
Oyuncular 
Sendikası Girişimi

RAPOR NO:1 

29.12.2010



2

Merhaba,
29 Kasım 2010 Pazartesi günü yaptığımız 

Oyuncular Sendikası Girişimi Buluşması’ndan 
bugüne 1 ay geçti. Sizinle toplantının kısa bir 

özetini, toplantıdan bu yana çalışma grubunun 
kaydettiği gelişmeleri, ileriye dönük hareket planını 

ve tespit ettiğimiz sıkça sorulan soruların cevaplarını 
paylaşmak istiyoruz.

Öncelikle bir kez daha Oyuncular Sendikası Girişimi’nin
ne olduğunu ve nasıl çalıştığını kısaca hatırlatmak isteriz. 
Oyunculuk mesleğinin Türkiye’de hak ettiği standartlara 

gelebilmesi için bir sendikaya ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz 
için Oyuncular Sendikası Girişimi’ni başlattık.

Amacımız, en başından itibaren bu yolda 
daha çok meslektaşımızla birlikte yürümek ve sendikamız 

kurulurken mümkün olduğunca fazla oyuncunun 
söz sahibi olmasını sağlayabilmek.

29 Kasım 2010 tarihinde hep beraber yaptığımız toplantı ile bu girişim oyuncular içinde bilinen ve sahip 
çıkılan bir yapıya dönüştü. Oyuncular Sendikası Girişimi bugün içinde sizin de olduğunuz 1000’den fazla 
oyuncu tarafından sahiplenilmektedir. Kişisel ve bağımsız çabalarla hareket eden Girişim, çalışma grubu 
aracılığı ile sendikanın kuruluşu için gereken çalışmaları yapmaktadır. Çalışma grubu, hatırlayacağınız 
gibi 29 Kasım’daki buluşmada, buluşmayı hazırlayan isimlere eklenen yeni isimlerle genişledi ve 
yeni halini aldı.

Bugün 50’den fazla oyuncu çalışma grubunda bilfiil çalışarak, üzerine düşeni yapmaktadır. 29 Kasım’dan 
sonra 8 Aralık ve 23 Aralık’ta toplanan çalışma grubu, 15 günde bir toplanmayı hedeflemektedir. 
Çalışma grubunun içinden belirlenen alt çalışma grupları (örn. finans grubu, ofis kiralama grubu, vb.) 
daha sık aralıklarla toplanarak, üstlendikleri görevleri en hızlı şekilde yerine getirmeye çalışmaktadırlar. 
Toplantıda kararlar konsensusla yani oy birliği ile alınmaya çalışılmakta, uzlaşılamadığı hallerde oy 
çokluğu ile ilerlenmektedir. Çalışma grubu, mesaisini ayırabileceğini düşünen tüm oyunculara açıktır. 
Girişimle, çalışma grubu ile, işleyişle ya da finansla ilgili sorularınız ilerleyen paragraflarda ya da sıkça 
sorulan sorular bölümünde yanıt bulacaktır.

Bu mektubu okuduktan sonra cevaplanmayan sorularınız varsa 
oyuncusengirisimi@gmail.com adresine e-posta atabilirsiniz.



3

OYUNCULAR 
SENDİKASI GİRİŞİMİ
29 Kasım 2010, Point Hotel

Oyuncular 
büyük buluşması raporu
29 Kasım 2010 tarihinde Point Hotel’de, 11.00-18.00 saatleri 
arasında yapılan Oyuncular Büyük Buluşması, Haldun 
Dormen’in sunuculuğunda basına kapalı olarak yoğun bir 
katılımla başladı. Söze kendi jenerasyonunun örgütlenme 
deneyiminden bahsederek giren Dormen, kısaca örgütlenmenin 
gerekliliğine değindi ve bu çerçevede yapılan oyuncular 
buluşmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Haldun Dormen daha sonra sözü, Oyuncular Sendikası 
Girişiminin başlatıcılarından Murat Muslu’ya devretti. 
Muslu konuşmasında oyuncuların birçok sorunu olduğunu 
ancak popüler bir alan olmasından kaynaklı daha çok televizyon 
alanında yaşanan sorunların öne çıktığını kaydetti. Oyunculuğun 
televizyon dışında, seslendirmeden dansa kadar birçok alanında 
sorunları olduğunu ifade eden Muslu, en büyük sıkıntılardan 
birinin de oyuncunun “memur mu, işçi mi, esnaf mı olduğu” 
konusunda ki belirsizlikte yaşandığını söyledi.
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“BÜYÜYEN BİR ÖRGÜTLÜLÜK İÇİN 
BURADAYIZ.”
Sorunların çözümü için bir sendikanın gerekli olduğunu belirten 
Muslu “Sendika konusunu konuşmak, tartışmak ve bu alanda 
büyüyen bir örgütlülük yaratmak için buradayız” dedi. 
Yönetim kurulu üyesi olduğu Sine-Sen’deki deneyimlerinin 
sonucu Oyuncular Sendikası’nın gerekliliği düşüncesine vardığını 
kaydeden Muslu “Sine-Sen’in halihazırdaki yönetiminin seçime 
girerken genel kurula sunduğu programda da bunun zemini 
mevcuttur” dedi.

Konuşmasında oyuncuların temel sorunlarını sıralayan Muslu, 
mesleğimizin tüm alanlarını kapsayan bir yasal düzenleme 
olmadığını belirterek “Bugün bunu 40’ların ya da 70’lerin yasa 
mantığıyla yapamayız. Alan genişledi oyuncu sayısı arttı” 
diye konuştu.

Murat Muslu’dan sonra söz alan Avukat Burhan Gün ise 
“sendikanın kurulması mümkün müdür”, “nasıl kurulacaktır” gibi 

hukuki konulara değindi. Özellikle sendikanın oda, dernek, vakıf 
ve meslek birliği gibi oluşumlardan farklı olarak nasıl bir işleve 
sahip olacağını açıkladığı konuşmasında Burhan Gün, 
bu alandaki örgütlenmelerin dağınıklığına dikkat çekti.

