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4A Kampanyamız ile ilgili daha önce başlattığımız süreçler halen devam etmektedir. Geçmiş yıllarda ya-
yınladığımız raporlarda da görüleceği üzere, tüm haklılığımıza rağmen en az ilerlemenin kaydedildiği tek 
kampanya 4A Kampanyasıdır. Ancak buna rağmen sektörümüzde  4A’lı çalışan sayısında artış olmuştur. 
Özellikle tiyatro ve seslendirme alanlarında işverenlerle yaptığımız görüşmeler sonucunda oyuncular 4A 
üzerinden sigortalamaya başlamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü İle Toplantı

11 Mart 2015 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş ile bir toplantı gerçek-
leştirdik. Toplantıya sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Meltem Cumbul, Yönetim Kurulu üyemiz 
Özgür Çevik, Av. Sera Kadıgil ve Örgütlenme Birim Sorumlumuz Yeşim Girgin katıldı. 

Toplantıda Sosyal Güvenlik Kurumu ile sendikamızın yapmış olduğu toplantılar, görüşmeler ve verdi-
ğimiz dilekçeler değerlendirildi. Bugüne kadar verdiğimiz dilekçelerle ilgili işlem yapılmadığı, yirmiyi 
aşkın toplantı düzenlenmesine ve her toplantıda sendikamız haklı bulunmasına rağmen  SGK’nın hala 
somut bir hamle yapmadığı belirtilerek bunun sebepleri soruldu. SGK İl Müdürü Murat Göktaş Sinema TV 
sektörünün çok karmaşık bir yapıya sahip olduğunu belirterek gerekli düzenlemeler konusunda zorlan-
dıklarını 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 çö-
züm üretilemeyişinin kabul edilemez olduğu sendikamızca belirtildi. Bunun üzerine Sayın Murat Göktaş 
yapımcılara bir uyarı yazısı göndererek yasal yükümlülüklerini bir kez daha hatırlatacaklarını ve bu ya-
zıdan sonra hala yükümlülüğünü yerine getirmeyen 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 Müdürlüğü’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 üyeler katıldı.

Sayın Savaş Alıç toplantıda “Sanatçıların Sigortalılığı” ile ilgili hazırlamış oldukları sunumu paylaştı. 
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Sunumda yer alan “Bağımlılık unsurunun kanunlardaki tanımlamalara uygun olmaması nedeniyle ço-
ğunlukla çalışma yaşamında serbest meslek sahibi olarak yer almaktadırlar” ibaresine itiraz ettik. Sosyal 
Güvenlik konusunun “Sanatçıların Sigortalılığı” başlığı altında tartışılamayacağını, sunumda da görüldü-
ğü 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 tabii olduğu-
nu belirttik. Oyuncuların işçi olduğu ve bu durum kanunda açıkça belirtilmesine rağmen Sosyal Güvenlik 
Kurumunun pratikteki uygulamaları baz alarak bir sunum hazırlamasının doğru olmadığını, aksine mev-
zuatın dikkate alınması gerektiğini vurguladık. 4 yıldır tüm işleyişi SGK’ya aktarmamıza rağmen kurum 
yetkililerinin görev yerlerinin  ara ara değişmesi sebebiyle, verdiğimiz tüm bilgilendirmelerin, raporların 
ve dilekçelerin unutulduğunu, göz ardı edildiğini ve araştırılmadığını tespit ettiğimizi söyledik. 

Görüşlerimizi ilettikten sonra sektörümüzün yapısını ve çalışma ilişkisini bir kez daha anlattık. Sayın Sa-
vaş Alıç oyuncunun işçi olduğuna dair şuandan itibaren herhangi bir soru işaretinin kalmadığını belirtti.

Diğer mesleklere göre oyuncuların  istikrarsız ve belirsiz koşullar altında çalışmaları nedeniyle düzensiz 
gelir düzeyleri ve çalışma sürüleri sebebiyle emeklilik konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını  dile ge-
tirdik. Sosyal Güvenlik Kurumu çözüm olarak bu alanda çalışan kişilerin emeklilik gün sayısının 5000 
güne kadar düşürülebileceğini belirtti. Sendikamız, oyuncuların acilen 4A kapsamına alınması için Sos-
yal Güvenlik Kurumunun  çalışma başlatmasını, ardından gerekli düzenlemelerin yapılarak emeklilik 
için gereken  pirim gün sayısının düşürülmesi gerektiğini vurguladı. SGK İstanbul İl Müdürü Murat Gök-
taş denetim konusunda sıkıntı yaşandığını, totalde 2000 müfettiş olduğunu ve bunun sadece 300’ünün 
İstanbul’da görevlendirildiğini ve denetimlere yetişemediklerini söyledi. Fakat Sinema TV sektörü çalı-
şanlarının ve taksicilerin ülkemizin  kanayan yarası oldukları ve bu iki sektörü paket olarak ele almaya 
çalıştıklarını ifade etti.

Sektörün denetlenmesi ve denetim konusunda yaşanan aksaklıkların giderilmesi için Sosyal Güvenlik 
Kurumu ile ayrıca toplantı yapılmasına ve denetim konusu için çözüm üretilmesine karar verildi.

4A’lı Çalışan Oyuncu Sayısı Artmaya Başladı
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Elbette ki sigortalı çalışan sayısı bununla bitmiyor! Hangi işverenlerin oyuncuları 4A’lı çalıştırdığına 
dair bir araştırma yapma kararı aldık. İlerleyen raporlarda tespit edebildiğimiz tüm bilgileri üyelerimi-
zle paylaşacağız. Elbette ki sigortalı çalışan sayısı bununla bitmiyor! Hangi işverenlerin oyuncuları 4A’lı 
çalıştırdığına dair bir araştırma yapma kararı aldık. İlerleyen raporlarda tespit edebildiğimiz tüm bilgileri 
üyelerimizle paylaşacağız.

Peki 4A Kampanyası’nda neden hızlı yol alamıyoruz?

4A Kampanyası konusunda hızlı yol alamamamızın sebebi, Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kuru-
mu Başkanlığı’nın işverene karşı yaptırım uygulamamasıdır. Hali hazırda sektör çalışanlarının büyük 
bir kısmı yanlış sigorta üzerinden yani 4B’li olarak çalıştırılıyor.  4A Kampanyası sosyal diyalog ve idari 
süreçlerle ilerleyen bir kampanyadır. Çalışma Bakanlığı’na karşı her türlü iş takibini yapmamıza rağmen, 
denetim ayağındaki istikrarsızlık ve yetkililerin bu konunun üstüne gitmemesi süreci en çok sekteye uğ-
ratan gerekçelerden biridir. Ülkemizin içinde bulunduğu dönem de sadece bu durumu pekiştirmektedir. 
Ancak her şeye rağmen gerekli iş takibini yaparak konunun gözardı edilmesini engelliyoruz. 4A Kampan-
yası ile ilgili somut bir kazanım elde edene kadar da çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz.

Opera Şarkıcılarının 4A’lılığı için Zorlu Center PSM  Yönetmi ile toplantı yapıldı

Opera şarkıcılarının 4A’lılığı  için Zorlu Center PSM Müdürü Murat 
Abbas ile 22 Mart 2016 tarihinde bir toplantı gerçekleştirdik. Sahneyi 
kiralayan şirketlerin çoğu zaman opera şarkıcılarını sigortasız (4A) 
çalıştırdığını belirterek, Zorlu Center’ın bu kaçak iş ilişkisini takip 
etmesi gerektiğini vurguladık. Olumlu geçen görüşmenin sonucun-
da sayın Murat Abbas, tüm koristlerin 4A’lı çalışması gerektiğini, bu 
konuda oldukça hassas ve dikkatli olmaya çalıştıklarını belirterek, 
kaçak işçi çalıştırma durumlarını takip edeceklerini dile getirmiştir. 
Aynı zamanda  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda da mevzutta 
belirtilen tüm önlemlerin alındığını belirten Murat Abbas,  ihtiyaç 
duyulması halinde Sahnelerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmala-
rına da  katkı sağlayabileceklerini vurgulamıştır.

Sinema Televizyon Sendikası/ Dizi Çalışma İlkeleri Toplantısı

13 Temmuz 2016 tarihinde Sinema Televizyon Sendikası ile “Dizi Çalışma İlkeleri” üzerine görüşlerimizi 
ilettiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik. Sinema Televizyon Sendikası tarafından belirlenen ilkeleri pra-
tikte uygulatabilmek için neler yapılması gerektiğine dair fikir alışverişinde bulunduğumuz toplantının 
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sonucunda “Dizi Çalışma İlkeleri” ne destek verme kararı aldık. Dizi çalışma ilkeleri ile ilgili daha kap-
samlı bilgilendirme “Örgütlenme Faaliyetlerimiz” başlığı altında yer almaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu ile yapılan toplantı

27 Temmuz 2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu  yetkililerini sendika-
mızda ağırladık. Sektörümüzdeki sorunları tek tek anlatarak, Çalışma Bakanlığı’nın kapsamlı denetimler 
yapması talebimizi kendilerine ilettik.  Çalışma Bakanlığı’nın gerekli denetimleri yapmaması ve kanuna 
uygun hareket etmeyen işverenlere yaptırım uygulamaması sebebiyle bugüne kadar elde ettiğimiz bir-
çok kazanım pratikte uygulanmamaktır. Yaklaşık 6 yıldır yürüttüğümüz çalışmaları, elde ettiğimiz ka-
zanımları İş Teftiş Kurulu Yetkililerine aktararak asıl çözümün denetim ayağında olduğunu vurguladık. 
Toplantının akabinde sektör sorunlarını ve çözüm önerilerimizi yazdığımız bir raporu da İş Teftiş Kurulu 
yetkililerine gönderdik.
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EK 6 Sanatçı Sigortası Çözüm Yerine Sorun Yaratan Bir Sistem Haline Geldi!

2011 yılında, 6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle Kanuna eklenen ek 6 ıncı madde ile Sanatçı Sigor-
talılığı uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda bir iş yerinde 10 günden az çalışan sanatçılar EK 6’dan 
yararlanabilmektedir.

Ek 6 uygulaması aslında Sosyal Güvenlik ruhuna aykırı bir sistemdir çünkü işveren tarafından ödenmesi ge-
reken pirimleri işçi ödemektedir!

Bu uygulama her ne kadar kabul edilemez olsa da atipik çalışan olan bizler için henüz sağlıklı bir çözüm 
üretilemediğinden “En azından 4A üzerinden emekli olabilmek ve sağlık hizmetlerinden yararlanabil-
mek “ adına birçok üyemiz Ek 6’dan yararlanmıştır. Ancak yaptığımız araştırmalar sonucunda uygulama 
ayağında ciddi sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir.

Sorunlar;

1. Ek 6 pirimleri iptal ediliyor : Bu durum işverenlerin EK 6 uygulamasını tam olarak bilmemesinden 
kaynaklanmaktadır. Yaklaşık 6 yıldır çözülemeyen sorunlar, işverenin bir türlü uygulamaya hakim ola-
maması, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun çalışmalarının yetersiz kalması ve en önemlisi birçok işveren ta-
rafından suistimal edilen bu uygulama, çözüm olmak yerine sorun yaratan bir sistem haline gelmiştir.

2. İşsizlik maaşı alımında sorun yaşanıyor: Ek-6 Kapsamında işsizlik pirimi ödeyen kişiler işsizlik maa-
şı için İŞKUR’a başvurduğunda sorun yaşıyor. Çünkü İŞKUR işten çıkış bildirgesi talep ediyor. Ancak işve-
ren tarafından 4A girişi yapılmadığı için istenilen işten çıkış bildirgesini işveren haklı olarak veremiyor!

3. Sağlık hizmetinden yararlanmada sorun yaşanıyor: EK 6 pirimini eksiksiz şekilde ödeyen birçok kişi 
hastaneye gittiğinde sistemde EK 6’nın görünmemesi sebebiyle ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Her 
ne kadar SGK’ya başvurulduğunda bu sorun çözülse de, takibi ve denetimi zor olan bu uygulama işçiler 
için oldukça yorucu hale gelmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda çalışan memurların eksik veya yanlış 
bilgi vermesi sebebiyle de sorunların çözümü giderek zorlaşmıştır.
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Atipik Çalışanlar İçin Sosyal Güvenlik Sistemi Geliştirilmesini Hedefliyoruz!

7 Kasım 2016 tarihinde, EK 6 kapsamında yaşanan sorunlarla ilgili bir çalışma başlattık.  Aynı gün üye-
lerimize bilgilendirme maili atarak EK 6’da yaşanan sorunlar hakkında uyarıda bulunduk ve EK 6’dan 
yararlanan kişilerin sendikamız ile irtibata geçmesi gerektiğini bildirdik. Sendikamıza konu ile ilgili geri 
dönüş yapan üyelerimizin durumlarını tek tek raporladık. Tüm sorunları ele aldığımızda EK6’nın sorunlu 
bir sistem olmasının yanı sıra, işvereneler tarafından da suistimal edilen bir uygulama olduğunu gördük. 
EK6 ile ilgili çözüm önerilerimizi değerlendirmek ve varsa diğer çözüm önerilerini dinlemek üzere Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ından randevu alınmasına karar verildi. Bakanlık ile yapılacak olan gö-
rüşmede EK6 uygulamasının iptali dururumunda, atipik çalışanlar için daha sağlıklı yeni bir uygulama 
geliştirilmesi için talepte bulunacağız.

30 Mart 2017 tarihli toplantımız!

Çalışma Bakanlığı, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na, Türkiye’nin imzaladığı “Uluslararası 
Sözleşmeler” e aykırılık teşkil eden maddeler eklemiştir. Bu maddeler ile sendika üyeliklerinde 4A(SGK) 
şartı aranmaktadır. Bu durum Uluslararası Sözleşmeler’ e aykırıdır ve örgütlenme hakkımızı kısıtlamak-
tadır. Bu sebeple 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz İkinci Olağan Genel Kurulumuzda tüzüğümüzü değiş-
tirmiş ve 4A’lı olmayan meslektaşlarımızı da asıl üyemiz olarak kabul etmiştik. Tüzüğümüzü Uluslara-
rası Sözleşmelere göre düzenlemek yasal hakkımızdır ve hukuken geçerlidir. Ancak Çalışma Bakanlığı, 
Uluslararası Sözleşmelere aykırılık teşkil eden “ Sendika üyeliğinde 4A şartı aranması” maddesine karşı 
geldiğimiz gerekçesi ile tüzüğümüzü değiştirmemizi ve sadece E-Devlet’te görünen üyelerimiz ile Genel 
Kurulumuzu gerçekleştirmemizi talep etmektedir. Bizler Oyuncular Sendikası’nı tam da bu sebeple kur-
duk! Oyuncular İş Kanunu’na göre 4A’lı çalışanlardır. Ancak işverenler , oyunculara hala zorla serbest 
meslek makbuzu (4B-Bağkur) açtırmaktadır. E-Devlet’te 4A’lı görünen 30 üyemiz ile 2017 Eylül ayındaki 
Üçüncü Genel Kurulumuzu gerçekleştirebilmemiz MÜMKÜN DEĞİLDİR!

Türkiye’deki tüm işçi sınıfının örgütlenme hakkını engelleyen bu “Hukuk Garabeti” ni Oyuncular Sen-
dikası olarak  reddediyoruz. Tüm üyelerimizin bu sürece sahip çıkması, örgütlenme özgürlüğümüzü ka-
zanabilmemiz, haklarımızı alabilmemiz ve daha güçlü bir sendika olabilmemiz  çok önemlidir. Sendika-
mızın geleceği ve mücadelemiz için üyelerimizle birlikte  aldığımız kararı “Açıklık ve Şeffaflık” ilkemiz 
doğrultusunda paylaşıyoruz.
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Çalışma Bakanlığı bu dayatma ile ne yapmak istiyor?
 
Çalışma Bakanlığı en temel hakkımız olan “Örgütlenme Hakkımızı” elimizden almak istiyor. Sadece 4A’lı 
kişilerin sendikaya üye olabileceğini söyleyen Çalışma Bakanlığı örgütlenme hakkımızı kısmen engelle-
mektedir. Biz bir işçi sendikasıyız. İş Kanunu’nda “İşçi” tanımı açıkça yapılmıştır. Bir işverenin emir ve 
talimatı altında çalışan kişiler işçidir. Oyuncular bir işverenin emir ve talimatı altında çalışmaktadır ve 
oyunculara zorla Serbest Meslek Makbuzu açtırılması oyuncuların işçi olmadığı anlamına gelmemekte-
dir. Türkiye’de 3 tane Sosyal Güvenlik tipi vardır:

1. 4A’lı çalışanlar: Bir işverenin emir ve talimatı altında çalışan kişiler (Bağlı çalışanlar)
2. 4B’li çalışanlar : Kendi nam ve hesabına çalışanlar (Bağımsız çalışanlar. Yani esnaf ve tüccarlar gibi )
3. 4C’li çalışanlar : Devlet memurları ( Devlet Tiyatrosu kadrolu oyuncuları örnek verebiliriz)
 
Ancak Bakanlık “4A’lı kişiler işçi sendikalarına, 4B’li kişiler işveren sendikalarına, 4C’li kişiler ise memur 
sendikalarına üye olmalıdır” gibi bir argümanla hareket etmektedir.
 
Bakanlığın “ bir kişi 4A’lı değilse o kişi  işçi değildir “ söylemi ve bu söylemi kanunlaştırması Uluslararası 
Sözleşmelere aykırıdır.
 
Sendikalar bağımsız ve siyaset üstü kurumlardır, kimi üye yapacağımıza Çalışma Bakanlığı 
karar veremez!
 
Uluslararası Sözleşmeler’ le örgütlenme hakkımız garanti altına alınmıştır. Bu sözleşmelere göre Çalışma 
Bakanlığı kimleri üye yapabileceğimize karışamaz. Ancak ülkemizde,  sadece 4A’lı kişilerin işçi sendi-
kasına üye olabileceği ile ilgili bir dayatma vardır. Bu dayatma örgütlenme hakkımızı engellemektedir. 
Çalışma Bakanlığı oyuncular işçi olmasına rağmen, oyunculara zorla serbest meslek makbuzu açtırıldığı 
için “Sendikaya üye olamazsınız” diyor. Bu durum da hukuka uygun değildir. Bir oyuncu yanlış sigorta 
tipi üzerinden sigortalanabilir, ancak biz o oyuncunun işçi olduğunu biliyorsak 4B’li veya 4C’li de olsa 
oyuncunun sendika üyeliğini kabul edebiliriz. Ayrıca 4B’li üyelerimiz de sendika zorunlu organlarında 
görev alabilir. ÇÜNKÜ uluslararası Sözleşmelere göre böyle bir hakkımız VAR.

Çalışma Bakanlığı’nın Uluslararası Sözleşmelere aykırılık teşkil eden bu dayatmasını kabul 
etmiyoruz!
 
30 Mart 2017 tarihinde üyelerimiz ile bir araya gelerek hukuka aykırı bu dayatma karşısında neler ya-
pabileceğimizi konuştuk. Önümüzde seçebileceğimiz iki yol vardı. Birinci yol Çalışma Bakanlığı’nın da-
yatmasını kabul etmek ve sistemimizi ona göre kurmak, ikinci yol ise Bakanlığın dayatmasını kabul et-
memek ve sistemimizi olması gerektiği gibi Uluslararası Sözleşmelere göre kurmaktı. Üyelerimiz ikinci 
yolun seçilmesi gerektiği yönünde ortak bir irade göstermiştir. Birinci yolu ve ikinci yolu detaylı olarak 
ele alalım;
 
BİRİNCİ YOL
 
Tüzüğümüzü Bakanlığın İstediği Şekilde Değiştiririz

Resmiyette 4B’li üyelerimizi değil, sadece 4A’lı üyelerimizi asıl üye olarak kabul etmiş oluruz.
Birinci yolu seçtiğimizde, sendikamız işleyişine kaldığı yerden devam edecekti. Ancak Çalışma Bakanlı-
ğı’nın hukuka aykırı şekilde “ örgütlenme hakkımızı” engelleyen dayatmasını da kabul etmiş olacaktık.
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İKİNCİ YOL 
Tüzüğümüzü Değiştirmeyiz! 
Çalışma Bakanlığı’nın hukuka aykırı dayatmasını kabul etmemiş oluruz;
a) 4B’li üyelerimizi de asıl üyemiz olarak kabul ederiz
b) 4B’li üyelerimizi de asıl üye olarak kabul edeceğimizden, üye sayımız 1000’i aşmış olur. Mevcut tü-
züğümüze göre de üye sayımız 1000’i aştığında Genel Kurulumuzu geçen dönem olduğu gibi “Delege 
Seçimi” ile yaparız
c) Bu durumda, 4B’li  üyelerimiz de delege adayı olabilir, oy kullanabilir ve zorunlu organlara seçilebilir
 
TÜZÜĞÜMÜZÜ DEĞİŞTİRMEDİĞİMİZDE ÇALIŞMA BAKANLIĞI NE YAPABİLİR?
 
a) Çalışma Bakanlığı bize tekrar yazı gönderebilir
Çalışma Bakanlığı bize tekrar yazı göndererek, bir sonraki Genel Kurulumuzda tüzüğümüzü değiştirme-
mizi isteyebilir. Bu ihtimal oldukça düşük olsa da, böyle bir yazı aldığımızda 3 yıl daha zaman kazanmış 
oluruz ve bir sonraki dönem konuyu tekrar gündemimize alırız.
 
b) Çalışma Bakanlığı bize dava açabilir
Çalışma Bakanlığı, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanununa aykırı davrandığımız gerekçesi ile mah-
kemeye başvurarak ve sendikamıza dava açabilir.

Çalışma Bakanlığı sendikamız dava açtığında mahkeme hangi kararları verebilir?

