
Ahmet Fazıl Çetin konuşmasına; 
“Üyesi olduğumuz sendika ortadan 
kayboldu ama bizlerden hiçbir beklentisi 
olmayan işkolumuzdan tamamen farklı, 
şu anda yanımızda olan DİSK/ Nakliyat-
İş Sendikası mücadelemizi sahipleniyor 
ve destekliyor”, dedi.

Ahmet Fazıl Çetin; Sözlerini Real 
Market İşçileri olarak gasp edilen tüm 
haklarımızı kazanana kadar mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Kazanan biz, 1700 Real 

Market işçisi olacak. İşçiyiz, Haklıyız, 
Kazanacağız, diyerek bitirdi.

Eylemde Bir kadın işçi söz alarak Real 
Market’te yaşadıkları süreci anlattı.

Sendikamızın sahiplendiği Real 
Market İşçilerinin eylemine, Sendikamız 
yöneticileri de katıldı. 

Genel Başkanımız Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu da bir konuşma yaptı. 
Ali Rıza Küçükosmanoğlu konuşmasında, 
Real Market İşçilerinin haklı, onurlu ve 
meşru bir mücadele verdiğine söyledi. 
Bu haklı ve onurlu mücadeleye sahip 
çıkmak, Real İşçileri üyemiz olmasa da 
görevimizdir dedi. Tüm sendikalardan da 
bunu beklediklerini ifade etti.

Real Market’in hileli bir biçimde iflas 

ettirildiğini vurgulayan Küçükosmanoğlu, 
işçilerin bir oyunla haklarının gasp 
edilmesine izin vermeyerek, sonuna 
kadar Real Market İşçilerinin yanında 
olacaklarını vurguladı.

İşçilerin tüm alacaklarından Metro ve 
Beğendik’in sorumlu olduğunu belirten 
Küçükosmanoğlu, 1475 sayılı Yasanın 
14. maddesine göre Metro AG; Metro 
AG’ye bağlı Real Hiper Marketleri Zinciri 
AŞ’nin, işçilerin işyerinde geçen çalışma 
sürelerine ilişkin kıdem tazminatları 

ödemesi gerektiğini ifade etti.
Tez-Kop İş Sendikası’na da değinen 

Küçükosmanoğlu, yıllarca aidat aldığı 
Real Market İşçilerine karşı Tez Koop İş 
Sendikası’nın görev ve sorumluluklarını 
yerine getirmesini istedi.

Eylemde; “İşçilerin Hakları Gasp 
Ediliyor, TEZ KOOP-İŞ Nerede? 
Kahrolsun Sarı Sendikacılık” Kayyum 
Dediler, Hakkımız Yediler”, “Kıdem-
İhbar ve Diğer Haklarımızdan Metro-
Real-Beğendik Sorumludur”, “Bu 
Daha Başlangıç Mücadeleye Devam”, 
Haklarımızın Gasp Edilmesine Karşı 
Direneceğiz Mücadele Edeceğiz ve 
Kazanacağız” sloganları atıldı, dövizleri 
taşındı.
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Nakliyat-İş’ten:

Real Market İşçileri, Hileli İflasa, Haklarının 
Gasp Edilmesine, Sarı Sendikacılığa karşı 

mücadeleye devam ediyor
Baştarafı sayfa 16’da
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Polat “Yanımızda olmadığı gibi hak-
larımız için mücadele etmemizi engelle-
meye çalışmaktadır. Arkadaşlarımıza, 
kendisinin örgütlü olduğu diğer mar-
ketlere iş teklifinde bulunarak müca-
deleden uzaklaştırmaya çalışmaktadır. 
Oysa biz biliyoruz ki bu bir işveren 
taktiğidir” dedi. İdris Polat  “Üyesi oldu-
ğumuz sendika ortadan kayboldu ama 
bizlerden hiçbir beklentisi olmayan iş-
kolumuzdan tamamen farklı, şuan da 
yanımızda olan DİSK/ Nakliyat-İş Sen-

dikası mücadelemizi sahipleniyor ve 
destekliyor” diyen Polat “Real Market 
İşçileri olarak gasp edilen tüm hakla-
rımızı kazanana kadar mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Kazanan biz, 1700 Real 
Market işçisi olacak. İşçiyiz, Haklıyız, 
Kazanacağız” diyerek sözlerini bitirdi.  

