
SAHNE, PERDE, EKRAN, MİKROFON OYUNCULARI SENDİKASI  

(OYUNCULAR SENDİKASI) 

4.OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ 

 

Tarih : 10 Eylül 2021 Cuma 

Yer : Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi – Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. 
No:10 Beşiktaş/İstanbul 

Saat  : 10:00-15:00 

 

BÖLÜM 1: 

 

 

1. Oyuncular Sendikası Merkez Genel Kurul delegelerinin HAZİRUN’a imza 
atmaları, 

 

2. Genel Sekreterin HAZİRUN’u sayması ve yeterli çoğunluğa ulaşılıp 
ulaşılmadığının tespit edilmesi, 

 

3. Genel Sekreter’in HAZİRUN’da yeterli çoğunluğa (delege tam sayısının salt 
çoğunluğuna) ulaşılması durumunda toplanma çağrısı yapması, “Sahne, Perde, 
Ekran, Mikrofon Oyuncuları (Oyuncular Sendikası) 4. Olağan Merkez Genel 
Kurulu “nu açması ve Genel Başkanın/ Genel Sekreterin açılış konuşmasını 
yapması, 

 

4. Divan Kurulu Seçimi (Bir Başkan, Bir Başkan Vekili ve iki Yazman), 

 

5. Divan Kurulu Başkanı’nın açılış konuşması, Genel Kurul usulü hakkında üyelere 
bilgi vermesi, 

 

6. Divan Kurulu Başkanı’nın gündemi okuması gündeme yazılı önerilerin kabul 
edilmesi, 

 

7. Divan Kurulu Başkanı’nın Yönetim Kurulu Üyelerine FAALİYET RAPORUNU 
sunmaları için söz vermesi ve Faaliyet Raporu’nun sunulması, 

 

8. Divan Kurulu Başkanı’nın Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerinin aklanması için 
oylama yapması (Yönetim Kurulu’nun idari açıdan ibrası), 

 

9. Divan Kurulu Başkanının Genel Mali Sekretere MALİ RAPORU sunması için 
söz vermesi ve Mali Rapor’un sunulması, 



 

10. Divan Kurulu Başkanı’nın Yönetim Kurulu’nun mali açıdan aklanması için 
oylama yapması (Yönetim Kurulunun mali açıdan ibrası), 

 

11. Divan Kurulu Başkanı’nın Genel Mali Sekretere yeni döneme ilişkin BÜTÇE 
TEKLİFİ için söz vermesi ve Bütçe Teklifi’nin sunulması, 

 

12. Divan Kurulu Başkanı’nın Yönetim Kurulu BÜTÇE TEKLİFİ’ni oylamaya 
sunması (Yeni bütçe teklifinin kabulü), 

 

 

13. Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu’nun Önerdiği 
Anatüzük Değişiklikleri; 
 

13.1. Oyuncular Sendikası ofisinin adresinin değişmesi sebebiyle, Anatüzük Madde 
1’in üçüncü fıkrasında yer alan açık adresin “Kuloğlu Mah. İstiklal Cad. Gazeteci Erol 
Dernek Sok. No 8/3 Beyoğlu/İstanbul” şeklinde değiştirilmesinin oylanması, 
 
 
13.2. Anatüzük madde 3’ün birinci fıkrasının “Üyelerinin çalışma ve yaşam koşullarının 
iyileştirilmesini, ekonomik, demokratik, siyasal, sosyal, kültürel, mesleki, özlük, 
hukuksal hak ve çıkarlarının korunmasını ve geliştirilmesini, üyelerinin iş ilişkilerinde 
kişilik haklarının korunmasını ve saygılı çalışma ortamlarının sağlanmasını” olarak 
değiştirilmesinin oylanması,  
 
