06.01.2020
Devlet Tiyatrosu ve Devlet Opera ve Balesi’nde meslektaşlarımızın özlük ve mali hakları ile ilgili yaşanan
gelişmelere istinaden sosyal medya hesaplarımızdan bir kamuoyu açıklaması yayınladık.

10.01.2020
Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda çalışan 48 meslektaşımızın sözleşmelerinin yenilenmeyerek
fiilen işten çıkarılmaları ile ilgili olarak bir kamuoyu açıklaması yaptık.

10.01.2020
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne 375 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’in Ek 26. Maddesi Kapsamında Görev Yapan Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik ve1927
Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin EsaslardaDeğişiklik Yapılmasına
Dair Esaslar ile ilgili sözleşmeli personel alımı, işten çıkarmalar ve güvenlik soruşturmaları iddiaları ile ilgili
her iki kuruma birer yazı yazdık.
15.01.2020
Sokak performans sanatçılarının sorunlarının çözümü ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür
Daire Başkanı Hülya Muratlı’ya konu ile ilgili bir bilgilendirme yaparak çözüm talebimizi ilettik.
17.01.2020
Filhakika Yapım Şirketi’nin Konya’da TRT için çekilen bir projesinde 2018 yılında yanarak ağır yaralanan
Muhammed Çakır’ın tedavi sürecini takip etmek amacıyla Yönetim Kurulu üyemiz Tuba Erdem TRT’den bir
heyet ile Konya’ya gidip yanan çocuk, ailesi ve tedavisini üstlenen hekim ile bir görüşme gerçekleştirdi.

20.01.2020
Sendikamız bünyesinde çalışan Seslendirme Çalışam Grubu’nun yoğun çalışması sonucu “Seslendirme
Kuralları ve Taban Ücretlerin Belirlenmesine Dair Protokol” 22 seslendirme stüdyosunun imzasıyla kabul
edildi. Protokole dair bilgilendirmeyi üyelerimize mail aracılığı ile paylaşmanın yanı sıra sosyal medyadan da
kısa bir bilgilendirme yaptık.

22.01.2020
2020 yılında sahneler alanında çalışan üyelerimiz ile bir araya gelmeye devam ettik.Robert Askins’in yazdığı
ve Kerem Pilavcı’nın çevirip yönettiği, üyelerimiz Cansu Diktaş ve Şencan Güleryüz ile meslektaşlarımız Barış
Gönenen, Şenay Gürler ve Alp Özbayram’ın rol aldığı “Tanrı’nın Eli” oyun ekibini ziyaret ettik.

05.02.2020
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın daveti ile İstanbul Kültür Sanat Platformu Oluşum
Çalıştay’ına katıldık. İstanbul için yürütülecek olan kültür sanat çalışmaları ve projeler için fikir ve görüşlerimizi
paylaştık.

06.02.2020
Sahneler alnında yürütüğümüz çalışmalar açısından en öemli paydalşarımızdan biri olarak gördüğümüz
Tiyatro Kooperatifi ile bir araya gelerek özel tiyatrolarda çalışan meslektaşlarımızın sorunları, çalışma hakları
vb konularda yapılan ve yapılacak olan çalışmaları birlikte değerlendirdik.

22.02.2020
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Şehir Tiyatrosu yapılandırma çalışmaları ile ilgili olarak İzmir Büyükşehir
Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nca İzmir’de yapılan toplantıya Yönetim Kurulu üyemiz Sermet Yeşil katıldı.
24.02.2020
Çocuk oyuncu hakları ile ilgili yürüttüğümüz çalışmalar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bekleyen taslak
yönetmelik ile ilgili çalışmalarımızı yeniden gündemimize aldık, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Klinik Psikolog
Prof. Dr. Ayten Zara ile bir toplantı gerçekleştirdik.
25.02.2020
Episode Dergi ile oyuncu hakları, oyuncu çalışma koşulları üzerine bir röportaj gerçekleştirdik. Bu röportajda
Yönetim Kurulu’nu Tuba Erdem, Sercan Gidişoğlu ve Taner Rumeli temsil ettiler.

05.03.2020
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda çalışırken 3 yıl 7 ay önce haksız şekilde işlerine son
verilen üyelerimizin haklarını sonuna kadar arayarak İstanbul Büyükşehir Şehir Tiyatroları’ndaki işlerine geri
dönen arkadaşlarımızı kutladık, bu güzel haberi kamuyo ile paylaşarak emeği geçen herkesi tebrik ettik.

09.03.2020
Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu Matra ve İnsan Hakları Programları
desteğiyle “Türkiye’de Görsel, İşitsel ve Sahne Sanatları Alanında Sansürün Takibi ve Önlenmesi Projesi”
kapsamında gerçekleştireceğimiz çalışmaların ilkini kadın meslektaşlarımız ile bir araya gelerek başlattık.
Bu önemli konuyu kadınların bakış açısından tartışarak sektörümüze özel çözüm odaklı stratejiler geliştirme
yolunda bir adım olarak gördük.

10.03.2020
Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Birliği (TESİYAP) yeni yönetimi ile görüşmek, önümüzdeki dönem
yürütülebilecek ortak çalışmalar ile ilgili bir görüşme yapmak için Yönetim Kurulu başkanlarının da hazır
olduğu bir bir toplantı düzenledik.
11.03.2020
Üyemiz Elit İşcan’ ın cinsel saldırı ve hakaret davası açtığı Efecan Şenolsun ile süren davası ile ilgili kamuoyunda
bir çağrı yayınladık.

12.03.2020
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ülkemizde ilk Covid-19 vakasının görülmesi ile meslektaşlarımıza,
Türk Tabipleri Bilriği’nin hazırlamış olduğu breefleri dikkate alarak; dizi, sinema ve reklam setlerinde alınması
gereken önmeler ile ilgili bir bilgilendirme metni yayınladık.

