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Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği’ne 

 

Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği Genel Sekreteri Sayın Av. Burhan Gün, 

Tüm dünyada devam etmekte olan COVID 19 pandemisi sebebiyle oldukça zorlu bir süreçten 

geçerken, meslek örgütleri olarak üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine 

getirebilmek için, sektörümüzdeki son gelişmeleri birlikte masaya yatırmanın önemli olacağı 

kanaatindeyiz. Korunma ve kontrol önlemlerini uygulayarak virüs yayılımını azaltmanın, 

böylece enfekte olacak kişi sayısını ve pandemi nedeniyle ortaya çıkacak vakaları azaltmanın 

mümkün olduğunu hepimiz biliyoruz. 

Bu noktada yapım şirketleri tarafından alınan önlemleri sizden dinlemek, alınması gereken 

farklı önlemler konusunda beraber bir değerlendirme yapmak, yapım şirketlerinin aldığı 

önlemlere uymayan çalışanlarla ilgili neler yapabileceğimizi konuşmak isteriz. Özellikle kış 

aylarında yaşanacak vaka artışını da göz önünde bulundurduğumuzda, eksikleri ve ihtiyaçları 

tespit ederek ilerlemek hepimiz için çok mühim olacaktır.  

Oyuncular Sendikası olarak, özellikle setlerde çalışan oyuncuların kurallara uyması için her 

türlü işbirliğine açık olduğumuzu ve bu konuda sizlere bazı önerilerimiz olacağını belirtiriz. 

Yapım ayağında alınması gereken tedbirlerle ilgili ise, yaşanan aksaklıkları ve tespitlerimizi 

sizlere iletmek isteriz. Bu vesileyle, pandemi sürecinden bağımsız olarak genel anlamda, 

temsil ettiğimiz meslek grubu olan oyuncuların setlerdeki çalışma koşulları ile ilgili çağdaş ve 

asgari standartların oluşturulması konusunda da kurumunuzla görüş alışverişinde bulunmak, 

çeşitli işbirliği modellerini tartışmaya başlamak arzusundayız. 

Böylesi küresel bir salgın karşısında sektör paydaşları, meslek örgütleri ve tüm kurumlar 

beraber çalışarak, iş yerlerimizde yayılımı durdurabilmek için fark yaratacak önlemleri hayata 

geçirebileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle, iş yerimiz olan setlerdeki koşulları beraber 

değerlendirmek üzere sizlerden, pandemi koşullarını da göz önünde bulundurarak, online ya 



da sosyal mesafe kuralları dahilinde fiziki bir toplantı talep ediyoruz. Her iki kurum 

temsilcilerinin de uygun olduğu ortak tarihler saptanarak, toplantı gününü organize 

edebiliriz. Talebimize ilişkin geri dönüşünüzü bekliyoruz. 

 

Saygılarımızla, 

Oyuncular Sendikası 

Genel Sekreteri 

U. Sercan Gidişoğlu 

 

 