 
13.3. Anatüzük Madde 3'ün on yedinci fıkrasında yer alan "Kadın üyelerinin özel 
durumlarından kaynaklanan ve çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlarının 
çözümünü sağlayacak, sosyal ve mesleki gelişmelerinin önündeki engellerin 
kaldırılması; sendikal çalışmalara aktif olarak katılımlarının sağlanmasını, doğum izni, 
süt izni ve benzeri haklarını almayı ve geliştirmeyi" maddesinin "Kadın 
üyelerinin çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlarının çözümünü sağlayacak, sosyal 
ve mesleki gelişmelerinin önündeki engellerin kaldırılması; sendikal çalışmalara aktif 
olarak katılımlarının sağlanmasını, doğum izni, süt izni ve benzeri haklarını almayı ve 
geliştirmeyi" olarak düzenlenmesinin oylanması,  
 
13.4. Anatüzük Madde 4'ün on dördüncü fıkrasında yer alan “İhtiyaç görülmesi halinde 
kanuni sınırlar çerçevesinde üyelerine yardımda bulunur.” ibaresinin “Kanuni sınırlar 
çerçevesinde üyelerine yardımda bulunur” olarak düzenlenmesinin oylanması,  
 
13.5. Anatüzük Madde 5’e dokuzuncu fıkra eklenerek “Onursal Üyelik: Sendikaya üye 
olmayan ancak sendikamız faaliyet alanına giren ve bu alanlarda çalışarak sektöre 
emek vermiş 70 yaş üstü kişiler ile yaştan bağımsız olarak sektöre verdiği emeklerden 
ve çeşitli üstün katkılardan dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin uygun gördüğü kişiler, 
Yönetim Kurulu Kararı ile Onursal Üye olabilirler. Bu üyelerden üyelik aidatı tahsil 
edilemez.” şeklinde yeni bir madde olarak düzenlenip eklenmesinin oylanmasına,  
 
 



 
13.6. Anatüzük madde 6’nın üçüncü fıkrasının “Sendikaya kayıtlı üyelerin ödeyeceği 
aylık üyelik aidat, üyenin günlük kazancını aşmayacak şekilde asgari 50 TL’dir.” 
Şeklinde değiştirilmesinin oylanması, 
 
13.7. Anatüzük madde 6’nın dördüncü fıkrasının “(Mülga: Giriş ödentisi) dayanışma 
aidatı ve üyelik aidat miktarı Merkez Genel Kurul kararı ile belirlenir. Sendika aidatını, 
bir günlük ücreti aşmayacak şekilde arttırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir” şeklinde 
değiştirilmesinin oylanması, 
 
 
13.8. Anatüzük madde 12.3’te yer alan “Delege esasına göre yapılacak Merkez Genel 
Kurulu 115 delege ile sendika yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinden oluşur.” 
maddesinin “Delege esasına göre yapılacak Merkez Genel Kurulu, Genel Kurul 
tarihinden 3 ay öncesindeki mevcut üye sayının yüzde 10’ununa tekabül eden tam 
sayıda seçilmiş delege ile sendika yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinden 
oluşur.” şeklinde düzenlenmesinin oylanması, 

 

13.9. Anatüzük madde 12.4’te yer alan “Genel Kurul delege seçimlerinin 
başlatılmasına ilişkin karar tarihinden geriye doğru üç aylık dönem içerisinde sahne, 
set ve seslendirme alanlarına mensup tüm üye sayılarının ortalaması 115'e bölünerek 
bir delege için gerekli anahtar üye sayısı saptanır.” Maddesinin “Genel Kurul delege 
seçimlerinin başlatılmasına ilişkin karar tarihinden geriye doğru üç aylık dönem 
içerisinde sahne, set ve seslendirme alanlarına mensup tüm üye sayılarının ortalaması 
12.3 maddesindeki esasa göre belirlenecek delege sayısına bölünerek bir delege için 
gerekli anahtar üye sayısı saptanır.” Şeklinde düzenlenmesinin oylanması, 

  

13.10. Anatüzük madde 12.5. “Delege sayısının merkez ve şubelere göre belirlenmesi, 
delege adaylığı ve delege seçim usulü, çağrısı ve esasları yönetmelikle düzenlenir” 
maddesi kapsamında EK-1’deki “Oyuncular Sendikası Delege Seçim Yönetmeliği”nin 
oylanması, 

 