12.03.2020
Covid-19 pandemisi nedeniyle kalabalık oluşturacak tüm etkinliklerimiz halk sağlığı açısından askıya alındı.
Nisan ayında yapılması planlanan ve tüm ön hazırlığı bitmiş olan EuroFIA toplantısı ve yapacağımız uluslararası
panel de dahil olmak üzere tüm kitlesel toplantılarımız geçici bir süre ertelendi.

13.03.2020
Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe’ye, Covid-19 pandemisi ve halk sağlığı tehdidi ve iş
yerlerinde sağlık tedbirleri ile ilgili olarak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na dayanarak, iş yerlerimiz
olan set, sahne ve stüdyoları da kapsayacak şekilde; ülkemizde iş yerlerine yönelik bir “önlem planı” yapılıp
yapılmadığını, ağır çalışma koşullarına, uzun çalışma saatlerine, insan faktörünün yoğun ve kaçınılmaz olduğu,
risk ve tehlikelere daha açık sektörlere yönelik Bakanlığı’n bir strateji oluşturup oluşturmadığını soran bir yazı
yolladık
14.03.2020
Tiyatro Kooperatifi ile birlikte, Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Mehmet Nuri Ersoy’la sahneler, setler ve stüdyolar
özelinde bir toplantı gerçekleştirdik. Covid-19 sebebiyle alınması gereken tedbirler ve yaşanan sektörel
sorunların acil çözümü için taleplerimizi ilettik.

16.03.2020
Pandeminin beraberinde getireceği pek sorunu öngörüp sektör meslek örgütleriyle birlikte, setlerde kamera
önü ve arkasında çalışanların sağlığı başta olmak üzere halk sağlığını da tehlikeye atmamak için hem
oyuncuların hem de halk sağlığını tehlikeye atmamak için; #ÇokGeçOlmadan #ÖnceCanGüveniği sosyal
medya kampanyası ile başta kamu otoriteleri olmak üzere bir çağrı gerçekleştirdik.

16.03.2020
Covid-19 pandemisi nedeniyle hem çalışanlarımızın sağlığı hem de halk sağlığını korumak için geçici olarak
home-office şeklinde çalışmaya geçtiğimizi kamuoyu ile paylaştık.

17.03.2020
Covid-19 pandemisi yaygınlaşması, setlerde 70-80 kişilik ekipler halinde çalışılması nedeniyle sendikamız ve
diğer meslek örgütleriyle birlikte #SetleriDurdurun çağrılarını yaptık.

18.03.2020
Yönetim Kurulu toplantılarını Covid-19 pandemisi nedeniyle uzaktan yapmaya karar verdik. İlk toplantımızda
pandemide çalışma koşullarının nasıl düzenleneceği, meslektaşlarımızın sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını
nasıl tahsis edebileceğimiz üzerine bir yol haritası çıkarmaya çalıştık.

18.03.2020
Covid-19 vakalarının her sektörde artması ile çalışması zaruri olmayan sektörler geçici olarak durdurulurken,
kalabalık ekipler ve işin doğası gereği yakın temas ile çalışılan setlerde de kapsamlı önemler alınıp bir strateji
oluşturulana kadar setlerin durması için #SetleriDurdurun kampanyası yürüttük.

19.03.2020
Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarında değindiği; “kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmayın,
olabildiğince evlerinizde kalın” tavsiyelerine setlerde çalışan oyuncular ve teknik ekibin günlük 14 - 19 saat
arası süren set saatleri başta olmak üzere mevcut setlerin çalışma ortamı ile koşullarında çalışmaya devam
ederken uyabilmesi mümkün olmaması sebebiyle, öncelikli olarak set çalışanı oyuncular ve teknik ekibin, daha
sonra da toplum sağlığını riske atmamak için yayıncı ve yapımcıların yapmış olduğu sözleşme şartları, yukarıdan
aşağıya doğru çalışanları da kapsayacak şekilde bu mücbir sebep nedeniyle setlerin geçici olarak durdurulması
talebiyle Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe’ye gönderilmek üzere bir yazı kaleme aldık.
19.03.2020
Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarında değindiği; “kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmayın,
olabildiğince evlerinizde kalın” tavsiyelerine setlerde çalışan oyuncular ve teknik ekibin günlük 14-19 saat
arası süren set saatleri başta olmak üzere mevcut setlerin çalışma ortamı ile koşullarında çalışmaya devam
ederken uyabilmesi mümkün olmaması sebebiyle, öncelikli olarak set çalışanı oyuncular ve teknik ekibin, daha
sonra da toplum sağlığını riske atmamak için yayıncı ve yapımcıların yapmış olduğu sözleşme şartları, yukarıdan
aşağıya doğru çalışanları da kapsayacak şekilde bu mücbir sebep nedeniyle setlerin geçici olarak durdurulması
talebiyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, hitaben bir yazı kaleme aldık.
Setlerin durmasını talep ettiğimiz bu süreçte yapımcılar ve yayıncıların kolaj veya özet bölümler hazırlayarak
yayın akışını aksatmadan çalışanların sağlığını korumak içim somut adımlar atması gibi önerilerimizi de sunduk.

