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Kültür ve Turizm Bakanı’na sesleniyoruz:

HEMEN İSTİFA ET

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye’yi diji-
tal platformlarda tanıtan “Go Turkey” adlı sosyal 
medya hesabından paylaştığı video tepkilere neden 
oldu. Turistlerin “aşılanmış personel”, “turizmde 
çifte güvenlik” vaatleriyle Türkiye’ye çağrıldığı vide-
oda, turizm emekçileri de “eğlenin, ben aşılandım” 
yazılı maskeleriyle bu vaatlere meze yapılıyordu. 
Nasıl ki Dışişleri Bakanı “Turistin göreceği herkesi 
aşılayacağız” derken utanmamışsa, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı da bu videoyu yayımlarken utanma-
dı. Ama turizm emekçilerinden ve aşı bekleyen mil-
yonlarca yurttaştan gelen tepkiler üzerine videoyu 
yayından kaldırmak zorunda kaldılar.

Ülkeyi kâr hırsıyla yöneten, kendi zenginlikle-
rine zenginlik katmak için hiçbir şeyden sakınma-
yan hükümet, halkın sağlığını da ticaret malzemesi 
yapmaktan çekinmiyor. Milyonlarca lirayı kendi 
ihtişamlı hayatları için kullanırken gündemlerinde 
yokluk ve yoksulluk içinde yaşayan insanlar değil, 
gelecek turizm sezonu var. Turizm geliri için vaka 
sayılarıyla oynayan, “her vaka hasta demek değil-

dir” türünden tuhaf açıklamalar yapan bir Sağlık 
Bakanı’nın olduğu memlekette, Turizm Bakanı’nın 
da ondan geri kalır yanı yok.

Nasıl olsun ki? Hastane sahibi bir tüccardan 
Sağlık Bakanı, otel sahibi patrondan Turizm Bakanı, 
özel okul işletenden Eğitim Bakanı olursa; halkın 
sağlığı da daha çok para geliri için heba olur. 

Patronların daha fazla kâr hırsıyla halkın canını 
tehlikeye atmalarında bir tuhaflık yok. Emekçiler 
patronlardan aksini yapmalarını zaten beklemiyor. 
Ancak dünden beri hepimizin beklediği bir şey var: 
Ülkeye turist çekmek için turizm emekçilerini aşa-
ğılamaktan çekinmeyen Turizm Bakanı’nın istifa 
etmesi ve halkın derhal yaygın olarak aşılanması.

Kötü yönetilen eğitim politikalarından dolayı 
yaşıtlarından ve eğitimden uzak kalan milyonlar-
ca çocuk ve genç, aşıya ulaşamayan yurttaşlar ve 
daha çok turist gelsin diye adeta “aşılandı” damga-
sıyla tanıtımlara meze yapılan turizm emekçileri bu 
ülkenin kaderi değil. Halkın canını sokağa atan pat-
ronlar da bu ülkenin geleceği değil. 



Turizm Bakanı için konu  
Tamamen duygusal

2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanı olarak göreve başlayan 
Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörünün önde gelen patronlarından 
bir tanesi. Bakan, turizm sektöründe çok önemli bir pazar payına sa-
hip olan ETS Tur’un sahibi. ETS Tur, yurt içi ve yurt dışı yaklaşık 100 
noktada turlar düzenliyor. Filosunda birden fazla cruise gemisi bu-
lunduran firma, bu alanda Türkiye’deki tek turizm şirketi. Mehmet 
Nuri Ersoy, ETS Tur dışında Belek ve Kemer’de işletmeleri bulunan 
MaxxRoyal Otelleri’nin de sahibi. Kısacası bakanın turizm konu-
suyla bağı tamamen duygusal!