“BU KOŞULLARDA EN İYİ HAK ARAMA 
ARACI SENDİKADIR.”
Belirlenen mesleki örgütlenme modelleri arasından da yasalar 
açısından zayıf nitelikte olanların seçildiğinin altını çizen 
Gün “Sendika kavramına ve sendikal örgütlenmeye hep uzak 
kalınmıştır. Oysa mevcut sosyo-ekonomik şartlarda en iyi 
örgütlenme ve hak arama aracı sendikalardır. Alanımıza giren 
konuda, batı dünyasında da bu açıkça görülmektedir” dedi

Oyunculuk alanında yaşanan temel sorunları bir kez daha 
anımsatan Gün, bunların çözümünün ilk adımının sendika 
olduğunu, hukuken ve siyaseten sendika kurmanın mümkün 
ve tam zamanı olduğunu söyledi. Konuşmasında sürecin nasıl 
işleyeceğini de anlatan Burhan Gün tamamen sivil, bağımsız bir 
meslek sendikacılığının öngörüldüğünü ifade etti.

Gün, sendikanın sinema, televizyon, tiyatro, internet, reklam, 
sahne sanatları, seslendirme alanlarında ki oyuncuları kendi 
bünyesine katacağını ve onların sorunlarını ilk elden tespit 
ederek çözüm üreteceğini vurguladı. Konuşmasında planlama ve 
stratejinin nasıl olacağına ilişkin de ipuçları veren Gün 

“Tekel olmak için sektörün diğer bileşenleriyle ve devletle 
protokoller imzalanacak. Önce oyunculara ulaşılacak, 
sonra sektörün diğer unsurlarıyla bir araya gelinecek. 
En son da kamu kurumlarıyla ilişkiye geçilecek” dedi. Gün, 
hedefin oyuncuları bir hukuki tanımlamaya kavuşturarak, 
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Türk Meslek Sözlüğü’ne yerleştirmek ve devlete bir “Oyuncular 
Yasası” önermek olduğunu belirtti.

Avukat Burhan Gün’ün ardından söz alan Memet Ali Alabora ise 
sendikalaşma sürecinde sivil toplum örgütlerindeki yeni modellere 
dikkat çekerek “En baştan itibaren sivil toplumda yeni örgütlenme 
bilgisinden yararlanmak gerektiğini düşündük” dedi.

Amacın hareketin sahibi olmak değil sahiplenilmesini sağlamak 
olduğunu belirten Alabora “birOyuncular Sendikası Girişimi 
başlatmak için mümkün olduğu kadar fazla meslektaşımızın bir 
araya gelmesi gerektiğini düşündük. Bunun için imkanlarımız el 
verdiği ölçüde meslektaşımıza ulaşmayı hedefledik” diye konuştu. 

Daha sonra buluşmaya destek veren Ceviz İletişim, Su Gösteri 
Sanatları Sahnesi gibi kurumlar ve emeği geçen isimleri sıralayan 
Alabora, ardından o ana kadar harcanan para miktarının yazılı 
olduğu ve Murat Zubi tarafından hazırlanan bütçeyi açıkladı. 
Buluşmanın bütçesine ilişkin her ayrıntıyı isteyen herkesin 
öğrenebileceğini, bir sendikal örgütlenmede mali şeffaflığın 
olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Alabora buluşmanın 
gerçekleştiği güne kadarki süreçte örgütlenme içerisinde Gizem 
Bayram, Yeşim Girgin gibi profesyonel çalışanların bulunduğunu 
ve bundan sonrası için de kesinlikle sadece bu işlerle uğraşacak 
profesyonel çalışanların olması gerektiğini belirtti.

“DENİZ YÜKSELİRSE, GEMİLER DE 
YÜKSELİR, TÜRKİYE’DE ÇOK ŞEY DEĞİŞİR.”
Konuşmasında basından, prodüktörlerden, kanallardan 
önce hedef kitlenin oyuncular olması gerektiğini buluşmaya 
hazırlanırken bir kez daha gördüklerini belirten Alabora 
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“Bir şeyi daha gördük: envanter eksikliği. Bu buluşmayı 
hazırlarken aynı zamanda ortak bir oyuncu veri tabanı 
çalışmasını da başlatmış olduk. Şu an elimizde birçok oyuncunun 
bilgileri var. Ama bunları çeşitlendirmemiz ve sayıyı arttırmamız 
lazım. Bu girişimin amaçlarından biri de daha sendikalaşmadan 
kaç kişi olduğumuzu bulmak. Türkiye’de hayatını oyunculuk 
yaparak kazanan kaç kişi olduğunu bilmiyoruz” dedi.

Oyuncular Sendikası’nın sektördeki diğer örgütlerle de sürekli 
dirsek teması olması gerektiğine inandığını belirten Alabora 

“deniz yükselirse, üzerindeki gemiler de yükselir!” diye konuştu. 
Sendikanın ilk aşamada, daha fazla oyuncuyu kapsayabilmesi 
için bağımsız olması gerektiğinin düşünüldüğünü ifade eden 
Memet Ali Alabora konuşmasında, önümüzdeki sürece ilişkin 
vizyonu da şu şekilde açıkladı: “Çalışma grubunun genişletilmesi. 
Çalışma grubu kendi içinden belirleyeceği bir geçici yönetim 
kurulu ile bizi sendika kuruluşuna götürebilir. Bu geçici kurul 
avukatlar, malî müşavirler, iletişimcilerle workshop yaparak 
sendika konusunda bilgilenip kuruluş sürecine götürebilir. 
Avrupa’daki çeşitli oyunculuk sendikalarından gelecek 
meslektaşlarımız bizimle sendika konusunda atölye çalışmaları 
yapacaklar. Amacımız sendikayı mümkün olan en fazla 
sayıda oyuncu ile kurmak. Eğer biz 5 bin oyuncuyla sendikayı 
kurabilirsek, o zaman Türkiye’de çok şey değişir.”

“SİNE-SEN VARKEN  
NEDEN AYRI BİR SENDİKA?”
Konuşmacılardan sonra sıra soru-cevap bölümüne geldi. 
Halil Ergün, Ali Erkazan başta olmak üzere katılanlar 
tarafından sorulan en can alıcı soru kuşkusuz Sine-Sen 
varken böyle bir sendikaya neden ihtiyaç duyulduğu üzerine 
idi. Konuşmacılardan Murat Muslu bu soruyu şöyle yanıtladı: 

“Aslında bu sorunun yanıtı benim soruma salonda bulunanlar 
tarafından verilecek olan yanıtta gizli; Siz neden Sine-Sen’de 
değilsiniz? Buradakiler Sine-Sen’de olsa, belki biz bugün burada 
olmazdık.”  Muslu yanıtında Oyuncular Sendikası’nın kategorik 
olarak Sine-Sen ile aynı olmadığını ve onun karşısında ya da ona 
alternatif bir sendika olmadığını da vurguladı.

