
 

                                                                               

 

 

 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI’NA 

 

Tarih: 20.04.2020 

Konu: COVID-19 sebebiyle kültür sanat alanında yaşanan sorunlara ilişkin talep ve öneriler. 

 

Kültür Daire Başkanı Sayın Hülya Muratlı, 

Öncelikle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak  COVID-19 sebebiyle kültür sanat alanında yaşanan 

sorunlara göstermiş olduğunuz duyarlılık için teşekkür ederiz. 15.04.2020 tarihinde dijital mecra 

üzerinden gerçekleştirdiğimiz toplantımızda da değindiğimiz gibi, bu süreçte doğru işbirlikleri 

geliştirilerek belediyelerimizin de ele alabileceği pek çok konu başlığı olduğuna inanıyoruz.  

Bu noktada önerilerimize geçmeden önce, tabanımızın içinde bulunduğu koşullar ve bu koşullara 

sebep olan uygulamalar hakkında size kısaca bilgi vermek isteriz.  

 

DURUM TESPİTİ 

Sektörümüzde ciddi anlamda bir sosyal güvenlik sorunu vardır. Oyuncular, dansçılar, opera şarkıcıları, 

seslendirme oyuncuları aslında bağlı çalışanlardır ve işverenleri tarafından 4A üzerinden yani bir işçi 

gibi sigortalanmalıdırlar. Fakat koca bir sektör maalesef yanlış bir çalışma statüsünde çalıştırılıyor ve 

meslektaşlarımıza zorla Serbest Meslek Makbuzu açtırılıyor (4B). Sektörümüze kıyasla ödenekli 

kurumlarda çalışan az sayıdaki meslektaşımıza 4A üzerinden sigorta yapılan istisna durumlar elbette 

var. Ancak bu noktada da koşullar, kurumdan kuruma değişkenlik gösterebiliyor. Meslektaşlarımız işin 

doğası gereği 9-5,  ayda 30 gün sigortalı çalışan işçiler değildir.Setlerde, sahnelerde veya belediyelerin 

çeşitli birimlerinde yarı zamanlı eğitmen olarak çalışan meslektaşlarımıza günlük sigorta yapılıyor.  

Bunun dışında kalan tüm oyunculara ve performans sanatçılarına ya Serbest Meslek Makbuzu 

açtırılıyor ya da bu kişiler kayıt dışı çalıştırılıyor. İşte tam bu sebeple, COVID-19 sebebiyle yayınlanan 

genelgelerden ve yardımlardan meslektaşlarımız gerekli koşul ve şartları sağlayamadıkları için 

maalesef yararlanamıyorlar. Tüm kültür sanat faaliyetlerinin durdurulduğu düşünülürse, sektör 

çalışanlarının çok büyük bir kısmı hem sosyal güvenlik hem de ekonomik anlamda tamamen 

savunmasız bir noktada durmaktadır. 



TALEPLERİMİZ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ 

Somut taleplerimizi ve çözüm olabileceğini düşündüğümüz önerilerimizi aşağıda sıraladık. Bu noktada 

tüm maddeleri beraber istişare edebilir ve geliştirebiliriz. Oyuncular Sendikası olarak, sektörümüze 

yönelik atılacak her adım için çalışmaya hazır olduğumuzu tekrar yinelemek isteriz. 

1. Setlerin Durdurulması Talebi 

 

Bir sendika olarak, bu süreçteki en temel önceliğimiz elbette can güvenliği. Setlerde ortalama 

80-90 kişi çalışıyor, birçok set senaryo gereği sık sık mekan değiştiriyor. En önemli konu ise 

sektörümüzün doğası gereği, çalışanların yaş aralığı çok geniş. Yani bir sette 1 yaşında bir 

bebek ile 60 yaşında bir oyuncu yan yana gelebiliyor. Üstelik yıllardır değindiğimiz çok önemli 

bir sorunumuz var. Bir dizi setinde ortalama 15 saat çalışılıyor ve maalesef bu saati aşan 

setlerin sayısı da hiç az değil. Virüse karşı bağışıklığımızı güçlendirmemiz gerekirken, 

setlerdeki çalışma koşulları düşünüldüğünde bu tedbiri alabilmemiz imkansızdır. Mesleğin 

doğası gereği setlerde temas had safhadadır. Senaryo gereği kapalı veya açık mekanlarda 

kalabalık şekilde çalışılmakta ve birçok set sık sık mekan değiştirmektedir. Bu sebeple ne 

kadar önlem alınsa da virüs yayılımının engellenebileceğini asla düşünmüyoruz. Dizi, sinema 

ve reklam çekimleri için bazı izin prosudürleri işletilmektedir. Şahıslara ait özel alanlar hariç, 

kamuya açık alanlarda çekim yapabilmek için öncelikle Valilik’ten, sonrasında ise İlçe 

Belediyelerinden yapım şirketlerinin izin alması gerekiyor. Kamuya açık alanlarda çekim 

yapılması sadece meslektaşlarımızı değil, halk sağlığını da tehlikeye atmaktadır.  Yine aynı 