19.03.2020
Ulusal yayın yapan TV kanalları ve dijital mecra yayıncılarına (TV8/FOX TV/KANAL 7/TRT/KANAL D/ TGRT/
STAR TV/ SHOW TV/ BLU TV/ DOĞUŞ YAYIN GRUBU/ ATV/ NETFLIX) öncelikli olarak set çalışanı oyuncular ve
teknik ekibin, daha sonra da toplum sağlığını riske atmamak için setler geçici bir süre durdurulması ve ilgili
kamu kuruluşları ile Covid-19 pandemi döneminde bir çalışma standardının belirlenmesi çin tüm çalışmaların
yapılması talebiyle bir yazı yolladık.
20.03.2020
Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarında değindiği; “kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmayın,
olabildiğince evlerinizde kalın” tavsiyelerine setlerde çalışan oyuncular ve teknik ekibin günlük 14-19 saat
arası süren set saatleri başta olmak üzere mevcut setlerin çalışma ortamı ile koşullarında çalışmaya devam
ederken uyabilmesi mümkün olmaması sebebiyle, öncelikli olarak set çalışanı oyuncular ve teknik ekibin,
daha sonra da toplum sağlığını riske atmamak için yayıncı ve yapımcıların yapmış olduğu sözleşme şartları,
yukarıdan aşağıya doğru çalışanları da kapsayacak şekilde bu mücbir sebep nedeniyle setlerin geçici olarak
durdurulması talebiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a hitaben bir yazı
kaleme aldık.
Setlerin durmasını talep ettiğimiz bu süreçte yapımcılar ve yayıncıların kolaj veya özet bölümler hazırlayarak
yayın akışını aksatmadan çalışanların sağlığını korumak içim somut adımlar atması gibi önerilerimizi de
sunduk.
20.03.2020
Setlerin Durdurulması için yürüttüğümüz kampanya kapsamında change.org’dan #SetleriDurdun çağrılı bir
imza kampanyası gerçekleştirdik.
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21.03.2020
Sendikamız Genel Başkanı Demet Akbağ #SetleriDurdurun çağrılı video ile kanallara seslendi.

21.03.2020
Devam eden tüm dizi projeleri ile ilgili olarak ulusal yayın kanalları ve dijital platformlara birer resmi yazı ve
sosyal medya arcılığı ile tüm yayıncılara acil çağr metnimizi ulaştırdık.

22.03.2020
Sağlıklarını riske atacağını düşünerek kaygılanan ve işte gitmek istemeyen üyelerimizve meslektaşlarımıza,
çalışma statüsüne göre durum değişiklik arz edeceğinden hukuki olarak ne yapılabileceğine dair bir
bilgilendirme maili yolladık, konu ile ilgili olarak sosyal medyadan da bir paylaşım gerçekleştirdik.

22.03.2020
Covid-19 virüsünün bulaş hızı le birlikte çalışma hayatında özellikle setler alanında “Mücbir Sebep” nedir?
Çalışmak istemiyoruz, ne yapmalıyız? Soruları sıklıkla tarafımıza gelmeye başlamıştı, konu ile ilgili bir
bilgilendirme notu yayınladık.

22.03.2020
Türk Tabipler Birliği, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimarlar Odası
Birliği ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin çalışmaları doğrultusunda #EvdeKal çağrıları sürerken,
meslektaşlarımıza yönelik bilgilendirme postlarımızı sosyal medyada yayınladık.

23.03.2020
Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul, Muğla, Ordu ve Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri’ne Covid-19
pandemisi ile ilgili önemlerle ilgili, özellikle dizi setlerinin, 65 yaş üstü, çocuklar ve bebekler de dahil
olmak üzere farklı yaş grubundan en az 80 - 90 kişilik ekiplerin yakın temas içerisinde ve değişken mekan
ve ortamlarda çekim yapılan işyerleri olması sebebiyle, azami önemler alınsa dahi Covid-19’a karşı alınacak
hijyen tedbirlerinin yetersiz kalacağı, üstelik set çalışanlarının kullandıkları toplu taşıma, birlikte yaşadıkları
aile bireyleri vb. koşullar dikkate alındığında işyerimiz olan setler toplum sağlığı açısından ciddi risk taşıdığını
iletip,dizi ve reklam setlerinde sokak çekimleri izin alınması gereken hallerde, önleyici tedbir olarak setlerin
çekimlerine geçici bir süre izin verilmemesini talep ettik.
24.03.2020
İstanbul, Muğla, Ordu ve Adana Valiliklerine Covid-19 pandemisi ile ilgili önemlerle ilgili, özellikle dizi setlerinin,
65 yaş üstü, çocuklar ve bebekler de dahil olmak üzere farklı yaş grubundan en az 80 - 90 kişilik ekiplerin
yakın temas içerisinde ve değişken mekan ve ortamlarda çekim yapılan işyerleri olması sebebiyle, azami
önemler alınsa dahi Covid-19’a karşı alınacak hijyen tedbirlerinin yetersiz kalacağı, üstelik set çalışanlarının
kullandıkları toplu taşıma, birlikte yaşadıkları aile bireyleri vb. koşullar dikkate alındığında işyerimiz olan
setler toplum sağlığı açısından ciddi risk taşıdığını iletip,dizi ve reklam setlerinde sokak çekimleri izin alınması
gereken hallerde, önleyici tedbir olarak setlerin çekimlerine geçici bir süre izin verilmemesini talep ettik.

25.03.2020
Sinema TV sektöründe kamera önü ve arkası çalışanlarına ilişkin ekonomik tedbir taleplerimizi meslek
örgütlerimizle birlikte kamuoyuna açıkladık.

27.03.2020
Pandemi’nin gölgesinde geçirdiğimiz Dünya Tiyatrolar Günü’nde üyelerimiz ve meslektaşlarımızla paylaştığımız
açıklama dışında bu yıl geleneksel eylem ve kutlamalar yapılamayacağı için Yönetim Kurulu’muz ile bir canlı
yayın programı yaparak konuklarla kısa sohbetler gerçekleştirdik.

29.03.2020
Haklarımız için yol çıktığımız ilk günden itibaren tüm Yönetim Kurullarımız, zorunlu organlarımız, çalışanlarımız,
gönüllü destekçilerimiz ve büyük ailemiz olan üyelerimize teşekkürlerimizle sendikamızın kuruluşun 9. Yılını
kutladık.

30.03.2020
ATV’de yayınlanan “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizi setinde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan pandemide
çalışma koşullarının hafife alınması ile ilgili, işçi sağlığı ve iş güvenliği ilkelerinin her bir çalışan meslektaşımız
için ne denli önemli olduğunu, bu belirsiz süreçten geçerken önemler tespit edilip uygulamaya geçene kadar
pek çok başka çözümün bulunabileceğine dair bir açıklama kaleme aldık.