1) Mahkeme, 60 gün içerisinde  Genel  Kurulumuzu tekrar toplayıp tüzüğümüzü değiştirmemizi ister. Biz 
bu karara itiraz edersek, yani mahkemenin kararına uymazsak sendika kapatılır.
2) Mahkeme, dava sonuçlanıncaya kadar sendikanın faaliyetlerini durdurur.
 
Her iki kararın sonucunda da bu davayı Oyuncular Sendikası olarak AİHM’e taşırız. Kısacası bu noktada 
sendikal mücadelemiz başlar.
 
Mahkeme  sendikanın  faaliyetlerini durdurur veya  sendikayı doğrudan kapatırsa yapma-
mız gerekenler;

a) Yeni bir sendika kurmalıyız. Mücadelemize devam etmek için bu gereklidir
b) Üyelerimizin, yeni kuracağımız sendikaya üye olmalarını sağlamalıyız
c) Yeni kurulan sendika çatısı altında faaliyetlerimize devam etmeliyiz
d) En önemlisi ise, tüm bu süreçleri koordine edecek, yönetecek GÜÇLÜ bir yönetim kurulu oluşturmalıyız.
 
Toplantıya katılan  üyelerimiz,  Çalışma Bakanlığı’nın bu dayatmasının asla kabul edilmemesi gerektiği-
ni, Sendikalar Kanunu’nun Uluslararası Sözleşmelere aykırı olduğunu, hukuka aykırı dayatmalar sebe-
biyle örgütlendiğimizi ve devlet eliyle dayatılan hukuka aykırı durumlar karşında da bir irade gösterme-
mizi ve bu sebeple ikinci yolun tercih edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
 
30 Mart 2017 tarihli toplantıdan sonra, 19 Nisan 2017 tarihinde Yönetim Kurulumuz toplanmış  ve üyele-
rimizin gösterdiği irade de göz önünde bulundurularak ikinci yolun seçilmesine karar verilmiştir.
 
Çalışma Bakanlığı sendikamıza dava açar ve biz bu davayı kazanırsak NELER DEĞİŞECEK?
 
1) Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili sendikanın belirlenmesinde SGK kayıtlarının esas alınması zorun-
luluğu ortadan kalkacak
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2) Yetkili sendikanın belirlenmesinde irade beyanı referandum gibi, üyenin açıklanmasına dayalı yetki 
belirleme süreçleri gündeme gelecek
3) Toplu İş Sözleşmesi imzalanması için, sadece iş kolunda çalışanların %1’ini üye yapan sendikalar de-
ğil, iş yeri ve meslek düzeyinde örgütlenen sendikalar da bu davayı örnek göstererek, toplu iş sözleşmesi 
yapmak için yasaları zorlayabilecek.
4)  En önemlisi de, yürürlükte olan sistemde ancak hükümet ya da işverenden icazet almış sendikalar 
örgütlenebiliyor. Dava kazanıldığında işverenden ve de hükümetten bağımsız sendikalar da örgütlenebi-
lecek. Bu sendikalar kendi aralarında federasyon gibi üst örgütler veya bölgesel birlikler kurabilecek. İş 
kolu düzeyinde Toplu İş Sözleşmesi ve iş kolu düzeyinde grev hakkı gündeme gelebilecek. Şuan var olan 
endüstri ilişkileri, sistemin baştan aşağı değişip yeniden belirlenmesi anlamına gelecektir.

Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi

11-12 Mayıs 2017 tarihlerinde, Uluslararası Çalışma Örgütü ve ÇSGB tarafından AB desteği ile düzenlenen 
“Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi” kapsamında “Sosyal Diyalog, Sürdürülebilir 
Kalkınma ve Çalışma Yaşamının Geleceği Konferansı” nda sendikamızı Yönetim Kurulu Üyemiz Sercan 
Gidişoğlu ve Genel Koordinatörümüz Yeşim Girgin temsil etti. İlk gün olan 11 Mayıs tarihinde Uluslarara-
sı Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Türkiye’nin imzaladığı Uluslararası Sözleşmelerle ilgili kapsamlı bir 
eğitim gerçekleştirildi. Eğitim esnasında ILO bünyesinde çalışan uzmanlarla, seslendirme alanında yü-
rüttüğümüz “Sosyal Diyalog” süreci hakkında fikir alışverişinde bulunduk. ILO temsilcileri seslendirme 
alanında yaşanan gelişmeleri çok olumlu bulduklarını, ihtiyaç halinde her türlü desteği vermeye hazır 
olduklarını tarafımıza ilettiler. 
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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 başlamıştı. 
Türk Hukuk sistemi uyarınca 15 yaşından küçük çocukların herhangi bir işte çalışması kesin olarak ya-
saktır. Ancak birçok ülkede kültürel ve sportif faaliyetlerde çalışan çocuklar için istisna yapılmış ve sıkı 
kurallar çerçevesinde bu alanlarda çocukların çalışmasına izin verilmiştir. Ülkemizde ise bu sıkı kuralları 
getirebilecek bir kanun maddesi olmadığından, çocuk oyuncular yetişkin oyuncuların bile katlanamadığı 
çalışma koşullarına maruz kalmıştır. Hukuk Birimimiz bu kampanya kapsamında dünyadaki tüm geliş-
miş ülkelerin sistemini inceleyerek ve uygulamadaki mevcut kuralları raporlayarak işe başladı. Kuruldu-
ğumuz günden bu yana yaptığımız çalışmalar bu yıl nihayet kazanım olarak bize geri döndü. 

“Bu sette çocuk var” kampanyamız ilk meyvesini verdi

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürüttüğümüz çalışmalar ve 
“Bu sette çocuk var” kampanyamız ilk meyvesini verdi,  çocuk oyuncularla ilgili İş Kanunu 71. Maddeye 
ilişkin kanun değişikliği  23 Nisan 2015 Perşembe tarihli  29335 Sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Uzun 
zamandır üzerinde çalıştığımız ve birçok kişinin emeği olan kampanyamızın sonuç vermesi bizi sevindi-
riyor. Birlikte çalışarak, birçok sorunun üstesinden gelebileceğimiz bir kez daha kanıtlandı.

Süreç burada bitmiyor!

İlgili kanun değişikliğinin yapılması sebebi ile sıradaki işimiz “Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerde Çalışan 
Çocuklara İlişkin Çalışma Yönetmeliği” nin biran evvel çıkmasını sağlamak! Sendika Hukuk Birimimiz ta-
rafından çocuklarla ilgili hüküm içeren tüm uluslararası sözleşmeler incelenerek, çocuk oyuncuların 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 yü-
rürlüğe girmesi için ILO ile çalışmalarımıza devam ettik. 

2015 Kasım ayında Ankara’da gerçekleştirdiğimiz ILO toplantısı da bu sürecin adımlarından biri oldu. Ge-
nel Başkanımız Meltem Cumbul, Hukuk Müşavirimiz Av. S. Sera Kadıgil ve İletişim Danışmanımız Erkut Er-
türk’ün katıldığı toplantıda ILO Türkiye Direktörü ile Çocuk Oyuncular Proje Koordinatörünün katılım sağ-
ladığı bir görüşme gerçekleştirildi. İlgili görüşmede 1 Kasım seçimleri sonrası yeni oluşacak kabine nedeni 
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ile konunun muhatabı durumundaki ÇSGB’de de bir takım yapısal değişiklikler olabileceği, bu nedenle 
sürecin uzayabileceği ILO tarafından dile getirildi, ancak sürecin her kademesinin takipçisi olunacağının 
da sözü verildi.

Yönetmelik Taslağı İle İlgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen ilk  
Toplantı

29 Haziran 2016 tarihinde tüm tarafların bir araya gelerek yönetmelik taslağının değerlendirildiği bir 
toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya davet edilen kurumlar şöyledir: İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Mü-
dürlüğü/Hukuk Müşavirliği, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/ 
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı /Sosyal Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar 
Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı/ Sinema Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı/ Ortaöğretim 
Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı/Hukuk Müşavirliği /Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü/Türkiye Halk 
Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfe-
derasyonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), HaK İşçi Sendikaları Konfederas-
yonu (HAK-İŞ), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO), Oyuncular Sendikası, Reklam Yapımcıları Derneği, Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek 
Birliği (TESİYAP)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendikamızın hazırlamış olduğu yönetmelik taslağı üzerinden bir 
çalışma gerçekleştirerek taslağı değiştirmiş ve toplantıya davet edilen kurumların görüşüne sunmuştur. 
Geçmiş yıllarda çocuk oyuncularla ilgili yürütülen bu kampanya çerçevesinde pedagoglar, psikologlar, 
çocuk oyuncu koçları, çocuk oyuncu aileleri, geçmişte çocuk oyuncu olarak çalışmış kişiler ve çocuk 
oyuncular ile görüşerek hiçbir surette çalıştırılmaması gereken yaş aralığını tespit etmeye çalışmıştık. 
Yaptığımız araştırmalar, uzmanların görüşleri ve Türkiye’deki denetim sisteminin yetersizliği dikkate 
alındığına; 0-3 yaş arası  çocukların hiçbir şekilde çalıştırılmaması gerektiği kanaatine vararak yönet-
melik taslağına “0-3 yaş arası çocuklar hiçbir surette çalıştırılamaz” maddesini eklemiştik. Tamamen 
uzmanların görüşleri doğrultusunda talep edilen bu yaş aralığı, çocuk gelişimi açısından en önemli yaş 
aralığıdır. Ancak Çalışma Bakanlığı tarafından gönderilen ikinci taslak yönetmelikte  0-3 yaş aralığının, 
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0-3 aya düşürüldüğünü gördük. Yönetmelik taslağında eksik ve hatalı gördüğümüz maddeleri ve bu mad-
delerin nasıl olması gerektiğine dair görüşlerimiz şöyledir; 

1. Çalışma yaşı 3 yaştan başlasın: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da toplantıda bu görüşümüze  
destek çıkmıştır. DİSK adına toplantıya katılan Sine-Sen de bu konuda sendikamıza destek vermiştir. İlk 
etapta diğer katılımcılarda da 3 yaşa yönelik  bir eğilim oluşsa da, işveren temsilcilerinin itirazları sebe-
biyle bu konuda uzlaşmaya varılamamıştır. Oyuncular Sendikası olarak çalışma yaşının 3 yaştan başla-
ması gerektiğini savunuyoruz. Çünkü Bakanlığın görüşe sunduğu taslakta, yönetmeliğe uymayan işvere-
ne neredeyse hiçbir yaptırım yok. Yurtdışında  3 aylık bebekler hatta 15 günlük bebekler çalıştırılabiliyor. 
Ancak bu ülkelerde ciddi bir denetim ve yaptırım söz konusu. Diğer kampanya süreçlerimizde, Çalışma 
Bakanlığı’nın yaptığı  denetimlerin yetersiz olduğunu açıkça gözlemledik. Gelen son taslakta yaptırım 
kısımlarının içinin boşaltılmış olması da bizi ayrıca hayal kırıklığına uğrattı. Mevcut taslağa göre yönet-
meliğe uymayan işverene, 1600 TL civarında bir idari para cezası ve sadece çocuk için alınan çalışma 
iznin iptal edildiğini görüyoruz. Bu yaptırımlar caydırıcı değildir. Örneğin Fransa’da mevzuata uymayan 
işverene 75.000 Euro para cezası ve 5 yıllık hapis cezası uygulanmaktadır. Yurtdışındaki yaptırımlar 
bu düzeydeyken, denetimin yetersiz kaldığı, yönetmeliğe uymayan işverene neredeyse hiçbir yaptırımın 
uygulanmadığı bu yönetmelik karşısında, çalıştırılamayacak çocuk yaşını olabildiğinde yüksek tutmaya 
çalışıyoruz. Bakanlık bir denetim sistemi kurar ve yönetmelikteki yaptırım kısımlarını güçlendirirse, ça-
lışma yaşının 1 yaştan başlamasını kabul edebiliriz.

2. İşveren tanımı yapılsın, sorumlulu-
ğun yapım firmalarında olduğu netleş-
tirilsin : Özellikle setlerde yaşadığımız ve 
bugüne kadar yakından tanıklık ettiğimiz 
çok önemli bir sorun söz konusudur. Oyun-
cuların ve çocuk oyuncuların sorumluluk-
larını işveren üstlenmemektedir. Özelikle 
çalışanların 4A üzerinden sigortalanması 
işlemlerini  birçok yapımcı, kast ajansı 
veya menajerlere yaptırmaktadır. Dolayı-
sıyla oyuncuların asıl işvereni yapımcı şir-
ketler olmasına rağmen, sistemde oyuncu-
ların işvereni kast ajansı veya menajerler 
olarak görünmektedir. Yönetmelikte geçen 
“işveren” ibaresinin açıkça tanımının ya-
pılmasını istememizin sebebi budur. Bu 
durum açıklığa kavuşturulmadığı müddet-
çe yapımcıların, kast ajansları ve menajer-
leri devreye sokarak yine sorumluluklarını 
yerine getirmeyeceği düşüncesindeyiz. Bu 
talebimiz Çalışma Bakanlığı temsilcisi ta-
rafından direkt reddedildi. Gerekçesi ise 
İş Kanunu’nda  işveren tanımı yapıldığı, 
yönetmelikte ayrıca böyle bir tanım yapı-
lamayacağıdır. Sektörümüzde İş Kanunu-
nun her açıdan suistimal edildiği ve sek-
törün büyük bir kısmının Kanuna aykırı 
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şekilde çalıştırıldığı açıkça ortadayken, Bakanlık yetkililerinin sektör pratiğini göz ardı ederek aslında 
kolaylıkla çözüm olabilecek bu talebimizi neden reddettiğini anlamak mümkün olmadı.  

3. Çocuğun 4/A üzerinden sigortalanacağı netleştirilsin: Yönetmelikte net olarak ifade edilmeyen sos-
yal güvenlik kısmının netleştirilmesi talebimiz kabul edildi. Sonuç olarak, yönetmelik taslağında belirti-
len özlük dosyasında SGK giriş bildirgesinin yer alması gerektiği  maddesi eklendi.

4. Bakanlık her bir faaliyet için en fazla bir yıllık izin vermeli: Önümüze gelen taslak yönetmelikte  
“Bakanlık, uygunluk raporundaki görüşleri de dikkate alarak 1-5 yaş arası çocuklar için en fazla bir yıllık, 
6-14 yaş arası çocuklar için ise en fazla iki yıllık izin verir.” maddesi vardı. Bu maddenin “Bakanlık, her 
bir faaliyet için en fazla bir yıllık izin verir” şeklinde düzenlenmesini talep ettik. Talebimiz kabul edildi.

5. Yönetmelikteki yaptırım kısımları güçlendirilsin: Son taslakta yönetmeliğe uymayan işverene ne-
redeyse hiçbir yaptırım yok. Çalışma yaşını yüksek tutmak istememizin temel sebebi bu maddedir! Tas-
lak yönetmelikte, yönetmeliğe uymayan işverene  1600 TL civarında bir idari para cezası ve  çocuk için 
alınan çalışma izninin iptal edilmesi şeklinde iki yaptırım söz konusu. Bu yaptırımların caydırıcı olmaya-
cağı çok açıktır. Şuan sektör paydaşlarımızdan ve hukukçulardan,  yönetmelikteki yaptırım kısımlarının 
güçlendirilmesine yönelik görüşler topluyoruz. Çalışmamız tamamlandığında, taleplerimiz ve değiştir-
mek istediğimiz maddelerle ilgili daha net açıklamalar yapabileceğiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  tarafından ilgili kurumların görüşüne sunulan son Taslak Yönet-
melikle ilgili yapılması planlanan ikinci toplantı, Sayın Süleyman Soylu’ nun İçişleri Bakanı  olarak gö-
revlendirilmesi sebebiyle iptal edildi. Toplantı sürecinin hızlandırılması için Bakanlıkla olan görüşme-
lerimiz devam etmektedir. Ancak ilk toplantıda ve sonrasında Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ile 
yapılan görüşmelerde, Çalışma Bakanlığı’nın reklam verenlerin kaygılarını gidermek üzere davrandığını 
üzülerek gözlemledik. Yapılan ilk toplantıdan sonra reklam verenlerin Bakanlığı ziyaret ettiğini söyleyen 
Nurcan Önder, reklam verenlerin ; “ Eğer yönetmelik 0-3 yaş olarak geçerse biz reklamlarımızı yurtdışın-
da çekeriz” tehtidine karşılık çalışma yaşını 3 aya düşürdüklerini belirtmiştir.

Genel Başkanımız Meltem Cumbul “Bu Sette Çocuk Var!” dedi

Genel Başkanımız Meltem Cumbul,  “Kırlangıç Fırtınası” adlı dizide 4 aylık bir bebek çalıştırıldığı için 
diziden ayrılmaya karar verdi.  Meltem Cumbul, Limon Yapım’dan kendisine teklif geldiğinde, ilk olarak 
sette çocuk olmaması şartını öne sürmüştür. Bir sendika başkanı olarak, aynı zamanda da çocuk oyuncu-
lar kampanyasını yürütenlerden  biri olarak, yönetmeliğin hala çıkmadığı bir dönemde çocukla çalışmayı 
etik olarak uygun bulmamıştır. Yapım, sette çocuk olmayacağı yönünde Meltem Cumbul’a söz vermiş ve 
bebek sahnelerinin (iki sahne) maket ile çekileceğini bildirmişlerdir. Meltem Cumbul bu koşulu sözleş-
mesine de koymuş ancak sözleşmeler imzalanmadan çekime başlanmıştır. Setteki başka bir oyuncunun 
kucağına gerçek bebek verildiğini öğrenen Başkanımız  ise işten ayrılma kararı almıştır. Konu ile ilgili 
kamuoyuna yaptığımız açıklama şu şekildedir; 

“İş Kanunu’nun 71. maddesine çocuk oyuncularla ilgili gerekli ekleme yapılmış ancak tüm girişimlerimi-
ze karşın çıkartılması gereken yönetmelik bugün dahi henüz çıkartılamamıştır. 

Hazırlanmakta olan yönetmelik için Oyuncular Sendikası olarak, çocuk gelişimciler, psikologlar, çocuk 
oyuncular ve aileleri ile ayrı ayrı gerçekleştirdiğimiz toplantılar neticesinde teklif ettiğimiz asgari yaş 
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üçtür. Bu sadece bizim görüşümüz değil, çocuk gelişimcilerin yanı sıra proje paydaşlarımızın da des-
teklediği, çocuklar için olması gereken, tavsiye görüştür. Tüm görüşmeler bu yaş sınırı üstüden yapılmış 
olmasına karşın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bizlere gönderilen yönetmeliğin son 
taslağında, asgari yaş daha önce hiç gündeme dahi gelmemiş olan “ÜÇ AY” olarak teklif edilmiş olup, 
bizler çocuk hususunda hassasiyet taşıyan tüm paydaşlarımızla birlikte bu hatalı tekliften dönülmesi ve 
çocuk oyuncular ile ilgili yönetmeliğin bir an evvel çıkartılmasını sağlamak amacı ile ciddi bir mücadele 
vermekteyiz. 

Bu çerçevede Sendikamız Genel Başkanı Sayın Meltem Cumbul da, Limon Yapım’ın “ Kırlangıç Fırtınası” 
adlı  dizi teklifine karşılık,  ilgili yönetmelik çıkana ve çocuklar için olması gereken çalışma koşulları tam 
olarak sağlanana kadar hiçbir çocukla çalışmayacağı yönündeki haklı talebini muhataplarına iletmiş ve 
bu konuda sözlü bir mutabakata varılmıştır. Ancak çekimler sürecinde bir sahnede henüz dört aylık bir 
bebekle çalışılması zorunluluğu doğduğu kendisine bildirilince, Genel Başkanımız da çocuklarla ilgili 
üstlendiği sosyal sorumluluk çerçevesinde, setteki çalışma arkadaşlarından müsaade istemek durumun-
da kalmış ve projeden ayrılmıştır.

Bizler Oyuncular Sendikası olarak, her halükarda asgari üç yaşından küçük hiçbir çocuğun, hiçbir ko-
şulda, hiç bir gerekçe ile çalıştırılmaması gerektiğini dün olduğu gibi bugün de mümkün olan en yüksek 
sesle savunmaya devam edeceğiz. Bu haklı mücadelemize sadece sözleri ile değil bizzat tutumu ile en 
güzel örneği teşkil eden Genel Başkanımız Sayın Meltem Cumbul’u ilkeli duruşundan ötürü kutluyor, tüm 
meslektaşlarımız ile televizyon kanalları, reklam verenler, yapımcı şirketler, yönetmen, senarist, teknik 
ekip fark etmeksizin tüm çalışma arkadaşlarımızı üç yaşından küçük hiç bir çocukla çalışmamaya, üç 
yaşından büyük çocuklar için ise mevcut Kanun hükümlerinin uygulanması amacı ile takipçi olmaya ve 
çocuklarımızın haklarını el birliği ile savunmaya davet ediyoruz!”
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Çocuklar Oyuncular Yönetmeliği için İzmir Barosu’ndaydık!