Nakliyat-İş Sendikası adına söz alan 
Genel Başkan Ali Rıza Küçükosmanoğ-
lu’da bir konuşma yaptı.

Real Market İşçilerini ve ailelerini 
selamlayarak konuşmasına başlayan Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu, konuşmasında 
Real Market İşçilerinin haklı, onurlu ve 
meşru bir mücadele verdiğini ve bugün de 

bu nedenle Kayseri’de olduklarını belirtti
 “Bu haklı ve onurlu mücadeleye sa-

hip çıkmak, Real işçileri üyemiz olmasa 
da bizim görevimizdir” dedi. Tüm sendi-
kalardan da bunu beklediklerini ifade etti.

Real Market’in hileli bir biçimde iflas 
ettirildiğini vurgulayan Küçükosmanoğlu, 
işçilerin bir oyunla haklarının gasp edil-
mesine izin vermeyerek, sonuna kadar 
Real Market İşçilerinin yanında olacak-
larını vurguladı. İşçilerin tüm alacakla-
rından Metro ve Beğendik’in sorumlu 
olduğunu belirten Küçükosmanoğlu, 1475 

sayılı Yasanın 14. 
maddesine göre 
Meto AG; Metro 
AG’ye bağlı Real 
Hiper Marketleri 
Zinciri AŞ işçi-
lerinin işyerinde 
geçen çalışma 
sürelerine ilişkin 
kıdem tazminatla-
rını ödemesi ge-
rektiğini ifade etti.

Tez Kop-İş 
Sendikasına da değinen Küçükosmanoğlu 
yıllarca aidat aldığı Real Market işçilerine 
karşı Tez Koop-İş Sendikasının görev ve 
sorumluluklarını yerine getirmesini istedi.

Ayrıca işçilerin haklarını alıncaya ka-
dar bu işin peşini bırakmayacakların belir-
ten Küçükosmanoğlu, işçilerin kazanılmış 
haklarının gasp edilmesine izin verme-
yeceklerini, bu sorunun mahkemelerle 
değil verilecek mücadele ile çözüleceğini 
belirterek, bütün işçilerin bu soruna sahip 
çıkmalarını ve mücadele etmelerini istedi. 
Bu mücadelede işçilere başarılar dileye-
rek sözlerini bitirdi.

Eylemde; “İşçilerin Hakları Gasp 

Ediliyor, TEZ KOOP-İŞ Nerede? Kah-
rolsun Sarı Sendikacılık”,  “Kayyum 
Dediler, Hakkımız Yediler”, “Kıdem-İh-
bar ve Diğer Haklarımızdan Metro-Re-
al-Beğendik Sorumludur”, “Bu Daha 
Başlangıç Mücadeleye Devam”, “Hak-
larımızın Gasp Edilmesine Karşı Dire-
neceğiz, Mücadele Edeceğiz ve Kaza-
nacağız”, “Hırsız Beğendik”,  “Direne 
Direne Kazanacağız”, “İşçiyiz Haklıyız 
Kazanacağız”, “Beğendik Şaşırma Sab-
rımızı Taşırma”, “İşçi Burada Hacı Ne-
rede?”, “Tazminat Hakkımız Gasp Edi-
lemez” sloganları atıldı,dövizleri taşındı.

Beğendik Mağazası Bölge Müdür-
lüğü’nün önündeki eylemi sonlandıran 
Real Market İşçileri, daha sonra Kayseri 
şehir merkezinde bulunan Beğendik Ma-
ğazası önüne giderek Kayseri Halkını 
bilgilendirmek amacı ile burada da basın 
açıklaması yapmak istediler. Ancak Em-
niyet Müdürü buna izin vermeyeceklerini, 
OHAL olduğunu, Valilikten sadece burası 
için izin verildiğini, trafiğin aksadığını be-
lirterek işçilerin yürümesine izin vermedi.

Ancak hem Nakliyat-İş Sendikası yö-
neticilerinin hem de işçilerin kararlı du-
ruşları sonucunda, polisin bütün engelle-
melerine rağmen eylem gerçekleştirildi.

Mağazanın önündeki eylemde işçilerin 
kısa konuşmaları ve Nakliyat-İş Sendikası 
Genel Başkanı’nın konuşmasının ardın-
dan Kayseri Halkından bu mücadeleye 
destek olmaları ve işçilerin haklarını gasp 
eden Beğendik Mağazalarından alış veriş 
yapmamalarını istediler. Eylem atılan slo-
ganlarla son buldu. 20.09.2017

Yaşasın Real Market İşçilerinin 
Onurlu Mücadelesi!

İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız!

Bu mücadelenin bir parçası olarak da 
24 Eylül’de Kadıköy’de Kurtuluş Partisi 
Gençliği olarak hayata geçirilmeye 
çalışılan gerici müfredata karşı bir eylem 
gerçekleştirdik.

Bayraklarımızla, dövizlerimizle, 
“Yaşasın Devrimci Mücadelemiz”, 
“Ortaçağcı Gericiliğe Geçit 
Vermeyeceğiz”, “Yaşasın Demokratik, 
Laik, Bilimsel Eğitim” sloganlarıyla 
Kadıköy’de basın açıklamamızı yaptık.

İstanbul İl Gençliği’nden Seher 
Yoldaş’ın yaptığı basın açıklamasında 
AKP’giller tarafından  eğitimin içinin 
boşaltılıp, laikliğin izlerinin silinip, eğitim 
sistemiyle bir oyuncak gibi oynandığını 
vurgulayarak

“Emperyalizmin Ortadoğu’yu 
bölüp parçalama planları üzerine 
geliştirdiği BOP doğrultusunda; 
buna karşı çıkabilecek aydın, laik, 
cumhuriyetçi Mustafa Kemal gelenekli, 
tam bağımsızlıkçı bir gençlik kalmaması 
için, dini duyguları kullanarak 
okullarımıza önce türbanı soktular, 
mescit yaptılar; imam hatipleri kat 
ve kat çoğalttılar; imam hatipler de 
yetmedi, müfredatlarımızdan evrim 
kuramını, ders kitaplarından Mustafa 
Kemal’i ve ardından da laikliğin son 
kalıntılarını da kaldırdılar.

Gençlik her alanda saldırı altındadır. 
Her kesimden, yaş grubundan gençlik 
ve çocuklar emperyalistlerin ve yerli 
ortaklarının biçtiği geleceksizliğin 
karanlığını yaşamaktadır. Örnek mi, 
işte yüzlercesinden seçilmiş birkaçı:

Eğitim gün geçtikçe ticarileşmekte, 
eğitim kurumları holdingleşmektedir. 
Parası olmayan okumasın zihniyeti 
eğitimde egemenliğini günden güne 
sağlamlaştırmaktadır.

Liseler yerine “etüt merkezleri” 
adı verilen özel ve sadece sınava 
odaklı eğitim kurumları dört bir 
yanı kaplamış durumdadır. Üstelik 
buralarda öğrenciler dış dünyadan 
tamamen kopartılarak birer yarış 

atına çevrilmekte, sınavdan başka 
hiçbir şeyle ilgilenmemeleri için baskı 
altına alınmaktadır. Birçoğu da, bu 
uzun ve yorucu, insanı tüketici sürece 
düşük bir puanla özel bir üniversiteye 
gidebilmek için katlanmaktadır.

Özel üniversiteler, devlet 
üniversitelerinden daha az puanla 
öğrenci almalarına rağmen, daha 
kaliteli eğitim verdiği algısı yaratmış, 
daha çok tercih edilir konuma 
ulaşmıştır. Devlet üniversitelerindeki 
en donanımlı akademisyenler yüksek 
ücretlerle özel üniversitelerde ders 
vermeye başlamış, para; eğitimin 
ve bilimin önüne geçmiştir. Halk 
çocukları büyük sıkıntılara katlanarak 
özel üniversitelerde burslu okuma 
hakkı kazansa bile, burslarından olma 

tehdidi başlarında Azrail 
gibi beklemekte, üniversite 
hayatları sosyal olaylardan 
kopuk, toplumdan soyut 
geçmektedir. Özel okullar-
ticari eğitim, gençliği 
dört duvara kıstırarak 
“ya paran ya canın” 
baskısıyla tahakkümünü 
sürdürmektedir.

Geçtiğimiz hafta 
Cumhurbaşkanı “TEOG 
kaldırılsın.” buyurdu ve 

birkaç gün içinde TEOG kaldırıldı. 
Göstermelik de olsa, kısmen de olsa 
eğitimimizdeki “eşitlik” ilkesi yerle 
yeksan olmaya gidiyor bu iktidarla. 
Parası olan istediği okula gitsin; 
olmayan da İmam-Hatip’e gidip 
düşünmeyen, sorgulamayan, dindar 
ve kindar bir neslin üyesi olsun 
isteniyor.” dedi.

