
1



2

Genel Başkan...........................................................................3
4a Kampanyası........................................................................5

Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü İle Toplantı
“Sanatçıların Sigortalılığı” Başlıklı Toplantı
Sosyal Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti

Çocuk Oyuncular Kampanyası..................................................7
“Bu sette çocuk var” kampanyamız ilk meyvesini verdi
Süreç burada bitmiyor!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kampanyası...................................9
Setler Artık “Tehlikeli” Sınıfta
“Setlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Rehberi “ Hazırlandı
8.  Ulusal İşçi ve İş Güvenliği Kongresi
Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Müdürlüğü ile set ziyaretleri
Odak grup çalışmaları başladı

Uluslararası İlişkiler..............................................................12
FIA  2. Dünya Canlı Performans Konferansı
EuroFIA Toplantısı /  Slovenya
Uluslararası Referanslar Araştırması 
FIA LGBT Anketi

Örgütlenme Faaliyetlerimiz....................................................14
Opera Çalışma Grubu kuruldu
Meslek hastalıkları araştırması yapıldı
Opera şarkıcılarının büyük kazanımı!
Opera alanında yapılan işler takip edilmeye başlandı
Sosyal Güvenlik Kurumu’nda  opera şarkıcılarının sorunları tartışıldı
Konservatuvarlar ile iletişime geçildi
Seslendirme Çalışma Grubu
Seslendirme alanı için online anket çalışması
Seslendirme alanına özel kitapçık hazırlandı
Seslendirme oyuncusu üye sayısı hedefi
Seslendirme alanına özel SWOT çalışması yapıldı
Oyuncular Sendikası Üyeleri: Demografik Özellikler, Sektörel Sorunlar, İşçi 
Sağlığı- İş Güvenliği ve Beklentiler Araştırması
AKMdeyiz!
Oyuncular Sendikası “Dayanışma”Filmi
Oyuncular Sendikası 4 Yaşında!
Ankara Film Festivali
1 Mayıs’ta Alanlardaydık!
SOMA ziyaretimiz
SWOT Toplantısı
Adana Şehir Tiyatrosu oyuncuları ile bir araya geldik

Hukuki Çalışmalarımız...........................................................21
Doktrin Çalışmaları
Özgür Efe Özyeşilpınar Davası
İBBŞT Toplu Tespit Davası 
Levent ÜZÜMCÜ
Hukuki Danışmanlık
Bakırköy Belediye Tiyatroları

Sosyal Avantajlar....................................................................24
Türk Kanser Derneği & Oyuncular Sendikası işbirliği
Echomar& Oyuncular Sendikası işbirliği

Diğer......................................................................................26
İF Film Festivali & Oyuncular Sendikası işbirliği
Sinemada Ruhsal Travma ve Psikiyatri
Sansüre yönelik her türlü uygulamanın karşısındayız!
Bahçeşehir Üniversitesi & Oyuncular Sendikası işbirliği
SPOD & Oyuncular Sendikası işbirliği 
İKSV & Oyuncular Sendikası işbirliği
BSB (Belgesel Sinemacılar Birliği) ile sansür toplantısı
Siyah Bant / Sanatta İfade Özgürlüğü Eğitimi
BİROY & Oyuncular Sendikası

     Mali Rapor..............................................................................30

Teşekkürler............................................................................32

Zorunlu Organlar....................................................................33



3



33

2015 yılı boyunca ülkemizdeki siyasi gündem ve 
koşullar sebebi ile mesleki sorunlara odaklanmak-
ta oldukça zorlandık. Elbette ki Oyuncular Sendi-
kası üyeleri de uzaktan veya yakından bir şekilde 
yaşananlardan etkilendi. Özellikle düşünce ve ifa-
de özgürlüğünün görmezden gelindiği bu dönemde 
üyelerimizin yanında olduk ve olmaya da devam 
edeceğiz. Ancak her şeye rağmen kısa, orta ve uzun 
vade şeklinde belirlediğimiz hedeflerimize adım 
adım yaklaşıyoruz. Sektörümüzde kurulan işçi-iş-
veren ilişkisinin mevzuata tamamen aykırı olması 
sebebiyle 50 yıl boyunca kalıplaşmış ve kökleşmiş 
sorunları çözmek, ülkemizde ve hatta yurtdışında 
bile benzeri olmayan sorunlarla uğraşmak elbetti 
ki aslında olması gerekenden daha fazla vaktimizi 
alıyor.

Sendikalar, endüstrileşme hareketi ile birlikte 
üretimin artması ve işçilerin çalışma şartlarının 
ağırlaşması, özellikle uzun çalışma sürelerinin 
konulması, buna karşılık ücretlerin düşüklüğü 
gibi birçok  sorunu çözmek için kurulurlar. Ancak 
Oyuncular Sendikası bu hak mücadelesine  3-0 

Merhaba,

geride başlamak zorunda bırakıldı. Çünkü sektö-
rümüzde çalışan kişilerin neredeyse tamamı işçi 
(4A-Bağlı çalışan) olarak değil serbest meslek er-
babı (4B-Bağkur) olarak görünüyor. Hem de İş Ka-
nunu’na rağmen... Ne ülkemizde ne de dünyada, 
herhangi bir sektörde çalışan “işçilerin” neredey-
se tamamamın serbest meslek makbuzu açtığını 
görmek mümkün değildir. Eşi benzeri olmayan 
bu sorunu işverenlerin de görmezden gelmesi  du-
rumu daha da yokuşa sürmektedir. Ülkemizdeki 
bu hukuk dışı uygulama ile mücadele etmeye de-
vam ederken diğer kampanyalarımızdan oldukça 
olumlu sonuçlar elde etmek ise bizi sevindiriyor. 
Özellikle Setlerde İşçi  Sağlığı ve İş Güvenliği Kam-
panyası ve Çocuk Oyuncular Kampanyası ile ilgi-
li bu yıl çok önemli kazanımlar elde ettik. Bu iki 
kampanya,  oyuncuların bağlı çalışan olarak sigor-
talanması için yürüttüğümüz 4A Kampanyası’nı 
da destekler mahiyettedir. Dolayısıyla elde ettiği-
miz her kazanım ve gelişme bizi temel hedefimize 
daha da yakınlaştırmaktadır. İşin özüne baktığı-
mızda, aslında varolan haklarımız İş Kanunu’nda 
açıkça belirtilmesine  rağmen, kanunu uygulata-
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bilmek için bu derece yoğun bir mesai harcama-
mız hem üzücü hem de düşündürücüdür! Çalışma 
Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve 
İl Müdürlükleri ile yapılan yirmiyi aşkın görüşme 
gerçekleştirdik. Her görüşmede haklı olduğumuz 
açıkça ifade edilmesine rağmen, verdiğimiz on-
larca dilekçenin ve şikayetin maalesef karşılığını 
alamadık. Bu noktada Çalışma Bakanlığı’nın ve 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun pratikteki işleyişi-
nin yetersizliği somut olarak görünmekte, ilgili 
kurumların pratikteki işleyişinin sorunlu olması 
da çözmemiz gereken bir durum olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Bu sebeple hukuki çalışmalarımız 
kapsamında doktrine ağırlık vermek, faaliyetleri-
miz ile ilgili kamuoyu yaratmak zaruri olmuştur. 
Ancak hepsinden önce hakkını bilen ve talep eden 
örgütlü oyuncu sayısını arttırmak zorundayız. Hu-
kuki, teknik ve bürokrasi olarak sınıflandırdığımız 
işler profesyonel çalışanlarımız ve sendika Yöne-
tim Kurulu  tarafından gerçekleştirilmektedir, ya-
pılan bu işlerin geliştirilmesi ve daha hızlı sonuç 
alınması ise doğrudan örgütlenme gücümüz ile 
alakalıdır. Çok barizdir ki, aşılması gereken birçok 
sorunun olduğu sektörlerde, birlikte hareket etme-
den hedefe ulaşmak mümkün değildir. Sorunlarla 
bireysel olarak değil hep birlikte mücadele etmeli-
yiz. Sendikamızı güçlendirmek, sorunları çözmek, 
sektörümüzü uluslararası standartlara taşımak ta-
mamen bizim elimizde. Ancak birlikte çalışabilir-
sek hedeflerimize ulaşabiliriz!

Aşağıda 2015 yılı boyunca gerçekleştirdiğimiz fa-
aliyetlerin raporunu göreceksiniz. Bu yıl özellikle 
tüm kampanyalarımızı destekleyecek olan doktrin 
çalışmalarına, örgütlenme faaliyetlerine ağırlık 
verdik ve çalışma gruplarımızın sayısını arttırdık. 
Özellikle seslendirme ve opera çalışma grupları-
mız oldukça yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. İlgili 
devlet kurumları ile yapılan çalışmaları ve buna 

istinaden elde ettiğimiz kazanımları da aşağıda 
detayalı bir şekilde bulabilirsiniz. Örgütlenme gü-
cümüzün arttığı, dayanışmanın daha da ön plana 
çıktığı bir yıl olması dileğiyle.

MELTEM CUMBUL
Oyuncular Sendikası
Genel Başkanı
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Sendikamız kurulduğu günden bu yana, oyuncuların 
bağlı çalışan/işçi statüsünden sigortalanması  ile il-
gili sosyal diyalog yöntemini benimseyerek, işveren-
ler ve ilgili tüm devlet kurumları ile masaya oturarak 
çözüm üretmeye çalıştı. Bu süre zarfında Çalışma 
Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile yirmiyi aş-
kın toplantı gerçekleştirildi. 

Yapılan tüm toplantıların, görüşmelerin ve verdi-
ğimiz dilekçelerin sonucunda üç temel sorunun ön 
plana çıktığını gördük;

1. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun pratikteki  iş-
leyişinin sorunlu olması

2. Mevcut Hukuk Genel Kurulu(HGK) Kararı

3. Doktrin

2015 yılı boyuncu yukarıdaki üç temel sorun üzeri-
ne odaklanarak birtakım çalışmalar gerçekleştirdik. 
Doğrudan hukuk alanını ilgilendiren çalışmalarımızı 
“Hukuki Çalışmalarımız” başlığı altında görebilirsi-
niz.

Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdür-
lüğü İle Toplantı 
11 Mart 2015 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu İs-
tanbul İl Müdürü Murat Göktaş ile bir toplantı ger-
çekleştirdik. Toplantıya sendikamızı temsilen Genel 
Başkanımız Meltem Cumbul, Yönetim Kurulu üye-
miz Özgür Çevik, Av. Sera Kadıgil ve Örgütlenme Bi-
rim Sorumlumuz Yeşim Girgin katıldı. 

