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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na  
 
Sayın Dr. Fahrettin Koca,  
 
 
11.03.2020 tarihinde ülkemizde ilk covid-19 vakasının tespit edilmesi sonrası gelişen süreçte, 
hem tarafınıza ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine, hem de Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’na sinema, dizi ve reklam sektörümüzde çalışanlar ve çarpanları 
bağlamında toplum sağlığı açısından setlerde bulaş riskinin ne denli yüksek olduğunu izah 
etmeye çalıştık.  
 
Her birinde en az 100- 150 kişinin çalıştığı ve Tehlike Sınıfları Yönetmeliği’ne göre tehlikeli iş 
yeri sınıfında bulunan setlerde; kamera arkası ekibi, oyuncular ve figürasyon ile yürütülen 
işlerde, işin doğası gereği sahne çekimi esnasında oyuncular ve figürasyon maske 
takamamaktadır. Yine aynı şekilde kapalı ve dar ortamlarda onlarca kişi yan yana 
çalışabilmektedir. Asgari önlemlerin alınmasında ihmallerin olması, setlerin denetlenmemesi, 
pozitif vakaların saklanması veya derhal izole edici tedbirlerin alınmaması nedeniyle pek çok 
sette meslektaşlarımız covid-19 pozitif olmaktadır. 
 
Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Sivrihisar’da çekimleri süren bir dizi setinde 39 meslektaşımızın 
pozitif olması da tedbir prosedürlerinde tek bir ihmalin bile nelere bedel olduğuna ne yazık ki 
en yakın örnektir.  
 
Bu bağlamda sinema, dizi ve reklam setlerinde işveren konumunda bulunan yapım 
şirketlerinin Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ve iş yerinde uyulması gereken genel covid-19 
tedbirlerinin yanı sıra,  
Tüm set çalışanlarına haftada en az iki PCR testi (biri repo -hafta izni- dönüşü) yaptırılması, 
Cast ajansları üzerinden gelen figürasyonun sete gelmeden iki gün önce PCR testlerinin 
yapılması ve güvenli bir biçimde sete gelmelerinin sağlanması, kayıtlarının yapım 
şirketlerinde de bulundurulması,  
Yine sinema, dizi ve reklam setinde çalışan bir meslektaşımızın covid-19 pozitif çıkması 
halinde, istisnasız tüm set ekibine şeffaf bir biçimde durumun bildirilmesi, hızlı PCR testi 
yapılması ve sete  iki gün ara verilerek izolasyonun sağlanması,  



Bulaş olup olmadığının kesinliğe yakın bir biçimde tespit edilebildiği 5 gün/ 2. PCR testinin 
tekrar yapılması şart koşulmalıdır. 
 
Bu iradenin tüm yapım şirketleri ve çalışanlar tarafından sağlıklı ve güvenli işlerin devamı için 
ortaya konması, Sağlık Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın işbirliği ile 
denetlenmesi de mecburidir.  
 
Kamu otoritesi tarafından kuralların belirlenip uygulanmasını garantiye alacak bir yasal 
düzenleme yapılması konusunda Oyuncular Sendikası olarak üzerimize düşen tüm 
sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduğumuzu belirtir, bu hususta ivedilikle önlemler 
alınması için çalışmaların başlatılmasını arz ederiz.  
 
 
Saygılarımızla,  
 
Oyuncular Sendikası  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Demet Akbağ Çika 
 

 

 


