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Konu: COVİD-19 Pandemisi & Dizi Setleri Çalışanları Sağlık Riskleri Hakkında

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na

Sayın Prof. Dr. Emine Alp Meşe,

19.03.2020 tarihinde tarafınıza da ilettiğimiz gibi COVİD-19 pandemisi sektörümüzü, özellikle de
dizi setlerini,  mevcut değişken ve çeşitli risklere açık çalışma koşulları,  kalabalık ekipler halinde
çalışılması sebebiyle (halihazırda Tehlike Sınıfları Yönetmeliği’ne göre tehlikeli sınıfında bulunan
setleri)  ciddi  risk  altındaki  iş  yerleri  kapsamına  almaktadır. Geçtiğimiz  günlerde  sektörün  diğer
meslek  örgütleri  ile  yürüttüğümüz  yoğun  çalışmalar  sonucu,  TRT  başta  olmak  üzere  yayıncı
kuruluşların sağduyulu yaklaşımı ile  mevcut  devam eden 40 dizi  projesi  peyder  pey çekimlerini
durduruldu.

Ancak geldiğimiz noktada tüm kültür sanat faaliyetlerini askıya alan 20 Mart 2020 tarih 2020/3 sayılı
Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamına, setler dahil edilmezse bir kaç güne kadar her bir dizi setinde
iyimser  bir  tahminle  yaklaşık  70-  80  kişi,  işin  doğası  gereği  yakın  temasta  çalışmaya  devam
edeceklerdir.

Cumhurbaşkanı  ve  Sağlık  Bakanı  Sayın  Dr.  Fahrettin  Koca’nın  tüm  açıklamalarında  değindiği;
“kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmayın, olabildiğince evlerinizde kalın” tavsiyelerine setlerin
yeniden faal duruma geçmesi ile setlerde çalışan oyuncular ve teknik ekibin yakın temasta, kişisel
koruyucu donanımları kullanamadan,  günlük 14-19 saat arası süren çalışma koşullarında uyabilmesi
mümkün değildir.

İşbu sebeple önümüzdeki bir kaç haftanın kritik öneme sahip olduğu göz önünde bulundurularak, set
çalışanı  oyuncular  ve  teknik  ekibin  sağlığını  riske  atmamak  için  setler  geçici  bir  süre
durdurulmalıdır.  Yayıncılar  ve  yapımcıların  yapmış  olduğu  sözleşme  şartları,  yukarıdan  aşağıya
doğru çalışanları da kapsayacak şekilde bu mücbir sebep nedeniyle askıya alınmalıdır.



Bu  taleplerimizi  hem  Aile,  Çalışma  ve  Sosyal  Hizmetler  Bakanlığı  hem  de  Kültür  ve  Turizm
Bakanlığı ile defaatle paylaştık.

TV ve online platform dizileri; kamu ve özel sağlık hizmetleri, zorunlu belediye ve kamu güvenliği
hizmetleri gibi hayati önem arz eden çalışma alanlarından değildir, setler yeniden faal hale gelirse,
başta setlerde çalışanlar olmak üzere aileleri ve sosyal temas içerisinde oldukları insanları ve günün
sonunda halk sağlığını ciddi bir biçimde tehdit edeceklerdir.

Bu  haklı  kaygı  ve  taleplerimizi  çok  değerli  bilim  insanları  tarafından  oluşturulmuş  olan  Bilim
Kurulu’nun da gündemine almasını ve değerlendirmesini ummaktayız. Bilim Kurulu’nun görüşünün
hem  Cumhrubaşkanlığı  hem  de  İçişleri  Bakanlığı’nın  atacağı  adımlarda  kanaat  oluşturacağına
inanmaktayız.

Saygılarımızla,
Oyuncular Sendikası adına,
Yönetim Kurulu Başkanı
Demet Akbağ Çika