Av. Burhan Gün ise benzer bir soruyu Sine-Sen’in birçok farklı 
alanı bir arada barındıran geniş bir federatif yapıya sahip 
olduğunu, alanlar arasındaki farklılıkları görmek gerektiğini, 
oyuncuların özgün sorunları olduğunu söyleyerek yanıtladı. 
Alabora ise kurulacak sendikanın Sine-Sen ile de temasta 
olacağını ve o yapıya da güç katacağını düşündüğünü söyledi

YEMEK ARASINDA SENDİKA ZAMANI
Daha sonra bir yemek arası verildi. Katılımcılar bir yandan 
fuayede yiyecekleri atıştırırken, bir yandan da yeni oluşumun 
heyecanını yaşıyorlardı. Verilen yemek arasında fuayede 
ve terasta yapılan ikili üçlü konuşmalarda ortak cümle hep 
oyuncuların artık bir sendikasının olması gerektiği şeklindeydi.
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Yemek arası bittikten sonra bir süre daha soru-cevap bölümüne 
devam edildi. Daha sonra konuşmacılar sahneden indi ve hep 
birlikte bundan sonraki sürecin nasıl devam edeceği, nasıl 
organize edileceği tartışıldı. Sorunlar çoktu elbette ancak 
bu sorunları çözecek olan yine bizdik. Yapılacak tek şey 
yeni oluşumu hep birlikte sahiplenmekti. Bu çerçevede 
o gün buluşmaya gelen bazı arkadaşlar da çalışma grubuna 
dahil oldu. Daha sonra bu çalışma grubu içinden geçici bir 
yönetim kurulu oluşturulması fikri orada bulunanlar tarafından 
kabul edildi. Yeni eklenen oyuncularla birlikte genişleyen çalışma 
grubu tüm salonun oybirliği ile süreci yürütmekle görevlendirildi.

Ardından ise Çalıştay Bölümü’ne geçildi. Çalıştayda Hukuk, 
İletişim, Finans, Hedefler ve Kararlar gibi başlıklar belirlendi ve 
bu başlıkların altı doldurulmaya çalışıldı.

Hukuk başlığında
• Şehir Tiyatroları ve yerel yönetim yasalarının halihazırda bir 

belirsizliği ve karmaşayı beraberinde getirdiği; kurulacak 
sendikanın buraya dair bir alternatif önermesi gerektiği 

• Oyuncuların çalışma koşullarını düzenleyen sözleşmelerin belli 
standartlara bağlı kalması konusunda sendikanın bir baskı 
oluşturabileceği

• Oyunculuk mesleğinin tanımının yapılması ve tek bir yasaya 
tabii olması gerektiği

• Oyunculuk mesleğine dair asgari bazı etik kuralların 
saptanmasının ve sendikanın bu konuda bir dereceye kadar 
yaptırım gücünün olmasının önemli olduğu gibi konular 
konuşuldu.

İletişim başlığında
• Öncelikle çeşitli alanlarda çalışan oyunculara, sonrasında 

kurumlara, en son olarak da kamuoyuna dönük ikna ve değer 
kampanyalarının düzenlenmesinin önemi

• Yeni örgütlenme metotlarının belirlenmesi gerektiği 

• Oyunculuk öğrencilerinin sürece katılmasının önemi

• Bilgilendirici paneller ve seminerlerin sendikanın sürekli 
gündeminde olması gerektiği

• İç eğitimlerin organize edilmesi gerektiği

• Sendikanın kendi medyasını oluşturarak, iletişimi 
güçlendirmesi gerektiği gibi konular konuşuldu.
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Finans başlığında
Sendikanın faaliyetlerinin ve profesyonel olarak sendikada 
çalışacak kişilerin finanse edilebilmesi için kaynak geliştirme 
faaliyetlerinin organize edilmesi gerektiği konuşuldu.

Çalışma grubunun içinden geçici bir yönetim kurulunun 
belirlenmesi ve bugüne kadar olan akademik bilginin 
envanterinin çıkarılması ve meslek kriterlerinin belirlenmesi de 
hedefler başlığı altında yer aldı. Buluşma 17:38’de sona erdi.

KAMERALAR KAYITTAYDI
O gün salonda bulunanlar, ülkemiz oyunculuk mesleği 
tarihine altın bir sayfa eklediler. O gün, ülkemizdeki oyunculuk 
mesleğinin tarihine görkemli bir gün olarak geçti. Çok uzunca 
bir süredir belki de ilk kez, gala ve kokteylleri saymazsak, 
çeşitli oyunculuk alanlarından, çeşitli oyuncu kuruluşlarından 
oyuncular ve temsilciler, kendi sorunları için bir araya geldiler.

O gün orada yaklaşık 550 oyuncu vardı.
Buluşma üç kamera ile kayda alındı. Buluşmadan 15 dakikalık 
bir özet bölüm montaj yapılarak, sanal ortamda şifre aracılığıyla 
paylaşılacak. Böylelikle buluşmaya katılamayanlar internet 
ortamından kendilerine verilecek bir şifre aracılığıyla buluşmanın 
özetini izleyebilecekler. İsteyen oyuncular hazırlanacak uzun 
versiyonu da izleyebilecekler. Organizasyonda 20 kişilik hukuk 
ve 38 kişilik bir çalışma grubunun görev aldığı buluşmaya 
ilişkin birçok kişinin ortak görüşü; buluşma da ilk göze çarpanın  

“profesyonellik” olduğu yönündeydi. Hotel girişinde ve fuayesinde, 
Tuba Erdem ve Ferhun Yılmaz başta olmak üzere çalışma 
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grubundan görevlilerin katılımcıları güleryüzlü karşılamaları, 
toplantı salonu girişindeki fuayede diğer görevlilerin tüm 
katılımcılara hazırlanan kalem, defter ve formları ulaştırmaları 
katılımcıların övgüyle söz ettiği bir durumdu. Katılımcılardan 
Deniz Atam düşüncelerini şöyle ifade ediyor: 

“Toplantı geneline bakıldığında sunum, hazırlanan materyaller vs. 
tam anlamıyla bir profesyonellik söz konusuydu. En önemlisi de 
toplantıda kullanılan üsluptu diye düşünüyorum. Yeni ve yapıcı 
bir dilin kullanılmış olması gerçekten önemli idi. Bu anlamda 
bence en değerli söz ‘bu sendikayı kuruyoruz demek için sizleri 
buraya toplamadık. Hep birlikte karar verelim ve bu yolda 
birlikte yürüyelim’ söylemiydi.”