Açıklamanın ardından 
eylemimiz; “Yaşasın Devrimci 
Mücadelemiz”, “Ortaçağcı 
Gericiliğe Geçit Vermeyeceğiz”, 
“Yaşasın Demokratik, Laik, Bilimsel 
Eğitim” sloganları eşliğinde sona erdi.

Kurtuluş Partisi Gençliği olarak 
bulunduğumuz her alanda, okullarımızda, 
mahallelerimizde, işyerlerimizde 
AB-D Emperyalistlerine ve yerli 
işbirlikçileri AKP’giller’e, onların Yeni 
Sevr Planlarına ve “Büyük Ortadoğu 
Projesi”ne, Ortaçağcı-gerici saldırılara 
karşı mücadeleyi yükselteceğiz.

Tüm devrimci, demokrat, yurtsever 
gençlerimizi Kurtuluş Partisi Gençliği 
saflarında örgütlenmeye çağırıyoruz!

Yaşasın gençliğin devrimci 
mücadelesi!

24 Eylül 2017

Kurtuluş Partisi Gençliği

Nakliyat-İş’ten:

Real Market İşçileri, haksızlığa karşı
Kayseri’de seslerini yükseltti

Kurtuluş Partisi Gençliği,
Eğitimin Gericileştirilmesine karşı 

Kadıköy’deydi

Real İşçileri bugün de (27 Eylül 2017 
Çarşamba) hileli iflasla haklarını gasp 
eden Beğendik’e karşı İstanbul Çağlayan 
Adliyesinde kitlesel olarak suç duyuru-
sunda bulunarak, konuyla ilgili bir basın 
açıklaması yaptılar.

Suç duyurusu Çağlayan Adliyesi 
önünde basın açıklaması ile başladı. Basın 
açıklamasına CHP İstanbul Milletvekili 
Barış Yarkadaş, Nakliyat-İş Sen-
dikası Genel Başkanı Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu, Nakliyat-İş 
Sendikası Yöneticileri de katıldı.

Basın açıklamasında Real İşçi-
leri adına konuşma yapan Ahmet 
Fazıl Şahin, kısaca bu noktaya 
nasıl geldiklerini aktararak günler-
dir il il dolaşarak eylem ve basın 
açıklaması yaptıklarını, seslerini 
duyurmak için yasal, meşru bütün 
haklarını kullandıklarını, bugün de 
haklarını gasp eden Beğendik Ma-
ğazaları için suç duyurusunda bu-
lunacaklarını belirtti.

Bugüne kadar üyesi bulunduk-
ları Tez Koop-İş Sendikası’nın 
kendilerine sahip çıkmadığı gibi, 
kendilerini mağdur ettiğini de be-
lirterek, Real Market İşçilerine sa-
hip çıkan Nakliyat-İş Sendikası’na 
da teşekkür etti.

Ahmet Fazıl Şahin “Real Mar-
ket İşçileri olarak gasp edilen tüm hakları-
mızı kazanana kadar mücadelemizi sürdü-
receğiz. Kazanan biz, 1700 Real Market 
İşçisi olacak. İşçiyiz, Haklıyız, Kazanaca-
ğız.” diyerek sözlerini bitirdi.

Daha sonra söz alan kadın işçiler birer 
konuşma yaparak, Beğendik Marketle-
rinin çalışanların haklarını gasp ettiğini, 
gasp edilen bu haklarını alıncaya kadar 
da mücadeleye devam edeceklerini ifade 
ettiler.

Basın açıklamasına katılan CHP 
İstanbul Milletvekili Barış Yarka-
daş’da bir konuşma yaparak işçileri ver-
dikleri yürekli ve haklı mücadeleden do-
layı kutladığını belirterek, işçilerin bütün 
baskılara rağmen korkmadan, yılmadan 
mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Metro-Real-Beğendik mağazaları-
nın, yıllardır emek veren işçilerini hiçbir 
haklarını ödemeden işsizliğe ve açlığa 
mahkum ettiğini belerten Barış Yarkadaş, 
konuşmasının sonunda Çalışma Bakanı-
na çağrıda bulunarak, hakları Metro-Re-
al-Beğendik tarafından gasp edilen 1700 
işçinin mağduriyetlerinin giderilmesi için 
olaya müdahale etmeleri gerektiğini be-
lirtti.