şekilde, İBB’ye bağlı park-bahçe, ulaşım hatları vb. mekanlarda çekim yapılabilmesi için 

doğrudan Büyükşehir Belediyesi’nden de izin alınması gerekiyor. Kültür Bakanlığı İl Kültür 

Müdürlüğü ve Valililik işbirliği ile İstanbul genelinde çekimleri engellemek için ilçe belediyeleri 

bu konuda bilgilendirebilir ve İBB insiyatif alarak gerekli izinleri vermeyebilir diye 

düşünmekteyiz. Bu tedbirler alınırsa setlerin yoğunlukta olduğu İstanbul genelinde birçok 

setin durabileceğini düşünüyoruz. Yine bazı setler maalesef izin almadan kaçak şekilde 

kamuya açık alanlarda çalışabiliyor. Bu noktada ilçe belediyelerinin uyarılarak, kaçak çekimler 

yapılabileceği konusunda bilgilendirilmeleri de doğru bir adım olacaktır. İmkanlarınız 

dahilinde bu hususların tarafınızca değerlendirmesi bizim için hayati önem taşımaktadır. 

 

2. İBB Bünyesinde Gerçekleştirilen Sosyal Yardımlar Hakkında Bilgi Talebi  

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli sosyal yardımları olduğunu biliyoruz. Çeşitli şartlara 

bağlı bu yardımları takip etmeye çalışıyoruz ancak  gözden kaçırdığımız bazı destekler söz 

konusu olabilir kanaatindeyiz. Bu sebeple; 

 

 65 yaş üstü veya  kronik hastalığı olanlar, ayrıca  hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve 

sokağa çıkma yasağı sebebiyle çalışamayacak durumda olan meslektaşlarımızın 

yararlanabileceği yardımlar( ayni ve nakdi yardımlar, evde sağlık hizmeti, Beşiktaş 

Belediyesi örneğindeki günlük sıcak yemek hizmeti vb) , 

 

 65 yaş altı (orta yaş ve genç) veya kronik hastalığı olanlar, fakat yine sosyal güvencesi 

ve hiçbir geliri olmayan meslektaşlarımızın yararlanabileceği yardımlar, 

 



Yukarıdaki başlıklar hakkında tarafımıza detaylı bilgi verilmesini rica ediyoruz. Bu 

zorlu günlerde, sizlerin  rehberliği ile ihtiyaç sahibi meslektaşlarımızı doğru, eksiksiz 

ve hızlı bir şekilde yönlendirebilir ve var olan yardımlara kolaylıkla ulaşmalarını 

sağlayabiliriz.  

 

 Yine bu süreçte,sosyal güvencesi ve hiçbir geliri olmayan Kültür-Sanat alanında 

çalışan emekçilere özel bir yardım/destek/fon vb. projeler İBB tarafından 

geliştirilebilir mi sormak isteriz. Örneğin; işleri duran ve bunu belgeleyen (setin 

durması, stüdyonun işi askıya alması, oyunların iptali vb)  sanatçıların, belediyenin 

“ihtiyaç sahibi kişiler” kapsamına alınması ile ayni yardım alabilmeleri sağlanabilir mi?  

 

Böylesi savunmasız bir sektör için, imkanlarınız dahilinde bu konun da ayrıca ele 

alınmasını ve değerlendirilmesini rica ediyoruz. 

 

 

3. Dijital Alanda İletişim ve Kültür Sanat Alışverişi /  Geliştirilebilecek İstihdam 
Biçimleri Yöntemleri ve Talebi 
 
15.04.2020 tarihli toplantımızda, katılımcılar tarafından da dile getirilen “Dijital 
Alanda İletişim ve Kültür Sanat Alışverişi” fikri bizim açımızdan da hayata 
geçirilebilecek olumlu bir proje olarak görülmektedir. Örneğin İBB Tv ve Modyo TV 
üzerinden böyle bir proje, ekonomik ve sosyal haklar bakımından ihtiyaç sahibi 
meslektaşlarımızı bu süreçte istihdam etme yöntemi olarak kullanılabilir mi sormak 
isteriz? Özellikle tiyatro oyuncusu, opera, dans ve seslendirme oyuncuları ekonomik 
anlamda normal hayatta da zaten oldukça dar gelirli bir grupta yer alırken, virüs 
sebebiyle oldukça az olan gelirlerini şuan tamamen kaybetmiş durumdadırlar. 
 