“GÜZEL BİR BALON OLDUK 
PATLAMAMALI, YÜKSELMELİYİZ”
İmzacı katılımcılardan Gürgen Öz ise düşüncelerini şöyle 
özetliyor: 

“Kanaatim odur ki, Oyuncu Sendika’sı sadece teknik meselelere, 
yapılması gerekenleri, hukuk dahilinde, odaklanırsa bunu 
son derece sistemli bir biçimde yaparsa bu oluşum başarıya 
ulaşır. İnanıp tek bir amaç altında birleşip, konsantre bir halde 
çalıştıktan ve dirayet gösterdikten sonra her şey başarıya ulaşır. 
Yok bu sendikayı birkaç amaç için alan görüp, aşırı politik bir 
platform (ki bu, sendikaya çok zarar verir ve sevimsizleştirir 
bence, başlattığımız hareket dün de söylendiği gibi zaten 
ruhunda politik, başka bir şey eklemeye, söylemeye gerek yok. 
Daha siyasi hareketler için siyasi partilere üye olunabilir mesela) 
ya da burayı biz oyuncuların iç kavgalarının yaşandığı bir yere 
dönüştürürsek o zaman gerçekten her şeye yazık etmiş ve kendi 
kendimizi durup dururken bölmüş, başarısızlığa uğratmış oluruz. 
Sendikanın son günlerin moda deyimiyle ekseni asla kaymamalı. 
Tek işlevi teknik unsurlar, yani sistematik ve hukuki ölçütler 
içinde sektörde oyuncu haklarının nasıl korunacağı olmalı. 
Asla başka bir şey değil.”

İmzacı katılımcılardan Aslı Şahin’in şu sözleri ise duruma ilişkin 
anlamlı bir temenniydi:  “Güzel bir balon olduk, patlamamalı 
tam tersine yükselmeliyiz.”

OYUNCULAR SENDİKASI 
ÇALIŞMA GRUBU 
A. Gamze Kılınç, A. Tuba Erdem, Aslı Şahin, Cengiz Toraman, 
Emin Yaşar, Erkut Ertürk, Erol Babaoğlu, Ferhun Yılmaz, Gizem 
Bayram, Gürgen Öz, Hakan Gün, Halil Doğan, Janset Paçal, 
İbrahim Yalçın, İhsan Ustaoğlu, Kadim Yaşar, Levent Üzümcü, 
Memet Ali Alabora, Muhammed Cangören, Muhammet Uzuner, 
Murat Muslu, Murat Zubi, Nazif Uslu, Neslihan Yazıcılar, Nurhan 
Uslu, Özlem T. Menligil, Öznur Kula, R. Özgür Dereli, Resul Okan, 
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Serhat Tutumluer, Sinan Can, Tamer Levent, Ulvi Arı, Uğur Cenk 
Şengül, Uygur Erol, Yeşim Girgin, Yusuf Ekşi, Yalçın Özden

HUKUK GRUBU  

Av. Burhan Gün, Av. Aslı Fatma Aydoğan, Av. Münevver Çelik, 
Av. Volkan Şahin, Av. Derya Kandil Şener, Av. Abdullah Gün, 
Av. Ezgi Kahraman, Av. Mustafa Büyükbaş, Av. Serdar Sevim, 
Av. Volkan Eker, Av. Gamze Şahin, Av. Meryem Yıldız, Av. Pınar Cum, 
Av. Ersin Sevindik, Av. Ahmet Volkan Memiş, Av. Ayça Arı, 
Av. Gül Deviskel, Av. Işıl Kundakçıoğlu, Av. Şirin Nayir, Av. Özge Ural

