanıkların biri, belediye başkanı 
AKP’giller’den olan bir belediyede çalı-
şan ve aynı zamanda DNA’larında hayvan, 
bitki, doğa düşmanlığı kodlanmış olan bu 
güruhun elebaşısı ve yönlendiricisi olan 
bir diğer sanığın annesidir. Bu yaşlı kadın 
sanığın, sanık olmayan diğer oğlu Genel 
Başkanımızın evine gelerek Genel Başka-
nımızın ve Hacer Ablamızın ellerini öperek 
anneleri adına özür dilemiş; mahkemeye 
zorla getirilme kararı çıkartılan annelerinin 
duruşmaya götürülemeyecek kadar hasta 
olduğunu; bu nedenle şikâyetten vazgeç-
melerini yalvar yakar rica etmiştir. Bu yaş-
lı kadın, diğer davaların tümünde yalancı 

tanıklık yaptığı, kapı kapı dolaşıp Genel 
Başkanımız ve Eşi hakkında komşularını 
kışkırtmaya çalıştığı halde; yüreği hayvan, 
bitki, doğa sevgisi kadar insan sevgisiyle 
de dolu olan, yüreği merhametle, acıma 
duygusuyla dolu olan MELEK YOLDA-
ŞIMIZ, HACER ABLAMIZ, yaşlı ve hasta 
bir kadına, kendine kötülük de etmiş olsa, 
eziyet edemeyeceğinden ve de bir oğulun 
annesi için yalvarmaları karşısında duyar-
sız kalamayacağı için şikâyetinden vazgeç-
me erdemliliğini göstermişti.

Yüreği insan, hayvan, doğa, ağaç sevgi-
siyle dolu Genel Başkanımız ve Eşi Hacer 
Yoldaşımız, diğer “Kedi Davaları”nın bazı-
larından tamamen hukuka aykırı olarak ce-
zalar alırken, AKP’giller’den oluşan güru-
hun beraat etmesi, Yargının AKP’giller’in 
hukuk bürolarına dönüştüğü şeklindeki tes-
pitimizi bir kez daha doğrulamıştır.

Hacer Ablamızın şikâyeti üzerine açı-
lan bu davada, savcılık başlangıçta şikâye-
tin hiçbir delile dayanmadığı, soyut olduğu 
gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına 
karar vermişti. Oysa şikâyet dilekçesinde 
deliller de, tanık adresi de verilmişti. Ko-
vuşturmaya yer olmadığına ilişkin bu kara-
ra, tanığımız dinlenmediği için yaptığımız 
itiraz yerinde görülerek, sanıklar hakkında 
hakaret ve tehdit suçları isnadıyla dava 
açıldı.

Sanıkların hiçbir tanık gösteremediği 

ve hiçbir delil sunamadığı davada dinlenen 
tanığımız, sanıkların isnat edilen suçları iş-
lediğini kanıtlayacak, görme ve duymaya 
dayalı tam bir netlik arz eden anlatımları 
karşısında beraat umudunu yitiren sanık 
vekili, davayı önceki sonuçlanan “Kedi 
Dava”larıyla karıştırarak, savunmasını da-
vanın mükerrer olduğu tezine dayandırma-
ya çalıştı.

Hâkim değişikliğine, Mahkemenin yeni 
hâkiminin 27. Asliye Ceza Mahkemesinde 
henüz daha iki duruşma yapmış olmasına 
rağmen, alışılanın aksine, hâkim değişikliği 
nedeniyle dosyayı incelemeye almayıp, hü-
küm kurdu. Sanık vekillerinin mükerrerlik 
iddiasını reddederek tanık anlatımını da es 
geçerek tüm sanıkların beraatlerine karar 
verdi.

“Hayvan sevenler cezalandırılırken, 
hayvan sevenlere hakaret eden hayvan düş-
manları beraat ettiriliyor” şeklindeki tepki-
mize karşılık, hâkim: “Olan olmuş, sanık-
lar taşınmış, olay bitmiş.”, türünden hukuki 
değeri olmayan bir açıklamayla kararını 
savunmaya çalıştı.  

DNA’larında hayvan, bitki, doğa düş-
manlığı kodlanmış olan bu güruh ve onla-
rı koruyan AKP’giller iktidarı ve onların 
hukuk bürolarına dönüşen yargı, öfkemizi 

biriktirmeye devam ediyor. 
Şanlı Gezi İsyanı’mız da 
bunların hayvan, bitki, doğa 
düşmanlıklarına bir tepki ola-
rak patlamadı mı zaten. 