Toplantıda Sosyal Güvenlik Kurumu ile sendikamı-
zın yapmış olduğu toplantılar, görüşmeler ve ver-
diğimiz dilekçeler değerlendirildi. Bugüne kadar 
verdiğimiz dilekçelerle ilgili işlem yapılmadığı, yir-
miyi aşkın toplantı düzenlenmesine ve her toplantı-
da sendikamız haklı bulunmasına rağmen  SGK’nın 
hala somut bir hamle yapmadığı belirtilerek bunun 
sebepleri soruldu. SGK İl Müdürü Murat Göktaş Sine-
ma Tv sektörünün çok karmaşık bir yapıya sahip ol-
duğunu belirterek gerekli düzenlemeler konusunda 
zorlandıklarını belirtti.  Gelişmeye hızlı bir şekilde 
devam eden ve yurtdışına açılan bu sektörde, temel 
hakların her anlamda çiğnendiği, işçi haklarının göz 
ardı edildiği ve tüm bunlar bilinmesine rağmen hala 
bir çözüm üretilemeyişinin kabul edilemez olduğu 
sendikamızca belirtildi. Bunun üzerine Sayın Murat 
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Göktaş yapımcılara bir uyarı yazısı göndererek yasal 
yükümlülüklerini bir kez daha hatırlacaklarını ve bu 
yazıdan sonra hala yükümlülüğünü yerine getirme-
yen yapımcılara yaptırım uygulayacaklarını ifade 
etti.

“Sanatçıların Sigortalılığı” Başlıklı Toplantı
23 Ekim 2015 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
çağrısı ile “Sanatçıların Sigortalılığı” başlığı altında 
bir toplantı gerçekleştirildi. İstanbul SGK İl Müdür-
lüğü’nde gerçekleşen toplantıya Sigorta Pirimleri 
Genel Müdürlüğü Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire 
Başkanı Savaş Alıç, İstanbul SGK İl Müdürü Murat 
Göktaş, Oyuncular Sendikasını temsilen ise yönetim 
kurulu, sendika avukatları ve 20 kişiden oluşan üye-
ler katıldı.

Sayın Savaş Alıç toplantıda “Sanatçıların Sigortalı-
lığı” ile ilgili hazırlamış oldukları sunumu paylaştı. 
Sunumda yer alan “Bağımlılık unsurunun kanunlar-
daki tanımlamalara uygun olmaması nedeniyle ço-
ğunlukla çalışma yaşamında serbest meslek sahibi 
olarak yer almaktadırlar” ibaresine itiraz ettik. Sos-
yal Güvenlik konusunun “Sanatçıların Sigortalılığı” 
başlığı altında tartışılamayacağını, sunumda da gö-
rüldüğü üzere sanatçı başlığı altında birçok bileşen 
olduğunu (Yazar, müzisyen, heykeltıraş, oyuncu vb.) 
ve bu bileşenlerin kendi iç dinamikleri sebebiyle 
farklı çalışma koşullarına ve farklı mevzuatlara ta-
bii olduğunu belirttik. Oyuncuların işçi olduğu ve bu 
durum kanunda açıkça belirtilmesine rağmen Sosyal 
Güvenlik Kurumunun pratikteki uygulamaları baz 
alarak bir sunum hazırlamasının doğru olmadığını, 
aksine mevzuatın dikkate alınması gerektiğini vur-
guladık. 4 yıldır tüm işleyişi SGK’ya aktarmamıza 
rağmen kurum yetkililerinin görev yerlerinin  ara ara 
değişmesi sebebiyle, verdiğimiz tüm bilgilendirme-
lerin, raporların ve dilekçelerin unutulduğunu, göz 
ardı edildiğini ve araştırılmadığını tespit ettiğimizi 
söyledik. 

Görüşlerimizi ilettikten sonra sektörümüzün yapısı-
nı ve çalışma ilişkisini bir kez daha anlattık. Sayın 

Savaş Alıç oyuncunun işçi olduğuna dair şuandan 
itibaren herhangi bir soru işaretinin kalmadığını be-
lirtti.

Diğer mesleklere göre oyuncuların  istikrarsız ve be-
lirsiz koşullar altında çalışmaları nedeniyle düzensiz 
gelir düzeyleri ve çalışma sürüleri sebebiyle emekli-
lik konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını  dile getir-
dik. Sosyal Güvenlik Kurumu çözüm olarak bu alan-
da çalışan kişilerin emeklilik gün sayısının 5000 
güne kadar düşürülebileceğini belirtti. Sendikamız, 
oyuncuların acilen 4A kapsamına alınması için Sos-
yal Güvenlik Kurumu’nun  çalışma başlatmasını, 
ardından gerekli düzenlemelerin yapılarak emek-
lilik için gereken  pirim gün sayısının düşürülmesi 
gerektiğini vurguladı. SGK İstanbul İl Müdürü Mu-
rat Göktaş denetim konusunda sıkıntı yaşandığını, 
totalde 2000 müffettiş olduğunu ve bunun sadece 
300’ünün İstanbul’da görevlendirildiğini ve dene-
timlere yetişemediklerini söyledi. Fakat Sinema Tv 
sektörü çalışanlarının ve taksicilerin ülkemizin  ka-
nayan yarası oldukları ve bu iki sektörü paket olarak 
ele almaya çalıştıklarını ifade etti.

Sektörün denetlenmesi ve denetim konusunda ya-
şanan aksaklıkların gidirilmesi için Sosyal Güvenlik 
Kurumu ile ayrıca toplantı yapılmasına ve denetim 
konusu için çözüm üretilmesine karar verildi.

Sosyal Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti
2015 yılı boyunca 83 oyuncuya sendikamız tarafın-
dan Sosyal Güvenlik Danışmanlığı hizmeti sağlandı. 
Genel Sağlık Sigortası, Bağ-Kur (4B) borçları, Emek-
lilik ve EK-6 konularında sendikamıza başvuran üye-
lerimizin sosyal güvenlik durumları masaya yatırıldı 
ve her biri için kişiye özgü  sosyal güvenlik yol yari-
tası çıkarıldı. 
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Sendikamız kurulduğunda, öncelikli olarak çocuk 
oyuncuların çalışma koşullarının düzenlenmesi için 
hareke geçmiş, ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ve 
ÇSGB(Çalışma Bakanlığı) ile çalışmalara başlamış-
tı. Türk Hukuk sistemi uyarınca 15 yaşından küçük 
çocukların herhangi bir işte çalışması kesin olarak 
yasaktır. Ancak birçok ülkede kültürel ve sportif fa-
aliyetlerde çalışan çocuklar için istisna yapılmış ve 
sıkı kurallar çerçevesinde bu alanlarda çocukların 
çalışmasına izin verilmiştir. Ülkemizde ise bu sıkı 
kuralları getirebilecek bir kanun maddesi olmadı-
ğından, çocuk oyuncular yetişkin oyuncuların bile 
katlanamadığı çalışma koşullarına maruz kalmıştır. 
Hukuk Birimimiz bu kampanya kapsamında dün-
yadaki tüm gelişmiş ülkelerin sistemini inceleyerek 
ve uygulamadaki mevcut kuralları raporlayarak işe 
başladı. Kurulduğumuz günden bu yana yaptığımız 
çalışmalar bu yıl nihayet kazanım olarak bize geri 
döndü.

“Bu sette çocuk var” kampanyamız ilk mey-
vesini verdi

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO ve Çalışma ve Sos-

yal Güvenlik Bakanlığı ile yürüttüğümüz çalışmalar 
ve “Bu sette çocuk var” kampanyamız ilk meyvesini 
verdi.  

71. maddeye ilişkin kanun değişikliği yapıldı.

Çocuk oyuncularla ilgili İş Kanunu 71. Maddeye iliş-
kin kanun değişikliği  23 Nisan 2015 Perşembe tarih-
li , 29335 Sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.Uzun za-
mandır üzerinde çalıştığımız ve birçok kişinin emeği 
olan kampanyamızın sonuç vermesi bizi sevindiri-
yor.Birlikte çalışarak, birçok sorunun üstesinden ge-
lebileceğimiz bir kez daha kanıtlandı.
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Süreç burada bitmiyor!

İlgili kanun değişikliğinin yapılması sebebi ile sıra-
daki işimiz “Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerde Çalı-
şan Çocuklara İlişkin Çalışma Yönetmeliği” nin biran 
evvel çıkmasını sağlamak! Sendika Hukuk Birimimiz 
tarafından çocuklarla ilgili hüküm içeren tüm ulus-
lararası sözleşmeler incelenerek, çocuk oyuncula-
rın sahip olması gereken asgari standartları öneren 
taslak yönetmeliği 18 Mayıs 2012 tarihinde Çalışma 
Bakanlığı’na sunduk. Çocuk oyuncular için çalışma 
koşullarının detaylarını belirleyecek yönetmeliğin 
biran evvel yürürlüğe girmesi için ILO ile çalışmala-
rımıza devam ediyoruz. 

2015 Kasım ayında Ankara’da gerçekleştirdiğimiz 
ILO toplantısı da bu sürecin adımlarından biri oldu. 
Genel Başkanımız Meltem Cumbul, Hukuk Müşavi-
rimiz Av. S. Sera Kadıgil ve İletişim Danışmanımız 
Erkut Ertürk’ün katıldığı toplantıda ILO Türkiye Di-
rektörü ile Çocuk Oyuncular Proje Koordinatörünün 
katılım sağladığı bir görüşme gerçekleştirildi. İlgili 
görüşmede 1 Kasım seçimleri sonrası yeni oluşacak 
kabine nedeni ile konunun muhatabı durumundaki 
ÇSGB’de de bir takım yapısal değişiklikler olabilece-
ği, bu nedenle sürecin uzayabileceği ILO tarafından 
dile getirildi, ancak sürecin her kademesinin takipçi-
si olunacağının da sözü verildi.
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Oyuncular Sendikası olarak 2012 yılında başlattığı-
mız İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği  Kampanyasında  çok 
önemli kazanımlar elde ettik. Görsel-işitsel faaliyet-
lerin (dizi, sinema, reklam, belgesel vb.) işyerleri 
olan setlerde çalışma ve hazırlık sırasında çok sa-
yıda kazanın meydana geldiği hepimizin bildiği bir 
gerçektir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, işyerlerine dair 
hiçbir bağlayıcı yasal norm ve standartların olmadı-
ğı çalışma koşullarında oldukça önemli bir önceliği 
oluşturmaktadır. Bu durum, Türkiye’deki sinema ve 
dizi sektörünün işyeri olan setlerdeki çalışma koşul-
larına dair gerçekliği de gözler önüne seriyor.

Set, karmaşık ve değişken yapısıyla içinde işçi sağlığı 
ve iş güvenliği ile ilgili geniş çapta riskler  barındıran 
bir çalışma alanıdır. Bu açıdan set çalışma koşulları-
na yönelik tanımsızlık ve iş organizasyonu eksikliği 
işçi sağlığı ve güvenliği konusunda risklerden kaçı-
nılmasını, çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik 
olumsuz etkilerin önlenmesini zorlaştırmaktadır.

Setler Artık “Tehlikeli” Sınıfta

22 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen Tehlike Sını-
fı Komisyonu toplantısında setler “az tehlikeli” sınıf-

tan “tehlikeli” sınıfa alındı. Bu karar 19 Şubat 2015 
tarihli, 29272 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Türkiye’de 3 tip tehlike sınıfı vardır. Tehlike sınıfları;

Sektörümüzün çalışma organizasyonu Bakanlık ta-
rafından tam olarak bilinmediği için, sektörümüzün 
bir kısmı “tehlikeli” sınıfa alınırken bir kısımı “az 
tehlikeli” olarak bırakılmıştır. İş yerimiz olan setler 
ise maalesef “az tehlikeli” sınıfta yer almaktaydı.