10 Şubat 2017 tarihinde İzmir Barosu tarafından “Sanat, Kültür ve Reklam Faaliyetlerinde Çocukların 
Çalıştırılması” başlıklı bir çalışma gerçekleştirildi. İzmir Barosu Av. Nevzat Erdemir Konferans Salonu’n-
da yapılan konferansın moderatörlüğünü İzmir Barosu üyesi Av. Neşem Koygun  Batur yaparken,  Genel 
Başkanımız Meltem Cumbul, Genel Koordinatörümüz Yeşim Girgin  ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi öğretim üyesi Canan Ünal konuşmacı olarak yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, günümüzde giderek artan sayıda çocu-
ğun medya sektöründe özellikle reklam ve televizyon dizilerinde ya da filmlerde rol aldığını ifade ederek 
bu sektörde çocukların çalıştırılmasına yönelik olarak toplumun ve devletin bakış açısının diğer çocuk 
işçilere bakış açılarından oldukça farklı olduğunu söyledi. “Toplumun büyük çoğunluğunda çocukların 
çalıştırılmasına karşı sivil bir hassasiyetten söz edebilecekken, çocukların oyuncu olarak çalışması in-
sanların geneli tarafından eleştirilmemekte, bu durumu sempati ile karşılamaktadır” diyen Özcan bu 
yüzden oyuncu çocukların harcadıkları emeğin, yaptıkları işin niteliğinin ve hangi koşullarda çalıştırıl-
dıklarının gözden kaçtığını ifade etti. Genel Başkanımız ve Genel Koordinatörümüz ise Çocuk Oyuncular 
Yönetmeliği ile ilgili son gelişmeleri ve yönetmeliğin detaylarını aktardı.
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Ülkemizde hızla büyüyen film sektöründe her yıl yaklaşık 700 reklam, 70 sinema filmi çekilmekte, her 
sezon 80’i aşkın TV dizisi yayına girmektedir. 30 saniyelik reklam filmi çekimi için 3 gün, 120 dakikalık 
sinema filmi için 5-6 ay set çalışması yapılırken, her hafta yayınlanan ve her bölümü 120 dakika olan 
dizilerin çekimi 6 günde tamamlanmaktadır. Hızlanan, yoğunlaşan film/dizi üretimi işi, istihdam edilen 
dolayısıyla risk altında bulunan çalışan sayısının katlanarak büyümesine yol açmıştır. Oyuncular ve set 
çalışanları yangın, patlama, trafik kazası, silahlı çatışma, yüksekten düşme vb. dramatik unsurlar, hare-
ket içeren sahnelerin çekimi yapılırken çok geniş bir yelpaze içinde riski büyük ve kontrolsüz çok sayıda 
tehlikeye maruz kalmakta, ölüm ve ağır yaralanmayla sonuçlanan iş kazaları meydana gelmektedir. Mey-
dana gelen iş kazalarının sıklığı artmakta, fakat kayıt ve bildirim sistemlerindeki yetersizlikler, sektörde 
hakim iş-istihdam ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin ve teftiş oranının yetersizliği nedeniyle 
meydana gelen kazalar araştırılmamakta, analiz edilmemekte, benzer kazaların önlenmesi için sürecin 
farklı taraf ve aktörlerinde farkındalık yaratacak, etkili önlemlerin alınmasına zemin hazırlayacak bilgi 
üretilememektedir. İşte tam da bu sebeple başlattığımız Setlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kampanyası 
için çalışmaya devam ederken, aynı çalışmaların sahnelerde yapılması için de ilk adımlar atıldı.

Setler Artık “Tehlikeli” Sınıfta

22 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen Tehlike Sınıfı 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;
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Sektörümüzün çalışma organizasyonu Bakanlık tarafından 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, mekanik işleri, kimyasal ve patlayıcılarla çalışmayı, mo-
torlu taşıtların kullanımı gibi bir çok riski içinde barındırmakta, dolayısıyla sette çalışan herkes bu riskle-
re maruz kalmaktadır. Bu sebeple Oyuncular Sendikası olarak Sine-Sen ile birlikte 12.12.2014 tarihinde, 
iş yerimiz olan setlerin “az tehlikeli” sınıftan “tehlikeli” sınıfa alınması için Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne başvurumuzu yaptık. Başvurumuz kabul edildi ve Bakanlık 22-23 Ocak 
2015 tarihlerinde düzenlenen Tehlike Sınıfı Komisyonu toplantısına sendikamızı davet etti. Başvurumu-
zu desteklemek ve setlerin neden “tehlikeli” yerler olduğunu Tehlike Sınıfı Komisyonu üyelerine 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 
hikayelerini anlattıkları 8 dakikalık tanıklık filmi, son olarak ise setlerdeki riskleri detaylı bir şekilde 
anlatan ve görsellerle desteklenen powerpoint sunumu hazırladık. Yaptığımız kapsamlı çalışmalar sonuç 
verdi ve setler “az tehlikli” sınıftan “tehlikeli” sınıfa alındı.

“Setlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Rehberi “ Hazırlandı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili işverenlere düşen görevlerin yanı sıra oyunculara ve kamera arkası 
çalışanlara da bir takım görevler düşmektedir. Her şeyden önce tüm set çalışanlarının var olan riskleri 
bilmesi ve bu risklere karşı donanımlı hale gelmesi gerekiyor. Bunu sağlamak için ise ilk olarak set çalı-
şanlarına yol gösterecek bir kılavuz hazırladık, bu kılavuzu sendikamızdan ücretsiz olarak temin edebi-
lirsiniz.

8.  Ulusal İşçi ve İş Güvenliği Kongresi

18 Nisan 2015 tarihinde Çukurova Üniversitesi Mithat 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” konusunda 
konferans verdi. Oturum Başkanlığını kongre düzenleme kurulu üyesi Ahmet Turan Dörtdemir’in yaptığı  
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konferansta, Genel Başkanımız; iş güvenliği ile ilgili çalışmalara 1 Mayıs 2012 tarihinde sette yitirdiğimiz 
Selin Erdem’in acısıyla başladığımızı dile getirdi. Meltem Cumbul ve Sercan Gidişoğlu konferansta setler-
de yaşanan çeşitli iş kazalarını anlatan video eşliğinde sunum yaptı.

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

Setlerin “Az tehlikeli” sınıftan “Tehlikeli sınıfa” alınması için yaptığımız uğraştan başarıyla çıktığımızın 
altını çizen Meltem Cumbul, sendikanın haklı mücadelesinin 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 yaptığımız 
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 yardımcılarına, 
sektörlere yönelik tez çalışmaları hazırlatır  ve  bu tezler sektörlere dair kaynak gösterilebilecek metinler 
olarak Bakanlığa sunulur.

Bu bilgiye ve de İSG Müdürlüğü ile yapılan görüşmelere istinaden sektörümüz için de böyle bir tez ça-
lışması yapılması gerektiği konuşuldu. İSG Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Derya Doğanay  15.09.2015 
tarihli Bakanlık yönlendirmesi ile sendikamıza başvurarak set ziyaretleri konusunda kendisine yardımcı 
olmamızı talep etti. Elbette ki bu talebe olumlu cevap verdik, aynı zamanda her türlü işbirliğine hazır 
olduğunu vurgulayan Yapımcılar Derneği’ni de bu durumdan haber ettik ve bu sürece onları da dahil 
etmeye çalıştık. Yapımcılar Deneği ilk aşamada resmi yazımıza olumlu cevap verse de daha sonra Derya 
Doğanay ile yapılan görüşmede, Yapımcılar Derneği’nin set ziyaretleri esnasında sendikanın kesinlikle 
yer almaması gerektiğine dair yönetim kurulu kararı aldığı bilgisini edindik. Her türlü işbirliğine açık 
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olduğunu 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.  Sendikamıza İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda danış-
manlık veren Sayın Ali Rıza Tiryaki ve sendika çalışanlarımız da bu ziyaretler esnasında Derya Doğanay’a 
eşlik etti. Set ziyaretlerimiz 2016 yılında da devam edecektir.

Odak grup çalışmaları başladı

Sinema Televizyon Sendikası ve Oyuncular Sendikası 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 kazalarını 
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. 

Setlerde yaşanan  kazaları raporlamaya başladık

Karmaşık ve değişken yapısıyla diğer mesleklerden tamamen ayrışan sinema televizyon sektörüne yö-
nelik  İşçi sağlığı ve İş Güvenliği özelinde yapılan araştırma yok denecek kadar azdır. İstatistik verileri 
toplayabilmek için kapsamlı araştırmalar yaptık ancak ne yazak ki geçmişte setlerde yaşanan kazalarla 
ilgili kayıt altına alınmış tek bir rapor bile bulamadık. 
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Bu sebeple 5 Şubat 2016 tarihinde, sette kaza geçirdiğini bildiğimiz veya kazaya tanıklık eden üyelerimizi 
tek tek arayarak bu kazaları raporlamaya başladık. Bu raporlamalar tamamen istatiktik verileri çıkarabil-
mek için yapılmıştır. Bu verileri toplayabilmek disiplinler arası kurguyu sağlayabilmek, sağlıklı açılımlar 
getirebilmek, sorunları doğru saptamak, pratik ve doğru çözüm önerileri geliştirmek, aynı zamanda da  
sosyal sorunların çözümünü kolaylaştırmak için gereklidir. 2016 Şubat ayında başladığımız bu çalışma, 
sendikamız varlığını sürdüdüğü müddetçe devam edecek bir çalışmadır. Bu sebeple üyelerimiz ve mes-
laktaşlarımız yaşadığı veya tanıklık ettiği her türlü kazayı istedikleri zaman sendikamıza bildirebilir. 

Setlerde yaşanan kazalarla ilgili ilk istatistik verileri çıkardık

Sinema Televizyon Sendikası ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışmanın amacı dizi, sinema ve reklam sek-
töründe meydana gelen iş kazalarına ilişkin ; 

• Kayıt oluşturulması,

• Sık gözlenen/ağır sonuçlanan kazaların türü, görünen nedenlerin tespit edilmesi, 

• Yaralanma ve kayıplara ilişkin tanımlayıcı bilgilerin derlenmesi,

• Kök neden dinamikleri ve neden-sonuç ilişkilerinin analizleri, 

• Film setleri için İSG önlemlerinin tanımlanmasıdır.

Bu çalışmayı yaparken 10 odak grup toplan-
tısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü bünyesinde 
uzman yardımcısı olarak çalışan Sayın Derya 
Doğanay’ın “Dizi ve Film Setlerinin İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi” 
tez çalışması için 2 odak grup çalışması ger-
çekleştirilmiştir. 8. Uluslararası İş Sağlığı ve 
Güvenliği Konferansı için 22 kişi ile birebir 
görüşülerek totalde 42 kaza hikayesi kaza 
bildirim formlarına geçirilerek nitel veriler 
elde edilmiştir. Elde ettiğimiz nitel verilere 
bakacak olursak;

• İncelenen kazaların dağılımı değerlendirildiğinde; kaza geçirenlerin %47’sinin oyuncu, %53’ünün 
teknisyen olduğu görülmektedir. 

• Kazaların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; Yüksekten düşmeler (%24) , Patlama-patlayıcı 
fünye- silah vb. yaralanması (%17), Trafik kazası ( %14), Elektrik çarpması (%10), Aşırı sıcağa/soğuğa 
maruziyet (%10) , Kimyasalla temas (%10), Diğer kazalar (%15) sıklıkta görülmektedir. 

• Setlerde gerçekleşen kazaların; % 21’i ilkyardım gerektiren, % 39’u tıbbi müdahale gerektiren, % 
29’u iş günü kaybı ile sonuçlanan , %3’ü kalıcı iş göremezlik ile sonuçlanan, % 8’i ölümle sonuçlanan 
kazalardır. Diğer bir deyişle kazaların önemli bir bölümü (% 39) tıbbi müdahale gerektiren kazalardır. 

• Kazaların çalışma sürelerine göre dağılımı incelendiğinde kazaların;  %65’i gece 14 saat ve üzeri 
çalışanlarda ,  % 15’i gündüz 8 saat çalışanlarda, % 12’si gece 20 saat ve üzeri çalışanlarda, %8’i ise gün-
düz 8 saatten fazla çalışanlarda  görülmektedir.
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• İş süreçlerine göre kaza dağılımına bakıldığında; kazaların %90’ı çekim sırasında, % 5’i transfer 
sırasında , %5’i de dinlenme sırasında yaşanmaktadır.

• Kazaların neden olduğu yaralanma türlerinin dağılımı incelendiğinde kazaların sırasıyla; kırık 
(% 19), yanık  (% 19), ezilme  (% 9), incinme (% 6), başboyun travması  (% 3) ve diğerleri (% 44) olarak 
dağılım gösterdiği saptanmıştır. 

• Yaralanmaların vücut bölgelerine göre dağılımı incelendiğinde ise sırasıyla; baş boyun (%13), ba-
caklar (% 13), tüm vücut (% 13), bel  (% 9), göğüs  (% 9), kollar  (% 6), yüz  (% 6) ve diğer bölgelerin  (% 
31) etkilendiği görülmektedir. 

• Kazaların gerçekleşmesinde rolü olan kişisel faktörlerin dağılımı incelendiğinde öne çıkan faktör-
ler;  Riskli davranarak çalışma alışkanlığı (%39), Bilgi-beceri eksikliği (% 33), Stres altında çalışma (% 
17), Aşırı fiziksel yorgunluk (%11) olarak karşımıza çıkmaktadır.

• Kazaların gerçekleşmesinde rolü olan iş sistem faktörleri incelendiğinde öne çıkan faktörler ise;  
Prosedür-talimat-tanım eksikliği (%59),  Yetersiz planlama- gözetim - yönetim (%24), Bakım-onarım ek-
sikliği (%11), Makine-ekipman eksikliği (%5) olarak görünüyor.

• “Kaza Bildirimi ve Kaydı İncelemesi” konu başlığı ile iligli görüştüğümüz meslektaşlarımız, setler-
de gerçekleşen kazaların bildirim, kayıt ve ve incelemelerinin yapılmadığını, ancak kazada zarar gören 
malzemelerin kaydının ise eksiksiz şekilde tutulduğunu belirtmektedir.

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’nda setlerin durumunu anlattık

8 Mayıs - 11 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi’ nde düzenlenen 8. Uluslara-
rası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’na, Sinema Televizyon Sendikası ile birlikte hazırladığımız poster 
sunumla katıldık. Her iki sendikanın ortak çalışmasıyla topladığımız verilerin sunumunu  Genel Sekrete-
rimiz Tilbe Saran yaptı. Yukarıda özetle bahsettiğimiz verilerin çok daha kapsamlısını ve çözüm önerile-
rimizi de beraberinde sunduğumuz çalışmamız tüm katılımcıların dikkatini çekti. Konferansın sonunda 
özellikle Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü yetkilileri ile önemli görüşmeler ger-
çekleştirdik.
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“İTÜ İSG Günleri” nde konuşmacı olarak yer aldık

16-17 Mayıs 2016 tarihleri arasında  İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “İTÜ İSG Günleri” 
ne sendikamızı temsilen Genel Koordinatörümüz Yeşim Girgin ve Sinema Televizyon Sendikası Genel 
Koordinatörü Cemal Nadir katıldı. Setlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’ne yönelik yaptığımız çalışmaların 
analizlerini paylaştığımız toplantıda birçok İş Güvenliği Uzmanı ile birebir ilişki kuruldu ve sektörümü-
zün gerçekleri aktarıldı. 

Sahnelerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmaları başladı!

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı sorasında Çalışma Bakanlığı’nın sahnelerde İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği konusu ile ilgili bir tez çalışması hazırlattığı bilgisini edindik. Bunun akabinde Bakanlığa 
sağlıklı veriler sunmak, sorunları doğru saptamak ve en doğru çözüm önerilerini sunabilmek için sen-
dika olarak bir çalışma başlattık. Jeofizik Mühendisleri Odası  “Sahnelerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği”  
çalışmamıza gönüllü olarak destek sunmaktadır. Oda bünyesindeki İş Güvenliği Uzmanları ile mevzuat 
çalışmalarmız devam ediyor. Mevzuatları tabanımıza en iyi şekilde anlatabilmek için sahnelere özel bir 
sunum hazırlıyoruz. Bu sunumun akabinde İş Güvenliği Uzmanları ile sahne ziyaretlerine başlayacağız. 
Çalışmalarımız tamamlandığında ise tüm sahne ve tiyatro gruplarına çağrı yaparak büyük bir toplantı 
organize etmeyi hedefliyoruz. 

Setlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Rehberimiz kapsamlı hale getirildi

Selin Erdem’in 1 Mayıs 2012 tarihinde iş kazası sonucu hayatını kaybetmesi ile çalışmalarına başladı-
ğımız “Setlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Rehberinin” ilk versiyonu 2015 yılında tamamlandı. Kardeş 
Sendikamız Sinema Televizyon Sendikası’nın kurulması ve sektör çalışanlarından gelen geri bildirimler 
sonucunda rehberimiz daha kapsamlı hale getirildi. Oyuncular Sendikası, Sine Sen ve Sinema Televizyon 
Sendikası’nın kolektif çalışmasının ürünü olan rehberimiz 16 Mayıs 2017 tarihinde tanıtıldı. 



1

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 görev-
lendirildi. Seslendirme alanı delegeleri ile Aralık 2014’de yapılan toplantının sonrasında sendika bün-
yesinde seslendirme alanına dair tüm politikaları üretmek ve gerekli çalışmaları yürütmek amacıyla bir 
çalışma grubu kuruldu. 2015’in Ocak ayından beri sendikamızın seslendirme alanındaki tüm strateji ve 
eylemleri ,üyelerinin tamamı seslendirme oyuncularından oluşan bu grup tarafından ‘tabandan yöne-
tim’ ilkesi çerçevesinde yürütülmektedir.

Seslendirme çalışma grubu ilk aşamada 10 aktif üyesiyle sektöre dair geniş bir envanter çalışması yürüt-
tü. Sektördeki tüm stüdyolar ve aktif ve/veya düzensiz aralıklarla seslendirme yapan seslendirme oyun-
cuları saptandı. 

Seslendirme alanı için online anket çalışması

Hazırlanan online anket çalışması aracılığıyla sektörümüzdeki seslendirme işlerinin niteliği, sıklığı ve 
hangi stüdyolarda çalışıldığına dair detaylı veriler saptandı. 300’den fazla seslendirme oyuncusuna ulaş-
tırılan 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 oyuncularının doğru bilgilere ulaşabilmeleri, mesleki ve sosyal 
hakların bilgisine haiz olmaları ve örgütlenme bilincini arttırabilmek amacıyla seslendirme oyuncuları-
na özel bir kitapçık çıkarttı. Tüm stüdyolara gönderilen bu kitapçık 300’den fazla seslendirme oyuncusu-
na ulaştırıldı. Hazırlanan kitapçıkta,  sıkça sorulan sorular hukuki dayanakları da anlatılarak cevaplan-
dırıldı.

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 gelindiğinde 177’ye çıkarttı ve halen bu sayı artmaktadır. Ya-
pılan envanter çalışmaları sonucu sayısı 300’ü biraz aşan  sürekli çalışan seslendirme oyuncusu olduğu 
tespit edildi. Seslendirme çalışma grubunun hedefi 2017 yılında yapılacak  genel kurula kadar bu 300 
seslendirme oyuncusundan en az 250’sinin sendika üyesi olmasını sağlamaktır.
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Seslendirme alanına özel  SWOT çalışması yapıldı

Seslendirme çalışma grubu, sendikamız genelinde yapılan SWOT analizi ve stratejik planlama çalışma-
larının akabininde kendi özel SWOT analizi (Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler analizi) 
ve buna bağlı olarak kendi stratejik planlama çalışmasını gerçekleştirerek 2017 Eylül ayına kadar olan 
eylem planını çıkarttı. Buna göre seslendirme çalışma grubunun iki temel çalışma alanı şu şekildedir;

• Sendika bünyesinde ve seslendirme sektöründe örgütlülüğün güçlendirilmesi. Seslendirme oyun-
cularının büyük çoğunluğunun – orta vadede tamamının – sendikalı olmasının sağlanması. Yeni üye 
kazanma çalışmalarının yanında varolan üyelerin bağlılıklarının ve örgütlü davranış bilinçlerinin güç-
lendirilmesi ve haklarının savunulması adına çalışmaların devam ettirilmesi

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

Baştan sona pek çok yanlışla dolu ve bu yüzden de giderek küçülmekte ve değersizleşmekte olan seslen-
dirme sektörünün doğru bir yapı üzerine kurulması  ve hakların teslimi çerçevesinde yeniden yapılan-
masına destek olunması hedeflenmektedir. Bu bağlamda seslendirme çalışma grubu, seslendirme sek-
töründe gözle görünür kazanımlar elde etmek amacıyla çalışmalarını ve hazırlıklarını sürdürmektedir.

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 
geliştirmek için  çalışmalar yapmaktadır. Sonuç olarak  sendikamıza ne kadar çok seslendirme oyuncusu 
üye olur ve çalışmalarımıza destek verirse başarıyı yakalama süremiz o kadar kısalacaktır.

Seslendirme Sektöründe Tarihi Bir Adım

 ‘Seslendirme Çalışma Grubu’nun uzun süren çalışmaları ve gayretleri sonucunda 8 Ekim 2016 tarihinde 
seslendirme mesleği tarihinde bir ilk olma niteliği taşıyan bir toplantı gerçekleşti.

Ocak 2015 itibariyle kurulan Seslendirme Çalışma Grubu; öncelikle sendikaya üye olan seslendirme 
oyuncularının sayılarının artması, farkındalıklarının ve örgütlülüklerinin güçlenmesi yolunda çalışma-
lar yürüttü. Sonrasında, Haziran 2016 tarihinden başlayarak yaz dönemi boyunca seslendirme sektörün-
de hizmet veren ve seslendirme oyuncuları için ilk işveren konumunda olan seslendirme stüdyolarıyla 
birebir görüşmeler gerçekleştirildi.
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Bu görüşmeler sırasında stüdyolara sendikamız tarafından hazırlanan dosya teslim edildi. Tüm stüdyola-
ra, seslendirme sektörünü ‘sürdürülebilir gelişimi ve hakkaniyetli paylaşımı sağlayan daha modern’ bir 
sektör haline getirmek ve mesleki standartları belirlemek amacıyla ‘sosyal diyalog’ yöntemi çerçevesinde 
bir araya gelerek müzakereler yürütülmesi çağrısı yapıldı.