13.11. Anatüzük madde 15’in birinci fıkrasının “Merkez Başkanlık Divanı seçimleri 
dışında, bütün seçimler, gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılır.” yerine "Merkez Genel 
Kurul Başkanlık Divanı seçimleri dışında, bütün seçimler, gizli oy, açık tasnif usulü ile 
yapılır. Diğer bütün kararlar açık oylamayla alınır. “şeklinde düzenlenmesinin ve 
Madde 15’in ikinci fıkrasının kaldırılması, Madde 15 üçüncü fıkra sıra numarasının 
madde 15.2 olarak değiştirilmesi ve madde 15.3’ün tüzükten çıkarılmasının 
oylanması,   
 
 
13.12. Anatüzük madde 22’nin yirmi üçüncü fıkrasının  “Genel Kurul 
kararlarına, Anatüzük ve Anatüzük’e ek yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden 
Merkez Yönetim Kurulu yöneticileri ve şube yöneticilerini Merkez 
Disiplin Kurulu’na sevk etmek, ilgililerin göreve devamlarının sendika ve üyelerinin 
çıkarına aykırı olduğu görüşünde olursa, haklarında kesin karar verilinceye kadar, 
Merkez Disiplin Kurulu’ndan geçici ve önlem olarak işten el çektirilmeleri isteminde 
bulunmak,” şeklinde genişletilerek değiştirilmesinin oylanması,  



 
13.13. Anatüzük Madde 34’e yedinci fıkra olarak “Disiplin cezaları, itiraz ve disipline 
ilişkin sair hususlar yönetmelikle düzenlenir” maddesinin eklenmesi ve Ek-2’de yer alan 
“Oyuncular Sendikası Disiplin Kurulu Yönetmeliği”nin oylanması, 
 
13.14. Anatüzük madde 35.3.6’ daki birim adının yanlış yazılması sebebi ile; birim 
adının “Merkez İletişim ve Kaynak Geliştirme Birimi” şeklinde düzeltilmesinin 
oylanması, 
 
 
13.15. Anatüzük madde 35’e 3.11 fıkrası eklenerek “Merkez Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği ve İşyerinde Taciz ve Mobbing ile Mücadele Birimi: Oyuncular 
Sendikası’nın Anatüzüğü ve amaçları doğrultusunda, faaliyet alanına giren iş 
yerlerinde taciz ve mobbinge karşı çalışmalar yürüterek, yine iş yerlerinde toplumsal 
cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere üyelerine yönelik meslek içi veya kamuya açık 
eğitimler, seminerler, çalıştay, atölye, sempozyum, panel ve benzeri etkinlikler 
düzenleme amacında, işverenler ile toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten, mobbing ve 
tacizi engelleyen sözleşme maddelerini düzenleme, iş yerinde taciz ve mobbinge 
uğramış üyelere hukuki ve psikolojik destek sağlama amacında olan birimdir.“ şeklinde 
yeni bir madde olarak düzenlenip eklenmesinin oylanması,  

 
 

 
 

13.16. Anatüzük madde 35’e 3.12 fıkrası eklenerek’ “Merkez Gençlik Birimi: 
Oyuncular Sendikası’nın Anatüzüğü ve amaçları doğrultusunda, faaliyet alanına giren 
meslektaş adayları ve genç profesyonellere yönelik çalışmalar yürüterek, meslek içi 
veya kamuya açık eğitimler, seminerler, çalıştay, atölye, sempozyum, panel ve benzeri 
etkinlikler düzenleme, ihtiyaç halinde süreli eğitim programları hazırlama ve bu 
programları sendika bünyesinde kurulacak eğitim merkezlerinde yürütme  amacında 
olan birimdir.” şeklinde yeni bir madde olarak düzenlenip eklenmesinin oylanması,  
 

 
13.17. Anatüzük madde 128’de “Sendika Kurucu Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri”nin 
ad, soyad ve görev” tanımlarının bırakılmasının, “doğum yerleri, tarihleri, meslekleri, 
ikametgahlar ve işyerlerinin” tamamının çıkarılmasının oylanması,  
 
13.18. Anatüzük madde 129’da yer alan “Sendika Kurucu Üyeleri”nin sadece ad ve 
soyadlarının kalması, diğer tüm bilgilerin Anatüzük’ten çıkarılmasının oylanması,  
 