Oysa ki  setler inşaat, elektrik,elektromekanik,me-
kanik işleri, kimyasal ve patlayıcılarla çalışmayı, 
motorlu taşıtların kullanımı gibi birçok riski içinde 
barındırmakta, dolayısıyla sette çalışan herkes bu 
risklere maruz kalmaktadır. Bu sebeple Oyuncular 
Sendikası olarak Sine-Sen ile birlikte 12.12.2014 ta-
rihinde, iş yerimiz olan setlerin “az tehlikeli” sınıftan 
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“tehlikeli” sınıfa alınması için Çalışma Bakanlığı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne başvuru-
muzu yaptık. Başvurumuz kabul edildi ve Bakanlık 
22-23 Ocak 2015 tarihlerinde düzenlenen Tehlike Sı-
nıfı Komisyonu toplantısına sendikamızı davet etti. 
Başvurumuzu desteklemek ve setlerin neden “tehli-
keli” yerler olduğunu Tehlike Sınıfı Komisyonu üye-
lerine en iyi şekilde anlatabilmek adına yoğun bir 
çalışma içerisine girdik. 

Öncelikle sektörümüzün yapısını ve genel işleyişini 
özetle anlatan 2 dakikalık animasyon film, ardından 
oyuncuların setlerde başlarına gelen kaza hikayele-
rini anlattıkları 8 dakikalık tanıklık filmi, son olarak 
ise setlerdeki riskleri detaylı bir şekilde anlatan ve 
görsellerle desteklenen powerpoint sunumu hazırla-
dık. Yaptığımız kapsamlı çalışmalar sonuç verdi ve 
setler “az tehlikli” sınıftan “tehlikeli” sınıfa alındı.

“Setlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Rehbe-
ri“ Hazırlandı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili işverenlere dü-
şen görevlerin yanısıra oyunculara ve kamera arkası 

çalışanlara da birtakım görevler düşmektedir. Her 
şeyden önce tüm set çalışanlarının varolan riskleri 
bilmesi ve bu risklere karşı donanımlı hale gelmesi 
gerekiyor. Bunu sağlamak için ise ilk olarak set ça-
lışanlarına yol gösterecek bir kılavuz hazırladık, bu 
kılavuzu sendikamızdan ücretsiz olarak temin ede-
bilirsiniz.

8.  Ulusal İşçi ve İş Güvenliği Kongresi

18 Nisan 2015 tarihinde Çukurova Üniversitesi Mit-
hat Özsan Anfisinde 3 gün süren Ulusal İşçi ve İş 
Güvenliği Kongresi’nde Genel Başkanımız Meltem 
Cumbul, Yönetim Kurulu Üyemiz Sercan Gidişoğlu 
ile birlikte “Oyuncuların Mesleki Sağlık-Güvenlik 
Riskleri ve Tehlike Sınıfı Yükseltme Süreci” konu-
sunda konferans verdi. Oturum Başkanlığını kongre 
düzenleme kurulu üyesi Ahmet Turan Dörtdemir’in 
yaptığı  konferansta, Genel Başkanımız; iş güvenliği 
ile ilgili çalışmalara 1 Mayıs 2012 tarihinde sette yi-
tirdiğimiz Selin Erdem’in acısıyla başladığımızı dile 
getirdi.Meltem Cumbul ve Sercan Gidişoğlu konfe-
ransta setlerde yaşanan çeşitli iş kazalarını anlatan 
video eşliğinde sunum yaptı.

Doç.Dr. Emre Gürcanlı, İSG Uzmanı Dr. Ali Rıza Tir-
yaki, Artı Danışmanlık Uzmanları, Sine Sen, İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Kamera Asistanları 
Derneği’nin katkılarıyla Türkiye’de ilk kez “Setlerde 
İşçi Sağlığı ve güvenliği Rehberi” ni hazırladığımız 
vurgulandı. 

Setlerin “Az tehlikeli” sınıftan “Tehlikeli sınıfa” alın-
ması için yaptığımız uğraştan başarıyla çıktığımızın 
altını çizen Meltem Cumbul, sendikanın haklı mü-
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cadelesinin sürecini paylaşırken, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerini sinema ve dizi 
setlerine gelmeye, yaşadıkları sıkıntıları yerinde gör-
meye davet etti.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Müdürlüğü ile set ziyaretleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı 
ve Güvenliği Müdürlüğü ile 2014 yılında yaptığmız 
toplantılarda  setlere yönelik “risk analizi çalışması” 
yapılması gerektiği konusunda hemfikir olunmuştu. 
Ancak  sektörümüzle ilgili İSG Müdürlüğü tarafından 
hiçbir araştırma yapılmaması, kaynak olarak göste-
rilebilecek dökümanlar üzerine hala çalışılmaması 
büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmıştı.  Bakanlık 
buna benzer sorunları bertaraf edebilmek için İSG 
Müdürlüğü bünyesinde çalışan uzman yardımcıla-
rına, sektörlere yönelik tez çalışmaları hazırlatır  ve  
bu tezler sektörlere dair kaynak gösterilebilecek me-
tinler olarak Bakanlığa sunulur.

Bu bilgiye ve de İSG Müdürlüğü ile yapılan görüşme-
lere istinaden sektörümüz için de böyle bir tez çalış-
ması yapılması gerektiği konuşuldu. İSG Müdürlüğü 
Uzman Yardımcısı Derya Doğanay  15.09.2015 tarih-
li Bakanlık yönlendirmesi ile sendikamıza başvu-
rarak set ziyaretleri konusunda kendisine yardımcı 
olmamızı talep etti. Elbette ki bu talebe olumlu ce-
vap verdik, aynı zamanda her türlü işbirliğine hazır 
olduğunu vurgulayan Yapımcılar Deneği’ni de bu 
durumdan haber ettik ve bu sürece onları da dahil 
etmeye çalıştık. Yapımcılar Derneği ilk aşamada res-
mi yazımıza olumlu cevap verse de daha sonra Derya 
Doğanay ile yapılan görüşmede, Yapımcılar Derne-
ği’nin set ziyaretleri esnasında sendikanın kesinlikle 
yer almaması gerektiğine dair yönetim kurulu kararı 
aldığı bilgisini edindik. Her türlü işbirliğine açık ol-
duğunu vurgulayan Yapımcılar Derneği’nin bu tez 
çalışmasını denetim olarak algılayıp, set ziyaretleri 

esnasında sendikanın yer almamasına yönelik aldığı 
kararı ise  şaşkınlıkla karşıladık.  

Yaşanan bu sürece istinaden, Sinema Televizyon 
Sendikası ile işbirliğine giderek   26-28 Ekim  2015 
tarihlerinde set ziyaretleri gerçekleştirdik.  Sendi-
kamıza İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda da-
nışmanlık veren Sayın Ali Rıza Tiryaki ve sendika 
çalışanlarımız da bu ziyaretler esnasında Derya Do-
ğanay’a eşlik etti. Set ziyaretlerimiz 2016 yılında da 
devam edecektir.

Odak grup çalışmaları başladı

Sinema Televizyon Sendikası ve Oyuncular Sendika-
sı işbirliği ile İsg Uzman Yardımcısı Derya Doğanay’ın 
tez çalışmasına  katkı sağlamak amacıyla odak grup 
çalışmalarına başladık. 2015 yılı boyunca setlerdeki 
her departmanla ayrı ayrı toplantılar düzenleyerek, 
departmanlara özgü riskleri ve yaşanan iş kazaları-
nı raporladık. Yine 28 Ekim 2015 tarihinde sendika 
ofisimizde Derya Doğanay’ı ve teknik ekibi bir araya 
getirerek, setlerdeki kazaların ve tehlikelerin birebir 
anlatıldığı bir toplantı organize ettik. Sırada oyuncu-
lar ile yapılacak olan  odak grup çalışmaları  var.
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Sektörümüze dair uluslararası arenada yaşanan ge-
lişmeleri takip etmek ve yurtdışı örgütleri ile ilişkile-
rimizi güçlendirebilmek adına Uluslararası İlişkiler 
Birimimiz yoğun olarak çalışmaktadır. Uluslararası 
Aktörler Federasyonu (FIA) üyeliğimiz  sebebiyle 
yurtdışındaki gelişmeleri yakından takip etmeye ve 
FIA toplantılarında aktif şekilde rol almaya devam 
ediyoruz.

FIA  2. Dünya Canlı Performans Konferansı

04-06 Haziran 2015 tarihleri arasında İrlanda’nın 
başkenti Dublin’de FIA (International Federation of 
Actors) tarafından düzenlenen 2. Dünya Canlı Perfor-
mans Konferansı gerçekleştirildi. Dünya genelinde 
45 farklı ülkenin sendikalarından delegelerin katılı-
mıyla gerçekleşen konferansta tüm Dünya’daki canlı 
performans sanatçılarının (tiyatrocular, dansçılar, 
opera şarkıcıları, sirk sanatçıları, sokak performans 
sanatçıları, v.b.) sorunları ele alındı. Bu konferans-
ta sendikamızı Genel Başkanımız Meltem Cumbul 
ve uluslararası ilişkilerden sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyemiz Sercan Gidişoğlu temsil etti.  

EuroFIA Toplantısı /  Slovenya 

Uluslararası platformdaki aktivitelerimizden bir di-
ğeri; sendikamızın üyesi olduğu Uluslararası Oyun-
cular Federasyonu FIA’nın Avrupa bölgesi grubu 
olan EuroFIA’nın 12-13 Kasım 2015 tarihlerinde Slo-
venya’nın Bled kentinde gerçekleşen olağan toplan-
tısıdır. Slovenya Oyuncular Sendikası GLOSA’nın ev 
sahipliğinde 12 Kasım’da yapılan EuroFIA grup top-
lantısı ve Slovenya Telif Örgütü Zavod AIPA’nın ev 
sahipliğinde 13 Kasım’da düzenlenen EuroFIA-Telif 
Örgütleri toplantısında sendikamızı yönetim kurulu 
üyemiz ve uluslararası ilişkiler sorumlumuz Sercan 
Gidişoğlu temsil etti. 
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Toplantıda özellikle, ‘atipik çalışanlar’ (atypical 
workers) projesi, EuroFIA Dans Pasaportu’nun ye-
nilenmesi, LGBT çalışma grubunun hazırladığı ve 
sendikamızın da katılımcılarından biri olduğu LGBT 
anketi ve Avrupa Birliği ve Trans-Atlantik ülkele-
ri arasında yapılan Ticaret anlaşmalarındaki sanat 
ve kültürü etkileyen konularla ilgili son gelişmeler 
konuşuldu. Panel sonrasında sendikamız adına söz 
alan Sercan Gidişoğlu Haziran başında Dublin’de 
yapılan EuroFIA toplantısı sonrası geçen zaman zar-
fında Türkiye’de yapılan seçimler ve aradaki süreçte 
yaşananları aktardı.