İBB tarafından dijital olarak hayata geçirilebilecek bu projenin birçok ayağı olabilir. 
Yapılan programların seslendirmesi, dans ve opera için geliştirilebilecek performans 
yöntemleri, tiyatro oyuncuları tarafından hayata geçirilebilecek kültür-sanat 
programları, yardıma ihtiyacı olan sanat emekçileri ile hayata geçirilebilir. Bu noktada 
tüm belediyelere, ilgili Bakanlıklara ve hatta dünyaya bile model olabilecek bir 
projeye öncülük edebilirsiniz. Bildiğiniz gibi sendikamız aynı zamanda Uluslararası 
Aktörler Federasyonu (FIA) Yönetim Kurulu Üyesidir. COVID-19 olmasaydı uluslararası 
örgütleri sizlerin de desteğiyle İstanbul’da ağırlayacaktık. Böyle bir proje hayata 
geçtiğinde bunun tüm dünyaya duyurulması ve İBB tarafından hayata geçirilen bu 
uygulamanın örnek gösterilmesi için üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine 
getirmeye hazırız.  
 
Bu işe imkanlarınız dahilinde bir bütçe veya fon ayrılabilirse, proje üretme ve 
geliştirme noktasında da tüm imkanlarımızı kullanacağımızı ve her türlü desteği 
sunacağımızı belirtmek isteriz. Projenin sınırları, imkanları ve koşulları belirlendikten 
sonra bu konuda daha sağlıklı ve detaylı öneriler geliştirebiliriz. Ayrıca bu projenin 
koordinasyonunun yeni kurulan ve bizim de bileşeni olduğumuz “İstanbul Kültür-
Sanat Platformu” üzerinden ya da Kent Konseyi Sanat alt çalışma grubu üzerinden de 
yapılabileceği kanaatindeyiz. Bu konu hakkında da geri dönüşünüzü bekliyor olacağız. 
 



Not:Bu projede istihdam edilebilecek ihtiyaç sahibi sanatçıların tespiti için beraber 
ortak bir çalışma gerçekleştirebilir, alanımızdaki   diğer paydaş kurumlarımızdan da 
bu konuda destek alabiliriz. 
 
Diğer bir alternatif olarak ise, eğer kültür sanat alanı emekçilerine ekonomik anlamda 
sunulabilecek bir destek varsa, bu desteği  “Proje Satın Alma” noktasında da 
planlayabiliriz. Yani İBB, yaratılan bir projeyi veya programı satın alabilir ve 
karşılığında ödenen tutar ihtiyaç sahibi sanatçılara hakkaniyetli şekilde dağıtılabilir. 
Böyle bir yol tercih edildiğinde tüm hukuki incelemeler yapılarak alternatif bir yol 
geliştirilebilir. Mail ekinde bu önerimize örnek olabileceğini düşündüğümüz bir 
projeyi sizinle paylaştık. Bu konu hakkında da görüşlerinizi ve varsa sorularınızı detaylı 
olarak konuşabiliriz. 
 

4. İBB ve İlçe Belediyelerinde Eğitmen Olarak İstihdam Edilen Meslektaşlarımız ile İlgili 
Talepler 
 
Diğer önemli meselemiz ise, belediyelerdeki çeşitli kültür-sanat birimlerinde eğitmen 
olarak çalıştırılan meslektaşlarımız ile ilgili. Opera şarkıcısı, dansçı ve tiyatro oyuncusu 
bazı meslektaşlarımız belediyelerde çeşitli şekillerde eğitmen olarak  istihdam 
edilmektedir. Büyük çoğunluğu ise yarı zamanlı veya yevmiye usulü ile 
çalıştırılmaktadır. Sigortaları da yine çalıştırılma biçimlerine göre değişikenlik 
göstermektedir. Bu meslektaşlarımızın temel kaygısı (özellikle, sözleşmesiz, 
güvencesiz ve yevmiye usulü yarın zamanlı çalışanlar) belediyeler tarafından iş 
akitlerinin feshedilmesi yönündedir. Bu noktada; 
 

 Eğitmen olarak da çalışan meslektaşlarımızın pozisyonlarının korunması, yani 
iş kaybına uğratılmamaları, 
 

 Yine ilçe belediyeleri ile de çeşitli işbirlikleri geliştirilerek, ekonomik anlamda 
güçlük yaşayan ve belediyede yarı zamanlı çalıştırılan sanatçıların, eğer 
mümkünse bazı projeler ile  tam zamanlı çalışma biçimine geçirilmesi, 
 
bu meslektaşlarımız için çok önemlidir. Bu konunun da dikkate alınmasını ve 
tarafınızca değerlendirilmesini rica ediyoruz. Ayrıca, editörlerin de dahil 
olacağı online sanat eğitimleri / şan eğitimleri yapılabilir düşüncesindeyiz. 

 
Tüm bu talep ve öneriler ışığında görüşlerinizi bekliyoruz. Fikir alışverişinde 
bulunduktan sonra, her madde tarafımızca tek tek ele alınarak geliştirilebilir veya 
değiştirebilir. Yapacağınız geri bildirim sonrasında, beraber çalışarak zor durumda 
olan meslektaşlarımıza az da olsa bir katkı sunabileceğimize inancımız tamdır. 
 

              Saygılarımızla. 

 
OYUNCULAR SENDİKASI 
Genel Başkanı 
Demet Akbağ Çika 

 