Bu çağrının stüdyolar tarafından olumlu yanıtlanması sonucunda; sektörümüzün dinamiklerini ve stan-
dartlarını belirlemek amacıyla müzakereleri başlatmak üzere 08 Ekim 2016 Cumartesi günü Oyuncular 
Sendikası heyeti ve işveren konumunda bulunan 12 seslendirme stüdyosunun temsilcileri Oyuncular 
Sendikası ofisinde bir araya geldiler.

İki saat süren bu tarihi toplantıda tüm katılımcıların mutabakatıyla müzakereleri başlatacak ve yürüte-
cek bir yapının oluşturulmasına karar verildi. Ayrıca toplantıya katılamamış olan diğer birkaç stüdyo da 
ivedilikle sürece dahil olmaya davet edildi. Şeffaflık ilkesi doğrultusunda yürütülmesi kararlaştırılan bu 
sürecin ilk toplantısında alınan kararlar ise şunlar:

1- Seslendirme sektöründe standartların saptanması amacıyla, ‘sosyal diyalog’ yöntemi çerçevesinde 
müzakereler yapmak üzere, Oyuncular Sendikası ve seslendirme stüdyolarının dahil olduğu bir yapının 
oluşmasına karar verildi.

2- Oyuncular Sendikası’nın oy birliğiyle kabul edilen önerisi doğrultusunda bu yapının ilkeleri şu şekilde 
belirlendi:

• İstikrarlı katılım ve devamlılık 
• Katılımcıların her birinin eşit statüde olması 
• Sadece tüzel kişilerin temsil edilmesi 
• Geçmişe değil, bugünden geleceğe yönelik hedeflere odaklanılması 
• Çalışanların ve işveren konumundaki stüdyoların ortak çıkarlarının önceliğinin benimsenmesi 
• Kararların mutabakat (konsensüs) yoluyla alınması 
• Sürecin tamamıyla şeffaf işletilmesi. Toplantılarda mutabık kalınan kararların kamuoyuyla payla-
şılması. 

3-  Oyuncular Sendikası’nın önerdiği 10 farklı standardizasyon alanı mutabakatla kabul edildi.

4- İlk aşamada (bir sonraki toplantıdan itibaren) ‘Fiziki koşullar, Hijyenik koşullar, Koordinasyon ve Öde-
meler’ başlıklarının müzakeresine başlanmasına karar verildi.

5- Oyuncular Sendikası ve stüdyo temsilcileri, ilk toplantıya takvimlerinden ötürü mazeret belirterek 
katılamamış diğer stüdyoların da sürece dahil olması gerekliliğinin ısrarla altını çizdi. Bu stüdyolar bir 
sonraki toplantı itibarıyla sürece katılmaya davet edildiler.

6- Bundan sonraki toplantıda da organizasyon ve moderasyonun Oyuncular Sendikası tarafından yapıl-
masına karar verildi.

7- Bir sonraki toplantının 22 Ekim 2016 Cumartesi günü yapılmasına karar verildi.

Sosyal Diyalog Süreci / İkinci Toplantı

 ‘Sosyal Diyalog Süreci’ toplantılarının ikincisi, 22 Ekim Cumartesi günü Oyuncular Sendikası ofisinde 
gerçekleştirildi.

8 Ekim’de gerçekleştirilen ilk toplantıda kararlaştırılan doğrultuda, Oyuncular Sendikası ve stüdyo tem-
silcileri tarafından, ‘Fiziki ve Hijyenik Koşullar, ‘Koordinasyon’ ve ‘Ödemeler’ başlıklarının müzakeresine 
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başlandı. (Toplantıya katılan stüdyolar şu şekildedir: Ak’la Kara Stüdyoları, Alfa Yapım, Ares Medya, Aton 
Stüdyoları, Avantgarde, Bay Papağan, Doğuş Yayın Grubu, DSE, Global Dubbing Center, HD Vizyon, Pik-
sel, Record, Saran Digital Studios,Vipsaş)

Sosyal Diyalog Süreci /  Üçüncü Toplantı

Oyuncular Sendikası ve seslendirme sektöründeki stüdyoların sektörel dinamikleri belirlemek amacıyla 
başlattıkları ‘sosyal diyalog’ sürecinin üçüncü toplantısı 21 Ocak 2017 Cumartesi günü Oyuncular Sendi-
kası ofisinde yapıldı.

Sürece dahil olan on sekiz stüdyodan on beşinin temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda önemli karar-
lar alındı. Bir önceki toplantıda ana hatlarıyla belirlenen ve geçici olarak kapatılan üç müzakere faslında 
görüşmeler tamamlandı ve ortaklaşa varılan mutabakatla standartlar kabul edildi. Bahsi geçen müzakere 
fasılları şunlardır; stüdyolardaki fiziki koşullar, hijyenik koşullar ve stüdyo-seslendirme oyuncusu arası 
koordinasyon. Bunun yanısıra ödeme dökümleriyle ilgili ortak bir uygulamada kabul edildi. 

Toplantıda ayrıca sosyal diyalog sürecinin nasıl korunarak güçlendirilebileceği, ileride karşılaşılabilecek 
olası sorunlara karşı ne gibi tedbirler alınabileceği konuları tartışılmaya başlandı.

Son olarak Oyuncular Sendikası Seslendirme Çalışma Grubu tarafından hazırlanan bir taban fiyatlandır-
ma teklifi stüdyolara sunuldu. Bu sunumda, şu aşamada iki farklı mecranın her biri için (dış piyasa-Netflix 
ve iç piyasa) iki farklı fiyatlandırma sistemi önerisi sunuldu. Öneri incelenmek üzere stüdyolara iletildi. 
Bundan sonraki toplantılarda fiyat teklifinin değerlendirilmesi ve müzakere edilmeye başlanması karar-
laştırılırdı. Bu bağlamda, bir sonraki toplantının Netflix taban fiyat tarifesi önerisinin ve yeniden satıştan 
seslendirme oyuncularına doğacak hak edişlerin tartışılması gündemiyle yapılması fikri kabul gördü.



1

Seslendirme Sektöründe artık standartlarımız var!

Sosyal diyalog sürecinin seslendirme sektörünü etkileyecek somut sonuçları ortaya çıkmaya başladı.
Artık belli konularda uzlaşma yoluyla oluşturulan kurallarımız var. Çalışanların haklarının nasıl korun-
ması gerektiğini, belli konularda işveren-çalışan ilişkisinin nasıl kurulacağını açıklığa kavuşturan stan-
dartlara kavuştuk. Hala devam etmekte olan ‘sosyal diyalog’ sürecinin ilk somut sonuçları olarak ortaya 
çıkan bu kurallar, ilk önce müzakere edilen başlıklara ait alanlarda ortaya çıktı. Bu alanlar şunlardır;  
işyerlerindeki fiziki ve hijyenik koşullar, stüdyo-seslendirme oyuncusu arasındaki koordinasyon ve sa-
natçı ücretlerinin ödemeleri.

Çalışanların sağlığı ve can güvenliği her şeyden önce gelir:

Çoğumuza göre öncelikli mesleki sorunlar genellikle maddi konularla ilgilidir. Elbette maddi konular ça-
lışma hayatının en temel meselelerindendir. Ancak işyerlerimizde bizlerin fiziki ve psikolojik sağlığımızı 
koruyup gözeten şartların olup olmadığına çoğu zaman dikkat bile etmeyiz. Hatta bir süre sonra sağlıksız 
koşullarda çalışmaya öylesine alışırız ki bu koşulları kabullenir, içselleştirir, daha kötüsü neredeyse sa-
vunur hale geliriz. Biz Oyuncular Sendikası olarak, tüm faaliyet alanlarımızda olduğu gibi seslendirme 
alanında da, öncelikle seslendirme oyuncularının çağdaş ve güvenli çalışma koşullarında mesleklerini 
icra etmelerini sağlamak amacıyla işverenlerimizden gerekli fiziki ve hijyenik koşulların teminini talep 
ettik. Bundan sonra bu alanlardaki mesleki kurallar ve azami standartlarımız şu şekilde belirlenmiştir:

GENEL

• SİGARA TÜKETİMİ KONUSUNDA KANUNİ MÜKTESEBATA UYGUN DÜZENLEMELER YAPILIR.
• İŞYERİNDE ÖZELLİKLE SANATÇILARIN KULLANDIĞI TÜM ALANLARIN PERİYODİK TEMİZLİĞİ  
 YAPILIR, ANTİ-ALERJİK MALZEMELER KULLANILIR.
• ÖZELLİKLE TUVALET TEMİZLİK VE HİJYENİNE KARŞILIKLI OLARAK MAKSİMUM ÖZEN GÖSTERİLİR.
• İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ (İSG) ÖNLEMLERİ İLGİLİ KANUNUN EMRETTİĞİ ŞEKİLDE VE   
 İŞYERİNİN NİTELİĞİNE GÖRE DÜZENLENİR.
• İŞYERİ BİR İSG UZMANIYLA ANLAŞIP RİSK ANALİZİ VE BENZERİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASINI  
 SAĞLAR.

STÜDYO İÇİ

• ZEMİN VE YALITIM MALZEMESİ SAĞLIĞA UYGUN VE ANTİ-ALERJİK ÖZELLİKTE OLUR.
• BİRDEN FAZLA VE HİJYENE UYGUN, ERGONOMİK KULAKLIKLAR KULLANIMA HAZIR BULUN- 
 DURULUR, KİŞİSEL KULAKLIKLARIN KULLANILMASI İÇİN GEREKLİ ALTYAPI STÜDYO TARA- 
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 FINDAN SAĞLANIR.
• STÜDYO ISISI DİĞER BÖLÜMLERDEN BAĞIMSIZ ŞEKİLDE AYARLANABİLMELİDİR.
• STÜDYO İÇİ EKİPMAN PERFORMANSI OLUMSUZ ETKİLEMEYECEK ŞEKİLDE DÜZENLENİR (mik- 
 rofon, sandalye, monitör, tabla, mouse sehpası düzeneği, aydınlatma, v.b.).
• TOPLU KAYITLARDA AYNI ANDA STÜDYO İÇERİSİNDE BULUNACAK SESLENDİRME OYUNCUSU  
 SAYISI VE MOLA ZAMANI STÜDYO BÜYÜKLÜĞÜ VE HAVALANDIRMASI GÖZÖNÜNE ALINARAK  
 BELİRLENİR. HER TEKİL PROJENİN BİTİMİNDE MUTLAKA ARA VERİLİR.
• SESLENDİRME OYUNCUSU STÜDYOYA GİRMEDEN GEREKLİ TÜM TEKNİK HAZIRLIKLAR TEKNİK  
 PERSONEL TARAFINDAN YAPILIR.

SANATÇI DİNLENME ALANI

• EN YOĞUN ÇALIŞMA SAATİNDEKİ YOĞUNLUK HESABINA GÖRE YETERLİ SAYIDA SANDALYE /  
 KOLTUK / MASA / SEHPANIN OLMASI TEMİN EDİLİR.
• KLİMASIZ DA HAVALANDIRILABİLEN BİR ORTAM SAĞLANIR.
• ANTİ-ALERJİK VE KOLAY TEMİZLENEN ZEMİN MALZEMESİ KULLANILIR.
• EVCİL HAYVANLAR DİNLENME ALANINA SOKULMAZ (alerji ihtimaline karşı).
• İÇME SUYUYLA HAZIRLANAN SICAK İÇECEK VE SU BULUNDURULUR.
• DÜZENLİ BAKIMI YAPILAN VE BAKIM RAPORUNUN GÖRÜLEBİLEN BİR ALANA ASILDIĞI HAVA 
 LANDIRMA CİHAZI BULUNDURULUR, MEVSİM KOŞULLARINA GÖRE İDEAL ODA SICAKLIĞINDA  
 ÇALIŞTIRILIR.
• EL DEZENFEKTANI, ÇÖP KOVASI, YETERLİ MİKTARDA ELEKTRİK PRİZİ, PALTOLAR İÇİN YETER- 
 Lİ SAYIDA ASKILIK VE / VEYA SAKLAMA ALANI BULUNDURULUR.
• SANATÇI DİNLENME ALANI YEMEK PİŞİRİLEN, SİGARA İÇİLEN VE BENZERİ ALANLARDAN AYRI  
 TUTULUR.

Stüdyo-sanatçı arasındaki koordinasyon rastgele olmaktan çıkıp kurallara bağlanıyor:

Seslendirme mesleğinin kendine has dinamikleri ve çalışma temposu vardır. Zaman zaman düzensiz ve 
acil çalışma sektörel bir zorunluluk olarak gözükür. Ancak tüm bunlar çalışma koşullarının koordinas-
yonu konusunda kurallara özen gösterilmesi ve mümkün olduğunca saygı duyularak uyulması gerekli-
liğinin önüne geçmemelidir. Bu düşünceyle yola çıkarak stüdyolara belli kurallar ve azami standartlar 
bütünü önerdik. Yapılan müzakereler sonucu ortak kabul ile ortaya çıkan koordinasyon kuralları şu şe-
kildedir:

• SEANS BİLDİRİMLERİ, SEANS BAŞLANGICINDAN EN AZ 16 SAAT EVVEL YAPILIR.
• SEANS BİLDİRİMLERİ, SEANS BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ ZAMANINI, ALINACAK KAYDIN DETAYLARI- 
 NI BELİRTECEK ŞEKİLDE YAPILIR.
• SEANS BİLDİRİMLERİ SÖZLÜ MUTABAKAT YOLUYLA VE/VEYA YAZILI OLARAK (e-posta, mesaj,  
 sosyal iletişim kanalları, v.b.) YAPILIR.
• PROGRAMLAMA, SESLENDİRME OYUNCULARINA VERİLEN SEANS SAATLERİNE GÖRE PROFES- 
 YONELCE DÜZENLENİR VE KARŞILIKLI ÖZEN GÖSTERİLİR.
• OYUNCULAR SENDİKASI’NIN SESLENDİRME OYUNCULARININ KİŞİSEL KULLANIMI İÇİN HAZIR- 
 LADIĞI, GÜNLÜK KAYITLARIN BİLGİSİNİN KAYDEDİLEBİLECEĞİ STANDART BİLGİ FİŞİ SESLEN- 
 DİRME OYUNCUSU TARAFINDAN DOLDURULUR VE STÜDYO TARAFINDAN GEREKLİ YARDIM VE  
 KOLAYLIK SAĞLANIR.
• EKSİK-DÜZELTME KAYITLARININ TÜM STÜDYOLARDAN ALINIP YOLLANABİLMESİ İÇİN ORTAK  
 BİR SİSTEM KURULACAK VE TÜM SESLENDİRME OYUNCULARININ KULLANIMINA AÇIK OLA- 
 CAKTIR.
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Artık ödeme dökümleri talep edilmeden otomatik olarak verilecek: 

Seslendirme sektörü uzun yıllar boyunca kuralların ve standartların yokluğunda tamamen keyfiyetin be-
lirlediği uygulamalara sahne oldu. Çalışanların en temel haklarından biri olan alınan ücretin detaylarıyla 
belirtilmesi konusu bile bu sebeple farklı uygulamalarla görmezden gelindi. Seslendirme oyuncularının 
dökümleri çoğu zaman hiç verilmedi, bazen ancak talep edilince, çok seyrek olarak da talep edilmeksizin 
verildi. Biz seslendirme oyuncuları da ücretimizin içeriğini sormaya bile bazen çekindik. Sendikamızın 
talebi ve kanuni zorunluluğu hatırlatması sonucunda stüdyolar artık dökümleri seslendirme oyuncula-
rının herhangi bir talebi olamadan her ödemeyle beraber seslendirme oyuncularına vermeyi kabul ve 
taahhüt ettiler.

• HER ÖDEMEDE ÜCRETİN İÇERİĞİNİ VE DETAYLARINI BELİRTEN «ÜCRET HESAP PUSULASI»  
 (DÖKÜM) TALEP EDİLMEDEN OTOMATİK OLARAK ÖDEMEYLE BERABER SESLENDİRME OYUN- 
 CUSUNA VERİLİR.

Sosyal Diyalog Sürecinin /  Dördüncü Toplantı

Seslendirme Çalışma Grubu’nun gayretleri ve 18 seslendirme stüdyosunun katılımı sonucu başlayan sos-
yal diyalog sürecinin dördüncü toplantısı 25 Mart 2017 Cumartesi günü Oyuncular Sendikası ofisinde 
yapıldı.

25 Mart’ta yapılan son toplantıda seslendirme stüdyolarının Oyuncular Sendikası’nın teklifleriyle ilgili 
görüş, öneri ve karşı teklifleri tartışılmaya başlandı. Fiyatlandırma konusu ilk olarak Netflix platformu ve 
diğer dış piyasa müşterilerine yönelik oluşturulan bütçeler üzerinden değerlendirildi. Fiyat konusunda 
henüz bir uzlaşma sağlanamamış olmasına karşın belli bir mesafe katedildi.

Bu bağlamda bir sonraki toplantının Nisan ayında yapılması, dış piyasa fiyatlarıyla beraber iç piyasaya 
yönelik fiyatlandırmanın da tartışılmaya başlanması ve seslendirme bütçelerinin özellikle üst müşteriler 
olan kanallar ve yapımcı firmalar nezdinde arttırılması için neler yapılabileceğinin konuşulması karar-
laştırıldı.
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Toplantıda ayrıca sosyal diyalog sürecinin ilk somut çıktıları olarak kabul edilen kural ve standartların 
uygulanmasında oluşan ve oluşabilecek sıkıntılar ile bunların önüne geçme yolları da konuşuldu. Son 
olarak ödeme sıklık ve vadeleri ile ilgili zaman zaman oluşan sorunlar hatırlatılıp bu konuda gerekli ça-
lışmaların yapılması gerekliliğine değinildi.

Sosyal Diyalog Süreci / Beşinci Toplantı

Sosyal diyalog sürecinin beşinci toplantısı 22 Nisan 2017 Cumartesi günü Oyuncular Sendikası ofisinde 
sendikamız seslendirme grubunun ve 11 stüdyonun temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda ele alınan üç ana gündem maddesi şu şeklideydi:

1-      Oyuncular Sendikası’nın hazırladığı dış piyasa (Netflix) özelinde taban fiyatlandırmaya yönelik ikin-
ci teklifin sendikamız seslendirme çalışma grubu tarafından stüdyolara yapılan sunum ile aktarılması.

2-      Daha önce sendikamız tarafından yapılan iç piyasaya yönelik ilk teklif üzerinden değerlendirmelerin 
yapılması.

3-      Üst müşteriler ile seslendirme bütçelerinin iyileştirilmesi için kurulması gereken ilişkiye dair stra-
tejilerin ve adımların tartışılmaya başlanması.

Bu gündem çerçevesinde ilk olarak seslendirme çalışma grubumuzun hazırladığı teklifin sunumu ger-
çekleştirildi. Bu sunum sonrası katılan tüm stüdyolar sunumun son derece doğru bir şekilde hazırlandı-
ğını ve teklifin mantığının çok doğru kurulmuş olduğunu ifade ettiler. Bazı stüdyolar teklifte yer alan ra-
kamları da tamamen kabul edebileceklerini beyan ettiler. Genel olarak sendikamızın teklifindeki birçok 
kategori ve onlara karşılık gelen ücretlendirme değerleri kabul gördü ancak bazı stüdyolar birkaç noktada 
hala farklı görüşleri olduğunu dile getirdiler. Yapılan sunumun katılamayan stüdyolarla da paylaşılması, 
onların görüşünün alınması ve Oyuncular Sendikası Seslendirme Çalışma Grubu’nun da değerlendirme-
ler üzerine kendi çalışmalarını yapıp cevabını hazırlaması kararlaştırıldı. Ayrıca itirazı olan stüdyolar 
yapılan teklifi detaylı çalışarak son cevaplarını vermek için biraz süre talep ettiler. Gelinen noktada görüş 
ayrılıklarının çok aza indirildiğini ancak henüz tam bir anlaşma sağlanamadığı için görüşmelerin sürdü-
ğünü belirtmeliyiz.

Toplantının ikinci bölümünde diğer iki gündem maddesi iç içe tartışıldı. İç piyasa fiyatlandırması ve 
düzenlemeleri için neler yapılabileceği konusunda bir stüdyonun hazırladığı yazılı teklif okundu ve kı-
saca tartışıldı. Bir stüdyo ortak bir hareket planı metni hazırlanabileceğini ve bu konuda kendilerinin 
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sorumluluk alıp bir öneride bulunacaklarını belirtti. Çok faydalı ve uzun bir tartışma yürütülmüş olmakla 
beraber henüz kararlaştırılmış somut strateji ya da eylemler bulunmamaktadır.

Bu bağlamda bir sonraki toplantıya kadar sürekli yazılı iletişimde kalarak önerilerin somutlaştırılması, 
dış piyasa özelindeki fiyatlandırma görüşmelerinde yol alınması hatta mümkünse bir anlaşma oluşması 
ve daha sonra bu hazırlıklarla bir sonraki toplantının somut uygulama adımlarını kararlaştırmak amacıy-
la ileri bir tarihte yapılması kararlaştırıldı.

Son olarak; Oyuncular Sendikası, daha önce üzerinde mutabakata varılan ve kamuoyuna açıklanan stan-
dartların hayata geçirilmesi konusundaki eksiklerin bir an önce giderilmesini stüdyolardan talep etti. 

Seslendirme Sektöründe  İlk Taban  Ücret Tarifesi (Netflix) Yayınlandı 

Oyuncular Sendikası olarak öncülüğünü yaptığımız ve seslendirme stüdyolarıyla yürütmekte olduğumuz 
‘Sosyal Diyalog’ süreci ikinci ve şu ana kadar ki en önemli somut sonucunu doğurdu. 25 Temmuz 2017 
tarihinde dış piyasa taban ücret tarifesi yayınlandı.

