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Konu: “Setler ve Kurgu Stüdyolarında Uygulanacak Önlemler Kılavuzu” ve Randevu Talebimiz 

Hakkında  

 

 

TRT Genel Müdürlüğüne,  

 

TRT Genel Müdürü Sayın İbrahim Eren,  

 

COVID-19 pandemisinin ilk günlerinde sendikamız ve diğer meslek örgütleri olarak set çalışmalarına 

halk sağlığı önlemleri kapsamında geçici bir süre ara verilmesi yönündeki kampanyamız sürerken, 19 

Mart 2020 tarihinde yayın kuruluşunuz bünyesindeki tüm prodüksiyonların set çalışmalarına ara 

verildiğini resmî olarak açıklayan ilk ve tek yayıncı kuruluş olmuştunuz.  

 

 

07.06.2020 tarihinde yayınlamış olduğunuz “Setler ve Kurgu Stüdyolarında Uygulanacak Önlemler 

Kılavuzu”unu da kapsamı ve tavsiye niteliğinde olmayıp uygulanacak olması sebebiyle yine ilk ve tek 

örnek olarak inceledik, kamuoyunda da paylaştık. Kılavuzun, 11 meslek örgütü ile birlikte 

hazırladığımız kılavuzdaki önlemlerle ortaklaşan maddeleri olduğunu da gördük. Yayıncı sorumluluğu 

ile hazırlanmış olan bu önemli çalışma için teşekkür ediyoruz.  

 

 

TRT’nin bir kamu kurumu olarak atmış olduğu bu adımların, sektörün diğer yayıncı kuruluşları ve 

yapımcıları açısından da önem arzettiğini düşünmekteyiz. Bu kılavuzun uygulanması emsal 

oluşturabilirse Türkiye sinema ve dizi sektörü için daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının 



oluşturulması çalışmasına ön ayak olunabilir; yayıncı, yapımcı ve çalışanları temsilen eden taraflar ve 

meslek örgütleri olarak sosyal diyalog kapsamında sektörümüzü arzu ettiğimiz seviyeye 

taşıyabileceğimizi düşünüyoruz.  

 

 

Bu bağlamda Oyuncular Sendikası olarak kamu yayıncısı olarak yaptığınız tüm çalışmaları çok 

önemsediğimizi ve sizlerle aşağıdaki konu başlıkları hakkında görüşmek ve fikrlerimizi paylaşmak 

istediğimizi iletmek istiyoruz; 

 

 

• Oyuncular, seslendirme oyuncuları ve dansçıların,  TRT prodüksiyonlarındaki çalışma statüleri 

ve çalışma koşulları, 

 

• Oyuncular, seslendirme oyuncuları ve dansçıların COVİD-19  pandemi döneminde TRT 

prodüksiyonlarındaki çalışma koşulları,  

 

• TRT prodüksiyonlarında genel  işçi sağlığı ve iş güvenliği tebdir  ve önlem prosedürleri,  

 

• TRT prodüksiyonlarında çalışan oyuncular, seslendirme oyuncuları ve dansçıların komşu 

hakları,  

  

 

 

Pandemi sebebiyle bu talebimizi ilk aşamada online bir randevu olarak somutlaştırmak ister, 

dönüşünüzü bekler, saygılarımızı sunarız.  

 

Oyuncular Sendikası adına,  

Yönetim Kurulu Başkanı  

Demet Akbağ Çika  

 