TOPLANTI ÇAĞRICILARI  

A. GAMZE KILINÇ      

A. TUBA KALKAN

AHMET TOPLAR

ALİ YAYLI 

ALTAN GÖRDÜM 

ARDA ESEN       

ASLI ŞAHİN 

AV. ABDULLAH GÜN 

AV. A.VOLKAN MEMİŞ 

AV. ASLI FATMA BÜLBÜL 

AV. BURHAN GÜN 

AV. DERYA KANDİL ŞENER 

AV. ERSİN SEVİNDİK

AV. EZGİ KAHRAMAN

AV. GAMZE ŞAHİN

AV. MERYEM YILDIZ 

AV. MÜNEVVER ÇELİK 

AV. MUSTAFA BÜYÜKBAŞ 

AV. PINAR CUM 

AV. SEDEF ERKEN

AV. SERDAR SEVİM 

AV. VOLKAN ŞAHİN     

AYBERK PEKCAN

BÜLENT İNAL

BURÇ KÜMBETLİOĞLU      

DEMET EVGAR 

EMİN YAŞAR

EMRE MELEMEZ

ENGİN ALKAN

ERHAN GÖKGÜCÜ

ERKAN BEKTAŞ

ERKAN CAN 

EROL BABAOĞLU

FARUK KARAÇAY 

FERHUN YILMAZ

GALİP GÖRÜR

GÜNAY KARACAOĞLU 

GÜRGEN ÖZ 

GÜVEN KIRAÇ       

HALUK BİLGİNER          

İBRAHİM YALÇIN 

İHSAN USTAOĞLU 

İLYAS SALMAN

İSMAİL HACIOĞLU 

JANSET PAÇAL 

KADİM YAŞAR       

KENAN İMİRZALIOĞLU

LEVENT CAN                                                             

LEVENT ÜZÜMCÜ

MEHMET ESEN       

MEMET ALİ ALABORA 

MERT FIRAT 

MUHAMMED CANGÖREN     

MUHAMMET UZUNER

MURAT MUSLU 

MURAT TAYGUR 

MURAT ZUBİ 

NADİR SARIBACAK 

NAZAN KESAL 

NAZİF USLU       

NEJAT İŞLER 

NUMAN ÇAKIR

NURHAN USLU 

ONUR SAYLAK 

ÖZLEM T. MENLİGİL 

ÖZNUR KULA

R.ÖZGÜR DERELİ

RESUL OKAN

RUTKAY AZİZ

SERDAL GENÇ       

SERHAT TUTUMLUER      

SERKAN ERCAN

SERKAN GENÇ       

SERMET YEŞİL 

ŞEBNEM SÖNMEZ

ŞEVVAL SAM

ŞİNASİ YURTSEVER

TAMER LEVENT

TEOMAN KUMBARACIBAŞI 

TUBA BÜYÜKÜSTÜN 

TURGAY TANÜLKÜ

UMUT SEZGİN       

UYGUR EROL 

VAHİDE GÖRDÜM 

VOLGA SORGU

YALÇIN ÖZDEN

YILDIRIM BAYAZIT

YUSUF EKŞİ 

YUSUF SEZGİN       

ZEYNEP GÜLMEZ
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29 Kasım 2010’da yaptığımız buluşmada çalışma grubuna 
katılmak isteyen arkadaşlar oldu. 8 Aralık 2010 Perşembe günü 
Su Gösteri Sanatları Merkezi’nde daha önceki çalışma grubuna 
eklenerek genişleyen yeni çalışma grubu ilk toplantısını yaptı.

8 ARALIK OYUNCULAR SENDİKASI 
GİRİŞİMİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI 
RAPORU ÖZETİ
Yer: Su Gösteri Sanatları Sahnesi 
Aksaray / İstanbul - Saat: 14.00-19.00

İlk defa gelenlere bugüne kadar yapılan çalışmalar ve katedilen 
yol ile ilgili kısa bilgilendirme yapıldı. Şubat 2010’dan beri  
6 aydır, yapılan yaklaşık 20 toplantıda özetlendi 

“GÜNDEM” okundu.

Finans için çalışma grubunun hemen oluşturulmasına karar 
verildi. Finans kalemleri sıralandı (ofis, personel, iletişim vs.)

Bunun üzerine tekrar finansal kaynak yaratma konusunda 
öneriler sıralandı. Ulvi Arı, tek kişilik oyununu sendika 
girişimi yararına oynayabileceğini, Lütfiye Aralık da bunun 
organizasyonunu yapabileceğini söyledi. Ercü Turan, sigorta 
şirketleri ile işbirliğine gidilebileceğini söyledi. Aidatların 
gönüllülükle toplanmasına oylama ile karar verildi.

Sendikanın tanımı yinelendi ve sendikanın daireleri olan büyük 
bir organizma olduğu vurgulandı. Bu nedenle ileride dairelere 
dönüşecek komisyonların hemen kurulması gerekliliğinde 
hemfikir olundu. Ardından oluşması gereken komisyonlar ve 
kısaca içerikleri sıralandı.

Bunun üzerine komisyonlarda çalışmak isteyenlerin isimleri alındı:

FİNANS: Murat Zubi, Birsen Dürülü, Burç Kümbetlioğlu,
Cenk Şengül

İLETİŞİM: Murat Muslu, Erkut Ertürk, Cumhuriyet Kiper,
Serkan Genç, Serpil Göral, Memet Ali Alabora

ÖRGÜTLENME: Nazif Uslu, Arzu Gamze Kılınç, Tuba Erdem,
Emin Yaşar, Mehmet Aslan, Serkan Genç, Serpil Göral, 
Burhan Zorlu, Deniz Atan, Levent Aykul

EĞİTİM ARAŞTIRMA: Muhammet Uzuner, Ulvi Arı, Emin Yaşar

ARŞİV: Sinan Can, Neslihan Yazıcılar

Hemen bir ofis kiralanması gerektiği vurgulandı, bunun için 
araştırma yapmak üzere, Lütfiye Aralık ve Damla Özen
görev aldı. Ofisin Beşiktaş ya da Şişli Belediyesi sınırları 
içinde olabileceği konusunda karar verildi.
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Bize özel yazılmış bir yazılıma (software) ihtiyacımız olduğu 
belirtildi. Web hizmeti, araştırma şirketi, basınla ilişkiler şirketi ve 
basılı materyaller için de görev paylaşımı yapıldı; 
Memet Ali Alabora, Lütfiye Aralık, Faruk Karaçay, Çetin Yeltekin.

Sine-Sen ve Sen-Der’in 24 Aralık Eylemi için “hepimiz orda 
olalım” kararı alındı. Bu eylem için çalışma grubu oluşturuldu: 
Cumhuriyet Kiper, Serpil Göral, Soner Sert.

29 Kasım katılımcılarına daha kapsamlı bir geri dönüş yapılması 
gerekliliğinden söz edildi ve İLETİŞİM (İÇ) KOMİSYONU’nun bu 
konuda 23 Aralık’a kadar çalışması gerekliliği vurgulandı. Bir 
sonraki toplantının tarihi ve yeri tartışıldı ve 23 Aralık saat 13.00 
olarak Su Gösteri Sanatları Merkezi’nde yapılmasına karar 
verildi. 

23 Aralık’ta yapılan toplantı çok verimli geçti. Çalışma grubu, 
toplantı süresinin tamamını bekleyen işleri çözmek için somut 
öneriler, kararlar, görev dağılımlarının tespiti ile geçirdi. 

23 ARALIK OYUNCULAR SENDİKASI 
GİRİŞİMİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI 
RAPORU OZETİ
Yer: Su Gösteri Sanatları Merkezi 
Aksaray / İstanbul Saat: 13:30-16:45  
Katılımcılarla beraber Gündem belirlendi. Bir önceki 
toplantıdan bugüne hangi işlerin yapıldığı hangilerinin 
devam ettiği tespit edildi.

Özetle şu konular konuşuldu:

29 Kasım 2010 tarihinde yapılan Oyuncular Sendikası Girişimi 
Buluşması ve sonrası yapılan toplantıların, çalışmaların ve 
hedeflerin bir raporu hazırlandı. Bir önceki toplantıda 24 Aralık 
Eylemi için Sine-Sen ve Sen-Der ile çalışan arkadaşlarımızın neler 
yaptığı açıklandı ve 24 Aralık Eylem programı okundu. 
Kaynak geliştirmek için yeni öneriler tartışıldı. Bütçe için sunulan 
bu önerilerin finans ve araştırma komisyonunda toplanmasına 
ve önerilerin projeleştirilmesine karar verildi.

7 kişilik geçici yönetim kurulunun seçimi üzerine tartışıldı ve 
35 kişilik bir ekiple ve profesyonel, bağımsız bir moderasyonla bir 
çalıştay yapılması kararı alındı. Bu çalıştayda kriter ve hedeflerin 
belirlenmesine öncelik verildi... Bu 35 kişilik ekibin 
29 Kasım için çalışan çekirdek kadroya toplantıya katılım 
sağlayan, görev alan ve çalışabileceğine inandığımız kişilerden 
15 kişiyi ekleyerek karar verildi.