30.03.2020
Covid-19 döneminde seslendirme stüdyolarında çalışan üyelerimiz ve meslektaşlarımız için sağlıklı ve güvenli
iş yerleri talebiyle stüdyo sahipleri ve yöneticilerine 9 maddelik temel kurallar isteğimizi yolladık.
31.03.2020
Covid-19 pandemisi ile faaliyetlerine ara verilen sahne alanında çalışan tiyatro oyuncusu, seslendirme
oyuncusu, opera şarkıcısı ve dansçı meslektaşlarımızın iş yapmadan ekonomik olarak nasıl ayakta kalacaklarına
dair yaptığımız tüm bürokratik temaslarla paralel olarak kamuoyuna da bir açıklama ile görüşlerimizi paylaştık.

03.04.2020
Covid-19 Pandemisi , Kültür Sanat Faaliyetlerinin Durdurulması, Sanatçıların Ekonomik Mağduriyeti, Dünya
Fikri Mülkiyet Örgütü Tarafından Önerilen Tazmin Yöntemi ve Önerilerimiz Hakkında Türkiye Cumhuriyeti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Covid-19 Küresel Pandemisi ve Kültür Sanat Faaliyetlerinin
Durdurulması, Sanatçıların İstihdam Biçimi, Sosyal Güvence ve Kayıt Dışılık, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü
Tarafından Önerilen Tazmin Yöntemi, Öneri Gerekçesi ve 2019 - 2020 Tiyatro Sezonu Oyunlarında Görev Alan
Yaklaşık Oyuncu Sayısı ile İlgili Bilgi Notumuzu da kapsayan detaylı bir araştırma ve çözüm ve kolaylaştırıcı
öneriler dosyası hazırlayarak yolladık.
03.04.2020
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın talebi üzerine, çıkarılan genelgeler sonrası Türkiye’de yaklaşık
kaç oyunun iptal olduğunu ve kaç sahne oyuncusunun ekonomik olarak mağdur olduğuna dair bir araştırma
gerçekleştirerek kendilerine bir bilgi notu sunduk.
05.04.2020
Sendika olarak, STK’lar, Akademisyenler ve onlarca yurttaşla birlikte DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrıcısı
olduğu “7 Acil Önlem Talebi” metnine imzacı olduk.

05.04.2020
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya talebi üzerine, kültür sanat faaliyetlerinin durması nedeniyle Türkiye
genelinde ekonomik olarak mağdur olan tahmini oyuncu sayısı ile ilgili araştırmamızı paylaştık.
10.04.2020
Covid-19 sürecinde yaptığımız çalışmalar, yayınlanan genelgeler, ekonomik ve sosyal haklarımız ile ilgili
hazırladığımız bülteni üyelerimize mail olarak paylaştık.

13.04.2020
Setlerin geçici olarak durdurulması ile ilgili talebimizi Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu
üyesi Hülya Koçyiğit ile paylaştığımız bir yazı kaleme aldık.
15.04.2020
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanları, sektörümüzdeki meslek birlikleri, sendikalar ve müzisyen birlikleri ile bir toplantı gerçekleştirdik.
Birçok sorunun ele alındığı bu toplantıda, sektörel kaygılarımızı ana muhalefet partisine aktardık.
15.04.2020
Müstehak Dergi’nin Youtube üzerinden hazırlayıp sunduğu “Sanat Meydanı” adlı programa Yönetim Kurulu’nu
temsilen Demet Akbağ, Sercan Gidişoğlu ve Taner Rumeli katıldı.
16.04.2020
Halkların Demokratik Partisi Kültür Sanat Komisyonu Sözcüsü Sevtap Akdağ Karahalı’nın talebi üzerine
kültür sanat faaliyetlerinin durması sebebiyle Türkiye’de ekonomik olarak mağdur olan tahmini oyuncu sayısı
hakkındaki araştırmamızı paylaştık.

20.04.2020
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı’ya hitaben, Covid-19 pandemisine dair durum
tespiti ve genel taleplerimizin yanı sıra; İBB bünyesinde gerçekleştirilen sosyal yardımlar hakkında bilgi talebi,
dijital alanda iletişim ve kültür sanat alışverişi/ geliştirilebilecek istihdam biçimleri yöntemlerine dair öneriler,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde eğitmen olarak istihdam edilen meslektaşlarımız ile
ilgili taleplerimizi kalema aldığımız bir yazı hazırladık.
20.04.2020
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine dizi sinema reklam setleri ile ilgili olarak işin doğasını
aktadığımız ve pandemi riskinin en aza indirildiği sağlıklı ve güvenli iş yerleri oluşturulana kadar setlerin
durdurulması talebimiz ile ilgili bir bilgilendirme yazısı yolladık.
21.04.2020
Hane başına 1000’er lira yapılacağı açıklanan desteğe e-devlet üzerinden başvurabilineceği ile ilgili üyelerimize
ve meslektaşlarımıza bir hatırlatma mesajı hazırladık.

23.04.2020
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’n da çocuk oyuncu üyelerimiz sektöre mesajlarını ilettiler, bu
videoları sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık.

27.04.2020
“Seslendirme Kuralları ve Taban Ücretlerinin Belirlenmesine Dair Protokol” gereği 01.05.2020’de yürürlüğe
girecek olan uygulamaların yürürlük tarihinin Covid-19 Pandemisi sebebiyle, protokol taraflarınca anlaşılmak
suretiyle 01.10.2020 tarihine ertelendiğini kamuoyuna duyurduk.

01.05.2020
Uluslararası Aktörler Federasyonu üyesi ülkelerden sendika temsilcileriyle dayanışma içinde hazırladığımız
1 Mayıs Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü videosunu sosyal medya hesaplarımızdan yayınladık.