Şimdi istinafa gideceğiz. 
Bakalım oradan ne çıkacak? 
Hiçbir siyasi görüşün veya 
baskının etkisinde kalmadan, 
kararını sadece hukuka da-
yandıran hâkimlerin tek tük 
de olsa hâlâ kalmış olmasını 
umuyoruz.

Ne yaparlarsa yapsınlar! 
AKP’giller’in mahkemele-
ri ne kararlar verirse versin, 
eninde sonunda Kazanan/
Yenen biz olacağız, insanlık 
olacak, hayvan severlik, ağaç 
severlik, doğaseverlik ola-
caktır. 14.09.2017
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Real Market İşçileri Hileli iflasa, 
gasp edilen haklarına, sarı sendika-
cılığa karşı tüm Metro ve Beğendik 

mağazalarını eylem alanına çevirmeye de-
vam ediyorlar. 

Real Market işçileri direnişlerini İstan-
bul da ve Ankara da Metro mağazaları önü-
ne taşıdılar.  

Cumartesi ve Pazar günü Real Market 
İşçileri İstanbul’da Kozyatağı, Güneşli 
Metro, Ankara’da Etlik Metro önünde mü-
cadelesini sürdürdü. Önümüzdeki günlerde 
daha fazla Metro mağazası önü direnişe da-
hil edilecektir. 

Mağazaların giriş ve çıkış kapılarının 

önlerinde sürecek eylemlerde direnişçi iş-
çiler “Metro ve Beğendik, Haklarımız 
Gasp Ediyor”, Metro Ve Beğendik Hak-
larımızı Gasp Ettirmeyeceğiz” yazılı ön-
lükler giydiler. 

İşçiler mağaza önlerinde, hakları öde-
nene kadar müşterileri Metro ve Beğendik 
Mağazalarından alışveriş yapmama çağrı-
sında bulundular. Metro mağazalarının çok 
sayıda müşterisinin direnişçilere destek 
için alışveriş yapmadan mağazaları terk et-
tiği, vatandaşların işçilere destek için çay 
ikram ettiği görüldü.

“Metroya Girme Zulme Ortak 
Olma”, “Hırsız Metro”, “İşçiyiz Hak-
lıyız Kazanacağız”, Kayyum Dediler 
Hakkımızı Yediler”, “Hakkımızı Gasp 
Ettirmeyeceğiz”, Direne Direne Kazana-
cağız” sloganları atıldı. 

1998 yılında Alman Metro AG’nin bir 
kuruluşu olarak Türkiye’de faaliyetine 
başlayan Real Hipermarketler Zinciri AŞ, 
2014 Haziran ayında Beğendik Grubu’na 
devredilmiş. Beğendik Grubu devir aldığı 

yıl 20 milyon kâr ettiğini açıklamıştır. An-
cak daha sonraki yıllarda Beğendik Grubu 
adım adım Real Marketlerini hileli bir bi-
çimde iflasa sürüklemiştir.  

Real Market İşçileri bugüne kadar, gasp 
edilen hakları için Nakliyat-İş Sendikası 
öncülüğünde “Haklarımızı Gasp Ettir-
meyeceğiz” sloganı ile  “Hileli İflası Yut-
muyoruz!” “Real-Metro-Beğendik’ten 
Haklarımızı Alana Kadar Mücadele 
Edeceğiz!” diyerek İstanbul, Ankara Kon-
ya’da eylemlerini sürdürüyor.

İstanbul da Metro Genel Müdürlüğü ve 
Kayseri’de Beğendik Mağazası Genel Mü-
dürlüğü önünde basın açıklaması ve oturma 

eylemi gerçekleşti. Beğendik Mağazası yö-
neticileri hakkında hileli iflasla ilgili Çağ-
layan Adliyesinde suç duyurusunda bulun-
dular. Üyesi oldukları ancak ne bu süreçte, 
ne de çalıştıkları dönem de yanlarında ol-
mayan TÜRK-İŞ’e bağlı Sarı Tez Koop-İş 
Sendikası’nı protesto için İstanbul 1 Nolu 
Şubenin önünde basın açıklaması yaparak 
Şube kapısına siyah çelenk bıraktılar.

Metro ve Beğendik’ten alışveriş yap-
mamaya yönelik boykot çağrılarının ol-
duğu binlerce sticker Metro ve Beğendik 
mağazalarının olduğu İstanbul, Ankara, 
Konya, İzmit’te yapıştırılıyor. 

Nakliyat-İş Sendikası’nın sahiplendi-
ği Real Market İşçilerinin mücadelesinde, 
işçilerin  tüm haklarından, Metro ve Be-
ğendik birlikte sorumludur. Bu nedenle 
de işçiler Metro ve Beğendik mağazaları 
önünde eylemlerini bugüne kadar sürdür-
müş, bugünden sonrada eylemlerine devam 
edecektir.