Örgütlenme Komisyonu’nun raporu Emin Yaşar tarafından 
sunuldu. Ayrıca kimin figüran, kimin oyuncu olduğu tanımlarıyla 
ilgili bir çalışma yapılması gerektiği belirtildi.

Memet Ali Alabora, Lütfiye Aralık, Faruk Karaçay, Çetin Yeltekin.
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Hukukla ilgili işler ile ilgili Av. Burhan Gün, yapılması gereken işler 
konusunda bilgi verdi. Acil olarak SGK, İl Müdürlüğü, Çalışma 
Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı ile görüşülmesi gerektiğini vurguladı. 
Bu kurumlara bizzat gidip durumu anlatmak, destek istemek 
ve uzun vadede bize ödenek çıkartmalarını sağlayabilmek için 
bu görüşmelere gidecek temsilciler belirlendi. Toplantı sonunda 
yapılacak işler listesi belirlendi ve görev dağılımı yapıldı.

Oyuncular Sendikası Girişimi’nin önümüzdeki aylarda 
yapmayı planladığı işler şunlardır:

• Oyuncular Sendikası Girişimi’nin çalışmalarının bağımsız 
yürütülebilmesi için en yakın zamanda bir ofis kiralanacak, 
(29 Aralık 2010’da Şişli’de bir ofis tutuldu.)

• Ofis için gerekli eşyalar ve teknik ekipmanlar alınacak.

• Web sitesi kurulacak. Bu web sitesi dijital bir ofis gibi 
tasarlanacak, aynı zamanda Türkiye Oyuncu Envanteri’nin 
çıkartılması için bir platform olacak.

• VİMEO’da oyuncuların bir şifre ile girerek 29 Kasım 2010 
Oyuncular Buluşması’nın özetini içeren biri 12 dakikalık, diğeri 
yaklaşık 3 saat olan iki tane görüntülü buluşma özetini içeren birer 
video kayıt hazırlanacak. Bu kayıtlar daha sonra Girişimin kendi 
internet sayfasında da yayınlanacak. Videomuz şu anda yayında.

 www.vimeo.com/18242666 Şifre: girisim001

• Girişim, ekonomik kaynak yaratabilmek ve ilişki devamlılığını 
sürdürebilmek için iletişim bilgileri olan oyuncuları teker teker, 
tekrar arayarak son gelişmeler ve çalışmalarla ilgili açıklamalar 
yapacak ve oyunculardan bütçeye katkı sunmalarını isteyecek.
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• “Türkiye Oyuncu Envanteri” hazırlanacak. 

• Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü, Çalışma Genel 
Müdürlüğü ve bunların İstanbul il Müdürlükleri ile Telif Hakları 
ve Sinema Genel Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü vb. 
kamu kurumları ile oyuncuların temel hak ve menfaatlerinin 
korunması için kamu idaresinden beklenilen desteklere ve 
işbirliğine ilişkin görüşmeler yürütülecek.

• Güzel sanatlar iş kolunun yeni hazırlanacak yasa ve 
yönetmeliklerde ayrı bir iş kolu olarak değerlendirilmesine 
ilişkin çalışmalara öncülük edilecek, öneriler hazırlanarak, 
sektördeki diğer örgütlerle işbirliği sağlanmaya çalışılacak ve 
kamu idaresinin ilgili birimlerine iletilecek.

• Girişim, sendika tüzüğünü hazırlayacak, mesleki tanımlarını 
yaparak bunların “Türk Meslekler Sözlüğü”nde yer almasını 
sağlayacak. Bu çalışmanın hazırlanması konusunda gerek yerli 
gerek yabancı kişi ve kurumlardan destekler alacak, metinler 
toparlayıp çeviriler yapacak.

• Ocak 2011’in sonunda Girişim, profesyonel bir moderatör 
eşliğinde bir Çalıştay yaparak Geçici Yönetim Kurulu üyelerini 
seçecek, kısa ve uzun vadede yapması gereken işleri, nasıl bir 
sistemle çalışması gerektiğini belirleyip bir sıraya ve düzene 
koyacak.

• Oyuncular Sendikası’nın Şubat 2011’in sonunda resmen 
kurulması hedeflenmektedir.  

SIKÇA SORULAN SORULAR
1. “Oyuncular Sendikası Girişimi” nedir? 

Oyunculuk mesleğinin Türkiye’de hak ettiği standartlara 
gelebilmesi için bir sendikaya ihtiyaç olduğunu düşünen 
oyuncuların başlattıkları girişimdir. Herhangi bir örgütlenmenin 
devamı, parçası olarak değil, bağımsız olarak hareket eden; 
bununla birlikte oyunculuk alanındaki tüm örgütlenmelerle 
dirsek temasında olmaya gayret gösteren; mümkün olduğunca 
fazla oyuncunun söz sahibi olmasını sağlamaya çalışan; sahibi 
olmayan, sahiplenildikçe çoğalan “Oyuncular Sendikası Girişimi”, 

“Sahne, Perde, Ekran ve Mikrofon Oyuncuları Sendikası”nı kurmak 
için profesyonel destek alarak çalışmalarını sürdürmektedir. 
Girişime destek veren her oyuncu, girişimin bir parçasıdır.

2. Neden SİNE-SEN yerine “Oyuncular Sendikası” kuruluyor?

“Oyuncular Sendikası”, SİNE-SEN’in varoluş koşullarından 
tamamen farklı bir sendikal oluşumdur. SİNE-SEN sadece 
sinema alanında çalışanların üye olabildiği bir sendikadır. 
Oysa “Oyuncular Sendikası”, sadece sinema değil, başta tiyatro 
olmak üzere tüm sahne performans sanatçılarını içine alan, 
yine seslendirme ve televizyon alanında da sadece oyuncuların 
yer alacağı bir sendika olacaktır. Bu nedenle SİNE-SEN 

olmayan, sahiplenildikçe çoğalan “Oyuncular Sendikası Girişimi”, 
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yerine kurulmamakta tam tersine SİNE-SEN’i tamamlamakta, 
sektördeki örgütlenmeyi genişletmektedir. Yine SİNE-SEN yapısı 
gereği kameramandan set işçisine, yönetmenden görüntü 
yönetmenine, çaycısından kostüm asistanına kadar sinemadaki 
tüm meslekleri barındırmaktadır. Bu nedenle ideal olanı bir 
konfederasyona dönüşmesidir. “Oyuncular Sendikası”nın 
kuruluşuyla bu konfederatif yapının da önü açılmış olacaktır.