01.05.2020
Covid-19 sebebiyle haklarımız ve taleplerimiz için alanlarda, meydanlarda fiziksel olarak bir araya gelemesek
de üyelerimiz ile yine yan yanaydık. Üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz “SANAL KORTEJ”imizde
bildirimizi okuduk, sohbet ettik, marş, türkü ve şarkılar söyledik.

01.05.2020
Gazete Müstehak ile ortak planlanan “Türkiye’de İşçi Olarak Oyuncu” panelinde akademisyen Doç. Dr.
Mehmet Onat Öztürk, oyuncular Tilbe Saran, Sermet Yeşil, Fırat Tanış’ın oyuncu olmak, sosyal güvence,
çalışma koşulları, telif vb başlıklar üzerine görüşlerini dinledik.

05.05.2020
Tiyatro Kooperatifi ile oyuncuların sigortalanma modeli üzerine bir çalışma grubu kurarak bir çalışma
yürütmeye başladık. Sendika olarak Prof. Dr. Gülsevil Alpagut ve Doç. Dr. Mehmet Onat Öztürk ile Av. Baran
Kaya bu çalışmada danışma kurulumuz oldular.
12.05.2020
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tüm dünyada yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle özel tiyatroların
sahneleyemedikleri ya da sahnelenmesi iptal edilen oyunlarına görsel arşiv oluşturulması amacıyla “Dijital
Tiyatro Kütüphanesi’nin kurulacağı bilgisine istinaden, Dijital Tiyatro Kütüphanesi’nde yer alacak oyunlar
için hazırlanan yönerge metnine dair detayları (başvuru koşulları, destek kalemler, meblağlar vb) öğrenme
amacı ile bir talep yazısı yazdık.
15.05.2020
EuroNews haber sitesinde kültür sanat çalışanlarının pandemi dönemi ekonomik mağduriyetleri üzerine
Demet Akbağ, Sercan Gidişoğlu ve Taner Rumeli Yönetim Kurulu adına görüş verdi.
18.05.2020
Türkiye’de film ekiplerinin pandemi önlemlerinin alındığı, insan sağlığının önemsendiği, güvenli koşulların
sağlandığı setlere çıkması talebimizi yineleyerek bu koşullar için çalıştığımızı tekrar vurgulayarak, sektör
meslek örgütleriyle #ÖnceSağlıkSonraÇekim sloganıyla ‘’Covid-19 Sürecinde; Film Yapımlarımda Güvenli
Çalışma Koşulları ve Önlemler‘’ klavuzunu yayınladık.

21.05.2020
Covid-19 pandemisi, set, sahne ve stüdyolarda çalışma koşulları & önlemleri hakkında İstanbul İl Sağlık
Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na sektör çalışma koşullarını detaylı olarak aktardığımız bir yazı
ile; İş yerlerimiz olan set, sahne ve stüdyolarda çalışanların işe dönüşü, sağlıklı ve güvenli iş yerleri
için işverenler tarafından hangi önlemlerin alınması gerekli ve zorunludur? İşverenin gerekli sağlık ve
güvenlik önlemlerini almaması durumunda ne yapılabilir, yaptırımlar ne olacaktır? İşyerinde Covid-19
hastası çıkması durumunda ne yapılabilir, yaptırımlar ne olacaktır? İşyerinde Covid-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
reddedebilirler mi? Sorularımızı sorduğumuz bir dilekçe kaleme aldık.
22.05.2020
Covid-19 pandemisi, set, sahne ve stüdyolarda çalışma koşulları & önlemleri ile ilgili olarak Aile Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanı Adem Mortaş’a bir yazı
yolladık.
26.05.2020
Covid-19 pandemisi nedeniyle meslek hayatı durmuş tiyatro emekçilerine destek olmak için
Dayanışmanın100’ü Şiir Kampanyası kapsamında pek çok oyuncu şiirler okudu. Sendikamızın da paydaşı
olduğu bu dayanışmanın çağrısını sosyal medya hesaplarımızdan yaptık.

04.06.2020
Pandemi koşullarında seslendirme stüdyolarında alınması gereken önemlere yönelik olarak hazırladığımız
“Covid-19 Salgını ve Normale Dönüş Sürecinde Seslendirme Stüdyolarında Uygulanacak Önlemler“
kılavuzumuz yayınlandı.

07.06.2020
Meslektaşımız Oktay Kaynarca’nın sosyal medyaya da yansıyan “Setleri durdurun diyenler şimdi ne
diyecek?” açıklamasına istinaden ÇASOD ve BİROY ile birlikte bir bilgilendirme yayınladık.

09.06.2020
TRT tarafından yayınlanan “Setler ve Kurgu Stüdyolarında Uygulanacak Önlemler Kılavuzu”nu Yönetim
Kurulu ve uzmanlarımız ile detaylı olarak inceledik. Dikkatimizi çeken birkaç maddeyi özellikle
yorumladığımız görüşlerimiz ile ilgili açıklamamızı yayınladık.
19.06.2020
Bir üyemizin mağduriyeti üzerinden, özellikle Yeşilçam’a emek vermiş 65 yaş üstü oyuncuların yaşlılık
güvencesi, sağlık barına vb temel ihtiyaçları ve mağduriyetlerine yönelik çözüm öneri ve taleplerimize
ilişkin olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’ne bir yazı yazdık.

