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Anı Tur'da stajyerler de haklarını alıyor

30 Ekim 2018, Salı

 

 

Ticari hayatı hileli iflaslar ve haksız işten çıkarmalarla dolu patron Veli Çilsal'dan

gaspedilen hakkını geri alanlara, Anı Tur'un günde 16 saat çalıştırıp, haklarını

ödemeden yolcu ettiği meslek liseli stajyerler de katıldı. 

 

 

 

Eylül ayında hakları ödenmeden işten çıkarılan işçilerin başlattığı direnişle gündeme gelen

Anı Tur’da, direnişçi işçilerin ardından Patronların Ensesindeyiz Ağı’yla iletişim kuran liseli

stajyerlerin de alacaklarının önemli bölümü ödendi.

Yıllarca hileli iflaslarla ve haksız işten çıkarmalarla ticari hayatını sürdüren patron Veli

Çilsal, işçilerin bu sefer sessiz kalmak yerine bir araya gelmesi sonucunda bu adımı atmak

zorunda kaldı.

 

Anı Tur işçileri PE ağının çağrıcıları arasındaydı

Eylül ayında merkez ofiste alacakları ödenmeden işten çıkarılan işçiler, TKP ve soL haber

sitesiyle iletişime geçmiş, iki haftalık direnişin ardından tüm gün süren görüşmelerle

işçilerin hakları ödenmişti. Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın da çağrıcılarından olan Anı Tur

işçilerinin verdiği mücadele, şirketten haklarını alamayan diğer işçilere örnek oldu.

Liseli stajyerler bir araya geldi



Anı Tur’da günde 16 saate varan sürelerde, beş ay boyunca neredeyse hiç izin

kullanmadan çalıştırılan liseli stajyerler, bir araya gelerek PE Ağı’yla iletişime geçti.

Liselilerin maruz kaldığı ağır sömürü koşulları yaptıkları açıklama ve yapılan röportajlarla

kamuoyuna duyuruldu. PE yetkilileri, çocuk işçi nitelemesine sahip gençlerin okulları

ve aileleriyle de iletişime geçerek liselilerin alacakları konusunda şirketle görüştü.

Liselilerin bir araya gelmesi ve yapılan görüşmeler neticesinde, meslek liselerinden hakları

ödenmeyen onlarca liselinin alacaklarının önemli bölümü şirket tarafından hesaplarına

yatırıldı.

soL konuyla ilgili çok sayıda haber yapmıştı.

Daha fazla bilgi için aşağıda kısa özetlerine de yer verdiğimiz haber bağlantılarını

inceleyebilirsiniz.

 

 

Anı Tur'da bunlar yaşanmıştı

 
 

 
Anı Tur’un 11 Eylül günü, gerekçe gösterilmeden ve alacakları ödenmeden işten çıkarılan

işçileri, şirketin İstanbul Ataşehir’deki genel müdürlük binası önünde direnişe başladı.  
19 Eylül 

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/ani-tur-emekcileri-direniyor-haksizliga-boyun-egmeyecegiz-
247873

 
Anı Tur işçileri devam eden diğer direnişlerdeki işçilerle buluştu. Flormar işçilerini ziyaret ettiler,

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde Cargill işçileriyle buluştular.  
20 Eylül 

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/direnisci-isciler-bulustu-247927 
22 Eylül 

http://haber.sol.org.tr/turkiye/cargill-ve-ani-tur-iscileri-nhkmde-bir-araya-geldi-248056 
24 Eylül 

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/direnen-isciler-dayanisiyor-ani-tur-emekcilerinden-flormar-
direniscilerine-ziyaret

 
İşten çıkarılanların direnişe başlamasının ardından, kısa süre içinde Anı Tur’da rehber olarak
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çalışan stajyer öğrencilerin sorunları da gündeme geldi. İşçiler uzun çalışma saatlerini,
ödenmeyen ücret ve primlerini soL’a anlattı.

21 Eylül 
http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/turizm-sirketi-degil-calisma-cehennemi-ani-turda-

skandallar-devam-ediyor-248008

 
Türkiye Komünist Partisi, Anı Tur direnişçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu. Kitlesel ziyaret

nedeniyle son derece tedirgin olan şirket yetkilileri “taleplerin kabul edileceği” sözü verdi.