Ayrıca Real Market İşçilerinin so-

runları çözülünceye kadar kendisinin de 
bu mücadeleye sahip çıkacağını ve takip 
edeceğini belirterek konuşmasını bitirdi.

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkan 
Ali Rıza Küçükosmanoğlu ise Real İşçi-
lerinin hileli iflasa karşı, sarı sendikacılı-
ğa karşı, haklarının gasp edilmesine karşı 
devam eden mücadelenin yeni bir aşaması 
için Çağlayan Adliyesinde olduklarını be-
lirtti.

Beğendik işvereninin yapmış oldu-
ğunun tamamen yasadışı olduğunu belir-
terek, hileli iflasa karşı suç duyurusunda 
bulunmak için Adliyeye geldiklerini ifade 
etti.

Beğendik İşvereninin, Real Marketle-
rin içini boşaltarak aldığı bütün ürünleri-
ni Beğendik mağazalarına götürdüğünü 
belirten Küçükosmanoğlu, bu işçilerin 
yıllarca gece gündüz, en kötü çalışma 
koşullarında çalışarak emek verdiklerini 
ve  bu emeklerini gasp etmeye kimsenin 
gücünün yetmeyeceğini ve buna da izin 
vermeyeceklerini belirti.

Bu sahiplenmeden birilerinin rahatsız 
olduğunu belirten Küçükosmanoğlu, eğer 
sorunu çözeceklerse buyursun çözsünler, 
biz devreden çıkmaya hazırız. Ancak bun-
ca zaman çözmek yerine mücadeleyi en-
gellemeye çalışan Tez Koop-İş Sendikası 
işçilerden yana değil, patronlardan yana 
tavır almıştır. Biz işçilerin kararıyla bu 
mücadelenin içerisindeyiz. Aynı zamanda 
sarı sendikacılığa karşı da mücadele edi-
yoruz ve etmeye de devam edeceğiz, dedi.

Bir kez daha Metro ve Beğendik işve-
renlerine çağrıda bulunarak, bu hak gas-
pından vazgeçmeye, işçilere karşı olan 
yasal sorumluluklarını yerine getirmeye 

davet etti. Yine Tez Koop-İş Sendikası’nı 
da üyelerine sahip çıkmaya çağırdı.

Ayrıca halka da seslenen  Küçükos-
manoğlu, bu hileli iflasa ve işçilerin hak 
gasplarına ortak olmamak için Metro ve 
Beğendik mağazalarından alışveriş yap-
mamaların istedi. Real İşçilerinin hakla-
rını alıncaya kadar mücadelenin değişik 
biçimlerde devam edeceğini belirterek 
konuşmasını bitirdi.

Eylemde; “İşçilerin Hakları Gasp 
Ediliyor, TEZ KOOP-İŞ Nerede? 
Kahrolsun Sarı Sendikacılık” Kay-
yum Dediler, Hakkımız Yediler”, “Kı-
dem-İhbar ve Diğer Haklarımızdan 
Metro-Real-Beğendik Sorumludur”, 
“Bu Daha Başlangıç Mücadeleye De-
vam”, “Haklarımızın Gasp Edilmesine 
Karşı Direneceğiz, Mücadele Edeceğiz 
ve Kazanacağız”, “Hırsız Beğendik”,  
“Direne Direne Kazanacağız”, “İşçi-
yiz. Haklıyız Kazanacağız”, “Kayyum 
Dediler Hakkımızı Yediler”, “Beğendik 
Şaşırma Sabrımızı Taşırma”, “Tazmi-
nat Hakkımız Gasp Edilemez” slogan-
ları atıldı, dövizleri taşındı.

Basın açıklamasının ardından yaklaşık 
100 işçi  hazırlanan suç duyurusu dilekçe-
lerini Cumhuriyet Başsavcılığına vermek 
üzere topluca Çağlayan Adliyesine gitti-
ler. 27.09.2017

Yaşasın Real Market İşçilerinin 
Onurlu Mücadelesi!

İşçiyiz, Haklıyız Kazanacağız!
 

Real Market İşçileri

Nakliyat-İş’ten

Real Market İşçileri, hukuksuzluğa karşı
Çağlayan Adliyesinde suç duyurusunda bulundular

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da
Baştarafı sayfa 16’da