Uluslararası Referanslar Araştırması 
 
Uluslararası İlişkiler birimimiz farklı ülkelerdeki sa-
nat alanına dair kanun ve uygulamaları saptamak 
amacıyla “Uluslararası Referanslar Araştırması” ça-
lışmasını başlattı. Özellikle 4A Kampanyası bünye-
sinde yapılan çalışmalara olumlu yönde  katkı su-
nacağını  düşündüğümüz için, sinema-tv ve sahne 
sanatları sektörleri ile ilgili uluslararası mevzuatları 
araştırmaya başladık. Bazı ülkelerde bu sektörle il-
gili birtakım yönetmeliklerin hazırlandığını ve yö-
netmelikler aracılığı ile sektöre özel düzenlemelere 
gidildiği bilgisini edindik.

2015 Kasım ayı itibariyle, iletişim halinde olduğu-
muz yurtdışı oyuncu örgütlerinden; Mevcut İş Ka-
nunlarının öngördüğü çalıma biçimlerini, varsa 
sektöre özel yönetmelik ve düzenlemeleri, pratikte-

ki işleyişin nasıl olduğuna dair kurum görüşlerinin 
sendikamıza iletilmesini rica ettik. Gelen bilgiler ve 
görüşler doğrultusunda değerlendirme ve raporlama 
çalışmalarımız devam etmektedir.

FIA LGBT Anketi

FIA’nın LGBT Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 
anket sektörümüzde çalışan kişilerin, çalışma alan-
larındaki cinsel ayrımcılık ve LGBT eşitliği (eşitsiz-
liği) konularının doğru biçimde analiz edilebilmesi 
için hazırlandı. Tamamen anonim olarak hazırlanan 
anket tüm üyelerimiz ile paylaşıldı. Anket sonuçları 
sendikamız ile paylaşıldığında, LGBT eşitliği/eşitsiz-
liği üzerine yapılacak çalışmalarımızın doğruluğunu 
kıyaslama imkanı bulacağız.
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Örgütlenme Birimi sendikamızın iskeletini oluştu-
ran, sürdürülebilir ve düzenli bir sistem oluşturmak 
için çalıştığımız en önemli birimimizdir. Hep birlikte 
belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için 
teknik ve hukuki çalışmaların  tek başına yeterli ol-
madığını hepimiz biliyoruz. Elde ettiğimiz kazanım-
ları pratikte  uygulatabilmek tamamen örgütlenme 
gücümüz ile alakalıdır. Sağlam bir örgütlenmeye ise 
haklarımızı bilerek ve talep ederek ulaşabiliriz. Bu 
sebeple bu yıl çalışma gruplarımızın sayısını arttı-
rarak daha fazla meslektaşımıza ulaşmaya çalıştık, 
sendikamızın yürüttüğü kampanyaların temel daya-
naklarını  “Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku” ile ilgili 
düzenli eğitimler vererek üyelerimize anlattık.

Opera Çalışma Grubu kuruldu

“Zorlu Performans Sanatları Gösteri Merkezi” bün-
yesinde gerçekleştirilen “Royal Opera House- La Bo-
heme” prodüksiyonunda opera şarkıcılarına yapılan 
haksızlıklar üzerine Genç Sesler Platformu kuruldu 
ve bu platform13 Şubat 2015 tarihinde bir bildiri 
yayınlayarak opera şarkıcılarını yaşananlardan ha-
berdar etti. Ardından Genç Sesler Platform’u  sen-
dikamız ile irtibata geçti ve  yaşanan durumu hem 

hukuki hem de sosyal güvenlik açısından hep birlik-
te bir kez daha değerlendirdik. Bunun üzerine Genç 
Sesler Platformu’nun, sendika çatısı altında Opera 
Çalışma Grubu kurularak çalışmalarına devam et-
mesi kararı alındı. 2015 şubat/mart/nisan aylarında 
ara ara toplanmaya ve fikir alışverişinde bulunmaya, 
2015 mayıs ayına gelindiğinde ise  her pazartesi saat 
10:30’da düzenli olarak toplanmaya başlandı. Çalış-
ma grubuna öncelikle iş hukuku ve sosyal güvenlik 
mevzuatına dair eğitim verildi. Ardından opera şar-
kıcılarının sorunları tespit edilerek iş planı çıkarıldı.

Sorunlar:

•Opera şarkıcılarının 4A üzerinden sigortalan  
mayışı

•Provalarda ücret ödenmemesi 
•Sözleşmesiz çalıştırılma

•Meslek hastalıklarının tespit edilemeyişi

•Çalışma saatleri ve molaların mesleğin özelli-
ği  ne göre düzenlenmemesi
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•İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’ne dair gerekli ön-
lemlerin alınmayışı

Tespit edilen sorunların çözümü için ilk olarak ör-
gütlenme çalışmalarına ağırlık verildi; opera şarkı-
cısı veri tabanı oluşturuldu, mail aracılığı ile artık 
çalışmalara Oyuncular Sendikası bünyesinde devam 
edileceği duyuruldu, sektörün önde gelen isimleri ile 
görüşülmeye başlandı, sendikada bilgilendirme top-
lantıları düzenlendi ve saha çalışmalarına başlandı, 
düzenlenen toplantılardan sonra birebir görüşmele-
re ağırlık verildi.

Meslek hastalıkları araştırması yapıldı
18 Nisan 2015 tarihinde KBB (Kulak,Burun,Boğaz) 
foniatri uzmanı doktorlar ile opera şarkıcılarının 
meslek hastalıkları üzerine bir görüşme gerçek-
leştirildi. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilen Ses Terapisi Sempozyumu’nda İl-
ter Denizoğlu  ile bir görüşme gerçekleştirilerek bu 
alanda yapılmış bir çalışma olup olmadığını tespit 
etmeye çalıştık. Her iki tarafla yapılan görüşmeler 
sonucunda ses hastalıkları üzerine birtakım çalışma-
lar yapıldığı ancak Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili 
bir ilerleme kaydedilmediği tespit edildi. Bu konu-
yu  uzmanların yönlendirmesi ile ayrıca ele alarak, 
varolan çalışmalar değerlendirildikten sonra Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na yönelik kapsamlı bir çalışma 
yapılmasına karar verildi.

Opera şarkıcılarının büyük kazanımı!
Sahne sanatları projelerinde çalışan kişilere genel-
likle prova ücreti ödenmemektedir. Halbu ki prova-
lar da kanuna göre çalışma saatleri içerisinde değer-
lendirilmek zorundadır. Dolayısıyla provalarda da 
kişiler sigortalanmalı ve ücret almalıdırlar. Opera 
alanında bunu ilk gerkçekleştiren  Nazım Hikmet 
Korosu oldu. Yapılan sözleşmeye prova ücreti eklen-
di ve çalıştıkları gün üzerinden tüm opera şarkıcıları 
sigortalandı (4A sigortalılığı). Elde edilen başlıca ka-
zanımlar şöyle:

•Koristler 4A’lı çalıştırıldı
•Temsilen de olsan provalarda ücret ödendi
•Belirsiz programa rağmen 1 yıl boyunca bağlı-
yıcı özelliği olan sözleşme revize edildi ve “Pro-
je başı” sözleşme yapılması konusunda işveren 
ikna edildi
•Opera şarkıcısının iş tanımı sözleşmeye eklen-
di

Elde edilen bu kazanımların sürdürülebilir olması ve 
geliştirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Umarız elde ettiğimiz kazanımlar, bu alanda faaliyet 
gösteren tüm işverenlere örnek olur.

Opera alanında yapılan işler takip edilmeye 
başlandı

Özel sektörde çalışan opera şarkıcılarının işleri takip 
edilerek,  elde edilen kazanımların sürdürülebilir ol-
ması için çalışıldı. 10-11 Aralık 2015  tarihinde ger-
çekleştirilen Sezen Aksu konserinde yer alan opera 
şarkıcılarının sigortasız çalıştırılacağına dair çeşitli 
duyumların alınması üzerine, Genel Başkanımız 
Meltem Cumbul projenin işvereni konumunda olan 
Mustafa Oğuz (Most Production)  ile biraraya gele-
rek opera şarkıcılarının sigortalı (4A) çalıştırılması 
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gerektiğini anlattı ve Mustafa Oğuz’dan bu konu ile 
ilgili detaylı bilgi aldı. Yapılan görüşmeye istinaden 
sigorta talep eden işçilerin 4A üzerinden sigortalan-
dığı bilgisine ulaşıldı ancak bu görüşmeden önce 
projeye seçilen koro şarkıcılarının  sigortalılığı sor-
gulaması üzerine koro şefi Gökçen Koray tarafından 
iş kaybına uğratıldığı tespit edildi. Sonuç olarak her 
şeye rağmen  Sezen Aksu konserinde yer alan tüm 
opera şarkıcıları 4A üzerinden sigortalanarak çalış-
tırıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda  opera şarkıcı-
larının sorunları tartışıldı

23 Ekim 2015 tarihinde “Sanatçıların Sigortalılığı” 
başlığı altında düzenlenen toplantıda, Sosyal Güven-
lik Kurumu ilk kez özel sektörde çalışan opera şar-
kıcılarının sorunlarını dinledi. Bu toplantıda Sosyal 
Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş 
opera şarkıcısı dendiğinde akla gelenin sadece Dev-
let Opera ve Balesi olduğunu ve özel sektördeki işlere 
hakim olmadıklarını dile getirdi. Buna istaneden ya-
şanan sorunlar detaylandırılarak anlatıldı ve çözüm 
önerilerimiz sunuldu. 

Konservatuvarlar ile iletişime geçildi
Opera şarkıcılarının örgütlü hareketi sebebiyle ilk 
olarak konservatuvarlardaki opera bölümü hocala-
rı ile görüşmelere başladık. Okullarda öğrencileri iş 
hayatına hazırlayacak ve temel hakları konusunda 
eğitim verecek dersler olmadığından, sendika olarak 
öğrencilere yönelik eğitim çalışmalarımız olduğun-
dan bahsederek destek istedik. Yapılan görüşmeler 
sonucunda oldukça olumlu dönüşler aldık ve 2016 
Şubat ayı itibariyle öğrencilere yönelik eğitim çalış-
malarını başlatmaya karar verdik. 

Seslendirme Çalışma Grubu 
2. Genel Kurul sonrası 2014 Ekim-Kasım aylarında 
Yönetim Kurulu kararıyla seslendirme alanında yeni 

bir yapılanmaya gidilmesi  kararlaştırıldı. Bu konuda 
Yönetim Kurulu üyemiz Sercan Gidişoğlu görevlendi-
rildi. Seslendirme alanı delegeleri ile Aralık 2014’de 
yapılan toplantının sonrasında sendika bünyesinde 
seslendirme alanına dair tüm politikaları üretmek 
ve gerekli çalışmaları yürütmek amacıyla bir çalışma 
grubu kuruldu. 2015’in Ocak ayından beri sendika-
mızın seslendirme alanındaki tüm strateji ve eylem-
leri ,üyelerinin tamamı seslendirme oyuncularından 
oluşan bu grup tarafından ‘tabandan yönetim’ ilkesi 
çerçevesinde yürütülmektedir.

Seslendirme çalışma grubu ilk aşamada 10 aktif 
üyesiyle sektöre dair geniş bir envanter çalışması 
yürüttü. Sektördeki tüm stüdyolar ve aktif ve/veya 
düzensiz aralıklarla seslendirme yapan seslendirme 
oyuncuları saptandı. 