10.06.2020
TRT’nin hazırlamış olduğu “Setler ve Kurgu Stüdyolarında Uygulanacak Önlemler Kılavuzu” ve TRT’de
yayınlanan dizi projeleri ile ilgili olarak TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile;
• Oyuncular, seslendirme oyuncuları ve dansçıların, TRT prodüksiyonlarındaki çalışma statüleri ve çalışma koşulları,
• Oyuncular, seslendirme oyuncuları ve dansçıların Covid-19 pandemi döneminde TRT prodüksiyonlarındaki
çalışma koşulları,
• TRT prodüksiyonlarında genel işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbir ve önlem prosedürleri,
• TRT prodüksiyonlarında çalışan oyuncular, seslendirme oyuncuları ve dansçıların komşu hakları, Pandemi
sebebiyle talepleri ileteceğimiz bir toplantı talebi ilettik.
12.06.2020
CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal’a Oyuncular Sendikası Ana Faaliyet Başlıkları, Oyuncuların Çalışma
Statüsü & Covid-19 Sorunlar, Oyuncuların Çalışma Statüsü ve Ek-6 Sorunu, Pandemi Dönemi Acil Çözüm
Talebimiz vb başlıklardan oluşan bir bilgilendirme dosyası hazırlayıp yolladık.
19.06.2020
Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu Matra ve İnsan Hakları Programları
kapsamında “Türkiye’de Görsel, İşitsel ve Sahne Sanatları Alanında Sansürün Takibi ve Önlenmesi Projemiz”i
pandemi sebebiyle bir süreliğine askıya almıştık. Hali hazırda Covid-19 kapsamındaki çalışmalarımıza devam
ederken, bu önemli projeye de kaldığımız yerden devam etme kararı alarak ilk toplantımızı gönüllü avukatımız
Av. Baran Kaya ile “Sanatsal İfade Özgürlüğü Nedir?” başlıklı bir etkinlik düzenledik.

19.06.2020
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Kültür Sanat Sektörüne Destek” projesi kapsamında, Kültür Daire
Başkanlığı’na açık hava tiyatrosu ve sinema gösterimleri, özel tiyatrolara sahne ve arşiv desteği, dijital yayın
platformu başta olmak üzere yapılacak olan çalışmaların başvuru süreçleri ve organizasyonu ile ilgili bir
bilgilendirme talep ettik. Bunun yanı sıra bireysel destekler kapsamında oyuncular, opera şarkıcıları, dansçılar
ve performans sanatçılarının desteklenmesi ile ilgilide bilgi talep ettik.
25.06.2020
İhtiyaç Haritası ile gerçekleştireceğimiz “Dayanışmamızın Yazı Kampanyası” ile ihtiyaç sahibi üyelerimizi ile
destekçileri buluşturma kararı aldık. Ayrıca kampanyamız bünyesinde üyelerimiz için, pandemi sürecine özel
“Aidat Yapılandırma” ve yine kampanyamız bünyesinde “Askıda Aidat” projemizi hayata geçirdik. Ekonomik
durumu iyi olan üyelerimiz, hem sendikamız hem de ekonomik güçlük yaşayan üyelerimiz ile dayanışma
göstermek için “Askıda Aidat” projemize başvurabilmeleri için bilgilendirme maili hazırladık.

30.06.2020
Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu Matra ve İnsan Hakları programları kapsamında
“Türkiye’de Görsel, İşitsel ve Sahne Sanatları Alanında Sansür Algısı Anketi”mizi tüm üyelerimize, sektör
çalışanlarının yanıtlaması için sosyal medya paylaşımı ve sektör meslek örgütlerine mail gönderimi ile duyurduk.

01.07.2020
Genel Başkanımız Demet Akbağ, Genel Sekreterimiz Sercan Gidişoğlu ve Genel Koordinatörümüz Sinem
Derya Çetinkaya’nın katılımı ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve TRT 1 Koordinatörü Cemil Yavuz ile
yaptığımız toplantıda “Setler ve Kurgu Stüdyolarında Uygulanacak Önlemler Kılavuzu” ve TRT’de yayınlanan
dizi projelerinin Covid-19 önlemleri ile ilgili olarak bir görüşme gerçekleştirdik.
20.07.2020
42. İstanbul Maratonu Yardımseverlik Koşusu’nda “Sanat, Kültür ve Reklam Faaliyetlerinde Çalıştırılan
Çocuk İşçiler” için koşacağız kampanyasını sosyal medya hesaplarımızdan duyurduk.

21.07.2020
NETFLIX üzerinden, LGBTİ+ bireylerin gündem yapılarak tartışmaya açılan SANSÜR konusu ile ilgili
görüşlerimizi kamuoyu ile paylaştığımız bir açıklama yayınladık.

23.07.2020
Ticaret Bakanlığı’na bağlı Rekabet Kurumu’nun oyuncu- ajans sözleşmeleri ile ilgili tarafımızla yapmak
istediği toplantıya Genel Sekreter Sercan Gidioğlu ve Genel Koordinatör Sinem Derya Çetinkaya katıldı.

04.08.2020
Adana’da çekimlerine devam edilen “Dayı: Bir Adam’ın Hikayesi” film setinde şikayete konu olan olaya
ilşkin açıklamamızdır.

05.08.2020
“Dayı: Bir Adamın Hikayesi” film setinde yaşanan olaya ilişkin meslek örgütlerinin hazırlamış olduğu basın
açıklamasına imzacı olduk.

08.08.2020
Covid-19 pandemisi ile işsiz kala tiyatro emekçilerinin Kadıköy Moda Sahnesi önünde dönüşümlü olarak
gerçekleştirdikleri “Susuyoruz” eylemine Yönetim Kurulu üyemiz Sermet Yeşil’in katılımı ile destek verdik.

13.08.2020
Özel tiyatro emekçilerinin kamuoyu ile paylaştıkları haklı taleplerine destek verdik ve sosyal medya
hesaplarımızdan paylaştık. Kadıköy Boa Sahne önündeki eyleme Yönetim Kurulu üyemiz Sermet Yeşil
katılarak hazırlamış olduğumuz destek bildirisini okudu.

14.08.2020
Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu Matra ve İnsan Hakları programları
kapsamında “Türkiye’de Görsel, İşitsel ve Sahne Sanatları Alanında Sansürün Takibi ve Önlenmesi” projesi
için “Seslendirme Alanında Sansür ve Otosansür”ü konuştuğumuz online bir etkinlik gerçekleştirdik.
Seslendirme oyuncu ve yönetmeni Sinan Divrik, bağımsız araştırmacı ve çevirmen Aslı Takanay, editör
ve çevirmen Sertaç Canbolat ve stüdyo yöneticisi Mert Subaşıoğlu ile gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin
moderasyonunu genel koordinatörümüz Sinem Derya Çetinkaya gerçekleştirdi.

