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Konu: COVİD-19 Pandemisi ve Dizi Setlerinde Çalışmanın Geçici Olarak 
Durdurulması Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu Üyesi 

Sayın Hülya Koçyiğit,

COVİD-19  Küresel  Pandemisi  ve  Kültür  Sanat  Faaliyetlerinin

Durdurulması 

Dünya  Sağlık  Örgütü  tarafından  küresel  pandemi  ilan  edilen  COVID-19

salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz içinde halk sağlığı açısından ciddi

br  tehdittir.  Söz  konusu  salgının  ülkemizden  yayılmasının  önlenmesi

amacıyla da çeşitli tedbirler alınmaktadır.  

Hepimizin bildiği  üzere,  bu kapsamda ilk  olarak İçişleri  Bakanlığı’nın  16

Mart 2020 tarihli Ek-2 sayılı genelgesi ile tiyatro, sinema, gösteri merkezi,

konser salonu vb.  kültür  sanat  mekanlarının faaliyetlerinin  geçici  olarak

durdurulduğu ilan edilmiştir. Ardından, Cumhurbaşkanlığı’nın 20 Mart 2020

tarih 2020/3 sayılı genelgesi ile açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek her

türlü kültürel ve sanatsal faaliyetin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesinin

uygun  görüldüğü  ilan  edilmiştir.   Alınan  önlemler  ile  sahne  sanatları,

sinema,  müzik,  güzel  sanatlar  ve  ilim  ve  edebiyat  alanlarında  faaliyet

gösteren tüm sanatçıların faaliyetlerine son verilmiştir.



Bu  gelişmeler  ile  birlikte  özel  tiyatrolar  faaliyetlerini  durdurmuş,

seslendirme  stüdyoları  da  kayıtların  çok  büyük  bölümünü  seslendirme

oyuncularının evden kayıt gönderme biçimine çevirmiştir. 

Elbette hem sahneler alanında hem de seslendirme alanında faaliyetlerin

durdurulması  nedeniyle  başta  üyelerimiz  olmak  üzere  meslektaşlarımız

ekonomik  güçlükler  ve  belirsizliklerle  karşı  karşıyadır.  Bu  hususta

yürüttüğümüz çalışmaları da ayrıca sizinle paylaşmak isteriz. 

Gerek  Cumhrubaşkanlığı  açıklamaları  gerek  Sağlık  Bakanı  Fahrettin

Koca’nın sürekli vurguladığı “evlerden çıkmama” çağrısı, ne yazık ki sağlık

hizmeti  başta  olmak  üzere  belediye  hizmetleri,  elektirik  su  doğalgaz

dağıtım hizmetleri, haberleşme ve ulaşım gibi hayati öneme sahip olmayan

dizi projelerinin devam etmesini gerçek anlamda engelleyememiştir. 

Sendikamız ve diğer meslek örgütlerinin yoğun çabası ile bir genel sokağa

çıkma  yasağı  olmamasına  rağmen,  başta  TRT  olmak  üzere  yayın

kuruluşlarının ve yapımcıların  sağ duyusu ile  pek çok dizi  çekimine ara

verilmiştir. Ancak dizi çekimlerinin yukarıda söz konusu olan kültür sanat

faaliyetlerinin  durdurulması  kapsamına  alınmaması,  yayıncıların  geçici

çözümleri  nedeniyle  korkarız  sürdürülebilir  olmayacaktır.  Aldığımız  tüm

duyumlar  dizi  çekimlerine  önümüzdeki  günlerde  devam  edileceği

yönündedir.

Sizlerin de çok iyi bildiği üzere dizi setleri en az 70- 80 kişilik ekiplerin,

onlarca  farklı  yaş  aralığında  oyuncunun  bir  arada  ve  yakın  temasta

çalışmaktan kaçınamayacağı iş yerleridir.  Bugün itibariyle yaklaşık 40 dizi

setinin olduğunun önbilgisi ile setlerde çalışanlar doğrudan, aileleri başta

olmak  üzere  sosyal  temasta  kalmak  mecburiyetinde  oldukları  yüzlerce

insan da dolaylı olarak COVİD-19 riski altındadır. 

Sektörümüzü ve sorunlarımızı çok iyi bilen,  iyileştirilmesi hususunda ciddi

çalışmalar yapan Yeşilçam’a yıllarca emek vermiş bir meslektaşımız olarak

sizden  ilk  olarak;   Cumhurbaşkanlığı  Kültür  Sanat  Politikaları  Kurulu

aracılığı ile setlerin durdurulması için 20.03.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı



Genelge’sine  dizi  (reklam ve  sinema  setleri  de  bu  kapsama  girecektir)

setlerinin dahil edilmesi için destek olmanızı bekliyoruz. 

İkinci  olarak  da  sahneler  alanında  olduğu  gibi,  Sinema  TV  ve  reklam

alanında  da  meslektaşlarımızın  setlerin  durdurulacağı  süreçte  ekonomik

mağduriyetler  yaşamaması  için  sektörün  diğer  bileşenleri  ile  birlikte

kaleme alınan açıklamları ve çalışmaları, yine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile

paylaştığımız  sahneler  alanı  ekonomik  çözüm  önerimizi  de  tarafınızla

paylaşmak istiyoruz.

Diğer iş kolları ve sektörlere göre oldukça kontrol edilebilir ve bu bağlamda

çözüm  üretilebilir  olduğunu  düşündüğümüz  sektörün  ve   emekçilerinin

yaşam  mücadelesi  vermemesi  için  bu  çalışmalara  destek  olmanızı

bekliyoruz.

Oyuncular Sendikası adına, 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Demet Akbağ Çika 