Seslendirme alanı için online anket çalışması
Hazırlanan online anket çalışması aracılığıyla sek-
törümüzdeki seslendirme işlerinin niteliği, sıklığı ve 
hangi stüdyolarda çalışıldığına dair detaylı veriler 
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saptandı. 300’den fazla seslendirme oyuncusuna 
ulaştırılan bu ankete yaklaşık yüzde otuzlara varan 
bir geri dönüş oranıyla 94 kişi cevap verdi ve bilimsel 
olarak anlam ifade edecek veriler ortaya çıkartıldı.

Seslendirme alanına özel kitapçık hazırlandı
Seslendirme çalışma grubu, seslendirme oyuncula-
rının doğru bilgilere ulaşabilmeleri, mesleki ve sos-
yal hakların bilgisine haiz olmaları ve örgütlenme 
bilincini arttırabilmek amacıyla seslendirme oyun-
cularına özel bir kitapçık çıkarttı. Tüm stüdyolara 
gönderilen bu kitapçık 300’den fazla seslendirme 
oyuncusuna ulaştırıldı. Hazırlanan kitapçıkta,  sıkça 
sorulan sorular hukuki dayanakları da anlatılarak 
cevaplandırıldı.

Seslendirme oyuncusu üye sayısı hedefi 
Örgütlenme çalışmalarını yoğun olarak sürdüren 
seslendirme çalışma grubu, Ocak 2015’te 102 üye 
olan  seslendirme oyuncu sayısını Ocak 2016’ya ge-
lindiğinde 177’ye çıkarttı ve halen bu sayı artmakta-
dır. Yapılan envanter çalışmaları sonucu sayısı 300’ü 
biraz aşan  sürekli çalışan seslendirme oyuncusu ol-
duğu tespit edildi. Seslendirme çalışma grubunun 
hedefi 2017 yılında yapılacak  genel kurula kadar bu 
300 seslendirme oyuncusundan en az 250’sinin sen-
dika üyesi olmasını sağlamaktır.

Seslendirme alanına özel SWOT çalışması ya-
pıldı
Ocak 2015’den bu yana çalışmalarını düzenli bir sis-
teme oturtan seslendirme çalışma grubu, tamamı 
raporlanmış 34 toplantı gerçekleştirdi. Ekim 2015 
döneminde iç dinamiklerinde bazı değişiklikler olan 
seslendirme çalışma grubunda birkaç üye kişisel 
takvimlerinden ötürü grubu bırakmak zorunda kaldı  
ancak yeni üyelerin katılımıyla grup 14 kişilik aktif 
üye sayısıyla büyüyerek çalışmalarını sürdürdü.

Bu dönemde seslendirme çalışma grubu sendikamız 
genelinde yapılan SWOT analizi ve stratejik planla-
ma çalışmalarının akabininde kendi özel SWOT ana-
lizi (Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler 
analizi) ve buna bağlı olarak kendi stratejik planla-
ma çalışmasını gerçekleştirerek 2017 Eylül ayına 
kadar olan eylem planını çıkarttı. Buna göre seslen-
dirme çalışma grubunun iki temel çalışma alanı şu 
şekildedir;

•Sendika bünyesinde ve seslendirme sektörün-
de örgütlülüğün güçlendirilmesi. Seslendirme 
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oyuncularının büyük çoğunluğunun – orta va-
dede tamamının – sendikalı olmasının sağlan-
ması. Yeni üye kazanma çalışmalarının yanın-
da varolan üyelerin bağlılıklarının ve örgütlü 
davranış bilinçlerinin güçlendirilmesi ve hak-
larının savunulması adına çalışmaların devam 
ettirilmesi

•Seslendirme sektöründeki diğer paydaşlar-
la, özellikle işveren konumunda olan taşeron 
stüdyolar ve yapımcı firmalarla, seslendirme 
oyuncularının varolan ancak uygulanmayan 
kanuni ve sosyal haklarının bilinciyle ‘yapıcı 
bir diyalog’ başlatılması

Baştan sona pek çok yanlışla dolu ve bu yüzden de 
giderek küçülmekte ve değersizleşmekte olan ses-
lendirme sektörünün doğru bir yapı üzerine kurul-
ması  ve hakların teslimi çerçevesinde yeniden ya-
pılanmasına destek olunması hedeflenmektedir. Bu 
bağlamda seslendirme çalışma grubu, seslendirme 
sektöründe gözle görünür kazanımlar elde etmek 
amacıyla çalışmalarını ve hazırlıklarını sürdürmek-
tedir.

Bu planlı çalışmaların yanı sıra seslendirme çalışma 
grubu, sektörde ortaya çıkan yeni uygulamaları ve 
eğilimleri yakından takip etmekte, üyelerinin ve tüm 
seslendirme oyuncularının haklarını korumak ve ge-
liştirmek için  çalışmalar yapmaktadır. Sonuç olarak  
sendikamıza ne kadar çok seslendirme oyuncusu 
üye olur ve çalışmalarımıza destek verirse başarıyı 
yakalama süremiz o kadar kısalacaktır.

Oyuncular Sendikası Üyeleri: Demografik 
Özellikler, Sektörel Sorunlar, İşçi Sağlığı- İş 
Güvenliği ve Beklentiler Araştırması
Sendikamız, bugüne dek yürüttüğü kampanyaların 
ve çalışmaların üyeler arasında nasıl algılandığını 
öğrenmek amacıyla, bağımsız bir akademik araştır-
ma yürütmektedir. Bu araştırma Mimar Sinan, Boğa-
ziçi ve Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü  hoca-

ları Prof. Dr. Esin Küntay, Prof.Dr Güliz Erginsoy , Yar. 
Doç. Altan Kar tarafından yürütülmektedir. Çapa Tıp 
Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü ve Türk Tabipler Bir-
liği de araştırmaya kendi alanlarında (Meslek hasta-
lıkları, iş güvenliği algısı vb.) katkı sağlamaktadırlar.
Araştırma kapsamında, üyelerimizin sendikamız 
hakkındaki değerlendirmelerini alarak, faaliyetleri-
mizi geliştirmeyi ve bir üye veri bankası oluşturmayı 
hedeflemekteyiz. Araştırmamızın bu ana amacı ya-
nında, üyelerimizin  mesleki sorunlarını, beklenti-
lerini,  uyarı ve önerilerini irdelemek arzusundayız. 
Genel olarak sendikamıza üye olan oyuncu, dansçı, 
opera şarkıcısı, seslendirme oyuncusu ve perfor-
mans sanatçılarının demografik özelliklerini, mes-
leki formasyonlarını saptamak, mesleklerinde yaşa-
dıkları sosyal, psikolojik, ekonomik, yasal ve başka 
sorunları saptamak üzere ele alınan çalışma,  özellik-
le iş güvenliği çözüm beklentilerini ve önerilerini de 
ortaya çıkaracaktır. Araştırma halen devam etmekte 
olup 2016 yılında tamamlanacaktır.

AKMdeyiz !
27 Mart Dünya Tiyatrolar gününde bir çok sektör bi-
leşeninin imzasının olduğu, AKM’nin kültür ve sa-
nat faaliyetlerine açılmasını talep eden bildiri Genel 
Başkanımız Meltem Cumbul tarafından okundu. Ar-
dından sosyal medya üzerinden bir kampanya başla-
tılarak AKM için tekrar hafıza yaratılmaya çalışıldı.

Oyuncular Sendikası “Dayanışma”Filmi
Sektörümüzdeki dayanışmayı güçlendirebilmek adı-
na, sendikamızda örgütlü tüm alanların yer aldığı ve 
dayanışma mesajı veren bir film hazırladık. Filmi-
miz yapım aşamasındayken de dayanışma ön plan-
daydı. Yapımcılığını Atlantik Film’in üstlendiği,post 
prodüksiyon’un  ABT, kurgunun Sivil Editörler , film 
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müziğinin ise Jingle House tarafından yapıldığı ve 
birçok sektör çalışanının emeği olan filmimizi web 
sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda bulabilir-
siniz.  Filmimizde aynı zamanda çocuk oyuncu üye-
miz Naz Sayıner de yer alıyor. Bir çocuk oyuncunun 
nasıl çalıştırılması gerektiğine dair örnek olabilmek 
adına program  çocuk oyuncuya göre hazırlandı. 
Naz Sayıner, çocuk oyuncu koçluğunu Şebnem Sön-
mez’in üstlendiği, sigortasının yapıldığı ve çalışma 
saatlerinin çocuk oyuncuya göre düzenlendiği bir 
set ortamında çalıştı. Böylece  kanunlar uygulandığı 
takdirde de bu işlerin gayet yürüyebileceğini hep bir-
likte görmüş olduk. 

Oyuncular Sendikası 4 Yaşında!
4. kuruluş yıldönümümüzü 29 Mart Pazar akşamı ga-
rajistanbul’da düzenlenen bir partiyle kutladık. Yak-
laşık 500 üyemizin katıldığı gecede doyasıya eğlen-
dik. Aynı zamanda üyelerimize, elde ettiğimiz somut 
kazanımlarımız ve devam çalışmalarımız hakkında 
bilgi verdik. Dayanışma filmimizi ilk kez bu özel ge-
cede üyelerimize izlettik. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
için hazırladığımız kılavuzları üyelerimize dağıttık.
Hep birlikte daha nice senelere…

Ankara Film Festivali

23 Nisan 2015 tarihinde 26.AUFF kapsamında Yöne-
tim Kurulu üyemiz Sercan Gidişoğlu  ses ve nefes kul-
lanımı atölyesi, Genel Başkanımız Meltem Cumbul 
ise Eric Morris metodu üzerine oyunculuk atölyesi 
düzenledi. Elde edilen gelir sendikamıza bağışlandı.

1 Mayıs’ta Alanlardaydık!

Ülkemizdeki işçiler için  büyük anlam taşıyan Tak-
sim Meydanı’nın, 1 Mayıs kutlamalarına kapatılması 
sebebi ile 2011-2012 yıllarında yaşadığımız büyük 
coşkuyu maalesef bu yıl yine yaşayamadık. Oyuncu-
lar Sendikası Yönetim Kurulu üyelerimiz Beşiktaş’a 
ulaşabilmesine rağmen birkaç üye haricinde toplan-
ma yerimize ulaşabilen  olmadı. Ankara Örgütlenme 
Birimimiz ise Ankara Tren Garı’nda buluşarak kitle-
sel Sıhhıye Meydanı yürüyüşüne katıldı.
Beşiktaş’taki buluşmanın ardından, 1 Mayıs 2012’ de 
sette iş kazası sonucu yitirdiğimiz Selin Erdem’i ha-
yatını kaybettiği yerde andık.