Biliyoruz ki para kasalarını da meclis koltuklarını 
da şirketlerini de çöpe atacak yegane şey emekçilerin 
örgütlüğüdür. İşte bundan korktukları kadar virüsten 
korkmadıkları için her zaman önce banka hesaplarını 
korumaya çalışıyorlar. Unuttukları şu: eğitim de, sağ-
lık da, insanlık da patronların cüzdanına sığmayacak 
kadar büyüktür. Bugün aşağıladıkları, onurlarıyla oy-
nadıkları emekçiler elbette onlara bu gerçeği bir gün 

mutlaka hatırlatacak.
Bugün yaşananlardan, halkının en basit maske 

ihtiyacını bile karşılamaktan aciz siyasi iktidar sorum-
ludur. Yaygın aşılamayı sağlayamayan, hiçbir destek 
sunmadan kapanma tedbirlerine giden siyasi iktida-
rın, salgınla mücadeleyle ilgisi bulunmamaktadır. 

Turizm emekçilerini ve tüm Türkiye halkını aşağı-
layan Kültür ve Turizm Bakanı hemen istifa etmelidir.

$ $

AKP resmi hesabından 
paylaşılan “Yalan Üretim 

Merkezi” animasyonu 
yayından kaldırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 
tarafından parka yerleştirilen tatlıcı 
ve karpuz içindeki çocuk heykelleri 

kaldırıldı.

Ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafın-
dan yayımlanan “Siz eğlenin, ben aşı-
landım” görüntüleri de içeren tanıtım 

videosu yayından kaldırıldı.

Kültür ve Turzim Bakanlığı tarafından hazırlatılıp yayımlanan olay video, gelen tepkiler üzerine apar 
topar kaldırıldı. Bununla birlikte, son bir haftada AKP tarafından üç başlıkta geri adım atılmış oldu.

Video kalkTı, akP geri ViTesTe

Turizm emekçilerinden yanıT
Patronların Ensesindeyiz Otel Emekçileri ve Antalya Turizm Emekçileri Dayanışma Ağları, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı’nın Türkiye’nin Resmi Gezi Rehberi internet sitesi ‘goturkiye.com’ ve ‘GoTürkiye’ sosyal 
medya hesaplarından yayınladığı ve turizm emekçilerinin “Enjoy I’m vaccinated (Siz eğlenin, ben aşılan-
dım)” yazılı maske taktığı videoya karşı açıklamalar yaptı. 



Otel Emekçileri Dayanışma Ağı’nın açıklamasında, “Turizm 
işçisi sizin köleniz değildir” denilirken, Antalya Turizm Emekçi-
leri Dayanışma Ağı “Haklarımız, sağlığımız ve gereksinimleri-
miz söz konusu olduğunda yok saydığınız bizleri, tanıtım vide-
olarınızda pazarlama objesi olarak kullanamazsınız!” ifadelerini 
kullandı. Dayanışma Ağları, yaptıkları açıklamalarla Kültür ve 
Turizm Bakanı ve aynı zamanda ETS Tur isimli turizm şirketi-
nin sahibi olan Mehmet Nuri Ersoy’a istifa çağrısı yaptı. Açıklamaların tamamına bu linkten ulaşılabilir:

“Ben bir turizm emekçisiyim. Bu düzende yeteri kadar ezilmiş, sömürülmüş ve ağır iş yükü ile çalışmak 
zorunda bırakılmış olmamız yetmiyormuş gibi bir de ‘ben aşılıyım’ diye maske taktırılıp aşağılanarak daha

da zor durumda bırakılıyoruz. Bu düzenin değişmesi için, insan gibi yaşamak ve insanca muamele gör-
mek için örgütlenmeye, hep birlik ve mücadele içinde olmaya çağırıyorum. Bu düzen değişecek!”

Emine, Turizm emekçisi, Antalya

“Turizm emekçilerinin ‘ben aşılıyım’ yazılı maske taktığı videoyu görünce her emekçi gibi öfkelendim 
ancak turizm emekçilerinin gördüğü muamelenin bir ifşası olarak düşününce Turizm Bakanlığı’nı kutlamak 
geldi içimden! Biz pandemi döneminde iş garantisi olmayan, koşullar nedeniyle sağlık garantisi olmayan 
grup olduk. Patronlar turizm emekçilerini aşılayacakları yönünde garanti verip ceplerini yeniden doldurabi-
lecek, peki biz turizm çalışanlarına neden hiçbir şeyin garantisi verilmiyor? Bunun cevabını istiyoruz.”