21.08.2020
Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu Matra ve İnsan Hakları programları
kapsamında “Türkiye’de Görsel, İşitsel ve Sahne Sanatları Alanında Sansürün Takibi ve Önlenmesi” projesi
kapsamında, sanatsal ifade özgürlüğü, sansür ve bu kapsamdaki hukuki ve idari yolları Av. Baran Kaya ile
konuştuğumuz online bir etkinlik gerçekleştirdik.

03.09.2020
Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu Matra ve İnsan Hakları programları
kapsamında “Türkiye’de Görsel, İşitsel ve Sahne Sanatları Alanında Sansürün Takibi ve Önlenmesi”
projesi için “Sahne Alanında Sansür ve Otosansür”ü konuştuğumuz online bir etkinlik gerçekleştirdik.
Moderasyonunu Yönetim Kurulu üyemiz Serdar Orçin’in gerçekleştirdiği etkinlikte Ebru Nihan Celkan,
Cansu Fırıncı ve Berfin Zenderlioğlu’nu konuk ettik.

03.09.2020
Oyuncular Sendikası 4. Olağan Genel Kurul çalışmalarına başladık, bu bağlamda delege alanınlarının
belirlenmesi için duyurularımızı yaptık, tüm üyelerimize bilgilendirme mailleri yolladık.

09.09.2020
Covid-19 Pandemisi özelinde set, sahne ve stüdyolar için ayrı ayrı rehberler hazırladık, çalışmayı Yönetim
Kurulu üyeleri Tuba Erdem ve Sermet Yeşil ile birlikte Genel Koordinatör Sinem Derya Çetinkaya tamamladı.
11.09.2020
Malatya’da “Zalo” film setinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden ve Covid-19 şüphesi de bulunan
meslektaşımız Halil Kumova ile ilgili bir basın açıklaması yaptık.

23.09.2020
4. Olağan Genel Kurul’umuzu 5 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirmek üzere başladığımız çalışmalar
kapsamında Delege Seçim Yönetmeliği’mizi ve delege Alanları Listesini web sitemizde yayınladık.

25.09.2020
Seslendirme alanında Covid-19 önlemleri konusunda iş birliği yapacağımızı açıkladığımız seslendirme
stüdyolarıyla ortak bir açıklama yayınladık.

05.10.2020
İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 önlemleri kapsamında yayınladığı genelde ile 4. Olağan Genel Kurul’un
ertelendiğini üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaştık.

08.10.2020
Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu Matra ve İnsan Hakları Programları
kapsamında “Türkiye’de Görsel, İşitsel ve Sahne Sanatları Alanında Sansürün Takibi ve Önlenmesi”
projesi için “Senaryo Yazarları ile Sansür ve Otosansürü Konuşuyoruz” online etkinliğini gerçekleştirdik.
Moderasyonunu Ayşen Güven’in gerçekleştirdiği etkinlikte Ayhan Sonyürek, Nuran Evren Şit, Zehra Çelenk
ve Müfit Can Saçıntı’yı konuk ettik.

08.10.2020
Kasım ayında gerçekleşecek olan İstanbul Maratonu’nda çocuk oyuncuların hakları için “Çocuklar İçin Koş”
kampanyamıza katılım için bir çağrı yaptık.

09.10.2020
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na uluslar yayınlarda “Bu programda
Covid-19 çalışma kurallarına uyuluyor.” ifadesinin tam karşılığının ne olduğu ile ilgili bir yazı yazdık.
Bu yazıda meslek örgütleri olarak hazırladığımız kılavuzdaki ve Sağlık Bakanlığı’nn ilan ettiği diğer tüm
önlemlere gerçekten sıkı sıkıya uyulması gerektiği ile ilgili notumuzu ilettik.

12.10.2020
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Youtube kanalı üzerinden yatığı “Zor Sor!”
programında hazırladığımız ve üyelerimizden gelen soruları Yönetim Kurulu üyelerimiz Ece Dizdar ve
Serdar Orçin aracılığı ile Ekrem İmamoğlu’na sorduk, İstanbul kültür sanat alanına dair yerel yönetim
politikaları üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

13.10.2020
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda Tiyatrolara Destek Projesi kapsamında sahnelenecek
olan ‘Berü’ isimli Kürtçe tiyatro oyununun yasaklanması üzerine tiyatro örgütleri ile birlikte hazırlanan
ortak açıklamayı kamuoyu ile paylaştık.

29.10.2020
Uluslararası Aktörler Federasyonu FIA’nın 2020 yılı Yönetim Kurulu toplantısı sanal olarak gerçekleştirildi.
Toplantıya sendikamızı temsilen Genel Sekreterimiz Sercan Gidişoğlu katıldı.

02.11.2020
Günaydın Gazetesi’nde Sefa Önal’ın telif hakkı mücadelesinin ve şahsının itibarsızlşatırılmasını kınamak
için eser sahibi, yönetmen, senaryo yazarı ve bağlantılı hak sahipleri oyuncu meslek birlikleri ve örgütleri
ile sinema sektöründe çalışanların dernek ve meslek örgütleri temsilcileri olarak ortak bir açıklama
yayınladık.

03.11.2020
Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu Matra ve İnsan Hakları Programları
kapsamında “Türkiye’de Görsel, İşitsel ve Sahne Sanatları Alanında Sansürün Takibi ve Önlenmesi”
projesi için “Dünden Bugüne Kürt Tiyatrosunda Sansür & Otosansür” online etkinliğini gerçekleştirdik.
Moderasyonunu Sinem Derya Çetinkaya’nın gerçekleştirdiği etkinlikte Berfin Zenderlioğlu, Berfin Emektar,
Rugeş Kırıcı ve Mirza Metin’i konuk ettik.