SOMA ziyaretimiz
Maden kazasında yitirdiğimiz işçi arkadaşlarımızı 
anmak üzere 16 Mayıs 2015 tarihinde üyelerimiz ile 
birlikte Soma’ya gittik. Önceden hazırladığımız ço-
cuk ve gençlik kitaplarını Madenci Evi’ne bağışladık.
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SWOT Toplantısı 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Th-
reats - Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, 
Tehditler)
SWOT Analizi,  kurumun  güçlü  ve zayıf yönlerini 
belirleyen, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve 
tehditleri  saptamak için kullanılan stratejik bir tek-
niktir. 3 Ekim - 6 Ekim 2015 tarihlerinde Prof. Dr. 
Haluk Gürgen’in moderatörlüğünde, sendikamızın 2 
yıllık iş planını belirleyecek olan bir arama toplantısı 
gerçekleştirdik. Özellikle çalışma gruplarımızda yer 
alan ve birtakım çalışmaların içinde aktif rol oyna-
mış 20 kişiden oluşan üyelerimiz, birinci ve ikinci  
yönetim kurulu üyelerimizden oluşan bir ekip ile bu 
toplantıyı gerçekleştirdik. Oldukça verimli geçen bu 
toplantının sonucunda 2 yıllık iş planımız ve önceliği 
hangi konulara vermemiz gerektiği belli oldu. Özel-
likle örgütlenme faaliyetlerimize yönelik stratejimizi 
geliştirmeye yarayan bu toplantının her dönem ya-
pılması gerektiği konusunda hemfikir olundu.

SWOT toplantısında, kampanyaların yönetimi ve 
kampayanları destekleyen çalışmalar yapılabilmesi 
için sendikadaki iş gücünün yetersiz olduğu tespit 
edildi. SWOT toplantısında  ön plana çıkan başlıca 
sorunlarımız şöyle;

•Maddi imkansızlık sebebi ile  profesyonel 
çalışanın az olması, profesyonel yöneticinin 
olmayışı

•Maddi imkansızlık sebebi ile , örgütlenme 
çalışmalarının yetersiz olması

•Maddi imkansızlık sebebi ile hukuki çalış-
malar ve davalar için bütçe ayrılamaması

•Sendikada yeterli personel olmadığından, 
Yönetim Kurulu’nun karar merciinden çok 
bir sendika çalışanı gibi ofiste mesai harca-
ması (Buna bağlı olarak Yönetim Kurulu’nun 
günlük işlerin içinde kaybolması)

•Yukarıdaki sebeplere bağlı olarak sendika 

ve üyeler arasındaki ilişkinin zayıflaması

•Ülkemizdeki siyasi gündem ve koşullar se-
bebi ile mesleki sorunlara odaklanmakta so-
run yaşanması

Sendikamızda yaşanan birçok sıkıntının yukarıdaki 
sorunlar etrafında toplandığını tespit ettik. Özellikle 
aidatların büyük bir kısmının ödenmemesi sebebiy-
le, çoğu çalışmanın ağır ilerlemesi, çalışmaları yü-
rütecek ve koordine edecek profesyonel çalışanların 
istihdam edilememesi büyük bir sorun olarak karşı-
mıza çıktı. Buna bağlı olarak  kaynak geliştirme ve 
beraberinde örgütlenme çalışmalarına ağırlık veril-
mesi konusunda hemfikir olundu.

Adana Şehir Tiyatrosu oyuncuları ile bir ara-
ya geldik
28 Aralık 2015 tarihinde Adana Şehir Tiyatrosu 
oyuncuları ile bir araya gelerek mevcut sorunları ko-
nuştuk  ve çözüm önerileri ürettik. Çoğu kurum tiyat-
rosunda uygulanan  taşeron sisteminin Adana’da da 
uygulandığını ve buna bağlı olarak birtakım sorunlar 
yaşandığını tespit ettik. 2015 Ocak ayında çıkan yeni 
şartname detaylıca incelendikten sonra 2016 yılında 
görüşmelere devam edilecektir.
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Hukuk Birimimiz temelde 4A Kampanyası olmak 
üzere tüm kampanyalarımızı destekleyici çalışmalar 
gerçekleştirmeye devem etmektedir. Ülkemizde açık 
kanun hükümleri dahi uygulanmadığından huku-
ki çalışmalar ciddi manada yoğunlaşmakta, günlük 
işleri takip etmeye zaman kalmadığından hukuki 
danışmanlıklar gibi gündelik konularda zaman za-
man aksaklıklar yaşanmaktadır. Aidatların büyük bir 
kısmının ödenmemesi sebebi ile 2015 yılı içerisinde 
stajyer avukat  istihdam etme planımızı maalesef bu 
yıl da gerçekleştiremedik.

Doktrin Çalışmaları 

Sinema- TV sektörü gerek yargı mensuplarının gerek 
doktrinin en az ilgilendiği alanlardan biridir.  Bu bil-
gi eksikliği, mevcut yargı mensuplarının konuya çok 
dar bir çerçeveden bakması sonucunu doğurmak-
tadır. Bu nedenle hukuk dünyasının sektörümüzle 
ilgili net şekilde bilgilendirilmesi ve aslında olması 
gereken sistemi anlatan doktrinlerin ağır basması 
gerekmektedir. 

Bu amaç doğrultusunda önce akademisyenler ile bir 
çalışma yürütülerek oyuncuların işçi oldukları ve 

4/A üzerinden sigortalanmaları gerektiğini hukuk 
metinlerine işletmek zaruri olmuştur.

Bu bağlamda Av. Sera Kadıgil’in temasları neticesin-
de ilk adım atıldı ve İstanbul Üniversitesi İş Hukuku 
Kürsü Başkanlığı ile sektörümüz sorunlarına özel 
bir konferans düzenlendi. 15 Aralık 2015 tarihinde 
düzenlenen Prof. Dr. Berin ERGİN’e saygı günü çer-
çevesinde İş Hukuku camiasının tanınmış hocaları 
ile sendikamız bir araya geldi. Sahne, Perde, Ekran 
ve Mikrofon Oyuncuları ile set emekçilerinin hukuki 
statüsünün masaya yatırıldığı konferansta Oyuncu-
ların tartışmasız şekilde işçi oldukları gerçeği genel 
kabul gördü.

Prof. Dr. Tankut Centel başkanlığında yürütülen ilk 
oturumda sendikamız Genel Başkanı  Meltem Cum-
bul, Yönetim Kurulu Üyemiz Özgür Çevik, oyuncu 
Feride Çetin, İÜHF Araştırma Görevlisi Özge Yıldız 
Hakkakul ve son olarak ÇSGB Baş Müfettişi Ali Kara-
ca birer tebliğ sundular.

Prof. Dr. Fevzi Şahlanan başkanlığındaki ikinci otu-
rumda ise sendikamız Genel Sekreteri  Tilbe Saran, 
İÜHF Araştırma Görevlisi Ayşe Köme Akpular ve 
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Oyuncular Sendikası Hukuk Müşaviri Av. S. Sera Ka-
dıgil sunumlarını gerçekleştirdiler.

Tüm katılımcıların oyuncuların işçi olduğu husu-
sunda mutabık kaldığı toplantı, hukuk dünyasının 
sektörle bu kadar yakından ilgilenmesine ilk kez 
vesile olduğu gibi, maddi kaygılar ile oyuncuların 
işçi olduğu gerçeğini yadsıyan işverenlere en yet-
kili ağızlardan bir cevap niteliği de taşımaktadır.

Bu konferans sayesinde kurulan ortaklığı pekiştir-
mek, başta İş Hukuku Kürsü başkanları olmak üze-
re Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, HSYK ve TBMM gibi 
kurumlarla temasa geçerek sıkıntıları net şekilde ak-
settirerek çözüm üretebilmek 2016 yılı hedeflerimiz 
arasındadır. 

Özgür Efe Özyeşilpınar Davası

Üyemiz Özgürefe Özyeşilpınar, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda 2006 yılında başla-
dığı oyunculuk görevini 2013 yılına kadar  sürdür-
müş, 10 ayrı oyunda OYUNCU, 8 ayrı oyunda ise 
yönetmen yardımcılığı görevini başarı ile ifa etmiş-
tir. Ancak 19-Aralık-2013’te Fareli Köyün Kavalcısı 
oyununda “kese’’ yerine ‘’ kutu ’’ dediği iddiası ile 
çalıştırılmakta olduğu usulsüz taşeron sisteminin iş-
verene sağladığı nimetlerden faydalanılarak haksız 
şekilde işine son verildi.

Olayın cereyan etmesinin ardından Tiyatro Müdü-
rü Salih Efiloğlu ve dönemin Genel Sanat Yönetme-

ni Hilmi Zafer Şahin tarafından üyemizin görevden 
alınmayacağı yönünde sendikamıza türlü sözler ve-
rilmiş ancak bu görüşmeler devam ederken üyemizin 
“istifa etmiş” gösterilerek kurumla ilişiğinin kesildiği 
şaşkınlıkla fark edilmiştir. Dönemin İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Yönetimi bununla da yetinmemiş, 
işine son vermiş olduğu üyemizi “göz önünde olma-
ması” şartıyla bir oyunda yardımcı yönetmen olarak 
görevlendirmiş, iş girişi yapılmak üzere yazışmalar 
yapıldığı dile getirilmiş ve ancak hiçbir şekilde geri 
alınmadığı gibi iki aya yakın bir süre sigortasız çalış-
tırılarak haksız şekilde emeğinden faydalanılmıştır.

Bunun üzerine açtığımız işe iade davası lehimize 
sonuçlandı, İstanbul 12. İş Mahkemesi üyemizin ba-
şından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı 
olduğunu, taşeron iş ilişkisinin geçersiz olduğunu ve 
derhal işe iade edilmesi gerektiğine hükmetti ve bu 
karar Yargıtay tarafından da onanarak kesinleşti. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları İda-
ri Yönetimi bugün dahi (kesinleşmiş mahkeme kara-
rına karşın) üyemizi işe geri almadığı gibi mahkeme-
nin hükmettiği tazminatları da ödememesi üzerine 
ikame edilen icra takipleri ile üye adına açılan ihbar/
kıdem tazminatları davaları ise devam etmektedir.

İBBŞT Toplu Tespit Davası 

İBBŞT bünyesinde yukarıda detayı ile verilen Özgü-
refe Özyeşilpınar gibi usulsüz şekilde taşeron ola-
rak çalıştırılan yüze yakın oyuncu mevcut olup bu 
oyuncuların büyük çoğunluğu sendikamız üyesidir. 
Girişimlerimiz neticesinde çalışma şartları ve ücret-
leri ciddi anlamda düzeltilen bu oyuncuların maruz 
bırakıldıkları usulsüz çalıştırılma şekli ise ne yazık 
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ki sürmektedir. Bu bağlamda konuyla ilgili dava aç-
mak isteyen 6 üyemiz için İstanbul 12. İş Mahkemesi 
nezdine taşeron iş ilişkisinin tespiti davası açıldı. İki 
üyemizin sonradan vazgeçmesi nedeni ile davaların-
dan bilgileri dahlinde feragat edilmiş olup diğer dört 
üyemizin davası sürmektedir.

Levent ÜZÜMCÜ

Üyemiz Levent ÜZÜMCÜ tamamen siyasal nedenler-
le kadrolu bulunduğu İBBŞT bünyesinden ihraç edil-
di. Üyemizin Kadrolu (4-C’li) çalışan olması nedeni 
ile doğrudan davanın tarafı olmamız mükün olmadı  
ancak Avukatımız Sera Kadıgil üyemizin özel avu-
katlığını ücretsiz şekilde üstlendi. İlgili dava devam 
etmektedir. 

