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Konu: COVİD-19 Pandemisi, Set, Sahne ve Stüdyolarda Çalışma Koşulları & Önlemleri Hakkında 

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne 

Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 

Covid-19 kürsel salgını sebebiyle tüm dünya ve ülkemizde kamu otoritelerinin çağrıları ile vatandaşlar
olarak tedbirler almaya çalışıyor,  ilgili direktiflere uymaya çalışıyoruz. Ancak normalleşme sürecine
doğru giderken set, sahne ve stüdyolarda çalışan oyuncuların sosyal ve ekonomik haklarının yanı sıra
sağlıklı  ve güvenli iş yerleri  için mücadele eden Oyuncular Sendikası olarak meslektaşlarımız için
oldukça kaygılıyız. 

Ödenekli tiyatrolar ile özel tiyatroların faaliyetleri çıkan genelgeler ile ilk durdurulan alanlardan biri
oldu  ancak  yaz  itibariyle  yavaş  yavaş  sahnelerin  açılmasının  planlanmakta  olduğunu
Cumhurbaşkanlığı açıklamalarından takip etmekteyiz. Çalışma sistemine nasıl geçileceği konusunda
umuyoruz  ki  özel  ve  ödenekli  tiyatroların  yönetimleri  ile  çalışan  temsilcilerinin  de  görüşleri  ve
uyarıları dikkate alınacaktır.

Bir diğer faaliyet alanımız olan seslendirme oyuncularının çalıştığı stüdyolarda da kayıtlar mümkün
mertebe uzaktan çalışma ile ev ortamında alınmaya çalışılmaktadır, ancak bu alanda da yavaş yavaş
stüdyolara gidip kayıtların alınmasına başlanacağı açıktır. Bildiğiniz gibi seslendirme stüdyolarında
kayıtlar,  küçük ve  genelde  temiz  havaya  erişimi  olmayan havalandırma sistemi  ile  havalandırılan
kabinlerden alınmaktadır. İçerisinde art arda ortak kullanıma maruz kalan başta yakın temas gerektiren
mikrofonlar  ve  çeşitli  ekipmanlar  bulunmakta  bazen  kabinlere  birden  fazla  seslendirme oyuncusu
girmek  durumunda  kalmaktadır.  Kayıt  esnasında  maske  kullanımı  tahmin  edebileceğiniz  üzere
mümkün olmamaktadır. 



Yine  bir  başka  çalışma  alanımız  olan  ve  kamuoyunda  çok  daha  görünür  ve  bilinir  olduğunu
düşündüğümüz  dizi  sinema  ve  reklam  setleri  de  önce  çalışanlar  daha  sonrasında  da  halk  sağlığı
açısından ciddi risk oluşturmaktadır. 

Her ne kadar genelgeler ile 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırılmış
olsa da, yavaş yavaş gelen esnemeler ile özellikle setlerde (65 yaş üstü, çocuklar ve hatta bebekler)
farklı yaş grubundan en az 80- 90 kişilik ekiplerin yakın temas içerisinde günlük 14-15 saat çalışma
süreleri  ile  değişken mekan ve ortamlarda çekim yapılan işyerleri  olduğunu belirtmek isteriz.  İşin
doğası gereği setlerde çalışan oyuncular, yardımcı oyuncular ve dublörlerin maske takması mümkün
değildir, yine teknik ekibin pek çok biriminden meslektaşlarımız (örn. saç makyaj ekipleri, örneğin reji
ekipleri, kostüm ekipleri vb.) yakın temastan kaçınamayarak çalışmak mecburiyetinde kalacaktır. 

İşverenlerin  azami  önlemleri  alarak  işin  yürütümünü sağlamaları  gerektiği  açıktır,  yakın  zamanda
başlayacak  olan  sektör  çalışmaları  kapsamında,  set,  sahne  ve  stüdyolar  ile  ilgili  olarak  aşağıdaki
sorularımıza yanıt vermeniz bizler açısından oldukça önemlidir; 

1- İş yerlerimiz olan set, sahne ve stüdyolarda çalışanların işe dönüşü, sağlıklı ve güvenli iş yerleri için
işverenler tarafından hangi önlemlerin alınması gerekli ve zorunludur?

2- İşverenin gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almaması durumunda ne yapılabilir, yaptırımlar ne
olacaktır? 

3- İşyerinde COVID-19 hastası çıkması durumunda ne yapılabilir, yaptırımlar ne olacaktır? 

4- İşyerinde COVİD-19 hastası çıkması durumunda (sözleşmelerle emir ve talimatlara çalıştıkları açık
olan  ve  fakat  çalışma  statüleri  değişkenlik  gösteren)  oyuncular  ve  teknik  ekip  çalışanlarının
çalışmaktan kaçınma hakkı doğar mı, işi haklı gerekçe ile reddebilirler mi? 

Arzu etmeniz halinde her bir çalışma alanına özel işin yürütümüne dair detayları paylaşabileceğimiz
bir rapor hazırlayabilirz. 

Saygılarımızla, 

Oyuncular Sendikası adına, 

Genel Sekreter Sercan Gidişoğlu 