3. BİROY gibi oyuncu meslek birlikleri ve sendika arasındaki 
fark nedir?

BİROY gibi oyuncu meslek birlikleri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu’na göre kurulan özel hukuk hükümlerine 
tabi kamusal nitelikte idari ve mali açıdan Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın denetimine tabi olan meslek kuruluşlarıdır. Sadece 
eser sahibi ve bağlantılı hak sahiplerinin üye olabildiği, yine 
asli görevi tamamlanmış bir sinema eserinin çoğaltılması, 
TV’de ve sinemalarda yayılması, temsili, dvd vb. şekillerde 
dağıtılmasından elde edilen telif bedellerinin toplanması, tahsili 
ve üyelerine dağıtımı görevini yerine getirmektedir.

Sendika ise çalışma hayatının üretim aşamasında çalışanların 
ortak hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için 4857 
sayılı İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 5510 Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu vd. diğer kanunlar çerçevesinde 
kurulmuş, sivil, kamu otoritesinden bağımsız, özel hukuk tüzel 
kişiliğine sahip, serbestçe kurulabilen yapılardır.

Örneğin; SENDİKA bir filmin üretim aşamasında oyuncular adına 
hak ve menfaatlerini koruma konusunda asıl söz sahibiyken, 
filmin tamamlanması ve ilk yayınından sonra da BİROY gibi 
meslek birlikleri devreye girerek oyuncuların hak ve menfaatlerini 
korumak konusunda yetki sahibidirler.

Bu nedenle OYUNCULAR SENDİKASI ve BİROY, birbirlerini 
tamamlayan ve olmazsa olmaz iki kurumsal yapılanmadır.

4. Neden ODA değil de SENDİKA kurulmalıdır?

Oda; Esnaf ve Sanatkâr Odaları ile ticaret odaları şeklindeki bir 
hukuki kurumsal modellenmedir. Esnaf ve sanatkâr, ister gezici 
ister sabit bir mekanda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve 
Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf 
ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini 
sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı 
tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, 
basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre 
deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat 
sahibi kimselerdir. (5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek 
Kuruluşları Kanunu) 

Oyunculuk, bağlı çalışmayı gerektirdiği için esnaf ve 
sanatkarlıktan farklı bir çalışma ilişkisi sonucu oluşmaktadır. 
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Oyuncuların bedenleri, sesleri ve icra ettikleri rolleri dışında bir 
sermayeleri yoktur. Oda, şeklinde örgütlenmeleri, hepsinin defter 
açmasını ve yapımcılarla kurulacak olan ilişkinin bir iş ilişkisi 
değil bir ticari iş ilişkisinin oluşmasına yol açacaktır. 
Bu durumda sigorta vb. tüm yükümlülükler oyuncuların sorunu 
olarak kalmaya devam edecektir. Oysa, kamuda çalışanlar 
dışında oyuncular (kamuda çalışanlarla ilgili lütfen 7.soruya 
bkz.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açısından işçi olarak 
kabul edilmekte ve tüm sosyal haklarının yükümlülüğünün 
işveren olan yapımcıların üzerinde olduğu dile getirilmektedir. 
Bu nedenle oyuncular için en doğru model Oda değil, sendikadır.

5. Sendikayı kimler kurabilir?

2821 sayılı Sendikalar Kanunu, madde 5’e göre, sendika 
kurucusu olabilmek için; Türk vatandaşı, medeni hakları 
kullanmaya ehil ve sendikaların kurulacağı işkolunda fiilen 
çalışır olmak; Türkçe okur-yazar olmak ve ayrıca; 
Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş 
olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla 
süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, 

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmiyetin 
bulunmaması şarttır.

Sendika önceden izin almaksızın kurulabilir. (madde 6) Sendika 
kurucuları, sendika merkezinin bulunacağı ilin valiliğine 
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makbuz karşılığında, dilekçelerine ekli olarak sendika tüzüğünü, 
kurucuların nüfus cüzdanlarının suretlerini, ikametgah 
belgelerini, meslek ve sanat özgeçmişlerini, sendikanın 
kurulacağı işkolunda fiilen çalışır olduklarını kanıtlayan 
belgeler ile sabıka kayıtlarını, ilk genel kurula kadar kuruluşu 
sevk ve idare edecekler ile bunların eşleri ve velayetleri altında 
çocuklarına ait noterden tasdikli mal bildirimlerini vermek 
zorundadırlar. Vali, tüzük ve belgelerin birer örneğini derhal 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları ile 
ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne 
gönderir. Belgelerin şekli ile başvuru usul ve esasları Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları’nca 
müştereken çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir. Sendika ve 
konfederasyonların tüzükleri anayasada belirlenen cumhuriyetin 
niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı olamaz.

Tüzük ve bu maddede sayılan belgeler ile içerdikleri bilgilerin 
kanuna aykırılığının tespiti veya bu kanunda öngörülen kuruluş 
şartlarının gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde, vali veya 
ilgili bakanlıkların her biri sendika veya konfederasyonun 
faaliyetinin durdurulması veya kapatılması için iş davalarına 
bakmakla görevli mahalli mahkemeye başvurur. Tüzükte 
suç teşkil eden hususların tespiti halinde durum gereği için 
Cumhuriyet Savcılığı’na ayrıca bildirilir.

6. Oyuncular Sendikası neyi hedefleyecek?

Oyuncular Sendikası uzun vadede oyuncuların çalıştıkları 
tüm alanlarda; insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma 
haklarının uluslararası standartlara getirilebilmesi için 
çalışacaktır. Kısa vadede Oyuncular Sendikası Türkiye Oyuncu 
Envanteri’ni çıkartarak, Türkiye’de hayatını oyunculuktan 
kazanan kaç kişi olduğunu ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. 
İlk yıl için amaç maksimum sayıda oyuncuya ulaşarak onlara 
sendikayı anlatmak ve üye yapmaktır. Bu sırada kamu 
kuruluşları ile sürekli iletişimde olmak hedeflenmektedir. 
Altyapısı sağlam ve oyuncuların çoğunluğunun yer aldığı güçlü 
bir sendika daha sonra sektördeki sermaye sahipleri ile çalışma 
koşullarının iyileştirmesi için görüşmelere başlayabilir, gerekirse 
yaptırımlar uygulayabilir. 