Mert, Turizm emekçisi, Antalya

“Tanıtım videosu her şeyden önce bir insan ve çalışan olarak benim için onur kırıcı ve biz işçiler çoğun-
lukta olduğumuz halde dayanışma içerisinde olmadığımız sürece bu yapılan yine sineye çekilecek bir du-
rum olarak tarihte yerini alacak. Bizler hayatı yaşatan ve yaratanlarız, birleşelim işçi kardeşlerim!”

Varol, Turizm emekçisi, Fethiye

“Muğla’da turizm işçisiyim. Otel patronlarının gider kalemleri azalsın diye turizm 
emekçileri ücretsiz izne ayrılırken, otelde çalışmaya devam eden işçiler de yoğun iş 
yükü altında az sayı ile konaklamaya gelen misafirlere hizmet vermeye çalışıyor. Çalı-
şan sayısı az olduğu için mesai saatleri uzadı. Günde 12 saate varan mesailer ile işçilerin 
durumu düşünülmeksizin misafir memnuniyeti isteniyor. Dün çekilen videoda turizm 
emekçilerinin aşılandığı söyleniyor ama henüz aşılanmadık. İşçilerin aşılanması üzerin-
den pazarlama yapılması ise tam bir rezillik, bu kabul edilemez.”

Barış, Turizm emekçisi, Muğla

“Yine utanarak izlediğim bir sözde çalışma. Geçtiğimiz yaz çalıştığım otelde bir yabancı turist yüzüme 
ağzından tükürükler çıkararak bağıra bağıra konuşurken maske takmak bir yana dursun en azından biraz 
mesafeli durmasını rica ettiğimde ‘bu virüsten korkuyorsan burda ne işin var’ demişti. Nereden bu cesareti 
bulduğunu çok da düşünmemize gerek yok aslında. İşte tam da buradan kendi ülkemizin kendi Turizm Ba-
kanlığımızın yürüttüğü kampanyalardan. 

Ya bu tepkiler olmasaydı turizm emekçileri ‘’sen eğlen ben aşılıyım’’ maskeleri ile gerçekten gezdirilecekler 
miydi? Hayatım boyunca hiç bu kadar aşağılandığımı hatırlamıyorum. İzlerken o kadar gücüme gitti ki video 
kızgınlıktan öte gözlerim doldu ilk izlediğimde. Biz turizmcilerin payına bu seferde düşen bu oldu çok yazık.”

Büşra, Turizm emekçisi, Antalya

https://patronlarinensesindeyiz.org/2021/05/14/antalya-ve-istanbulda-calisan-otel-ve-turizm-emekcilerinden-rezil-videoya-tepki/

Bu aşağılamayı sineye çekmeyeceğiz
Turizm Emekçileri:

PE



Manisa Kadın Dayanışma Komitesi, İstanbul 
Sözleşmesi protestolarından hemen sonra 10 
Nisan’da öğrenci, ev emekçisi ve emekçi kadın-
ların bir araya geldiği bir etkinlikle kuruluşunu 
ilan etti. Kadınların işyerinde gördükleri baskı 
ve pandemi döneminde yaşadıkları zorlukların 
paylaşıldığı etkinlikte bu sorunlarla baş etme 
yöntemleri de konuşuldu. Toplantıda evde emek 
veren kadınların sosyal hayatlarında karşılaştık-
ları problemler listelenerek kadınların gördüğü, 
baskı, şiddet, taciz, sömürünün bu düzende ola-

ğanlaştırıldığı ve bunlarla mücadele edilmesi ge-
rektiği vurgulandı. Etkinlik, kadınlara ulaşmanın 
yolları ve birlikte dayanışma çağrısı yapılarak son 
buldu. 