Ayrıca ihraç ve devamı sürecinde sendikamız Levent 
Üzümcü ve İŞTİSAN ile sürekli bağlantılı   şekilde ça-
lıştı. Üyemiz lehine gerçekleştirilen tüm açıklama ve 
eylemlerde sendika olarak yerimizi aldık.

Hukuki Danışmanlık

Kurulduğumuz yıllara nazaran bu sene hukuki da-
nışmanlıkların sayısında azalma gözlemlenmekte 
olup mevcut durumda hukuki danışmanlık için sen-
dikaya başvuran üye sayısı ayda 4-5 civarında sey-
retmektedir. Genel olarak uzlaşma yolu ile çözüme 
kavuşturulan sıkıntılar davaya dönüşmeden çözüm-
lenmekte böylece gittikçe uzayan yargılama süreçleri 
içerisinde üyelerimize ve hukuk birimimize gereksiz 
bir iş yükü bindirmekten kaçınılmaktadır. 

Sendikamızın işverenler üzerindeki etkisi en somut 
olarak hukuki uzlaşma görüşmelerinde varlığını 
hissettirmektedir. Örneğin bir çocuk oyuncunun 
çalışma şartlarına dair şikayeti tarafımızdan ilgili 
yapımcıya iletildiğinde şikayetçi olunan şartların, 
talebimiz yönünde 2 gün içerisinde düzeltildiğini 
görmek umut vaadedici bir gelişme olarak karşımız-
da durmaktadır. 

Bakırköy Belediye Tiyatroları
BBT bünyesinde, açık yasal hükümlere karşın süre-
sinde gerçekleştirilmeyen Genel Sanat Yönetmeni  
seçimleri için başlatılan sürece üyelerimizin taleple-
ri doğrultusunda müdahil olduk.  Üyelerimizin ken-
di aralarında ortak iradeleri ile berlirledikleri adaya 
destek sağladık, şaibesiz bir seçim yapıldığından 
emin olabilmek adına Avukatımız Sera Kadıgil seçim 
boyunca kurumda hazır bulunarak sürecin sendika-
mız adına takipçisi oldu. Belediye Başkanı ile yapı-
lan görüşmeler esnasında Mustafa Altıoklar da ya-
nımızda yer alarak yanlis anlamalara sebep vermis 
durumlar icin dogru aktarımı yapmamızda yardımcı 
oldu ve Bakirkoy Belediye Tiyatrolari lehine gelişebi-
lecek adımlari atmamızı kolaylaştırdı.  Bunun dışın-
da, seçim öncesi teknik ekiple görüşmemiz de olum-
lu geçince süreç daha da olumlu ilerlerdi.

Bu süreçte usulsüz çalıştırılan 28 oyuncu arkadaşı-
mızın işten atılması nedeni ile de derhal ilgili kişiler-
le bağlantıya geçilerek uygulamaları gereken hukuki 
yol ve yöntemler hakkında   bilgilendirme geçtik. Bu 
süre zarfında açılan davalar hukuk birimimiz tara-
fından da yakından takip edilmeye başlandı. Açılan 
davaların bir çoğu oyuncu lehine sonuçlanmıştır. 
BBT bünyesinde çalışan oyuncuların  işten atılmış 
olması, 2015 yılının sektörümüz adına en menfii 
olaylarından birini teşkil etmektedir. 
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Birçok meslektaşımızın sosyal güvenceden yoksun 
olarak hayatına devam ettiği hepimizin bildiği bir 
gerçektir. Oyuncular Sendikası olarak sosyal hakla-
rımızı alabilmek için ilgili devlet kurumları ile yürüt-
tüğümüz çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. 
Ancak bazı meslektaşlarımızın maddi sorunların 
yanı sıra sağlık sorunlarıyla da mücadele etmesi se-
bebiyle kısa vadede çözüm olabilecek girişimlerde 
bulunmak elzem oldu.

Türk Kanser Derneği & Oyuncular Sendikası 
işbirliği

Türk Kanser Derneği ile yapmış olduğumuz işbirliği 
sonucunda, sosyal güvenceniz olsun veya olmasın, 
özelikle erken teşhis, tarama, tedavi ve takip, palyatif 
bakım, ikinci görüş, hasta hakları bilgilendirmeleri, 
kanser tedavisinde çok önemli bir yeri olan psikolo-
jik destek gibi hizmetlerden ücretsiz olarak yararla-
nabilirsiniz.

Sosyal güvenceniz olsa dahi kanser tedavisi esnasın-
da maliyeti oldukça yüksek olan bir takım ilaçların 
SGK tarafından karşılanmadığı bilinmektedir. Böyle 

durumlarda da Türk Kanser Derneği aracılığı ile ge-
rekli desteği alabilirsiniz.

Türk Kanser Derneği ile yapılan işbirliği sadece 
üyelerimiz için değil tüm sektör çalışanları için ge-
çerlidir. Bu konuda destek almak isterseniz ya da 
çevrenizde bu konuda desteğe ihtiyacı olduğunu 
düşündüğünüz kişiler varsa sendikamız ile irtibata 
geçmeniz yeterlidir.

Echomar& Oyuncular Sendikası işbirliği

Özellikle tedavi sürecinde  doktorlar tarafından sık 
sık istenen filmleri devlet hastanelerinde çektire-
bilmek oldukça zordur. Sosyal güvenceniz olsa dahi 
devlet hastanelerinde sıra beklememek adına özel 
kurumlara başvuru yapıldığını biliyoruz.  Böyle bir 
durumda Echomar’ı tercih etmek isteyen üyelerimiz  
aşağıdaki indirimlerden yararlanabilir.

MR (Manyetik Rezonans) : %60 indirim

BT (Spiral Tomografi)  : %60 indirim

Digital Mamografi  : %30 indirim
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Ultrasonografi   : %30 indirim

Renkli Doppler  : %30 indirim

Kemik Ölçümü   : %30 indirim

Ekokardiografi   : %30 indirim

Rutin EEG   : %30 indirim

Rutin EMG   : %30 indirim

Digital Röntgen  : %30 indirim

Laboratuvar   : %30 indirim

Genel Check-Up  : 400 TL
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Sendikamız mevcut kampanyalar dışında, uzaktan 
veya yakından bir şekilde oyuncuları ilgilendiren  çe-
şitli sorunlar ve  konularla ilgili de birtakım çalışma-
lar yürütmektedir. Daha kaliteli bir sektör yaratmak 
adına sosyal paydaşlarımız ile ilişkilerimizi geliştir-
dik ve fikir alışverişinde bulunduk. Sosyal paydaşla-
rımızı arttırmaya ve sektörümüzün  tüm bileşenleri 
ile  ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.

İF Film Festivali & Oyuncular Sendikası işbir-
liği
2015 yılında düzenlenen İf Film Festivali kapsa-
mında, setlerdeki can güvenliğine  dikkat çekmek 
amacıyla hazırladığımız 30 saniyelik işçi sağlığı ve 
güvenliği filmimiz, festival süresince tüm filmlerden 
önce  gösterildi. Yine İf kapsamında Genel Başkanı-
mız Meltem Cumbul tarafından “Eric Morris Atöye 
Çalışması” gerçekleştirildi ve tüm geliri sendikamıza 
bağışlandı

Sinemada Ruhsal Travma ve Psikiyatri
Psikeart Dergisi tarafından düzenlenen  Psikeart 
Günleri’nin dördüncüsü bu yıl 7 Mart 2015 tarihinde 
sendikamız ortaklığı ile gerçekleştirildi. Sanat ve psi-

kiyatrinin buluştuğu, bireyin fakındalığını arttırma-
yı hedefleyen, sanatın ve psikiyatrinin iç içe geçtiği 
noktalara dikkat çeken, insana dair sorunların çözü-
münde yaratıcı önlemlerin arandığı organizasyonun 
sunumu Yönetim Kurulu Üyemiz Ceyda Düvenci ta-
rafından gerçekleştirildi.  OYUNCU ve OYUNCULUK : 
STRES ve TRAVMA ( Travmatize eden rollarin oyun-
cu üzerindeki etkileri) başlıklı panelde ise Genel Baş-
kanımız Meltem Cumbul  ve üyemiz Gonca Vuslateri 
da konuşmacı olarak yer aldı.
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Sansüre yönelik her türlü uygulamanın kar-
şısındayız!

İstanbul Film Festivali programında yer alan  ‘Ba-
kur’ belgeseli , 12 Nisan 2015 tarihinde gösterimden 
sadece bir kaç saat önce kaldırıldı. 14 Nisan 2015 
tarihinde  sinemacılar tarafından kaleme alınan, 
sansüre yönelik her türlü uygulamanın karşısında 
durduğumuzu, her koşulda mesleki özgürlüğümüzü 
savunmaya hep birlikte ve kararlılıkla devam ede-
ceğimizi duyuran bildiri Genel Başkanımız Meltem 
Cumbul tarafından okundu.

Bahçeşehir Üniversitesi & Oyuncular Sendi-
kası işbirliği
Geçtiğimiz yıllarda da sendikamıza destekte bulu-
nan Bahçeşehir Üniversitesi ile işbirliğimiz bu yıl da 
devam etti. 2-3 Mayıs 2015 tarihinde BAU, Meltem 
Cumbul Stüdyo ve Oyuncular Sendikası işbirliği ile 
Eric Morris Türkiye’ye davet edildi  ve üyelerimizin 
de büyük ilgi gösterdiği  “Eric-Susana Morris Atölye-
si” gerçekleştirildi.

SPOD & Oyuncular Sendikası işbirliği 

SPOD: Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalış-
maları Derneği

Toplumun her alanında yaşanan ve özelde cinsel yö-

nelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, baskı, sosyal 
dışlanma ve ayrımcılık durumlarının maalesef sek-
törümüzde de yaşandığını üzülerek gözlemliyoruz. 
Sektörümüzde çalışan  LGBTİ bireylerin haklarını 
koruyabilmek ve sendikamızı bu konuda geliştirebil-
mek adına SPOD ile işbirliği içerisinde olmaya karar 
verdik. 

20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Trans Bireyleri Anma 
Günü açıklamamızı SPOD LGBTİ ve Oyuncular Sen-
dikası olarak bu yıl ortak yaptık. Meslektaşlarımızla, 
arkadaşlarımızla ve bu haklı mücadele içerisinde yer 
alan tüm LGBTİ örgütleri ile birlikte davranmaya ve 
bu konuda mücadele etmeye devam edeceğimizi ba-
sın bildirisiyle duyurduk.

İKSV & Oyuncular Sendikası işbirliği

Kültür sanat denildiğinde  ülkemizde akla ilk gelen 
kurumlardan biri olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile 
gerek sektör kalitesini arttırmak, gerekse sektör so-
runları için çözüm üretmek üzere düzenli olarak top-
lanma kararı aldık. Sendika dayanışma  filmimizin 
Istanbul Film Festivali süresince yayınlanması da bu 
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işbirliğimizi güçlendirdi. Var 
olan sorunların çözümü üzerine her iki kurumun da 
deneyimlerinin aktarıldığı toplantılarda çözüm stra-
tejilerimizi geliştirmeye çalıştık.

