
 

 

 
CANLI PERFORMANS VE GÖRSEL-İŞİTSEL SEKTÖRLERDE COVID 19 İLE İLGİLİ EYLEMLER 

HAKKINDA TÜRKİYE OTORİTELERİNE YÖNELİK SONUÇ BİLDİRGESİ 
 

Avrupa'daki, dansçılar da dahil olmak üzere, on binlerce icra sanatçısını temsil eden Uluslararası Aktörler 
Federasyonu'nun Avrupa grubu (EuroFIA), AB, EFTA ve komşu ülkelerdeki sanatçı birliklerini, sendikaları, 
loncaları ve profesyonel dernekleri bir araya getirmektedir.  
19 Kasım’da sanal ortamda toplanan FIA’nın Avrupa grubu, Türkiye’den üye kuruluşu Oyuncular Sendikası 
tarafından sunulan ve Türkiye'de Canlı Performans ve Görsel-İşitsel Sanatlar sektörlerinde Covid 19 salgınına 
yönelik yetersiz politikalara dair olan rapordan endişe duyduğunu açıkladı.  
 
EuroFIA grubu şunları hatırlattı: 
- FIA ve kardeş federasyonları FIM (Uluslararası Müzisyenler Federasyonu) ve UNI MEI (Küresel İşçi 

Sendikaları Konfederasyonu UNI’nin Medya&Eğlence sektörü kolu)i, sektörel işgücü için gelir desteğine ve 

sosyal partnerler tarafından işe dönüş protokollerinin müzakere edilmesine ve sıkı bir şekilde 

uygulanmasına odaklı olarak, Covid 19 salgınının sanat ve eğlence sektörü üzerindeki etkisini küresel 

ölçekte hafifletmek için gereken idari önlemler hakkında bir dizi ortak bildiri yayınladı; 

- Avrupa Parlamentosu’nun “Avrupa için Kültürel Toparlanma” konusundaki yakın tarihli kararının üye 

devletlere, toparlanma ve dayanma bütçelerinin %2'sini kültür ve yaratıcı sektöre ayırmaları konusundaki 

çağrısı; Avrupa çapında yaratıcı ve kültürel sektörü temsil eden 110 ağ ve dernekten oluşan pan-Avrupa 

topluluğu tarafından yayınlanan yakın tarihli ortak bildiride yankı buldu. Bu, sektörün kendisini bu kadar 

şiddetli bir şekilde etkileyen krizde hayatta kalmasını sağlamak için gereken yatırım düzeyini yansıtıyor. 
 

Bu sebeple EuroFIA Grubu, Türkiye'deki yaratıcı ve kültürel sektörün ve kalifiye işgücünün hayatta 
kalmasını sağlamak için Türkiye yetkili makamlarını acilen harekete geçmeye çağırmaya karar verdi: 
 
Görsel-işitsel yapım sektöründe, sendikalar, yapımcılar ve diğer sektörel aktörler tarafından hazırlanan 
yönergelerde açıklandığı üzere, özel sağlık ve güvenlik standartlarını tam olarak ve derhal uygulamak hayati 
önem taşımaktadır. Bunlar, haftada en az iki kez zorunlu PCR testi dahil olmak üzere yasal yükümlülükler ve 
TV-Sinema ve Reklam Setleri için belirli COVID-19 protokolü aracılığıyla desteklenmelidir (yapımcıların 
sorumluluğu ve ödemesi altında veya daha küçük üreticilerin bunu sağlayacak kaynaklardan yoksun olması 
durumunda kamu yetkililerinin desteğiyle). Görsel-işitsel sektörün çalışması, sektörün işgücüne süreklilik ve iş 
fırsatları sağlamak için hayati öneme sahip olup yalnızca sıkı sağlık ve güvenlik standartları sağlanması 
temelinde olanaklıdır.  
Canlı Performans alanında, sektörün ayakta kalmasını ve kriz sonrası toparlanma kabiliyetini sağlamak çok 
önemlidir. Türkiye'de bu; canlı performans topluluklarının hayatta kalmalarını sağlamak için mevcut yasal 
engellerin kaldırılması ve doğrudan karşılıksız finansal yardım sağlamak için gerekli düzenlemelerin 
yapılmasını, aynı zamanda sektördeki tüm sanatçı ve icracılara, çalışma statüsü ya da sigortalılık durumuna 
bakılmaksızın bir ikame gelirinin sağlanmasını gerektirir. Yapılması gereken düzenlemeler, COVID-19 krizinin 
etkilerinden ağır şekilde yara alan bireysel sanatçılar ve icracılar için bir "insani gelir desteği planını" içerebilir. 
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