27 Eylül 
http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/tkp-ani-tur-emekcilerinin-yaninda-248310

 

İşçileri haksız yere kapının önüne koyan Anı Tur patronuna sosyal medyadan da tepki yağdı.
@AnıTurÇamuraYatma etiketi, çok kısa süre içinde Türkiye’nin en çok konuşulanlar listesine

6. sıradan girdi. (Etiket o gece 3 saat boyunca listenin ikinci sırasında kaldı)

30 Eylül 
http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/isci-kiyimina-giden-ani-tura-sosyal-medya-tepkisi-

aniturcamurayatma-248445

 

Direnişin kararlılıkla sürmesi ve şirket binası önündeki dayanışma ziyaretlerinin ardından Anı Tur
patronu işçilerle görüşmeyi kabul etti.

30 Eylül 
http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/ani-turda-isciler-sabahi-bekliyor-248452

 

17 Eylül günü başlayan Anı Tur direnişi, gün boyu yapılan görüşmelerin ardından, alacakların
işçilerin hesabına yatırılmasıyla birlikte sona erdi. Kazanımı kutlamak için alkış ve sloganlarla

Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ne gelen işçileri, TKP üyeleri, NHKM emekçileri ve
sanatçılar karşıladı.

1 Ekim 
http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/ani-tur-iscileri-kazandi-248503

2 Ekim 
http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/sol-hd-ani-turdan-haklarini-boyle-aldilar-248556

 

Anı Tur direnişçilerinden iki kadın işçi, verdikleri mücadelenin kazanımla sonuçlanmasının
ardından yaşadıkları süreci soL’a anlattı: “Bizi önce ciddiye almadılar. Örgütlü direnişle

karşılaşınca ciddiye alındık”.

2 Ekim 
http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/ani-tur-emekcileri-anlatiyor-orgutlu-mucadeleden-sonra-bizi-

ciddiye-almaya-basladilar

 

Çevredeki esnaftan bilgisayarlarının ofisten taşındığını ve büronun kapatıldığını öğrenen ve
böylelikle işsiz kalan Antalya merkez ofis çalışanları da yaşadıkları haksızlıkları soL’a anlattı.
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8 Ekim 
http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/ani-turun-antalyadaki-emekcileri-anlatti-pesini-

birakmayacagiz-248788

 

Anı Tur işçileri, Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın da çağrıcıları arasında yer aldı, 13 Ekim günü
yapılan basın toplantısında, aralarında Flormar ve Cargill direnişçilerinin de bulunduğu diğer

sektörlerden işçilerle buluştu.

13 Ekim 
http://haber.sol.org.tr/turkiye/basin-toplantisinda-isciler-bulustu-patronlarin-ensesindeyiz-agi-yola-

cikti-249072

 

Liseli stajyer öğrenciler de bir araya gelip, Patronların Ensesindeyiz Ağı’yla iletişime geçti. Bir
açıklama kaleme alan öğrenciler, alacaklarının derhal ödenmesini talep etti.

22 Ekim 
http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/ani-tur-icin-bir-isyan-da-liselilerden-buradayiz-bir-aradayiz-

ve-cok-kararliyiz-249444

 

Anı Tur’un stajyer öğrencileri, soL’a verdikleri röportajda, günlük 16 saate varan çalışma
sürelerini, beş ayda yalnızca dört gün izin kullanabildiklerini ve yaşadıkları ağır baskıyı anlattı.

23 Ekim 
http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/ani-turu-bir-de-onlardan-dinleyin-16-yasindaki-cocuklarin-

basina-gelmedik-kalmadi

 

PE Ağı’yla iletişime geçen liseli stajyerlerin alacaklarının önemli bölümü de yapılan açıklamalar
ve görüşmelerin ardından ödendi. Liseliler Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde, Anı Tur’un direnişçi

işçileriyle buluşarak kazanımlarını kutladı.

29 Ekim 
http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/ani-turda-stajyerler-de-kazandi-249836
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E-Posta adresinize doğrudan ulaştırılmaktadır. Bültenlerin size yollanmasını arzu etmiyorsanız, bu mesajın en altında yer alan

linkleri kullanarak listeden çıkabilirsiniz. 

<<E-Posta Adresi>> 

E-posta adresimiz 
iletisim@patronlarinensesindeyiz.org 

 
Mobil Telefon numaramız 

+(90) 541 940 05 14 
 

Bu bağlantıdan gireceğiniz e-posta adresini doğrudan iletim listesine dahil edebilirsiniz 
 

Bülten mesajlarını almak istemiyorsanız 
Burayı tıklayarak abonelikten ayrılabilirsiniz 
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