23 Kasım 2015 tarihinde yapılan toplantıda  Oyuncu-
lar Sendikası ve İKSV arasında fon araştırma ve ge-
liştirme üzerine çözüm ortaklığı kurulması ve ‘know-
how’ desteği alınması konuşuldu. Sendikanın, 
kamusal katkı fonlarından ziyade uluslararası fonla-
ra yönlenmesinin daha olumlu sonuçlar doğurabile-
ceğine değinildi. Destek alınabilecek ülke ve kültür 
merkezlerine dair bir hedef kitle çalışması yapılması 
ve bu merkezlere sunulabilecek proje alternatifleri 
geliştirilmesi önerildi. 2016 İstanbul Uluslararası Ti-
yatro Festivali kapsamında Oyuncular Sendikası-İK-
SV Tiyatro ortaklığıyla festivalde yapılabilecek etkin-
lik ve organizasyonlar üzerine  konuşuldu.

Özellikle Oyuncular Sendikası ve İKSV Tiyatro ekibi 
arasında düzenli ve tiyatro hayatımıza  faydalar sağla-
yacağına inandığımız  işbirliğinin temelleri 2015 yılı 
başlangıcı itibariyle somut olarak atıldı. Bu bağlamda 
2015 yılının ilk yarısında yapılan çalışmalarla tiyatro 
alanında ‘oyuncu sözleşmeleri’ konusu çalışıldı, ya-
bancı ülkelerdeki bazı sözleşme örnekleri incelendi 
ve bunun sonucunda IKSV, 20. Uluslararası İstanbul 
Tiyatro Festivali’nde destek verdiği yerli yapımlara 
‘oyuncu sözleşmesi’ yapma zorunluluğu getirdi. İler-
leyen dönemde bu ve benzeri uygulamalarla tiyatro 
oyuncularının ve özellikle sendikalı oyuncuların 
hakları ve sorumlulukları anlamında çok önemli ge-
lişmeler olacağına olan inancımız tamdır.
Bunun yanı sıra IKSV Tiyatro ekibi sendikalı oyuncu-
lara etkinliklerinde ayrıcalıklar tanımaya başladı. İlk 
olarak 23 Aralık 2015 tarihinde ünlü Kanadalı top-
luluk ‘les 7 doigts de la main’ tarafından sergilenen 
‘Mutfak ve İtiraflar’ gösterisini 10 sendika üyemiz IK-
SV’nin davetlisi olarak izledi. Yeni başlayan bu işbir-
liği özellikle 20. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festi-

vali sırasında güçlenerek kendini göstermeye devam 
edecek. 2016’daki festivali sendika üyesi oyuncular 
ilk kez farklı bir deneyim olarak, çok özel ayrıcalık-
larla yaşayacaklar.

BSB (Belgesel Sinemacılar Birliği) ile sansür 
toplantısı

Antalya Film Festivali kapsamında belgesel katego-
risinin tamamen dışarıda bırakılması,  gelen tepkiler 
üzerine ise  belgesel filmlerin uzun metraj filmlerle 
birlikte ulusal ve uluslararası yarışmalara katılabil-
mesi ve özel gösterimlerde yer alabilmesi gibi söz-
de iyileştirme olarak görünen kararların bir çeşit 
vize uygulaması anlamına geldiğine inandığımız ve 
sansürün devam ettiğini düşündüğümüz için  bu 
yıl festivale katılmama kararı aldık ve resmi yazı ile 
06.11.2015 tarihinde festival yönetimine bu durumu 
bildirdik. Gelen cevapta, festival yönetimi yapılan 
iyileştirmelere değinmiş ve soru işaretlerimizi gide-
rebilmek adına toplantı yapabileceğimizi belirtmiş-
tir. Gelen cevaba istinaden hem yapılan iyileştirme-
leri değerlendirmek hem de bir sonraki dönem aynı 
sorunların yaşanmaması için neler yapılabileceğini 
konuşmak üzere 30 Kasım 2015 tarihinde Belgesel 
Sinemacılar Birliği  (BSB) ile bir araya geldik.

BSB yönetimi , festival yönetiminin küçük de olsa 
olumlu bir adım attığını ancak yapılan iyileştirme-
lerin yeterli olmadığını ve sansürün devam ettiğini 
belirtti. Eser işletme belgesinin (kayıt tescil) büyük 
bir problem olduğu ve bu konu için ciddi çalışmalar 
yapılması gerektiği konuşuldu. 2016 yılında yapıla-
cak festivalde aynı durumla karşılaşmamak adına, 
Antalya Film Festivali Yönetimi ile bir araya gelerek 
çözümler üzerine konuşulmasının faydalı olacağı 
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görüşü ağırlık kazandı. 2016 yılı başında ikinci bir 
toplantı düzenleyerek, festival yönetimi ile yapılma-
sı planan görüşmenin genel stratejisini konuşmak 
üzere tekrar toplanılmasına karar verildi.

Siyah Bant / Sanatta İfade Özgürlüğü Eğitimi

19 Aralık 2015 tarihinde Siyah Bant tarafından or-
ganize edilen “Sanatta İfade Özgürlüğü Eğitimi” ne 
katıldık. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları 
Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Siyah 
Bant ile birlikte yürüttüğü ve İsveç Başkonsolosluğu 
tarafından desteklenen toplantıda, İfade özgürlüğü-
ne dair yasal haklarımız tek tek anlatıldı. 
Türkiye’deki sanatçıların ve sanat kurumlarının sa-
natta ifade özgürlüğü haklarının korunması ve geliş-
tirilmesine destek olmak amacıyla başlatılan bu pro-
je kapsamında, hakların ihlal edilmesini önleyecek 
ve ihlal durumunda başvurulabilecek yolları göste-
recek tavsiyelerin yer aldığı bir kılavuz hazırlanıp üc-
retsiz olarak ilgili tüm kişi ve kurumların erişimine 
sunulacaktır. 

BİROY & Oyuncular Sendikası

20 Nisan 2015 tarihinde BİROY HukuK Birimi açılan 
ve açılacak olan telif davalarına yönelik sendikamı-
za  bir bilgilendirmede bulundu. Sektörümüzün en 
temel sorunlarından biri olan telif konusuna dair ge-
nel stratejinin aktarıldığı toplantıda, yurtdışı örgüt-
leri ile imzalanan telif sözleşmeleri hakkında bilgi 
verildi. Telif konusuna dair BİROY ile ortak hareket 
etmeye ve yapılan tüm çalışmalara  destek olmaya 
devam edeceğiz.
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1 Kira/Stopaj   25.450,00

2 Personel Maaş/SGK/Yemek 97.897,15

3 İdari İşler ve Finans  37.382,01

4 Eğitim ve Araştırma  1.501,43

5 Hukuk    22.136,44

6 Uluslararası İlişkiler  1.793,95

7 Örgütlenme   5.746,78

8 Kurumsal İlişkiler  6.120,27

9 İletişim   5.458,96

1 Aidat Gelirleri  183.574,58

2 Bağışlar 16.485,20

3 Toplanamayan Aidatlar* 372.280,00

4 SGK İndirimi  3.532,68

* 2015 yılı ödenmeyen aidatı göstermektedir.

%64,6

%48,1

%12,5

%18,4

%10,9

%31,9

%0,6

%2,9

%0,7

%0,9
%2,8

%3%2,7

A Gelirler  203.592,42

B Giderler  203.486,99
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1 Sabit Giderler      123.347,15
1.a Kira/Stopaj      25.450,00
1.b Maaşlar+Vergi      70.370,64
1.c SGK 15.833,47
1.d Yemek  10.752,87
1.e Kıdem Tazminatı 940,17
2 İdari İşler ve Finans 37.382,01
2.a Kırtasiye-basılı evrak 1.911,22
2.b Telefon-haberleşme  5.801,06
2.c Küçük demirbaşlar 179,80
2.d Temizlik 5.599,24
2.e Beyanname,muhtasar,damga vergisi 952,17
2.f Banka masrafları 1.785,01
2.g Güvenlik 1.107,40
2.h Kargo ve nakliye 1.245,23
2.i Muhasebe 6.321,43
2.j Ulaşım 289,00
2.k Enerji,yakıt,su 470,40
2.l Tamir,Bakım,Onarım 1.575,01
2.m Apartman Aidat 3.418,00
2.n Danışmanlık  1.833,32
2.o Seyahat Gideri 4.445,79
2.p Amortisman ve Kur Farkı 447,93
3 Eğitim ve Araştırma 1.501,43
3.a Toplantı Gideri 1.501,43
4 Hukuk 22.136,44
4.a Avukat Hizmeti 22.136,44
5 Uluslararası İlişkiler 1.793,95
5.a FIA Aidatı 1.793,95
6 Örgütlenme 5.746,78
7 Kurumsal İlişkiler 6.120,27
8 İletişim Giderleri 5.458,96
8.a Tanıtım,ilan,reklam 4.930,91
8.b Logo ve Kimlik Çalışması 528,05

C Gelirler Açıklaması  203.486,99
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Faaliyet raporunda gördüğünüz tüm çalışmalar aşa-
ğıda ismi bulunan üyelerimiz ve alanında uzman-
laşmış birçok profesyonelin desteği ile gerçekleş-
tirilmiştir. Haklarımız için sendikada yoğun mesai 
harcayan arkadaşlarımıza ve oyuncu olmamalarına 
rağmen haklarımızı elde edebilmemiz için bize gönü-
lü olarak destek veren herkese çok teşekkür ederiz.

Adilcan Demirel
Ahmet Kunt
Ali Hekimoğlu
Alİ Rıza Tiryaki
Aliye Karahan
Altan Kar
Atilla Gündoğdu
Aylin Zoi
Aysun Topar
Barış Özgenç
Bengü Ergin
Beyti Engin
Çağlar Çabuk
Can Başak
Cem Nadiran (Funky C)
Ceren Arslan
Ceren Şahin
Derya Doğanay
Dilara Tor
Erdal Atik
Erdem Ergin Çalışkan
Erden Tunatekin
Erkut Ertürk
Esin Küntay
Esin Taşcı
Fatih Özacun
Fatih Özkul

Feride Çetin
Füruzan Aydın Şenol
Füsun Özgeç
Gizem Arlı
Güliz Erginsoy
Haluk Gürgen
Handan Uzal Dündar
İlham Erdoğan
Kerem Kurdoğlu
Leman Yılmaz
Levent Üzümcü
Metin Gürsoy
Murat Değirmenci
Murat Hüseyin Keskin
Mustafa Tunay
Nazlı Altuntaş
Nazlıcan Kocaçınar
Özgül Sağdıç
Ragıp Yavuz
Şebnem Sönmez
Seda Taşpınar
Sevda Kantarcı
Sevinç Erbulak
Sinan Divrik
Tuba Erdem
Yasemin Şişli
Zeynep Koltuk
Zeynep Sertbulut
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Meltem Cumbul

Tilbe Saran

Yiğit Özşener

Özgür Çevik

Çağlar Deniz

Ceyda Düvenci

Candaş Baş

Sercan Gidişoğlu

Iraz Yöntem

Laçin Ceylan

Nadir Sarıbacak

Emine Umar

Yavuz Topoyan

Sennur Nogaylar

Erdem Ergin Çalışkan

Yönetim Kurulu

Disiplin Kurulu

Denetleme Kurulu