05.11.2020
TBMM’de görüşmeleri 16 Ekim 2020 tarihinde başlayan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” torba yasası ile gasp edilecek olan kıdem tazminatı ile sosyal
güvenceden yoksun ve kayıtdışı çalıştırmanın meşru olacağı bir zeminin yaratılacak olmasına ilişkin bir
açıklama yazdık.

06.11.2020
TRT’de yayınlanan ve yapımcılığını Köprü Film’in yaptığı “Gönül Dağı” dizi setinde çıkan çok sayıda pozitif
vakalar sonrası bir açıklama kaleme aldık.

07.11.2020
İstanbul Maratonu’nda “Çocuklar İçin Koş!” kampanyamız için Oyuncular Sendikası Koşu Takımı olarak
koştuk.

09.11.2020
ATV’de yayınlanan yapımcılığını Focus Film’in yaptığı “Beni Bırakma” dizi setinde çalışırken Covid-19
nedeniyle hayatını kaybeden kamera asistanı Mert Dizemen hakkında sendikamıza mal edilen bazı
bilgilerden ötürü bir açıklama yayınladık.

09.11.2020
İstanbul, Ankara ve Eskişehir’de meslektaşlarımızın ve yakınlarının çalışma hayatı dışında da Covid-19
testlerini daha uyguna yaptırabilmesi çin bir çalışma yaparak sağlık kuruluşlarından indirimli anlaşmalar
yaptık.
18.11.2020
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a hitaben “Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Devlet
Desteğine İlişkin Yönetmelik Hakkında Oyuncular Sendikası Olarak Görüşlerimiz” başlıklı bir yazı yazdık.

23.11.2020
Uluslararası Aktörler Federasyonu FIA’nın Avrupa kolu EuroFIA grubunun 2020 yılı toplantısı Covid-19
pandemisinin yarattığı olağanüstü koşullar nedeniyle sanal ortamda online olarak yapıldı. Toplantıya
sendikamızı temsilen Genel Sekreterimiz Sercan Gidişoğlu katıldı.

30.11.2020
Sektörde çalışa oyuncular, opera şarkıcıları, seslendirme oyuncuları ve dansçıların Covid-19 pandemisinde
yaşadığı ekonomik ve sosyal mağduriyetlerin kamu otoriteleri tarafından dikkate alınmaması nedeniyle
“Görünmez Olduk” başlığı ile bir yazı yayınladık.

30.11.2020
Yönetim Kurulu üyesi olduğumuz Uluslararası Aktörler Federasyonu (FIA)’nun Avrupa kolu olan EuroFIA,
Türkiye’deki yetkili kamu otoritelerine Covid-19 önemleri ile ilgili olarak taleplerimizi de içeren bir çağrıda
bulundu.

01.12.2020
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sektörde çalışan oyuncular, opera şarkıcıları, seslendirme
oyuncuları ve dansçıların başta çalışma statüsü olmak üzere, ekonomik mağduriyetler, çalışma koşullarının
Covid-19 önlemleri kapsamında bir standart uygulamadan yoksun olması vb sorunların çözümü için
adımların atılması talebimizi kamuoyu önünde yeniden dile getirdik.

01.12.2020
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin’e iletilmek üzere “Dizi Projelerinde Covid-19
Çalışma Tedbirleri” konulu bir yazı yazdık.
02.12.2020
Covid-19 önlemleri kapsamında pek çok sektör için Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehberlerin
içerisinde sektörümüzün neden olmadığı ile ilgili sorumuzu Sağlık Bakanlığı’na kamuoyu önünde yeniden
sorduk. Maske ile çalışmanın işin doğasına aykırı olduğu ve bu nedenle çok daha fazla hassasiyete ihtiyaç
duyulması nedeniyle, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının sağlanması, pcr testleri de dahil olmak üzere
başta setler olmak üzere sektörde bir standardın oluşturulması ihtiyacını yeniden dile getirdik.

03.12.2020
Bakanlıklara çalışma alanlarımız ve sektörümüz için alınması gereken önemler, yıllardır çözüm bekleyen
sorunları hatırlatırken, meslektaşlarımıza da çalışırken kurallara uymaları, kurallara uyulmayan çalışma
ortamlarında hakları olan itirazı yapmaları ve sendikamız ile iletişime geçmeleri yönünde bir yazı yazdık.

04.12.2020
İş yerlerimizde yaşanan sorunlarla ilgili olarak yaşadığımız bilgi kirliliğine dair bir bilgi geçtiğimiz ve tüm
meslektaşlarımızı iş birliğine davet ettiğimiz bir sosyal medya paylaşımı yaptık.

11.12.2020
Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu Matra ve İnsan Hakları Programları
kapsamında “Türkiye’de Görsel, İşitsel ve Sahne Sanatları Alanında Sansürün Takibi ve Önlenmesi” projesi
için “Günümüz Dans Sanatında Sansür ve Otosansür” online etkinliğini gerçekleştirdik. Moderasyonunu
Sinem Derya Çetinkaya’nın gerçekleştirdiği etkinlikte Tuğçe Ulugün Tuna, Leyla Postalcıoğlu ve Melih
Kıraç’ı konuk ettik.

21.12.2020
Ragıp Ertuğrul’un hazırlayıp sunduğu “Sofita” isimli programa Genel Sekreterimiz Sercan Gidişoğlu katıldı
ve oyuncu yapımcı ilişkileri üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

24.12.2020
Bahçeşehir Üniversitesi tarafından organize edilen, sanatçılar ve tüm kültür sanat çalışanları açısından
“Yeni-A Normalde Müzik ve Sahne Sanatları” konularının konuşulduğu etkinliğe sendikamız adına Genel
Sekreterimiz Sercan Gidişoğlu’nu katıldı.

29.12.2020
Sahnelerin ve sahne emekçilerinin ihtiyaçları için organize edilen, sendikamızın paydaşı olduğu Festtogether
kapsamında, yapılacak olan online etkinlikler ile ilgili bir çağrı yayınladık.