14. Disiplin Kurulu 20.08.2021 tarihli toplantısında, Anatüzük Madde 8.5 
kapsamında Ek-3’te adı geçen üyelerin üyeliklerini askıya almış ve bu üyelerin 
üyeliklerinin sonlandırılması talebiyle Genel Kurul’a sevk edilmelerine karar 
vermiştir. Bu kapsamda Ek-3’te adı geçen üyelerin, üyeliklerinin 
sonlandırılmasının Genel Kurul tarafından değerlendirilmesi, karara bağlanması 
ve oylanması,  

 
 

15. Üçüncü Dönem Zorunlu Organlar’da görev alan ve görevi sona eren üyelere 
teşekkür edilmesi, 



 
16. Seçimde zorunlu kurullara aday listelerinin ve/veya isimlerinin belirlenmesi ve 

Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim edilmesi, 

 

17. Divan Kurulu Başkanlığının Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve 
Merkez Denetim Kurulu adaylarını açıklaması ve itirazlar varsa görüşüp karara 
bağlaması, 
 

18. Talep eden adaylara kendilerini tanıtmaları ve programlarını açıklamaları için 3 
dakikayı aşmamak kaydı ile süre verilmesi, 
 

19.  Sandık Görevlisi olarak iki asil ve iki yedek üyenin seçilmesi, 
 

20. Divan Kurulu Başkanlığının Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu 
ve Merkez Disiplin Kurulu adaylarını (liste ve/veya isim isim) Sandık Kurulu 
Başkanlığı’na teslim etmesi,  
 

21. Divan Kurulu Başkanlığı’nın Merkez Genel Kurulu’na katılan üyelerin dilek ve 
temennileri alması, 
 

22. Divan Kurulu Başkanı’nın Merkez Genel Kurulu sonlandırması, 
 

23. Divan Kurulu’nun Merkez Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalaması. 

 

BÖLÜM 2: 

Saat: 16:00-18:00 

1. Oyuncular Sendikası 4. Olağan Merkez Genel Kurulu zorunlu kurulları olan; 

Merkez Yönetim Kurulu 9 asil ve 9 yedek üyenin seçimi, 

Merkez Denetim Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyenin seçimi, 

Merkez Disiplin Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyenin seçimi, 

 

İçin yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına 
göre demokratik bir şekilde oy kullanılması, 

 

2. Seçimlerin sona ermesi ve oyların sayılması, 

 

3. Seçim sonuçlarının ilan edilmesi. 

 

Not: Delege olarak seçilen üyelerimizin, seçimlerde oy kullanabilmesi 
için “Oyuncular Sendikası 4. Olağan Genel Kurul Delege Listesi” içinde isminin 
bulunup bulunmadığını kontrol etmesini önemle rica ederiz. 



Yine adınız ve soyadınız ile TC Kimlik numaranızın doğruluğunu kontrol ediniz. 

Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanmış ve seçimde oy kullanacak 
üyelerimizin listesi üç gün boyunca (3-4-5 Eylül 2021) Kuloğlu Mah. Gazeteci Erol 
Dernek Sok. No 8/3 Beyoğlu İstiklal Caddesindeki Oyuncular Sendikası Merkez 
Ofisinde asılı kalacaktır. 

Eğer bir eksiklik varsa (örneğin ad, soyad ve TC numarası kendi nüfus 
cüzdanınızdaki bilgilerle uyumlu değilse) hemen listeye itirazınızı yazılı olarak 
Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu’na yapınız ki oy kullanma hakkınızı kaybetmeyiniz. 

Seçimde sadece yargı mercileri tarafından onaylanmış listede ismi olanlar oy 
kullanabileceklerdir. 

 

BİLGİ: 10 Eylül 2021 tarihinde yapılacak 4. Olağan Genel Kurul’da yeter sayıya 
ulaşılamaması halinde ikinci toplantı 19 Eylül 2021 tarihinde 10:00-14:00 saatleri 
arasında Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi DİKİLİTAŞ MAH. HAKKI YETEN 

CAD. NO:10 BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL gerçekleştirilecektir. Zorunlu organların seçimi 
ise aynı gün ve yerde, saat 15:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır. 

 