Real Market İşçileri

Yıllarca Real Marketler 
Zinciri AŞ’de çalışan 
Türkiye genelinde 

1700 işçi Hileli İflas yolu ile 
hakları gasp edilerek hiçbir 
hakkı ödenmeden çıkışı veril-
miştir. 

Gasp edilen hakları için 
“Hileli İflası Yutmuyoruz!” 
“Real- Metro-  Beğen-
dik’ten Haklarımızı Alana 
Kadar Mücadele Edeceğiz!” 
demek için İstanbul, Ankara 
Konya’da eylemlerini sürdü-
rüyorlar.

Kayseri’ye gittiler. Beğen-
dik Mağazası Genel Müdür-
lüğü önünde basın açıklaması 
ve oturma eylem gerçekleştir-
diler.

Beğendik Mağazası yöne-
ticileri hakkında hileli iflasla 
ilgili Çağlayan Adliyesinde 
suç duyurusunda bulundular.

Üyesi oldukları ancak ne bu süreçte 
ne de çalıştıkları dönem de yanlarında ol-
mayan TÜRK-İŞ’e bağlı Sarı Tez Koop-İş 
Sendikası’nı protesto için İstanbul 1 Nolu 
Şubenin önünde basın açıklaması yaparak 
Şube kapısına siyah çelenk bıraktılar.

Hazırladıkları Metro ve Beğendik’ten 
alışveriş yapmamaya yönelik boykot çağ-
rılarının olduğu binlerce sticker Metro ve 
Beğendik mağazalarının olduğu İstanbul, 
Ankara, Konya, İzmit’te sokak sokak ya-
pıştırılıyor.

Eylemlerine, gasp edilen hakları ödene-
ne kadar da tüm Beğendik ve Metro ma-
ğazaları eylem alanına çevirmeye devam 
edecekler. Son olarak İstanbul, Ankara’da 
Metro mağaza önlerinde direnişe geçtiler.

Real Market İşçileri mücadele sürecin-
de sarı sendikacılığın ve sınıf sendikacı-
lığın ne olduğunu öğreniyor ve öğretiyor. 
Real Market işçileri “Tüm sendikalar sarı, 
işveren sendikası değildir elbette”, diyor.  
Sokağa çıktıklarından bu yana yanların da 
sadece kendilerinden hiçbir beklentisi ol-
mayan işkolu tamamen farklı DİSK/ Nak-
liyat-İş Sendikası var. İşçiler Nakliyat-İş 
mücadelemizi sahipleniyor, mücadelemize 
destek veriyor. Bu mücadeleyi Nakliyat İş 
Sendikası’ndan almış oldukları güçle ve 
öncülüğünde kazanacaklarını dile getiri-
yorlar.

Real Hipermarketleri İşçilerinin son 

sözü gasp edilen tüm haklarımızı kazanana 
kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve “Ka-
zanan biz, 1700 Real Hipermarketleri 
işçisi yani tüm market işçileri olacaktır.” 
demektedirler.

Hileli iflasa, gasp edilen haklarına,-
sarı sendikacılığa karşı mücadele eden 
“İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız” diyen 
Real Market İşçilerinin, Nakliyat-İş öncü-
lüğündeki hak arama mücadelelerini des-
tekliyoruz.

Real Market İşçileri’nin mücadelesi, 
Nakliyat-İş’le temas kurduktan sonra sıç-
rama yaptı ve Kamuoyuna maloldu.  Real 
Market İşçilerinin Nakliyat-İş öncülüğün-
de sürdürdükleri mücadeleyi başından iti-
baren destekliyoruz. Tüm eylemlerinde yer 

alıyoruz. Yaprağın dahi kıpırdamadığı bu 
süreçte hem hak arama, hem sarı sendika-
cılığa karşı verdikleri örnek mücadeleden 
dolayı Real Market İşçilerini ve Nakli-
yat-İş Sendikası’nı kutlarız. Onurlu Müca-
delelerini Kazanacaklardır. Bu inancımız 
tamdır. Sonuna kadar desteklemek ve sahip 
çıkmak görevimizdir. 01.10.2017

Real Market İşçileri Yalnız Değildir!                                            
Tazminat Hakkımız Söke Söke Alı-

rız!
Yılmadık Yılmayız Kazanacağız!
İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!
                                   