Seslendirme mesleğinde ilk kez bir alanda ‘taban tarife’ uygulamasına geçilerek seslendirme oyuncuları-
nın emeğine karşılık gelen ‘minimum’ değerlerin belirlenmesi yolunda büyük bir adım atıldı.

Yabancı bir dijital yayın platformu olan NETFLIX için Türkçe seslendirilen ve yayın süresi 20 dakika ve 
üzerinde olan dizi, film, belgesel v.b. kayıtlarda seslendirme oyuncularına seslendirdikleri rollerin ağır-
lığına (derecesine) göre ödenmesi gereken ‘minimum’ ücretler artık sendika onaylı resmi bir tarife ile 
belirleniyor.

Bu tarife, Oyuncular Sendikası Seslendirme Çalışma Grubunun teklifleri ve stüdyoların katılımıyla yürü-
tülen pazarlıklar sonucu ortak olarak belirlenmiş ve  aşağıda adı geçen, sosyal diyalog sürecine katılan 
tüm stüdyolar tarafından imzalanmıştır. Görüldüğü gibi sadece seslendirme özelinde değil, Türkiye’de 
bir çok alanda bir ilk sayılabilecek nitelikte bir uygulama yapılmış ve belli bir alana özel toplu ücret gö-
rüşmesi ‘sosyal diyalog’ yöntemiyle paydaşların işbirliği sonucunda belirlenmiştir. Bu vesileyle sürece 
katılan ve bu tarihi adımın atılmasına katkı veren tüm seslendirme stüdyolarına teşekkür ederiz.

Adından da anlaşılacağı gibi bu tarife bir ‘taban ücret’ tarifesidir. Kesinlikle ‘sabit ücret’ tarifesi şeklinde 
ve/veya seslendirme oyuncularının kendi ücretlerini - tarifenin altında olmamak koşuluyla - belirlemele-
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rini engelleyecek şekilde ya da tarifenin üzerindeki fiyatlandırmalar için stüdyo-seslendirme oyuncusu 
arasındaki arz-talep dengesine ve serbest piyasa kurallarına zarar verecek şekilde uygulanamaz. Bunun-
la beraber tarifenin kategori ve kurallarına göre belirlenen rakamların altında ücretlendirme yapılması 
ne stüdyo ne de seslendirme oyuncusu tarafından teklif ve/veya kabul edilemez. 

Bu taban tarife uygulamasındaki yegane amaç: seslendirme mesleğinin yapıldığı tüm ilerlemiş ülkelerde 
olduğu gibi, yapılan işin, sektördeki tüm paydaşların ve özellikle seslendirme oyuncularının emeğinin 
değerini asgari ölçüde korumak; bu sayede seslendirme mesleğinin ekonomik anlamda (maalesef) sü-
rekli olarak değersizleşmesinin önüne geçmek, mesleğin ve sektörün hak ettiği ekonomik değerlere ula-
şabilmesi adına bir başlangıç adımı atmaktır.

Ak’la Kara Stüdyoları
Alfa Yapım
Ares Medya
Aton Stüdyoları
Avantgarde Medya
Bay Papağan
DSE
Filmaks
Global Dubbing Center
HD Vizyon
Doğuş Yayın Grubu
Melodika
Pixel Stüdyoları
RecArt
Record
Saran Digital Studios
Vipsaş
Vocalzone
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Sektörümüze dair uluslararası arenada yaşanan gelişmeleri 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 Performans Konferansı gerçekleştirildi. Dünya genelinde 
45 farklı ülkenin sendikalarından delegelerin katılımıyla gerçekleşen konferansta tüm Dünya’daki canlı 
performans sanatçılarının (tiyatrocular, dansçılar, opera şarkıcıları, sirk sanatçıları, sokak performans 
sanatçıları, v.b.) sorunları ele alındı. Bu konferansta sendikamızı Genel Başkanımız Meltem Cumbul ve 
uluslararası ilişkilerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sercan Gidişoğlu temsil etti.  

EuroFIA Toplantısı /  Slovenya 

 FIA’nın Avrupa bölgesi grubu olan EuroFIA’nın olağan toplantısı 12-13 Kasım 2015 tarihlerinde Sloven-
ya’nın Bled kentinde yapıldı. Slovenya Oyuncular Sendikası GLOSA’nın ev sahipliğinde 12 Kasım’da yapı-
lan EuroFIA grup toplantısı ve Slovenya Telif Örgütü Zavod AIPA’nın ev sahipliğinde 13 Kasım’da düzen-
lenen EuroFIA-Telif Örgütleri toplantısında Sendikamızı yönetim kurulu üyemiz ve uluslararası ilişkiler 
sorumlumuz Sercan Gidişoğlu temsil etti. Ayrıca Türkiye’den ÇASOD ve BIROY’u temsilen Derya Durmaz 
da iki toplantıda yer aldı.

12 Kasım’daki EuroFIA grup toplantısının sabah seansında FIA Genel Sekreter Yardımcısı Dearbhal Murp-
hy tarafından devam etmekte olan projelerle ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra delegasyonlar söz ala-
rak bu projelerle ilgili görüşlerini belirttiler. Özellikle konuşulan konular şunlardı;
‘atipik çalışanlar’ (atypical workers) projesi, EuroFIA Dans Pasaportu’nun yenilenmesi, LGBT çalışma 
grubunun hazırladığı ve sendikamızın da katılımcılarından biri olduğu LGBT anketi ve Avrupa Birliği ve 
Trans-Atlantik ülkeleri arasında yapılan Ticaret anlaşmalarındaki sanat ve kültürü etkileyen konularla 
ilgili son gelişmeler.

Öğleden sonra seansında ise sendikamızın da katılımcısı olduğu bir panel düzenlendi. ‘Sendikaların sos-
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yal medya kullanımı ve üye sendikaların deneyimleri’ konulu panelde İngiltere Oyuncular Sendikası 
Equity adına Louise McMullan ve Oyuncular Sendikası adına Sercan Gidişoğlu birer sunum yaptılar ve 
sendikalarının genel sosyal medya kullanımını, stratejilerini ve karşılaştıkları sorunları anlattılar. Su-
numlardan sonra delegeler arasında son derece aktif ve yararlı bir tartışma seansı yaşandı.

Panel sonrasında söz alan bazı delegeler ülkelerindeki gelişmeleri ve sorunları aktardılar. Sendikamız 
adına söz alan Sercan Gidişoğlu Haziran başında Dublin’de yapılan EuroFIA toplantısı sonrası geçen za-
man zarfında Türkiye’de yapılan seçimler ve aradaki süreçte yaşananları aktardı.

Son olarak telif hakları alanında farklı ülkelerdeki yeni uygulamalar ve Avrupa Birliği’nde telif konuların-
da yaşanan son gelişmeler FIA Genel Sekreteri Dominick Luquer tarafından aktarıldı.

13 Kasım’da EuroFIA üyesi sendikalarla Avrupa’daki telif toplayıcı örgütleri bir araya getiren toplantı-
da ise; ‘oyuncular için adil internet telifi paylaşımı’, ‘Avrupa Birliği Kablolu ve Uydu Yayınlar Direktifi’, 
‘Online Platformlar’, ve ‘Özel Kopyalama Hakları’ konulu paneller yapıldı. Ayrıca Derya Durmaz BIROY 
adına bir sunum yaparak Türkiye’de telif hakları alanında yaşanan sorunları ve BIROY’daki gelişmeleri 
delegelere anlattı.

Uluslararası Referanslar Araştırması 
 
Uluslararası İlişkiler birimimiz farklı ülkelerdeki sanat alanına dair kanun ve uygulamaları saptamak 
amacıyla “Uluslararası Referanslar Araştırması” çalışmasını başlattı. 
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Özellikle 4A Kampanyası bünyesinde yapılan çalışmalara olumlu yönde  katkı sunacağını  düşündüğü-
müz için, sinema-tv ve sahne sanatları sektörleri ile ilgili uluslararası mevzuatları araştırmaya başladık. 
Bazı ülkelerde bu sektörle ilgili bir takım yönetmeliklerin hazırlandığını ve yönetmelikler aracılığı ile 
sektöre özel düzenlemelere gidildiği bilgisini edindik.

2015 Kasım ayı itibariyle, iletişim halinde olduğumuz yurtdışı oyuncu örgütlerinden; Mevcut İş Kanunla-
rının ön gördüğü çalıma biçimlerini, varsa sektöre özel yönetmelik ve düzenlemeleri, pratikteki işleyişin 
nasıl olduğuna dair kurum görüşlerinin sendikamıza iletilmesini rica ettik. 

FIA LGBT Anketi

FIA’nın LGBT Çalışma Grubu tarafından hazırlanan anket sektörümüzde çalışan kişilerin, çalışma alan-
larındaki cinsel ayrımcılık ve LGBT eşitliği (eşitsizliği) konularının doğru biçimde analiz edilebilmesi 
için hazırlandı. Tamamen anonim olarak hazırlanan anket tüm üyelerimiz ile paylaşıldı. Anket sonuçları 
sendikamız ile paylaşıldığında, LGBT eşitliği/eşitsizliği üzerine yapılacak çalışmalarımızın doğruluğunu 
kıyaslama imkanı bulacağız.

EuroFIA 2016 Lizbon Toplantısı 

Sendikamızın da üyesi olduğu Uluslararası Aktörler Federasyonu’nun (FIA) Avrupa ülkelerindeki üyele-
rinden oluşan EuroFIA grubunun 2016 yılındaki ilk toplantısı Portekiz’in başkenti Lizbon’da 23-24 Hazi-
ran 2016 tarihlerinde yapıldı. Bu toplantıda sendikamızı yönetim kurulu üyemiz ve Uluslararası İlişkiler 
sorumlumuz Sercan Gidişoğlu temsil etti.

Bu toplantının bir gün öncesinde (22 Haziran 2016) EuroFIA grubunun temsilcileri Avrupa bölgesindeki 
ülkelerin telif toplama örgütlerinin temsilcileri ile buluştu. Türkiye adına bu toplantıya katılan BIROY’u 
yönetim kurulu üyesi Derya Durmaz temsil ederken toplantının ana gündem maddesini kişisel koplaya-
ma hakları (private copying) oluşturdu. Ayrıca, farklı konularda yapılan beş oturum aracılığıyla Avrupa 
ülkelerindeki telif örgütleri temsilcileri sorunlarını ve gelişmeleri dile getirirken EuroFIA üyesi sendika-
larla da görüş alışverişinde bulundular.



2

İki gün süren EuroFIA toplantısına ait detaylar şu şekilde:

1.GÜN – 23.06.2016

Toplantının açılışında oturum başkanının seçimi ve gündemin kabulünün ardından ev sahibi konumun-
da bulunan Portekiz Oyuncular Sendikası (STE) temsilcisi Joao Barreiros Portekiz’deki oyuncuların çalış-
ma düzenleri ve sıkıntıları hakkında bilgiler veren bir açılış konuşması yaptı.

Toplantının sabah bölümündeki ilk seansta ‘atipik çalışanlar projesi’, AB’deki alanımıza yönelik son ge-
lişmeler ve Uluslararası Ticaret Anlaşmaları hakkında bilgiler verildi.

FIA’nın FIM (Uluslararası Müzisyenler Federasyonu) ve UNI-MEİ (Teknisyen sendikalarının konfederas-
yonu) ile birlikte AB fonlarından yararlanarak yürüttüğü ‘atipik çalışanlar projesi’nde son aşamaya gelin-
di. Sendikamızın da aktif bir parçası olduğu atipik çalışan projesi çalışma grubu bu proje kapsamında iki 
yıl içerisinde toplam 4 farklı atölye çalışması gerçekleştirdi. Son aşamasına gelen projenin final doküma-
nının FIA tarafından Eylül-Ekim döneminde yayımlanması bekleniyor.

Sabah bölümündeki ikinci seansta ‘Avrupa Sosyal Dialogu’, ‘EuroFIA Dance Passport’ projesi, LGBT anke-
ti ve FIA’nın Afrika, Latin Amerika ve Hindistan’daki bölgesel projeleri hakkında bilgiler verildi.

Öğleden sonra bölümünün ilk seansında ise ‘Sahne Sanatları Alanında Profesyonel Yapımlarda Amatör-
lerin Çalıştırılması’ konulu bir tartışma paneli düzenlendi. Panelde Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık 
örnekleri detaylı anlatıldı. Fransa’da yeni çıkan bir kanun profesyonel yapımlarda amatör oyuncuların 
ücret ödenmeden çalıştırılmasına kapı açmış. Buna benzer olarak Almanya’da bazı tiyatrolarda ‘uzun 
dönem stajlar’ yoluyla para ödemeden tamamen stajyer statüsünde oyunculardan oluşanlar yapımla-
rın yaygınlaşma eğiliminde olduğunun altı çizildi. İngiltere’de ise geçen sezon Royal Shakespare Com-
pany’nin Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası yapımında meydana gelen amatörlerin çalıştırılması durumu ve 
buna karşın yapılan görüşmeler ve Equity ile RSC arasındaki mutabakat anlatıldı. Tartışma bölümünde 
sendikamız dahil bir çok sendika bu konudaki sorunlarını ve neler yapılabileceğine dair görüşlerini dile 
getirdiler.

İlk günün son seansında fikri haklar alanındaki gelişmeler ve telif toplayıcı örgütlerle yapılan toplantının 
notları delegelere aktarıldı. Daha sonra FIA’nın Pekin Antlaşması (Beijing Treaty) Kampanyası hakkında 
bilgilendirme yapıldı ve bu amaçla açılan web sitesi tanıtıldı. Son derece yararlı bilgiler ve materyellerle 
dolu bu site (www.beijingtreaty.com) tüm oyuncuların telif hakları için yapılan en kapsamlı ve önemli 
anlaşma olan Pekin Antlaşması hakkında bilgilenmesini sağlayacak ve konu hakkında farkındalık oluş-
masına yardımcı olacaktır. Türkiye’nin henüz bu antlaşmayı imzalamadığını hatırlatırken tüm üyelerimi-
zi bu siteyi ziyaret etmeye davet ediyoruz.

2.GÜN – 24.06.2016

Yarım gün ve tek seans olarak yapılan toplantıda öncelikle bir Avrupa Birliği inisiyatifi olan OIRA proje-
sinin web sitesi ve uygulaması tanıtıldı. OIRA projesi küçük ve orta ölçekli işyerleri için kendi başlarına 
‘Risk Değerlendirmesi’ yapıp ona uygun ‘Eylem Planları’ hazırlayabilme olanağı sunan bir dijital araç. Bu 
aracın özellikle Canlı Performans alanında üretim yapan topluluklar ve mekanlar için özel bir bölümü 
var. Avrupa Birliği’nde kullanımı zorunlu hale gelen bu araç ülkemizdeki topluluklar ve mekanlar tara-
fından da kullanılabilir. Bu araç tamamen ücretsiz olup online kullanım için tasarlanmıştır ve şu adres-
ten ulaşılabilir: www.oiraproject.eu

Toplantının son bölümünde Eylül ayında Brezilya’nın Sao Paolo kentinde yapılacak FIA Dünya Kong-
resi’nin takvimi ve detayları hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu Kongre kapsamında yapılacak olan bir 
sonraki EuroFIA toplantısının detayları paylaşıldı ve EuroFIA 2016 Lizbon toplantısı sona erdi.
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Atipik çalışanların geleceği Brüksel’de tartışıldı

Sendikamızın üyesi olduğu Uluslararası Aktörler Federasyonu (FIA) Avrupa kolu EuroFIA’nın, Avrupa 
Gazeteciler Federasyonu (EFJ-European Federation of Journalists), Uluslararası Müzisyenler Federasyonu 
(FIM-International Federation of Musicians), UNI MEI (Global Union for the Media and Entertainment 
Sector) ile birlikte ve Avrupa Komisyonu’nun mali desteğiyle düzenlediği “Medya, Sanat ve Eğlence Sek-
töründe Çalışmanın Geleceği; Atipik çalışmanın gerekleriyle başa çıkmak” (The Future of Work in the 
Media, Arts&Entertainment Sector; Meeting the Challenge of Atypical Working) başlıklı etkinlik 8-9 Eylül 
2016 tarihlerinde Brüksel’de yapıldı.

Avrupa’nın her yerinden gelen Medya, Sanat ve Eğlence sektöründe çalışan sendikaların temsilcilerinin 
Avrupa Parlementosu üyeleri, Avrupa Komisyonu’nun uzmanları ve bu alanda çalışan faklı uzmanlarla 
biraraya geldiği etkinlikte Avrupa Birliği’nin ‘çalışanların sosyal haklarıyla’ ilgili politikaları tartışıldı. 
Sendika temsilcileri ihtiyaçlarını, beklentilerini ve atipik çalışanlarla ilgili ne gibi düzenlemelere ihtiyaç 
duyulduğu konusundaki görüşlerini Avrupa Birliği yetkilileriyle paylaştılar.

Medya ve Kültür endüstri çalışanlarının temsilcileri ve Avrupa Birliği politikacıları ve bürokratlarından 
oluşan yüzden fazla kişiyi bir araya getiren etkinlikte sendikamızı Yönetim Kurulu üyemiz ve Uluslarara-
sı İlişkiler Sorumlumuz Sercan Gidişoğlu ve üyemiz Feride Çetin temsil etti.

Türkiye Uluslararası Aktörler Federasyonu (FIA) Yürütme Kurulu’nda!

Uluslararası Aktörler Federasyonu’nun (FIA) 21. Kongresi Brezilya’nın Sao Paulo kentinde 22-25 Eylül 
2016 tarihleri arasında yapıldı. Bu önemli etkinlikte sendikamızı Genel Başkanımız Meltem Cumbul tem-
sil etti.

Kongre’nin son günü olan 25 Eylül Pazar, FIA’yı 2020 yılına kadar yönetecek Başkan ve Kurulları belir-
leyecek seçimler tüm delegelerin katılımıyla yapıldı. 2012 yılında FIA Başkanlığı’na seçilen Kanadalı 
aktris ve ACTRA (the Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists) Başkanı Ferne Downey, 
Brezilya’daki kongrede yeniden FIA Başkanı olarak seçildi.
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Başkanlık seçiminin yanı sıra FIA’nın politikalarını ve stratejilerini belirlemekle görevli iki kurum olan 
Başkanlık Divanı (Presidium) ve Yürütme Kurulu’nun (Executive Committee) üyeleri de Sao Paulo’daki 
kongrede seçildi.

Başkan ve Başkan Yardımcıları’nın temsil ettiği ülkelerin yanı sıra 8 ülkenin daha yer aldığı Yürütme 
Kurulu için yapılan seçimlerde Türkiye Yürütme Kurulu’na seçildi. Yürütme Kurulu’nda ülkemizi Türki-
ye’nin FIA üyesi iki kurumu olan Oyuncular Sendikası ve Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) 
birlikte temsil edecekler. Türkiye ile birlikte Yürütme Kurulu’na seçilen diğer ülkeler şunlar; İsveç, Avust-
ralya, Japonya, Fas, Uruguay, İsviçre ve Hırvatistan.

İBBŞT oyuncularının durumu dünya oyuncu örgütlerinin de gündeminde!

22-25 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
Uluslararası Aktörler Federasyonu’nun (FIA) 21. 
Kongresi’nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatroları (İBBŞT) bünyesinde işlerine son verilen 
meslektaşlarımızın durum değerlendirmesi yapıldı. 
Kongrenin son günü olan 25 Eylül tarihinde Genel 
Başkanımız Meltem Cumbul bir sunum gerçekleşti-
rerek konunun tüm detayları hakkında uluslarara-
sı örgütleri bilgilendirdi. Sonuç olarak Brezilya’da 
gerçekleştirilen FIA Dünya Kongresi’nde  “MOTİON 
(ÖNERGE) ” talebimiz kabul edildi ve FIA konu ile il-
gili bir yazı kaleme aldı. Yazıda Uluslararası Aktörler 
Federasyonu FIA, yetkilileri sanatçıları sebepsiz ya da açıklamasız şekilde işten çıkartma uygulamalarına 
son vermeye davet etti!

EuroFIA Toplantısı Kopenhag’ta yapıldı

Sendikamızın Yönetim Kurulu üyesi olduğu Uluslararası Aktörler Federasyonu’nun (FIA) Avrupa ülkele-
rindeki üyelerinden oluşan EuroFIA grubunun 2017 yılındaki ilk grup toplantısı Danimarka’nın başkenti 
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Kopenhag’da 05-06 Nisan 2017 tarihlerinde yapıldı. Bu toplantıda sendikamızı Yönetim Kurulu üyemiz 
ve Uluslararası İlişkiler sorumlumuz Sercan Gidişoğlu temsil etti.

Bu toplantının bir gün öncesinde (04 Nisan 2017) EuroFIA grubunun temsilcileri Avrupa bölgesindeki 
ülkelerin telif toplama örgütlerinin temsilcileri ile buluştu. Türkiye adına bu toplantıya katılan BİROY’u,  
Yönetim Kurulu üyesi Emre Yetim temsil ederken toplantının ana gündem maddelerini kişisel kopyala-
ma hakları (private copying), Avrupa Birliği’nde tartışılmakta olan telif hakları (Copyright) reformu ve 
dijital telif hakları oluşturdu. Bu konularda yapılan altı oturum aracılığıyla Avrupa ülkelerindeki telif 
örgütleri temsilcileri sorunlarını ve gelişmeleri dile getirirken EuroFIA üyesi sendikalarla da görüş alış-
verişinde bulundular.

İki gün süren EuroFIA toplantısına ait detaylar şu şekilde:

1.GÜN – 05.04.2017

Toplantının açılışında oturum başkanının seçimi ve gündemin kabulünün ardından ev sahibi konumun-
da bulunan Danimarka oyuncu örgütlerinin temsilcileri, toplantının yapıldığı mekanda grubu ağırlayan 
İşçi Konfederasyonu’nun Başkanı ve FIA Başkanı açılış konuşmalarını yaptılar.