Manisa Kadın Dayanışma Komitesi, geçtiği-
miz yıl Mayıs ayında Manisa’da sabah işe gitmek 
için evden çıktığı sırada Yusuf Akbulut tarafından 
öldürülen fabrika işçisi Gülnur Kocabaş’ın davası-
nı da takip ediyor. İlk duruşmaya katılarak ailenin 
yanında olan Komite, bundan sonraki duruşma-
ların da takipçisi olacağını ilan ediyor. 

manisa kadın dayanışma  
komiTesi kuruldu

’den haberler...

Dünkü Boyun Eğme’de yayınlanan Kadın Daya-
nışma Komiteleri etkinliklerine iki yenisi daha eklendi. 
Pazar günü saat 18.00’de Bilgi Üniversitesi öğrenci-
leri farklı mesleklerde çalışan KDK üyesi kadınlarla, 
pandemide yaşadıkları üzerinden çevrimiçi bir söyleşi 
düzenliyor. Yine aynı gün saat 20.30’da Sokullu KDK 
psikolojik danışman katılımıyla flört şiddetini konuş-
mak için toplanıyor.

kadınlar hafTa sonu eTkinliklerde Buluşuyor



“Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm 
sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için 

her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, 
çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz.”  Recep Tayyip Erdoğan, AKP’li Cumhurbaşkanı
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TKP Ankara: Boyun eğmeyenler Buluşuyor
TKP Ankara İl Örgütü bu Cumar-

tesi saat 15.00’te TKP Parti Merkez 
Konseyi Üyesi Erhan Nalçacı, Birlik 
Sendikası Genel Başkanı Zehra Gü-
ner Karaoğlu ve Doktor Ebru Ba-
sa’nın katılımıyla “Sağlık, Sınıf ve Si-
yaset” konulu bir söyleşi düzenliyor. 
“İşsizlik, yoksulluk karşısında çaresiz 
değiliz, bu düzen değişecek. Omuz 
ver, mücadeleye katıl!” sözleriyle 
duyurusu yapılan etkinlik Youtube 
üzerinden canlı yayınlanacak.  

“Suç örgütü suç örgütüdür. Mafyanın iyisi, güzeli olmaz. Bizdeki 
genel olarak “Avrupa’daki her şey iyidir” gibi bir algının uzantısı olsa 

gerek, İtalya’da bir sürü yoksul insanın da kanına girdiler, yalnızca 
kendi aralarında kavga etmediler. Devrimci siyasetçilerin kanına 

girdiler dönem dönem. Hiçbirisinden bir güzelleme çıkmaz.” 
Kemal okuyan, 12.05.2021, sol TV

“Biz sayın 
Cumhurbaşkanını da 12 Eylül 
evveli, akıncı gençliğin içinde 
olmasına rağmen, ruhsal 
dünyasının bir kolu da ülkü 
ocaklarında olduğunu belki 
birileri bilmiyor ama bilenler 
biliyor. Çünkü Topkapı 
surlarından Sarıyer’e 
kadar aynı bölgenin içinde 
mücadele ediyorduk.” 
Alaattin Çakıcı, 
27.06.2018, 
internethaber

“Berlusconi hakkında 
Milano’nun banliyösündeki 

bir huzurevinde en az 
haftada bir gün ve en az 

dört saat çalışmasına karar 
verilmişti. Kilise yardım 

kuruluşu olan Fondazione 
Sacra Famiglia’ya (Kutsal 

Ev Vakfı) ait huzur evinde 
çalışmaya başlayan 77 
yaşındaki Berlusconi, 

çöpçü üniforması ile yerleri 
süpürürken görüntüleri 

gazetelerde yayınlanmıştı. 
Mafya türü yapılar her yerde 
var ancak hukuk devletinde 
lağımlar patlama aşamasına 
gelmesin diye Başbakanları 

bile çöpçü yapabiliyorlar.”
necati doğru, 

14.05.2021
sözcü
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