HKP İstanbul İl
İşçi Örgütleri Komitesi

Grevimiz, tüm taleplerimizin kabul edil-
mesi üzerine anlaşmayla sonuçlanmıştır.
Türkiye genelindeki ambar taşımacılığı-
nın merkezi durumunda olan İstanbul’la 
birlikte İzmit, Gebze, Adapazarı, Zongul-
dak, Bartın, Karabük, Yalova ve Konya 
illerinde sendikamız 8. Dönem Toplu İş 
Sözleşmesini imzalamıştır.
Ancak Konya’da bulunan Sağlan Kale 
Umumi Nak. Amb. Ltd. Şti. işyeri, diğer 
ambarlarda imzalanan Toplu İş Sözleş-
mesini kabul etmemiştir. İşyerini sendi-
kal örgütlülükten koparmak için her türlü 
yönteme başvurmuştur. Arabulucu aşa-
masında da işveren temsilcileri görüşme-
lere katılmamışlardır. Bunun üzerine sen-
dikamız, 6356 sayılı yasanın gereği Grev 
kararı ile uygulama tarihini Sağlan Kale 
Umumi Nak. Amb. Ltd. Şti. yöneticileri-
ne tebliğ etmiştir.
Tebliğ edildiği üzere de 28 Eylül Perşem-
be saat 10.00’da, Konya’da faaliyet göste-
ren Nakliye Ambarlarındaki üyelerimizle 
Kale Nakliyat Ambarı önünde bir araya 
gelinerek, davullu zurnalı bir şekilde bay-
ram havasında grevimiz başlamıştır.
İşyeri önünde Nakliyat-İş Sendikası 
Konya Bölge Temsilcisi Mehmet Ünver 
tarafından sürecin anlatıldığı bir basın 
açıklaması yapılmıştır.
Mehmet Ünver süreci anlattıktan sonra, 
taleplerimiz kabul edilene kadar bu gre-
vin sonlandırılmayacağı vurgusu yaparak, 
basın açıklamasını sonlandırmıştır.
Basın açıklamasının sona ermesinin ar-
dından davul zurna ve sloganlar eşliğinde 
işyerine Grev pankartımız asılmıştır.
Öğle saatlerinde işverenin görüşme talebi 
ile grevci işçiler ve sendikamız yönetici 
ve temsilcileri ile birlikte işveren tarafı 
ile görüşülmüş ve bütün şartlarımız kabul 
edilip Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. 
Toplu iş sözleşmesi imzalanıp anlaşma-
nın sağlanması ile birlikte işyerinde çalış-
ma devam etmiştir. Grevimiz kazanımla 
sonuçlanmıştır.
Yapılan toplu iş sözleşmesi ile ücretlere 1. 
yıl farklı ücret gruplarına ortalama % 25 

oranında ücret zammı yapılmıştır. Nak-
liyat Ambarlarında çalışan üyelerimizin 
yılda 4 maaş ikramiye tutarında ikramiye 
almaktadır.
Yapılan bu sözleşeme diğer işyerlerine 
örnek olacak sözleşme maddeleri vardır.
Bunlardan bazıları;
Toplu İş Sözleşmesinin İhlal Edilmesi 
Durumu

- Toplu iş sözleşmesinin herhangi bir 
maddesinin işveren tarafından uygulan-
ması durumunda sendika üyesi işçilerin o 
işyerinde iş bırakma “çalışmama hakları” 
vardır. Bu yasalarda olmayan Hak Gre-
vinin, toplu iş sözleşmesi ile düzenlen-
mesidir.
- İşverenler, işyerinde işini müteahhitlik 
(alt işveren) taşerona devredemez. Aksi 
takdirde bu toplu iş sözleşmesi aynı işye-
rinde aynen uygulanır.
- İşyerinde mevcut iş ilişkisi belirsiz süre-
li iş ilişkisidir. İşyerlerinde geçici iş iliş-
kisi ile işçi çalıştırmak sendikanın onay 
vermesinde olabilir.
Grev esnasında ve basın açıklaması sıra-
sında sıkça; “İşgal Grev Direniş Yaşasın 
Nakliyat-İş”, “Direne Direne Kazana-
cağız”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, 
“İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, 
“Yaşasın Kale Nakliyat Grevimiz”, 
“Sözleşme Hakkımız Engellenemez” 
sloganları atılmıştır.

Yaşasın Kale Nakliyat Grevimiz ve 
Zaferimiz!

Nakliyat-İş’ten:

Yaşasın Kale Nakliyat Ambarı Grevimiz!

Real Market İşçileri Direnişlerini İstanbul’da 
ve Ankara’da  Metro Mağazaları

önüne taşıdılar
Real Market İşçileri

Nakliyat-İş Öncülüğünde Kazanacak!