Toplantının sabah bölümündeki ilk seansta ‘Cinsiyet Eşitliği’ konulu panel yapıldı. FIA ve Kanada Oyun-
cular Sendikası (ACTRA) Başkanı Ferne Downey’in yönettiği panelde iki misafir konuşmacı yer aldı. Da-
nimarkalı akademisyen-araştırmacı Tess Skadegard Thorsen kadınların ekranlarda nasıl cinsiyetçi şekil-
de temsil edildiğini, ne gibi roller aldığını anlatan bir sunum yaptı. Thorsen ayrıca kadınların başrolde 
olduğu filmlerin sayısının değil bu filmlerde kadınların ne şekilde gösterildiğinin cinsiyetçi yaklaşımı 
anlamak için önemli olduğunun altını çizdi. Daha sonra konuşan Nordea şirketi ‘Çeşitlilik ve Kapsayıcı-
lık’ Departmanı Şefi Marianne Egeland Slig iş dünyasında, özellikle büyük şirketlerde gerçekten cinsiyet-
çiliğin önüne geçecek ve eşitliği sağlayacak uygulamalara örnekler verdi. Son olarak FIA Genel Sekreter 
Yardımcısı Dearbhal Murphy ‘Avrupa Sosyal Diyalogu’ kapsamında eşitlik alanında yürütülmekte olan 
‘Avrupa Eylem Planı’ndan ve FIA’nın bu plana verdiği katkılardan bahsetti.
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Sabah bölümündeki ikinci seansta ilk olarak, FIA’nın FIM (Uluslararası Müzisyenler Federasyonu) ve 
UNI-MEİ (Teknisyen sendikalarının konfederasyonu) ile birlikte AB fonlarından yararlanarak yürüttüğü 
ve bir kitapçık yayımlayarak sonlandırdığı ‘atipik çalışanlar projesi’nin devamı niteliğinde neler yapı-
labileceğine dair planlamalar aktarıldı. Sendikamızın da aktif bir parçası olduğu atipik çalışan projesi 
çalışma grubu bu proje kapsamında iki yıl içerisinde toplam 4 farklı atölye çalışması gerçekleştirmiş ve 
projenin final dokümanı FIA tarafından 2016 Eylül ayında yayımlanmıştı.

Sabah bölümündeki ikinci seansta daha sonra Avrupa Birliği’ndeki çalışma hayatını düzenleyen kurallar 
ve projelerdeki son gelişmeler, ‘Avrupa Sosyal Diyalogu’, ‘EuroFIA Dance Passport’ projesi ve FIA’nın Af-
rika, Latin Amerika ve Hindistan’daki bölgesel projeleri hakkında bilgiler verildi.

Öğleden sonra bölümünün ilk seansında ise ‘Sendikalarda Yeni Teknolojileri En İyi Şekilde Kullanabil-
mek’ konulu bir tartışma paneli düzenlendi. Panelde Finlandiya, Danimarka ve Hollanda örnekleri anla-
tıldı.

İlk günün son seansında fikri haklar alanındaki gelişmeler ve telif toplayıcı örgütlerle yapılan toplantının 
notları delegelere aktarıldı. Daha sonra FIA’nın Pekin Antlaşması (Beijing Treaty) Kampanyası hakkında 
bilgilendirme yapıldı ve bu amaçla açılan web sitesi hatırlatıldı. Son derece yararlı bilgiler ve materyaller-
le dolu bu site (www.beijingtreaty.com) tüm oyuncuların telif hakları için yapılan en kapsamlı ve önemli 
anlaşma olan Pekin Antlaşması hakkında bilgilenmesini sağlayacak ve konu hakkında farkındalık oluş-
masına yardımcı olacaktır. Türkiye’nin henüz bu antlaşmayı imzalamadığını hatırlatırken tüm üyeleri-
mizi bu siteyi ziyaret etmeye davet ediyoruz. Ayrıca 2016’da gerçekleştirilen kampanya gibi bu yıl da 26 
Nisan Dünya Fikri Haklar Günü’nde ‘Let’s Ratify Now’ yazılı mesajlarla sosyal medyada selfi paylaşma 
kampanyası gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. 
 
2.GÜN – 06.07.2017

Yarım gün ve tek seans olarak yapılan toplantıda öncelikle toplantı öncesi tüm üyeler tarafından yazılı 
olarak gönderilen ‘ulusal raporlar’ değerlendirildi. Sendika temsilcileri birbirlerine sorularını yönelttiler. 
Burada sendikamız adına söz alan Sercan Gidişoğlu ülkemizde ve sendikamızda son altı ayda yaşanan 
gelişmeleri detaylı olarak aktardı.

Daha sonra ‘Mülteci ve Göçmenler İçin Meslek Örgütleri Olarak Neler Yapabiliriz?’ başlıklı bir panel dü-
zenlendi. Panelde ÇASOD Genel Sekreteri Emre Yetim Türkiye’deki durumu, Equity UK adına Louise Mc 
Mullan Birleşik Krallık’taki ve İsveç Oyuncular Sendikası’ndan (TF) Mika Romanus da İsviçre’de yapılan 
çalışmaları aktardı. Daha sonra söz alan sendika temsilcileri kendi ülkelerinde zor durumda kalan bu 
kişilere destek olabilmek için neler yapmaya çalıştıklarını, nerelerde zorluklar yaşadıklarını paylaştılar.
Toplantının son bölümünde bir sonraki EuroFIA toplantısı ve FIA Yönetim Kurulu toplantısına dair bilgi-
ler paylaşıldı.
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Örgütlenme Birimi sendikamızın iskeletini oluşturan, sürdürülebilir ve düzenli bir sistem oluşturmak 
için çalıştığımız en önemli birmimizdir. Hep birlikte belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için 
teknik ve hukuki çalışmaların  tek başına yeterli olmadığını 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 çalışma gruplarımızın sayısını arttırarak daha 
fazla meslektaşımıza ulaşmaya çalıştık, sendikamızın yürüttüğü kampanyaların temel dayanaklarını  
“Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku” ile ilgili düzenli eğitimler vererek üyelerimize anlattık.

Opera Çalışma Grubu kuruldu

“Zorlu Performans Sanatları Gösteri Merkezi” bünyesinde gerçekleştirilen “Royal Opera House- La Bohe-
me” prodüksiyonunda opera şarkıcılarına yapılan haksızlıklar üzerine Genç Sesler Platformu kuruldu ve 
bu platform 13 Şubat 2015 tarihinde bir bildiri yayınlayarak opera şarkıcılarını yaşananlardan haberdar 
etti. Ardından Genç Sesler Platform’u  sendikamız ile irtibata geçti ve  yaşanan durumu hem hukuki 
hem de sosyal güvenlik açısından hep birlikte birkez daha değerlendirdik. Bunun üzerine Genç Sesler 
Platformu’nun, sendika çatısı altında Opera Çalışma Grubu kurularak çalışmalarına devam etmesi 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 başlanıldı. Çalışma grubu-
na öncelikle iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatına dair eğitim verildi. Ardından opera şarkıcılarının 
sorunları tespit edilerek iş planı çıkarıldı.

Sorunlar:

• Opera şarkıcılarının 4A üzerinden sigortalanmayışı
• Provalarda ücret ödenmemesi 
• Sözleşmesiz çalıştırılma
• Meslek hastalıklarının tespit edilemeyişi
• Çalışma saatleri ve molaların mesleğin özelliğine göre düzenlenmemesi
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’ne dair gerekli önlemlerin alınmayışı

Tespit edilen sorunların çözümü için ilk olarak örgütlenme çalışmalarına ağırlık verildi; opera şarkıcısı 
veri tabanı oluşturuldu, mail aracılığı ile artık çalışmalara Oyuncular Sendikası bünyesinde devam edile-
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ceği duyuruldu, sektörün önde gelen isimleri ile görüşülmeye başlandı, sendikada bilgilendirme toplan-
tıları düzenlendi ve saha çalışmalarına başlandı, düzenlenen toplantılardan sonra birebir görüşmelere 
ağırlık verildi.

Meslek hastalıkları araştırması yapıldı

18 Nisan 2015 tarihinde KBB (Kulak,Burun,Boğaz) foniatri uzmanı doktorlar ile opera şarkıcılarının mes-
lek hastalıkları üzerine bir görüşme gerçekleştirildi. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi’nde gerçekleş-
tirilen Ses Terapisi Sempozyumu’nda İlter Denizoğlu  ile bir görüşme gerçekleştirilerek bu alanda yapıl-
mış bir çalışma olup olmadığını tespit etmeye çalıştık. Her iki tarafla yapılan görüşmeler sonucunda ses 
hastalıkları üzerine bir takım çalışmalar yapıldığı ancak Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bir ilerleme 
kaydedilmediği tespit edildi. Bu konuyu  uzmanların yönlendirmesi ile ayrıca ele alarak, varolan çalış-
malar değerlendirildikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’na yönelik kapsamlı bir çalışma yapılmasına 
karar verildi.

Opera şarkıcılarının büyük kazanımı!

Sahne sanatları projelerinde çalışan kişilere genellikle prova ücreti ödenmemektedir. Halbu ki provalar 
da kanuna göre çalışma saatleri içerisinde değerlendirilmek zorundadır. Dolayısıyla provalarda da kişiler 
sigortalanmalı ve ücret almalıdırlar. Opera alanında bunu ilk gerkçekleştiren  Nazım Hikmet Korosu oldu. 
Yapılan sözleşmeye prova ücreti eklendi ve çalıştıkları gün üzerinden tüm opera şarkıcıları sigortalandı 
(4A sigortalılığı). Elde edilen başlıca kazanımlar şöyle:

• Koristler 4A’lı çalıştırıldı
• Temsilen de olsan provalarda ücret ödendi
• Belirsiz programa rağmen 1 yıl boyunca bağlıyıcı özelliği olan sözleşme revize edildi ve “Proje  
 başı” sözleşme yapılması konusunda işveren ikna edildi
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• Opera şarkıcısının iş tanımı sözleşmeye eklendi

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 
olması için çalışıldı. 10-11 Aralık 2015  tarihinde gerçekleştirilen Sezen Aksu konserinde yer alan ope-
ra şarkıcılarının sigortasız çalıştırılacağına dair çeşitli duyumların alınması üzerine, Genel Başkanımız 
Meltem Cumbul projenin işvereni konumunda olan Mustafa Oğuz (Most Production)  ile bir araya gelerek 
opera şarkıcılarının sigortalı (4A) çalıştırılması gerektiğini anlattı ve Mustafa Oğuz’dan bu konu ile ilgili 
detaylı bilgi aldı. Yapılan görüşmeye istinaden sigorta talep eden işçilerin 4A üzerinden sigortalandığı 
bilgisine ulaşıldı ancak bu görüşmeden önce projeye seçilen koro şarkıcılarının  sigortalılığı sorgulaması 
üzerine koro şefi Gökçen Koray tarafından iş kaybına uğratıldığı tespit edildi. Sonuç olarak her şeye rağ-
men  Sezen Aksu konserinde yer alan tüm opera şarkıcıları 4A üzerinden sigortalanarak çalıştırıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda  opera şarkıcılarının sorunları tartışıldı

23 Ekim 2015 tarihinde “Sanatçıların Sigortalılığı” başlığı altında düzenlenen toplantıda, Sosyal Güvenlik 
Kurumu ilk kez özel sektörde çalışan opera şarkıcılarının sorunlarını dinledi. Bu toplantıda Sosyal Gü-
venlik Kurumu İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş opera şarkıcısı dendiğinde akla gelenin sadece Devlet 
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 hocaları 
ile görüşmelere başladık. Okullarda öğrencileri iş hayatına hazırlayacak ve temel hakları konusunda eği-
tim verecek dersler olmadığından, sendika olarak öğrencilere yönelik eğitim çalışmalarımız olduğundan 
bahsederek destek istedik. Yapılan görüşmeler sonucunda oldukça olumlu dönüşler aldık ve 2016 Şubat 
ayı itibariyle öğrencilere yönelik eğitim çalışmalarını başlatmaya karar verdik. 
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AKMdeyiz !

27 Mart Dünya Tiyatrolar gününde bir çok sektör bileşeninin imzasının olduğu, AKM’nin kültür ve sanat 
faaliyetlerine açılmasını talep eden bildiri Genel Başkanımız Meltem Cumbul tarafından okundu. Ardın-
dan sosyal medya üzerinden bir kampanya başlatılarak AKM için tekrar hafıza yaratılmaya çalışıldı.

Oyuncular Sendikası “Dayanışma”Filmi

Sektörümüzdeki dayanışmayı güçlendirebilmek adına, sendikamızda örgütlü tüm alanların yer aldığı ve 
dayanışma mesajı veren bir film hazırladık. 
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Filmimiz yapım aşamasındayken de dayanışma ön plandaydı. Yapımcılığını Atlantik Film’in üstlendi-
ği,post prodüksiyon’un  ABT, kurgunun Sivil Editörler , film müziğinin ise Jingle House tarafından ya-
pıldığı ve bir çok sektör çalışanının emeği olan filmimizi web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımız-
da bulabilirsiniz.  Filmimizde aynı zamanda çocuk oyuncu üyemiz 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 Sönmez’in üstlendiği, sigortasının yapıldığı ve 
çalışma saatlerinin çocuk oyuncuya göre düzenlendiği bir set ortamında çalıştı. Böylece  kanunlar uygu-
landığı takdirde de bu işlerin gayet yürüyebileceğini hep birlikte görmüş olduk. 

Oyuncular Sendikası 6 Yaşında!
4. kuruluş yıldönümümüzü 29 Mart Pazar akşamı garajistanbul’da düzenlenen bir partiyle kutladık. Yak-
laşık 500 üyemizin katıldığı gecede doyasıya eğlendik. 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.

Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi çalkantılar sebebi ile  5. ve 6. kuruluş yıldönümümüz için bir etkinlik 
düzenlememe kararı aldık.

Ankara Film Festivali

23 Nisan 2015 tarihinde 
26.AUFF kapsamında Yöne-
tim Kurulu üyemiz Sercan 
Gidişoğlu  ses ve nefes kul-
lanımı atölyesi, Genel Baş-
kanımız Meltem Cumbul ise 
Eric Morris metodu üzerine 
oyunculuk atölyesi düzenle-
di. Elde edilen gelir sendika-
mıza bağışlandı.
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1 Mayıs’ta Alanlardaydık!

Ülkemizdeki işçiler için  büyük anlam taşıyan Taksim Meydanı’nın, 1 Mayıs kutlamalarına kapatılması 
sebebi ile 2011-2012 yıllarında yaşadığımız büyük coşkuyu maalesef bu  dönem yaşayamadık. Oyuncular 
Sendikası Yönetim Kurulu üyelerimiz 2015 yılında Beşiktaş’a ulaşabilmesine rağmen birkaç üye haricin-
de toplanma yerimize ulaşabilen  olmadı. Ankara Örgütlenme Birimimiz ise Ankara Tren Garı’nda bulu-
şarak kitlesel Sıhhıye Meydanı yürüyüşüne katıldı. Beşiktaş’taki buluşmanın ardından, 1 Mayıs 2012’ de 
sette iş kazası sonucu yitirdiğimiz Selin Erdem’i hayatını kaybettiği yerde andık.

2016 ve 2017 yılında ise 1 Mayıs İşçi Bayramımızı,  gerekli izinlerin alınması ile Bakırköy pazar yerinde 
kutladık. Büyük bir katılımla gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarına Sinema Televizyon Sendikası ile beraber 
katıldık. 

SOMA ziyaretimiz

Maden kazasında yitirdiğimiz işçi arkadaşlarımızı anmak üzere 16 Mayıs 2015 tarihinde üyelerimiz ile 
birlikte Soma’ya gittik. Önceden hazırladığımız çocuk ve gençlik kitaplarını Madenci Evi’ne bağışladık.
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SWOT Toplantısı (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - Güçlü yönler, Zayıf yön-
ler, Fırsatlar, Tehditler)

SWOT Analizi,  kurumun  güçlü  ve zayıf yönlerini belirleyen, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve teh-
ditleri  saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir. 3 Ekim - 6 Ekim 2015 tarihlerinde Prof. Dr. Haluk 
Gürgen’in moderatörlüğünde, sendikamızın 2 yıllık iş planını belirleyecek olan bir arama toplantısı ger-
çekleştirdik. Özellikle çalışma gruplarımızda yer alan ve birtakım çalışmaların içinde aktif rol oynamış 
20 kişiden oluşan üyelerimiz, birinci ve ikinci  yönetim kurulu üyelerimizden oluşan bir ekip ile bu top-
lantıyı gerçekleştirdik. Oldukça verimli geçen bu toplantının sonucunda 2 yıllık iş planımız ve önceliği 
hangi konulara vermemiz gerektiği belli oldu. Özellikle örgütlenme faaliyetlerimize yönelik stratejimizi 
geliştirmeye yarayan bu toplantının her dönem yapılması 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 çalışmalar ve davalar için bütçe ayrılamaması
• Sendikada yeterli personel olmadığından, Yönetim Kurulu’nun karar merciinden çok bir sendika  
 çalışanı gibi ofiste mesai harcaması (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 sebebi ile mesleki sorunlara odaklanmakta sorun yaşanması

Sendikamızda yaşanan birçok sıkıntının 
yukarıdaki sorunlar etrafında toplandığı-
nı tespit ettik. Özellikle aidatların büyük 
bir kısmının ödenmemesi sebebiyle, çoğu 
çalışmanın ağır ilerlemesi, çalışmaları yü-
rütecek ve koordine edecek profesyonel 
çalışanların istihdam edilememesi büyük 
bir sorun olarak karşımıza çıktı. Buna bağ-
lı olarak  kaynak geliştirme ve beraberinde 
örgütlenme çalışmalarına ağırlık verilmesi 
konusunda hemfikir olundu.
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Adana Şehir Tiyatrosu oyuncuları ile bir araya geldik

28 Aralık 2015 tarihinde Adana Şehir Tiyatrosu oyuncuları ile bir araya gelerek mevcut sorunları konuş-
tuk  ve çözüm önerileri ürettik. Çoğu kurum tiyatrosunda uygulanan  taşeron sisteminin Adana’da da 
uygulandığını ve buna bağlı olarak bir takım sorunlar yaşandığını tespit ettik. İBBŞT bünyesinde yapılan 
çalışmalar tüm kurum tiyatroları için emsal teşkil edeceğinden, Adana Şehir Tiyatrosu sorunlarının çö-
zümü için İBBŞT çalışmalarının tamamlanması beklenmektedir.

Sahne Sanatları Alanında Oyuncu Statüsü ve Hakları Paneli

İstanbul Tiyatro Festivali ve Oyuncular Sendikası tarafından  22 Mayıs 2016 tarhinde The Marmara Pe-
ra’da  düzenlenen ilk etkinlik olan bu söyleşi, ülkemizde sahne sanatları alanında çalışan oyuncu, dans-
çı ve tüm performans sanatçılarının çalışma statülerini ve haklarını konu edindi. Tiyatro oyuncuları, 
dansçılar ve performans sanatçılarının hakları nelerdir; sözleşmeleri, statüleri ve çalışma şartları nasıl 
olmalıdır gibi soruların cevaplarının açıklandığı panelde, ülkemizde sahne sanatları alanında çalışan 
sanatçıların yasal olarak mevcut, ancak pratikte uygulanmayan kanuni hakları detaylı olarak incelendi.
 
Konuşmacılar:
Denys Fouqueray, Oyuncu, Fransız Oyuncular (İcracı Sanatçılar) Sendikası (SFA) Yöneticisi
Emmanuel De Lange, Sendika uzmanı, Birleşik Krallık Oyuncular Sendikası Equity Canlı Performans 
Kampanya Sorumlusu
Candaş Baş, Dansçı, Koreograf
Meltem Cumbul, Oyuncu, Oyuncular Sendikası Genel Başkanı
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İBBŞT Oyuncuları İçin Basın Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İBBŞT)  bünyesinde taşeron olarak istihdam edilen kimi 
10 yılı aşkın süredir, kimi ise 2 yıldır çalışan yirmi bir sanatçı arkadaşımızın işine 1 Ağustos günü açılan 
tek bir telefonla ve ‘Performans Düşüklüğü’ bahane gösterilerek son verilmiştir. Konu ile ilgili atılacak 
hukuki adımları ve tiyatro bünyesinde işleyen süreç ile ilgili 25 Ağustos 2016 tarihinde bir basın açık-
laması yaparak kamuoyunu bilgilendirdik. Hukuki süreçle ilgili tüm detayları  “Hukuki Çalışmalarımız” 
başlığı altında görebilirsiniz. 

Sinema Televizyon Sendikası tarafından hazırlanan “Dizi Çalışma İlkeleri” ne destek ve-
riyoruz!

Kamera arkasında çalışan arkadaşlarımızı temsil eden Sinema Televizyon Sendikası’nın hazırladığı Dizi 
Çalışma İlkelerini üyelerimiz ile paylaştık. Bu 
sektörün içinde çalışmayan insanların asla 
anlayamayacağı bir düzensizlik ve oldukça 
ağır olan çalışma koşullarını düzeltmek için 
idari ve hukuki çalışmalarımız devam ediyor. 
Ancak örgütlenme ve dayanışma gücümüz 
ile uzun süren bu süreçleri kısaltmak bizim 
elimizde. Tam da bu sebeple Sinema Televiz-
yon Sendikası tarafından yayınlanan Dizi Ça-
lışma İlkelerine destek vermeye devam edi-
yoruz. Kamera arkası çalışanları tarafından 
bazı dizi setlerinde çalışma koşullarının bu 
ilkeler doğrultusunda düzenlenmesi talep-
leri ile karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda 
bu arkadaşlarımıza destek vermek kısmen de 
olsa beraberinde bir iyileştirme getirebilir. Bu ilkeler süreç içerisinde geliştirilmeye ve değiştirilmeye 
müsaittir. İlkelerin uygulandığı veya uygulanmaya çalışıldığı setlerde yaşanılan sorunlar, aksaklıklar ve 
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öngörülemeyen bazı durumlar süreç içerisinde tespit edilerek yeni çözümler geliştirilecektir. Bu sebeple 
dizi çalışma ilkelerinin uygulandığı veya uygulanmaya çalışıldığı setlerde bulunan üyelerimizin görüşle-
ri, izlenimleri ve varsa sorunları sendikamıza iletmesi bizim için çok önemli.