7. Ödenekli kurumlarda çalışanlar sendika tarafından 
nasıl savunulacak?

“Oyuncular Sendikası”, başlangıç olarak özel sektörde çalışan 
oyuncuların kuracağı bir sendika olacak. Kamu alanında 
çalışan oyuncuların, bağlı oldukları yasal mevzuat gereği 
Oyuncular Sendikası’nın tarafından yasal anlamda savunma 
yetkisi bulunmamaktadır. Fakat kamuda çalışan oyuncular, 
kurumlarından izin alarak örneğin bir dizi, sinema filmi ya da 
bir tiyatro oyununda rol aldıkları anda Oyuncular Sendikası’nın 
savunu alanına girmektedirler. Dolayısıyla ister istemez  
kamuda çalışan oyuncuların yolu bir şekilde 
Oyuncular Sendikası ile kesişecektir.
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Uzun vadede Oyuncular Sendikası oyuncuların bağlı olduğu 
tek bir yasal mevzuatın kanunlaşması için gerekli mücadeleyi 
verecektir. Bu çerçevede OYUNCULAR YASASI’nın çıkmasını 
ve böylece oyuncuların tek bir yasaya tabi olmalarını 
sağlamaya çalışacaktır. Bu da kamuda ya da özelde çalışan 
tüm oyuncuların aynı sendika çatısı altında birleşebilecekleri 
anlamına gelmektedir. Elimizde bunun yolunu açacak, 
yasalaşma sürecinde dayanak gösterebileceğimiz 1970’lerin 
başında alınmış Yargıtay kararları vardır. 

8. Sendikanın devletle ilişkisi nedir?

Sendikalar yapısı gereği, çalışanların hak ve menfaatlerini 
korumak için sivil inisiyatifle kurulan, bağımsız yapılardır. 
Dolayısıyla devlete tabi olmayacaktır. Ancak yasalar 
çerçevesinde kendisine verilmiş olan haklarını elde edebilmek 
için kamu ile görüşmeler yürütecek, belli yetkiler talep edecek, 
haksız ve hukuksuz durumları ortadan kaldırabilmek için 
ortak hareket ve çözüm isteyecektir. Oyuncular Sendikası 
özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sigortasız 
oyuncu çalıştırılması ve fazla çalıştırılma, iş güvencesi ve 
işçi sağlığı vb. konularda; Maliye Bakanlığı ile kayıt dışı 
çalıştırılma, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile alana aktarılan 
kaynaklardan yararlanabilme, Milli Eğitim Bakanlığı ile çocuk 
oyunları vb. konularda ilişkiler kurup taleplerde bulunacaktır.

9. Sendikanın politik görüşü ne olacaktır?

Oyuncular Sendikası’nın, bir sınıf sendikası değil bir meslek 
sendikası olarak kurulması hedeflenmektedir. Bu nedenle 
önceliği, oyuncuların hak ve menfaatlerinin korunmasıdır. 
Elbette toplumsal konularda da haklı olanın yanında yer 
alacak ve gerekli tavrı koyacaktır.

10. Finansman nasıl sağlanıyor?

Girişim aşamasında finansman, bireysel katkılarla 
sağlanmaktadır. Katkı sağlayan oyuncular sağladıkları 
katkının nereye harcandığını takip edebilmekte, harcamaların 
bilgileri kendileriyle paylaşılmaktadır. Ayrıca bir çok kurum 
ayni destek vermektedir. Sendikanın kuruluşu gerçekleştikten 
sonra resmi olarak makbuz kesilerek aidat toplanabilecektir. 

11. Sendikaya nasıl kayıt olabilirim?

Oyuncular Sendikası henüz kurulmadığı için kayıt 
almamaktadır. Ancak sendikanın kurucusu olabilmek için 
gerekli şartları sağlıyorsanız, sendikanın yakında tutulacak 
olan ofisine bilgi ve belgelerinizi iletebilirsiniz. 
Şimdilik “Oyuncular Sendikası Girişimi” bilgi formunu 
doldurmanız yeterlidir.
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12. Ben öğrenciyim sendikaya üye olmak istiyorum 
nasıl olabilirim?

Öğrenciler oyuncu olarak bir işte çalışmıyorlarsa sendikanın üyesi 
olamazlar. Öğrenciler, oyuncu olarak bir işe başladıkları ve buradan 
bir sigorta girişi yaptırdıkları zaman sendikaya başvuracaklardır. 
Elbette bu başvuru “Oyuncular Sendikası” kurulduktan sonra 
yapılabilecektir ve ondan sonra öğrenciler “Oyuncular Sendikası”na 
üye olabileceklerdir.

13. Figüranlar sendikaya üye olabilir mi?

Figüranlık ve oyunculuk dünyanın hemen her yerinde iki farklı meslek 
olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de oyunculuk tanımı ile ilgili birçok 
farklı fikir var. Sendikanın hedeflerinden biri de bu tanımı netleştirmek 
olacaktır. Bu anlamda figüran ve oyuncu iki ayrı tanımlı alandır. 
Ancak bu tanımlar netleştikten ve hangi işin “oyunculuk”, hangi işin 

“figüranlık” olduğu belirlendikten sonra bu soru geçerlilik kazanabilir.

Bu rapor Ceviz İletişim’in desteği ile hazırlanmıştır. www.ceviziletisim.com

14. Oyuncular Sendikası Girişiminde 
çalışmak istiyorum ne yapabilirim?

Oyuncular Sendikası’nın kurulması için yapılması gereken 
çok iş var. Sendika kurulduktan sonra da bambaşka bir iş planı 

bizleri bekliyor olacak. Bu işleri bitirebilmek için mesaisini 
ayıracak kişilere her zaman ihtiyaç olacak. 

oyuncusengirisimi@gmail.com adresine e-posta atarak ya da
0 530 821 00 98 ve 0 530 821 00 99 numaralı telefonları 

arayarak Yeşim Girgin’le irtibata geçebilir, 
hangi alanlarda çalışacak kişilere ihtiyaç duyulduğunu 

öğrenebilir ya da öneri getirebilirsiniz. 



oyuncusengirisimi@gmail.com