Sinema Televizyon Sendikası Dizi Çalışma İlkeleri

1. Sigortalılık:

 Her set çalışanı, yasal zorunluluk olan 4A’lılık statüsü üzerinden sigorta kapsamında çalıştırılır.

2. Çalışma Saatleri:

a. Dizi setlerinde; günlük çalışma süresi en fazla 12 saat, haftalık çalışma süresi en fazla 72 saattir.  
 Özel yapım şartları gözetilerek ve ekibin onayı alınarak, günlük çalışma saati üzerine en fazla 4  
 saat koyulmak şartıyla yeniden düzenlenebilir. Bu durum haftalık 72 saat çalışma toplamını de- 
 ğiştirmez.
b. İki çalışma günü arası, İstanbul için en az 11 saat, İstanbul dışı için en az 10 saattir.
c. İş haftası en fazla 6 gün çalışma, 1 gün repodur ve repo süresi, hafta bitimi son çalışma gününün  
 paydos saatinden itibaren minimum 36 saattir. Bazı özel durumlarda ekibin ve yapımın ortak  
 kararı ile ile arka arkaya maksimum 8 gün çalışılabilir. Her durumda, iki haftalık (14 gün) çalış- 
 ma periyodunda 2 günden az repo verilemez.
d. Her iş gününün çalışma saati 30 dakikalık kahvaltı sonrasında başlar. Set başlangıcı saati itiba- 
 riyle 6 saatte bir yemek arası zorunludur. 12 saati aşan iş gününde 12’nci saatte yemek molası  
 verilir. Yemek araları en az 45 dakikadır ve çalışma saatinin içerisindedir.

3. Sözleşme Yapılması: 

 Çalışan ve işverenin sorumluluklarının ve haklarının düzenlenmesi, iş tanımı, karşılıklı yüküm- 
 lülüklerin ve ödeme düzeninin belirlenmesi için sözleşme imzalanacaktır.

Craft Pazar’ı söyleşisi

26 Şubat 2017 tarihinde, Atölye Craft tarafından organize edilen Craft Pazar’ı söyleşisinde “Çalışma Ha-
yatında Oyuncu Hakları” üzerine eğitim verdik. 

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü öğrencileri ile bir araya geldik

8 Mart 2017 tarihinde Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü öğrencilerini “Oyuncu Hakları” konusunda 
bilgilendirdik. Yaklaşık 2 saat süren eğitim boyunca öğrencilerin tüm sorularını cevaplandırdık.

Sokak Akademisi Festivali 

12 Nisan 2017 çarşamba günü  Sokak Akademisi Festivali kapsamında, “Kadıköy Theatron”da “Çalışma 
Hayatında Oyuncu Hakları” üzerine eğitim verdik.

Oyuncular Sendikası ; Demografik özellikler, sektörel sorunlar, işçi sağlığı – iş güvenliği 
ve beklentiler araştırması

2016 Mayıs ayında tamamlanan çalışmamız, yürütücü ekip; Prof. Dr. Esin Küntay, Prof. Dr. Güliz Ergin-
soy, Doç. Dr. Altan Kar, Doç. Dr. Elif Yılmaz, Dr. Sevgi Kesim Güven ve araştırma asistanları; Şebnem Aba-
cı, İzel Akdil, Şirin Denizaltı, Bulut Dönmez, Buket Eskiköy, Burcu Ertürk Kılıç, Hanna Yağcı tarafından 
hayata geçirilmiştir.
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Araştırmanın amacı Oyuncular Sendikası (OS)üyelerinin, 

• Tamamlanmış ve yürütülmekte olan proje ve etkinlikleri konusundaki farkındalıklarını,
• Sendikal faaliyetler hakkındaki değerlendirmelerini,
• OS’den beklentilerini saptamak ve bu doğrultuda OS’nin faaliyetlerini geliştirebileceği zeminleri  
 tespit etmektir.

İlk kez bir üye veri bankası oluşturulması açısından tarihsel önem taşıyan bu çalışma,  yaklaşık bir yıl 
sürmüş bağımsız bir akademik araştırmadır.
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Doktrin Çalışmaları 

Sinema- TV sektörü gerek yargı mensuplarının gerek doktrinin en az ilgilendiği alanlardan biridir.  Bu 
bilgi 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 neticesinde ilk adım atıldı ve İstanbul Üniversitesi İş Hukuku 
Kürsü Başkanlığı ile sektörümüz sorunlarına özel bir konferans düzenlendi. 15 Aralık 2015 tarihinde dü-
zenlenen Prof. Dr. Berin ERGİN’e 
saygı günü çerçevesinde İş Huku-
ku camiasının tanınmış hocaları 
ile sendikamız bir araya geldi. 
Sahne, Perde, Ekran ve Mikrofon 
Oyuncuları ile set emekçilerinin 
hukuki statüsünün masaya yatı-
rıldığı konferansta Oyuncuların 
tartışmasız şekilde işçi oldukları 
gerçeği genel kabul gördü.

Prof. Dr. Tankut Centel başkan-
lığında yürütülen ilk oturumda 
sendikamız Genel Başkanı  Mel-
tem Cumbul, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Özgür Çevik, oyuncu Fe-
ride Çetin, İÜHF Araştırma Görev-
lisi Özge Yıldız Hakkakul ve son 
olarak ÇSGB Baş Müfettişi Ali Ka-
raca birer tebliğ sundular.
Prof. Dr. Fevzi Şahlanan başkan-
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lığındaki ikinci oturumda ise sendikamız Genel Sekreteri  Tilbe Saran, İÜHF Araştırma Görevlisi Ayşe 
Köme Akpular ve Oyuncular Sendikası Hukuk Müşaviri Av. S. Sera Kadıgil sunumlarını gerçekleştirdiler.

Tüm katılımcıların oyuncuların işçi olduğu hususunda mutabık kaldığı toplantı, hukuk dünyasının sek-
törle bu kadar yakından ilgilenmesine ilk kez vesile olduğu gibi, maddi kaygılar ile oyuncuların işçi oldu-
ğu gerçeğini yadsıyan işverenlere en yetkili ağızlardan bir cevap niteliği de taşımaktadır.

Bu konferans sayesinde kurulan ortaklığı pekiştirmek, başta İş Hukuku Kürsü başkanları olmak üzere 
Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, HSYK ve TBMM gibi kurumlarla temasa geçerek sıkıntıları net şekilde akset-
tirerek çözüm üretebilmek  hedeflerimiz arasındadır. 

Özgür Efe Özyeşilpınar Davası

Üyemiz Özgürefe Özyeşilpınar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda 2006 yılında baş-
ladığı oyunculuk görevini 2013 yılına kadar  sürdürmüş, 10 ayrı oyunda OYUNCU, 8 ayrı oyunda ise yö-
netmen yardımcılığı görevini başarı ile ifa etmiştir. Ancak 19-Aralık-2013’te Fareli Köyün Kavalcısı oyu-
nunda “kese’’ yerine ‘’ kutu ’’ dediği iddiası ile çalıştırılmakta olduğu usulsüz taşeron sisteminin işverene 
sağladığı nimetlerden faydalanılarak haksız şekilde işine son verildi.

Olayın cereyan etmesinin ardından Tiyatro Müdürü Salih Efiloğlu ve dönemin Genel Sanat Yönetmeni 
Hilmi Zafer Şahin tarafından üyemizin görevden alınmayacağı yönünde sendikamıza türlü sözler veril-
miş ancak bu görüşmeler devam ederken üyemizin “istifa etmiş” gösterilerek kurumla ilişiğinin kesildiği 
şaşkınlıkla fark edilmiştir. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yönetimi bununla da yetinmemiş, 
işine son vermiş olduğu üyemizi “göz önünde olmaması” 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 çalıştırılarak 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. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları İdari Yönetimi bugün dahi (kesinleşmiş mahkeme kara-
rına karşın) üyemizi işe geri almadığı gibi mahkemenin 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 de-
tayı ile verilen Özgürefe Özyeşil-
pınar gibi usulsüz şekilde taşe-
ron olarak çalıştırılan yüze yakın 
oyuncu mevcut olup bu oyun-
cuların büyük çoğunluğu sendi-
kamız üyesidir. Girişimlerimiz 
neticesinde çalışma şartları ve 
ücretleri ciddi anlamda düzeltilen bu oyuncuların maruz bırakıldıkları usulsüz çalıştırılma şekli ise ne 
yazık ki sürmektedir. Bu bağlamda konuyla ilgili dava açmak isteyen 6 üyemiz için İstanbul 12. İş Mah-
kemesi nezdine taşeron iş ilişkisinin tespiti davası açıldı. İki üyemizin sonradan vazgeçmesi nedeni ile 
davalarından bilgileri dahlinde feragat edilmiş olup diğer dört üyemizin davası sürmektedir. 

Levent ÜZÜMCÜ

Üyemiz Levent ÜZÜMCÜ tamamen siyasal nedenlerle 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 avukatlığını ücretsiz şekilde üstlendi. İlgili dava devam 
etmektedir. 

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

Kurulduğumuz yıllara nazaran bu sene hukuki 
danışmanlıkların sayısında azalma gözlemlen-
mekte olup mevcut durumda hukuki danış-
manlık için sendikaya başvuran üye sayısı ayda 
4-5 civarında seyretmektedir. Genel olarak uz-
laşma yolu ile çözüme kavuşturulan sıkıntılar 
davaya dönüşmeden çözümlenmekte 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 his-
settirmektedir. Örneğin bir çocuk oyuncunun çalışma şartlarına dair şikayeti tarafımızdan ilgili yapım-
cıya iletildiğinde şikayetçi olunan şartların, talebimiz yönünde 2 gün içerisinde düzeltildiğini görmek 
umut vaadedici bir gelişme olarak karşımızda durmaktadır. 

Bakırköy Belediye Tiyatroları

BBT bünyesinde, açık yasal hükümlere karşın süresinde gerçekleştirilmeyen Genel Sanat Yönetmeni  se-
çimleri için başlatılan sürece üyelerimizin talepleri doğrultusunda müdahil olduk.  Üyelerimizin kendi 
aralarında ortak iradeleri ile berlirledikleri adaya destek sağladık, şaibesiz bir seçim yapıldığından emin 
olabilmek adına Avukatımız Sera Kadıgil seçim boyunca kurumda hazır bulunarak sürecin sendikamız 
adına takipçisi oldu. Belediye Başkanı ile yapılan görüşmeler esnasında Mustafa Altıoklar da yanımızda 
yer alarak yanlis anlamalara sebep vermis durumlar icin dogru aktarımı yapmamızda yardımcı oldu ve 
Bakirkoy Belediye Tiyatrolari lehine gelişebilecek adımlari atmamızı kolaylaştırdı.  Bunun dışında, seçim 
öncesi teknik ekiple görüşmemiz de olumlu geçince süreç daha da olumlu ilerlerdi.

Bu süreçte usulsüz çalıştırılan 28 oyuncu arkadaşımızın işten atılması nedeni ile de derhal ilgili kişilerle 
bağlantıya geçilerek uygulamaları gereken hukuki yol ve yöntemler hakkında   bilgilendirme geçtik. Bu 
süre zarfında açılan davalar hukuk birimimiz tarafından da yakından takip edilmeye başlandı. Açılan da-
vaların 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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20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL sürecinde  açığa alınan ve işlerine son veri-
len oyuncular

2016 Temmuz ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İBBŞT) bünyesinde devlet me-
muru statüsünden kadrosu olan Sevinç Erbulak ve  Mahperi Mertoğlu açığa alındı. Belediyenin işçi kad-
rosunda yer alan Arda Aydın ve İrem Aydın’ın ise işlerine son verildi.  İhraç ve işten çıkarma kararlarının 
gerekçesi açıklanmadı. 

1 Ağustos 2016 tarihinde ise belediyenin taşeron şirketi tarafından çalıştırılan 21 oyuncu  “Performans 
Düşüklüğü” gerekçe gösterilerek işten atıldı. Ortada  yazılı bir açıklama ve   performans yetersizliğini ka-
nıtlayacak bir karar yoktu. Oyuncular üstten gelen bir talimat çerçevesinde tek bir telefon ve tek bir idari 
işlemle işten atıldı. Eğer performans yetersizliği sebebiyle atılmış olsalardı,  Genel Sanat Yönetmeliği 
tarafından alınan bir kararın olması gerekirdi. Dolayısıyla oyuncuların neden atıldığı belli değildi. İBBŞT 
müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde oyuncuların işlerine neden son verildiği öğrenilmeye çalışıldı. An-
cak yetkililer de konunun detaylarını bilmediklerini, kendilerine OHAL kapsamında bir liste ulaştığını 
ve bu listede adı yazanların işten çıkarılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu listelerin kimler tarafından 
ve neye göre hazırlandığı ise hiçbir zaman öğrenilemedi. İşten çıkarılan  oyuncular için işe iade dava-
ları açıldı. Aynı zamanda haksız işten çıkarmalarla ilgili valilikte kurulan OHAL masasına da dilekçeler 
verildi. Hukuki süreç ilerlerken tiyatro müdürlüğü ile  görüşmeler devam etti. Yapılan her görüşmede 
müdürlük, işten çıkarılan oyuncuların geri alınması için çalıştıklarını belirtmiştir. Tiyatro Müdürlüğünün 
insiyatifi dışında gelişen ve doğrudan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)  tarafından gelen işten çıkar-
ma talimatlarının  gerekçeleri  ise hiçbir zaman açıklanmadı.

Üyemiz Ragıp Yavuz İBBŞT’den ihraç edildi!

İBBŞT kadrolu (memur statüsü) oyuncusu  RAGIP YAVUZ  hakkında “Sosyal medya paylaşımlarıyla Şehir 
Tiyatrosu’nu ideolojik ve siyasal çatışmaların odağı haline getirmek” gerekçesiyle  İBB Yüksek Disiplin 
Kurulu tarafından soruşturma açıldı. Ragıp Yavuz 9 Eylül 2016  tarihinde   tiyatrodan ihraç edildi. Dü-
şünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken bu paylaşımlar sebebiyle üyemizin işine 
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son verilmesi hukuki açıdan kabul edilebilir bir durum değildir. Üyemizin İBBŞT’de memur statüsünde 
çalışması sebebiyle hukuki sürece sendika  olarak resmen müdahil olamasak da, üyemize sendika avu-
katımız tarafından gerekli hukuki destek sağlanmıştır. 

Yine aynı şekilde oyuncu Kemal Kocatürk de sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek İBB disiplin 
kuruluna sevk edilmiştir. Disiplin Kuruluna savunmasını veren Kemal Kocatürk 7 Aralık 2016 tarihinde 
tiyatrodan ihraç edilmiştir.

İşten Çıkarılan Üyelerimiz İçin İşe İade Davası Açıldı!

2016 eylül ayında  taşeron şirket tarafından işlerine son verilen  21 oyuncunun 12’si ;  Ada Alize Ertem,  
Berna Adıgüzel,  Destan Batmaz,Özgün Akaçça, Lale Kabul, Mert Aykul, Nilay Yazıcıoğlu,Selin Türkmen, 
Senem Oluz, Sinem Özlek, Yeşim Koçak, Bahar çebi  işe geri alındı.  5 Aralık 2016 tarihinde ise Ahmet Sa-
raçoğlu işe geri alındı . Oyuncuları işten çıkararırken açıklama yapmayan Tiyatro Müdürlüğü ve taşeron 
şirket, oyuncuların neden işe geri alındığı ile ilgili de bir açıklama yapmadı!

Belediyenin işçi kadrosunda yer alan Arda Aydın ve İrem Aydın 23 Kasım 2016 tarihinde işe geri alındı.

Memur statüsünde oldukları için açığa alınan Sevinç Erbulak ve Mahperi Mertoğlu  29 Kasım 2016 tari-
hinde görevlerine geri döndü. 

Taşeron Şirket Tarafından işlerine son verilen 8 oyuncu; Burçak Çöllü, Cem Baza, Ceren Hacımuratoğlu, 
Edip Tepeli, Gürkan Başbuğ, Irmak Örnek, Pervin Bağdat, Ümit Bülent Dinçer hala işe geri alınmadı. İşe 
geri alınmayan 8 oyuncunun işe iade davaları devam etmektedir.

Diyarbakır Sur Belediyesi oyuncularının Zabıta Müdürlüğü’ne atanması

Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi durumlar sebebi ile  birtakım gerekçeler öne sürülerek  2016 yılında 
bazı belediyelere kayyum atanmıştır. Bunlardan biri de Diyarbakır’ın Sur Belediyesi’dir. Atanan Kayyum, 
belediyeye bağlı Sur Tiyatrosu’nda çalışan oyuncuların dosyalarını incelemiş ve oyuncuların sigorta gi-
rişlerinin tiyatrodan yapılmadığını tespit etmiştir. 6 oyuncudan 3’ü  Zabıta Müdürlüğü’nde, diğer üçü ise 
Parklar Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışıyor göründüğünden kayyum, oyuncuların bu müdürlüklere atan-
ması kararını almıştır. Diyarbakır’da yaşanan bu olayın sonucunda Zabıta Müdürlüğü’ne atanan oyuncu-
lar istifalarını vererek kurumdan ayrılmıştır.  Bağlı oldukları Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri 
Emekçileri  Sendikası ( TÜM BEL SEN) yetkilileri gözaltına alınınca da oyuncular dava açmaktan vaz-
geçmiştir. Bu sürece Oyuncular Sendikası müdahil olmak istemiş ancak oyuncular , içinde bulundukları 
psikoloji ve yılgınlık sebebiyle artık hukuki süreçleri kaldıramayacaklarını belirtmişlerdir.
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Birçok meslektaşımızın sosyal güvenceden yoksun olarak hayatına devam ettiği hepimizin bildiği bir 
gerçektir. Oyuncular Sendikası olarak sosyal haklarımızı 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 sebebiyle 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 psikolojik destek gibi hizmetlerden ücretsiz olarak yararla-
nabilirsiniz.

Sosyal güvenceniz olsa dahi kanser tedavisi esnasında maliyeti oldukça yüksek olan bir takım ilaçların 
SGK tarafından karşılanmadığı bilinmektedir. Böyle durumlarda da Türk Kanser Derneği aracılığı ile ge-
rekli desteği alabilirsiniz.
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Türk Kanser Derneği ile yapılan işbirliği sadece üyelerimiz için değil tüm sektör çalışanları için geçerlidir. 
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 indirirm
Digital Mamografi  :%30 indirim
Ultrasonografi  :%30
Renkli Doppler  : %30
Kemik Ölçümü  : %30
Ekokardiografi  : %30
Rutin EEG   : %30
Rutin EMG   : %30
Digital Röntgen  : %30
Laboratuvar   : %30
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 çalışmalar yürütmektedir. Daha kaliteli bir sektör yaratmak 
adına sosyal paydaşlarımız ile ilişkilerimizi geliştirdik ve fikir alışverişinde bulunduk. Sosyal paydaşları-
mızı arttırmaya ve sektörümüzün  tüm bileşenleri ile  ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.

İF Film Festivali & Oyuncular Sendikası işbirliği

2015 yılında düzenlenen İf Film Festivali kapsamında, setlerdeki can güvenliğine  dikkat çekmek ama-
cıyla hazırladığımız 30 saniyelik işçi sağlığı ve güvenliği filmimiz, festival süresince tüm filmlerden önce  
gösterildi. Yine İf kapsamında Genel Başkanımız Meltem Cumbul tarafından “Eric Morris Atöye Çalışma-
sı” gerçekleştirildi ve tüm geliri sendikamıza bağışlandı.

Sinemada Ruhsal Travma ve Psikiyatri

Psikeart Dergisi tarafından düzenlenen  Psike-
art Günleri’nin dördüncüsü bu yıl 7 Mart 2015 
tarihinde sendikamız ortaklığı ile gerçekleşti-
rildi. Sanat ve psikiyatrinin buluştuğu, bireyin 
fakındalığını arttırmayı hedefleyen, sanatın 
ve psikiyatrinin iç içe geçtiği noktalara dik-
kat çeken, insana dair sorunların çözümünde 
yaratıcı önlemlerin arandığı organizasyonun 
sunumu Yönetim Kurulu Üyemiz Ceyda Dü-
venci tarafından gerçekleştirildi.  OYUNCU 
ve OYUNCULUK : STRES ve TRAVMA ( Trav-
matize eden rollarin oyuncu üzerindeki et-
kileri) başlıklı panelde ise Genel Başkanımız 
Meltem Cumbul  ve üyemiz Gonca Vuslateri 
de konuşmacı olarak yer aldı.
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Sansüre yönelik her türlü uygulamanın karşısındayız!

İstanbul Film Festivali programında yer alan  ‘Bakur’ 
belgeseli , 12 Nisan 2015 tarihinde gösterimden sade-
ce bir kaç saat önce kaldırıldı. 14 Nisan 2015 tarihinde  
sinemacılar tarafından kaleme alınan, sansüre yönelik 
her tür uygulamanın karşısında durduğumuzu, her ko-
şulda mesleki özgürlüğümüzü savunmaya hep birlikte 
ve kararlılıkla devam edeceğimizi duyuran bildiri Genel 
Başkanımız Meltem Cumbul tarafından okundu.

Bahçeşehir Üniversitesi & Oyuncular Sendikası işbirliği

Geçtiğimiz yıllarda da sendikamıza destekte bulunan 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 Atölyesi” 
gerçekleştirildi.

SPOD & Oyuncular Sendikası işbirliği 

SPOD: Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği

Toplumun her alanında yaşanan ve özelde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, baskı, sos-
yal dışlanma ve ayrımcılık durumlarının maalesef sektörümüzde de yaşandığını üzülerek gözlemliyoruz. 

Sektörümüzde çalışan  LGBTİ bireylerin haklarını koruya-
bilmek ve sendikamızı bu konuda geliştirebilmek adına 
SPOD ile işbirliği içerisinde olmaya karar verdik. 

20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Trans Bireyleri Anma 
Günü açıklamamızı SPOD LGBTİ ve Oyuncular Sendikası 
olarak bu yıl ortak yaptık. Meslektaşlarımızla, arkadaşları-
mızla ve bu haklı mücadele içerisinde yer alan tüm LGBTİ 
örgütleri ile birlikte davranmaya ve bu konuda mücadele 
etmeye devam edeceğimizi basın bildirisiyle duyurduk.
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İKSV & Oyuncular Sendikası İşbirliği

Kültür sanat denildiğinde  ülkemizde akla ilk gelen kurumlardan biri olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı 
ile gerek sektör kalitesini arttırmak, gerekse sektör sorunları için çözüm üretmek üzere düzenli olarak 
toplanma kararı aldık. Sendika dayanışma  filmimizin Istanbul Film Festivali suresince yayınlanması 
da bu işbirliğimizi güçlendirdi. Varolan sorunların çözümü üzerine her iki kurumun da deneyimlerinin 
aktarıldığı toplantılarda çözüm stratejilerimizi geliştirmeye çalıştık.

23 Kasım 2015 tarihinde yapılan toplantıda  
Oyuncular Sendikası ve İKSV arasında fon araş-
tırma ve geliştirme üzerine çözüm ortaklığı ku-
rulması ve ‘know-how’ desteği alınması konu-
şuldu. Sendikanın, kamusal katkı fonlarından 
ziyade uluslararası fonlara yönlenmesinin daha 
olumlu sonuçlar doğurabileceğine değinildi. 
Destek alınabilecek ülke ve kültür merkezlerine dair bir hedef kitle çalışması yapılması ve bu merkez-
lere sunulabilecek proje alternatifleri geliştirilmesi önerildi. 2016 İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali 
kapsamında Oyuncular Sendikası-İKSV Tiyatro ortaklığıyla festivalde yapılabilecek etkinlik ve organizas-
yonlar üzerine  konuşuldu.

Özellikle Oyuncular Sendikası ve İKSV Tiyatro ekibi arasında düzenli ve tiyatro hayatımıza  faydalar 
sağlayacağına inandığımız  işbirliğinin temelleri 2015 yılı başlangıcı itibariyle somut olarak atıldı. Bu 
bağlamda 2015 yılının ilk yarısında yapılan çalışmalarla tiyatro alanında ‘oyuncu sözleşmeleri’ konusu 
çalışıldı, yabancı ülkelerdeki bazı sözleşme örnekleri incelendi ve bunun sonucunda IKSV, 20. Uluslara-
rası İstanbul Tiyatro Festivali’nde destek verdiği yerli yapımlara ‘oyuncu sözleşmesi’ yapma zorunluluğu 
getirdi. İlerleyen dönemde bu ve benzeri uygulamalarla tiyatro oyuncularının ve özellikle sendikalı oyun-
cuların hakları ve sorumlulukları anlamında çok önemli gelişmeler olacağına olan inancımız tamdır.

Bunun yanı sıra IKSV Tiyatro ekibi sendikalı oyunculara etkinliklerinde ayrıcalıklar tanımaya başladı. 
İlk olarak 23 Aralık 2015 tarihinde ünlü Kanadalı topluluk ‘les 7 doigts de la main’ tarafından sergilenen 
‘Mutfak ve İtiraflar’ gösterisini 10 sendika üyemiz IKSV’nin davetlisi olarak izledi. 

BSB (Belgesel Sinemacılar Birliği) ile sansür toplantısı

Antalya Film Festivali kapsamında belgesel kategorisinin 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 sözde iyileştirme olarak görünen kararların bir çeşit vize 
uygulaması anlamına geldiğine inandığımız ve sansürün devam ettiğini düşündüğümüz için  bu yıl festi-
vale katılmama kararı aldık ve resmi yazı ile 06.11.2015 tarihinde festival yönetimine bu durumu bildir-
dik. Gelen cevapta, festival yönetimi yapılan iyileştirmelere değinmiş ve soru işaretlerimizi giderebilmek 
adına toplantı yapabileceğimizi belirtmiştir. Gelen cevaba istinaden hem yapılan iyileştirmeleri değer-
lendirmek 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 iyileştirmelerin yeterli olmadığı-
nı ve sansürün devam ettiğini belirtti. Eser işletme belgesi-
nin (kayıt tescil) büyük bir problem olduğu ve bu konu için 
ciddi çalışmalar yapılması gerektiği konuşuldu. 2016 yılın-
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da yapılacak festivalde aynı durumla karşılaşmamak adına, Antalya Film Festivali Yönetimi ile bir araya 
gelerek çözümler üzerine konuşulmasının faydalı olacağı görüşü ağırlık kazandı.

Siyah Bant / Sanatta İfade Özgürlüğü Eğitimi

19 Aralık 2015 tarihinde Siyah Bant tarafından organize edilen “Sanatta İfade Özgürlüğü Eğitimi” ne ka-
tıldık. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Siyah Bant 
ile birlikte yürüttüğü ve İsveç Başkonsoloslu-
ğu tarafından desteklenen toplantıda, İfade 
özgürlüğüne dair yasal haklarımız tek tek an-
latıldı. 

Türkiye’deki sanatçıların ve sanat kurum-
larının sanatta ifade özgürlüğü haklarının 
korunması ve geliştirilmesine destek olmak 
amacıyla başlatılan bu proje kapsamında, hakların ihlal edilmesini önleyecek ve ihlal durumunda baş-
vurulabilecek yolları gösterecek tavsiyelerin yer aldığı bir kılavuz hazırlanıp ücretsiz olarak ilgili tüm kişi 
ve kurumların erişimine sunuldu. 

BİROY & Oyuncular Sendikası

20 Nisan 2015 tarihinde BİROY HukuK Birimi açılan ve açılacak olan telif davalarına yönelik sendika-
mıza  bir bilgilendirmede bulundu. Sektörümüzün en temel sorunlarından biri olan telif konusuna dair 
genel stratejinin aktarıldığı toplantıda, yurtdışı örgütleri ile imzalanan telif sözleşmeleri hakkında bilgi 
verildi. Telif konusuna dair BİROY ile ortak hareket etmeye ve yapılan tüm çalışmalara  destek olmaya 
devam edeceğiz.

Sosyal Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti

Sosyal Güvenlik Danışmalığı hizmetimizde büyük bir artış oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde 
çalışan memurların atipik çalışan olan oyuncularla ilgili birçok soruna hakim olmaması, oyuncuların 
çözümsüz kalmasına sabep olmuştur. 3 yıl boyunca  yaklaşık 250 oyuncuya birebir sosyal güvenlik danış-
manlığı hizmeti verdik. EK 6, 4A ve 4B sigortalılığı ile ilgili üyelerimizin  durumlarını inceleyerek kişiye 
özel sosyal güvenlik haritası oluşturduk.
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İstanbul Tiyatro Festivali ile işbirliğimiz 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı(İKSV) tarafından 03-28 Mayıs 
2016 tarihleri arasında düzenlenen 20. İstanbul Uluslarara-
sı Tiyatro Festivali kapsamında Oyuncular Sendikası olarak 
ilk kez Tiyatro Festivali ile kapsamlı bir işbirliği gerçekleş-
tirdik. İşbirliğimiz festivalin hazırlık sürecinde başladı. İKSV 
Tiyatro Festivali ve Oyuncular Sendikası olarak gerek İstan-
bul Tiyatro Festivali’nin gerek tiyatromuzun nasıl geliştirilip 
zenginleştirilebileceğine dair toplantılar yaptık. Özellikle 
canlı performans alanında oyuncu sözleşmeleri konusunda 
ciddi sorunlar olduğunu tespit ettik ve ortak çalışmalar yürütmeye başladık. 

20. Uluslararası  İstanbul Tiyatro Festivali’nde üyelerimize özel ayrıcalıklar

Festival boyunca işbirliğimiz sendikalı oyuncuların  farklı bir festival deneyimi yaşayabilmesine  olanak 
sağlayacak şekilde devam etti. Üyelerimiz sendikalı olmanın avantajıyla birçok atölye çalışması, ustalık sı-
nıfı ve yan etkinliğe öncelikli olarak katılım sağladı. Festivalin merakla beklenen üç yabancı oyunu  (Mer-
hametliler, Her Gün Biraz Daha, Gerçek Hayattan Alınmıştır) sendika üyeleri belirlenen kontenjan dahilin-
de İKSV’nin misafiri olarak izlediler.  Son olarak bu yıl festivalde görev alan sanatçıları, grupları ve tiyatro 
oyuncusu üyelerimizi biraraya getiren bir özel davete Tiyatro Festivali ile ortaklaşa ev sahipliği yaptık.

Muammer Karaca Tiyatrosu için buluştuk!

4 yıl önce tespit yapılmaksızın ‘riskli yapı’ ilan edilerek Dostlar Tiyatrosu’nun elinden alınan Muammer 
Karaca Tiyatrosu’nun çürümeye terk edilmesine karşı bir araya gelen tiyatro oyuncuları, Tiyatro önünde 
basın açıklaması yaptı.

Zor Zamanlarda Tiyatro Paneli

13 Kasım 2016 tarihinde TÜYAP Kitap Fuarında gerçekleştirilen ” Zor Zamanlarda Tiyatro” başlıklı panel-
de Genel Başkanımız Meltem Cumbul ve Alman yazar Moritz Rinke konuşmacı olarak yer aldı. Panelin 
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mederasyonunu ise Yönetim Kurulu Üyemiz Sercan Gidişoğlu üstlendi.

“Zor Zamanlarda Tiyatro” başlığını yakın tarihten örnekler 
göstererek ele alan Genel Başkanımız Meltem Cumbul, Kül-
tür Bakanlığı tarafından dağıtılması gereken desteklere de 
dikkat çekti. Devletin, kar amacı gütmeden sanatı destekle-
mesi gerektiği çünkü sanatın sağladığı faydanın ekonomik 
değerlerle ölüçülemeyeceği belirtildi. Alanımıza ayrılan fon-
ların büyük bir kısmının sektöre dağıtılmadığı vurgulanarak, 
sansür ve baskının konuşulmadığı zamanlarda bile tiyatro-
ları yaşatabilmek için bir mücadele verildiğinin altı çizildi.

Yakın tarihte yaşadığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İBBŞT) sorunu, Genco Er-
kal’ın “Güneşin Sofrasında Nazım ile Brecht ” adlı oyununun güvenlik gerekçesiyle yasaklanmak isten-
mesi, Diyarbakır Belediyesi’ne bağlı Sur Tiyatrosu’nda oyuncuların Zabıta Müdürlüğüne atanması, Emek 
Sahnesi’nin adının değiştirilmeye zorlanması ve AKM’nin yıkılmasını engellemek için başaltılan süreç-
lerde yaşanılan sorunlara da değinilerek tüm konular hakkında detaylı bilgi aktarıldı.

“2016 Yılında Tiyatro Alanında Yaşanan Hak İhlalleri”  üzerine raporumuz

Birleşmiş Milletler Raportörü David Kaye için hazırlanan rapor 2017 yılında  
Cenevre’de düzenlenecek olan  İnsan Hakları Konseyi’nin 35. Oturumunda 
sunulacaktır. Türkiye’de 2016 yılında yaşanan hak ihlalleri raporumuz 3 
ana başlıktan oluşmaktadır; 

1.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda (İBBŞT) yaşanan         
     hak ihlalleri
2.  Kayyum atanan belediye tiyatrolarında durum
3.  Sansür 

Hazırladığımız rapor Siyah Bant aracılığı ile David Kaye’e ulaştırılmıştır. 

OHAL mesleğimiz açısından ne ifade ediyor?

15 Temmuz Darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL süreci 
ile ilgili üyelerimize bilgilendirme e-postası gönderdik. Sen-
dikamızı arayan birçok üyemizin “OHAL işlerimizi etkiler 
mi?” sorusuna istidaneden bu bilgilendirmenin yapılması 
elzem olmuştur.

OHAL kapsamında mesleğimizi doğrudan ilgilendiren iki 
madde ile ilgili üyelerimize bilgi aktarılmıştır.

• “Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak veya ya- 
 saklamak” 
• ‘’Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetle- 
 mek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak’’

Cumhuriyet, Demokrasi ve Özgürlükler için Taksim’deydik!

Aşağıda imzası bulunan sanat örgütleri olarak her türlü darbenin karşısında olduğumuzu belirterek Cum-
huriyet, Demokrasi ve Özgürlükler için 24 Temmuz 2016 tarihinde Taksim’deydik!
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Oyuncular Sendikası, Sine Sen, Türkiye Yazarlar Sendikası,  Bakırköy Belediye Tiyatrosu Sanatçıları , 
ÇASOD, DETİS, Heykeltıraşlar Derneği, İŞTİSAN, Özerk Sanat Konseyi, SANSEV, BİROY, Tiyatro Eleştir-
menleri Birliği, TOBAV, UPSD

Sansüre HAYIR!

16. İf İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamında 16.02.2017 tarihinde prömiyerini yapması bek-
lenen SON SCHNITZEL isimli komedi kısa film gösterimini gerçekleştiremedi. Eser sahipleri Kaan Arıcı 
ve İsmet Kurtuluşi İstanbul Telif ve Sinema Müdürlüğü’ne yaptıkları eser işletme belgesi başvurusuna 
karşılık olarak 10 Şubat 2017 tarihinde Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu tarafından verilen yanıt-
ta, filmden bazı sahnelerin çıkarılması ve düzeltilmiş haliyle kurula tekrar sunulması istenmiş. İstenen 
değişiklikleri yapmama tasarrufunda bulunan sinemacılar, sanat ahlakına aykırı olan bu dayatmayı Tür-
kiye’deki hiçbir Film Festivali’ne kabul edilmeme gerçekliğine rağmen reddettiler. Sansür konusunda 
artık yeni bir aşamaya gelindiğini gösteren bu talebe kadar, eser işletme belgesi alamayan filmler tümden 
reddediliyordu. Kurul böylece ilk kez bir filmin bazı sahnelerinin değiştirilmesi gerektiğine “hükmetmiş” 
görünüyor. 18 Şubat 2017 tarihinde, yapılan bu uygulamayı duyurmak ve sansüre karşı olduğumuzu bir 
kez daha vurgulamak adına bir bildiri kaleme aldık.
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Atölye Craft bünyesindeki oyunculara eğitim verildi

26 Şubat 2017 tarihinde,  Craft Pazar’ı söyleşisinde sendikamız Genel Koordinatörü Yeşim Girgin “Çalış-
ma hayatında oyuncu hakları” üzerine bilgilendirmede bulundu.
 
Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü Öğrencileri / Eğitim

8 Mart 2017 tarihinde, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü öğrencilerine “Çalışma hayatında oyuncu 
hakları” üzerine eğitim verdik.

Ankara Uluslararası Film Festivali  “ 2017 Kitle İletişim Ödülü” sendikamıza verildi

Dünya Kitle İletişim Vakfı tarafından her yıl düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali 2017 yılında 
28. kez izleyici ile buluştu. Festival kapsamında her yıl, toplumsal iletişime yapılan katkılar doğrultusun-
da verilen Kitle İletişim Ödülü 2017 yılında sendikamıza verildi. 20 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen 
Festival Açılış Töreninde ödülümüzü Genel Başkanımız Meltem Cumbul aldı.
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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın Yanındayız!

KHK’lar ile işlerine son verilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça “İşimizi geri istiyoruz” talebi ile açlık 
grevine başlamıştı. 11 Mayıs 2017 tarihinde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı Ankara’da ziyaret ederek 
destek mesajlarımızı ilettik.

Üçüncü Olağan Genel Kurul Delege Seçimleri Yapıldı

22 Mayıs – 4 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen seçimlerde,  doğal delege olan üyelerimiz 
hariç 115 üyemiz delege adayı oldu.
Zorunlu organlarımızda görev alan doğal delegeler ile seçimle delege olarak belirlenen 115 üyemiz, yani 
toplamda 130 üyemiz Üçüncü Olağan Genel Kurulumuzda tüm üyelerimizi temsil edecektir.
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Adelet Yürüşü’ndeydik…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adelet Yürüyüşü’nün son gününde (9 Temmuz 2017), 
sosyal güvenlik hakarımız, kapatılan sahnelerimiz, elimizden alınan eleştiri hakkımız ve  susturulmak is-
tenen sesimiz için biz de üyelerimiz ile  yürüdük!



2

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

2015 MALİ RAPOR
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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 Giderler Açıklaması  203.486,99
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1 Kira/Stopaj   26.250,00

2 Personel Maaş/SGK/Yemek 106.695,60

3 Hukuk    0,00

4 İdari İşler ve Finans  25.113,91

5 Eğitim ve Araştırma  793,71

6 Uluslararası İlişkiler  1.976,91

7 Örgütlenme   4.846,39

8 Kurumsal İlişkiler  4.809,22

9 İletişim   2.242,35

1 Aidat Gelirleri  157.135,80

2 Bağışlar 1.880,00

3 Toplanamayan Aidatlar* 349.805,00

4 SGK İndirimi  5.299,23

* 2016 yılı ödenmeyen aidatı göstermektedir.
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A Gelirler  164.315,03

B Giderler  172.728,09

2016 MALİ RAPOR



1

1 Sabit Giderler      132.945,60
1.a Kira / Stopaj      26.250,00
1.b Maaşlar+Vergi      69.687,56
1.c SGK 15.679,75
1.d Yemek  11.983,81
1.e Kıdem Tazminatı 9.344,48
2 İdari İşler ve Finans 25.113,91
2.a Kırtasiye-basılı evrak 1.058,79
2.b Telefon-haberleşme  5.366,06
2.c Küçük demirbaşlar 249,00
2.d Temizlik 482,07
2.e Beyanname,muhtasar,damga vergisi 408,04
2.f Banka masrafları 2.259,80
2.g Güvenlik 924,00
2.h Kargo ve nakliye 1.207,55
2.i Muhasebe 6.502,07
2.j Ulaşım 458,50
2.k Enerji,yakıt,su 931,00
2.l Tamir,Bakım,Onarım 1.459,65
2.m Apartman Aidat 1.946,50
2.n Seyahat Gideri 1.708,94
2.o Amortisman 151,94
3 Eğitim ve Araştırma 793,71
3.a Toplantı Gideri 793,71
4 Hukuk 0,00
4.a Avukat Hizmeti 0,00
5 Uluslararası İlişkiler 1.976,91
5.a FIA Aidatı 1.976,91
6 Örgütlenme / Temsil 4.846,39
7 Kurumsal İlişkiler / Toplantılar 4.809,22
8 İletişim Giderleri 2.242,35
8.a Tanıtım,ilan,reklam 1.893,66
8.b Pankart ve Kimlik Çalışması 348,69

C Giderler Açıklaması  172.728,09



2

1 Kira/Stopaj   15.750,00

2 Personel Maaş/SGK/Yemek 50.848,82

3 İdari İşler ve Finans  14.198,47

4 Eğitim ve Araştırma 0,00

5 Hukuk  0,00

6 Uluslararası İlişkiler  2.426,35

7 Örgütlenme   6.384,07

8 Kurumsal İlişkiler  1.995,32

9 İletişim   2.743,16

1 Aidat Gelirleri  115.284,20

2 Bağışlar 2.116,70

3 Toplanamayan Aidatlar* 158.959,10

4 SGK İndirimi  2.740,48

* 2017 yılı 7 aylık ödenmeyen aidatı göstermektedir.
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A Gelirler  120.141,38

B Giderler  94.346,19

2017 YILI OCAK-TEMMUZ AYLARI MALİ RAPORU



1

1 Sabit Giderler      66.598,82
1.a Kira / Stopaj      15.750,00
1.b Maaşlar+Vergi      36.827,17
1.c SGK 8.286,13
1.d Yemek  5.735,52
2 İdari İşler ve Finans 14.198,47
2.a Kırtasiye-basılı evrak 1.309,69
2.b Telefon-haberleşme  1.996,84
2.c Küçük demirbaşlar 179,00
2.d Temizlik 180,75
2.e Beyanname,muhtasar,damga vergisi 278,80
2.f Banka masrafları 1.383,56
2.g Güvenlik 539,00
2.h Kargo ve nakliye 966,02
2.i Muhasebe 3.612,25
2.j Ulaşım 470,00
2.k Enerji,yakıt,su 1.024,00
2.l Tamir,Bakım,Onarım 1.041,56
2.m Apartman Aidat 1.217,00
3 Eğitim ve Araştırma 0,00
3.a Toplantı Gideri 0,00
4 Hukuk 0,00
4.a Avukat Hizmeti 0,00
4.b Mahkeme Giderleri                                                                                                                    0,00
5 Uluslararası İlişkiler 2.426,35
5.a Çeviri 0,00
5.b FIA Aidatı 2.426,35
6 Örgütlenme Toplantı Gideri 6.384,07
7 Kurumsal İlişkiler 1.995,32
8 İletişim Giderleri 2.743,16
8.a Kampanya ve İletişim Danışmanlığı 0,00
8.b Tanıtım,ilan,reklam 2.486,45
8.c Logo ve Kimlik Çalışması 202,00
8.c Pankart,Rozet Çalışması 54,71

C Giderler Açıklaması  94.346,19


