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Sigortas›z, insanl›k d›fl› çal›flma koflullar›
stüdyo çal›flanlar›n›n kaderi de¤ildir!

Eme¤imizin hakk›n› almak için, insanca
çal›flma koflullar› için, 

HAREKETE GEÇIYORUZ!
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Biz, hareketli görüntünün üretilmesinde
yap›m sonras› süreçlerde, hem zihni-
mizle hem de bedenimizle çal›flan emek-
çileriz. Üretti¤imiz ürünler bazen bir si-
nema salonunda, bazen televizyon film-
lerinde bazen de bir internet
sayfas›nda sergileniyor. Genelde
bu iflte “post”u soyulan biz ol-
sak da k›saca “postçu” diyorlar
bizlere. Kimi zaman bir canlan-
d›rma (animasyon), filmini ya-
parken, hayat›n gerçeklerinden
kopmak zorunda kal›yoruz. Öde-
yemedi¤imiz kiralar›, faturalar›
unutup, kendimizi iflimize vermemiz ge-
rekiyor. Ço¤u zaman da, filmin hem
prodüktörü hem de post prodüktörü ol-
mak zorunda kal›yoruz. E¤er filmi bir
de proje bazl› yapt›ysan›z tuttu¤unu ko-
paran bir muhasebeci de olmaya haz›r

olman›z gerekiyor. 

Yapt›¤›m›z ifllerde bize zaman zaman bize
“afili” unvanlar taksalar da ço¤u zaman ye-
ri doldurulmas› en kolay bilgisayar bafl› ele-

manlar olarak görülüyoruz. Bir amca
çocu¤unun ya da teyze k›z›n›n yerinizi
doldurmas›, patronun bir iflaretine ba-
k›yor. Hatta ço¤u kiflinin evinde göre-
meyece¤i teknolojik imkânlarla çal›fl›-
yor oldu¤umuz için kendinizi flansl› bi-
le saymam›z isteniyor. 

Laboratuar iflçisi, ses teknisyeni,
telesine operatörü, kurgucusu, animas-
yon sanatç›s›, hareketli grafik operatörü,
seslendirme sanatç›s›, ses mühendisi, ak-
tar›m teknisyeni, renk düzeltmeni ve tüm
stüdyo çal›flanlar› olarak haklar›m›z için
örgütleniyoruz. 

Televizyonda, reklamda, sinemada biz-
ler olmadan gösteri devam edebilir mi? 

Biz olmadan kim filmi banyo edecek,
kim animasyonunu yapacak, kim filmle-

ri yay›na haz›rlayacak? Stüdyo çal›flan-
lar›n›n bilgisi ve deneyimi olmadan gös-
teri devam edemez. Gösteriyi var eden
biz, flimdi bu gösteride hak etti¤imiz ye-
ri almak için yola ç›k›yoruz.

BB ii zz   kk ii mm ii zz ??

BB‹‹ZZ……
Bir filme rengini veren, sesini katan, kurgusunu ba¤layan, görüntü
efektleri üreten, bazen de çizgi ile bafltan sona film yapan, kimi zaman da
filmi bilgisayar bafl›nda yeniden canland›ran,

SSTTÜÜDDYYOO  ÇÇAALLIIfifiAANNLLAARRIIYYIIZZ……
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Hepimiz her gün yapt›¤›m›z ifle kimi za-
man ah ederek kimi zaman flükrederek bu
flartlarda çal›flmaya devam ediyoruz. Yan
yana geldi¤imizde ise ya susuyoruz ya da

di¤er ifl arkadafl›m›z›n
bir ad›m önüne geç-
meye çal›fl›yoruz. Ken-
dimizi kurtarman›n
yollar›n› ararken si-
gortas›z, sa¤l›ks›z ça-

l›flma flartlar›nda y›llar›m›z›n geçti¤inin
fark›na bile varm›yoruz.
uz.

O zaman harekete geçmenin zaman›d›r.
Y›llard›r süren suskunlu¤umuza inat, hak-
l›l›¤›m›z› hayk›rman›n zaman›d›r. Eme¤i-

mizin karfl›l›¤›n› vermemek için dokuz tak-
la atan, p›trak gibi türeyen ne oldu¤u be-
lirsiz yap›m flirketlerine, bilgisayar bafl›n-
da uykusuz gecelerimizi geçirdi¤imiz stüd-
yolara, kâr h›rs›na doymayan medya zen-
gini patronlara karfl› harekete geçiyoruz. 

Daha sektöre girerken bile, “staj” ad› al›n-
da “ücretsiz çal›flmaya” haz›r olmam›z
bekleniyor. 

Eme¤imizin karfl›l›¤› m›? O da ne? 

NN ee dd ee nn   öö rr gg üü tt ll ee nn ii yy oo rr uu zz ??
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EEssnneekk  ÇÇaall››flflmmaa  SSaaaattlleerrii  :: Stüdyolarda al›fl-
kanl›k haline getirilen “esnek çal›flma saat-
leri” bu iflin bir standard› olarak sunulmak
isteniyor. Günlerce bilgisayar bafl›nda, dört
duvar aras›nda, uykusuz çal›flma saatlerine
gerekçe olarak projenin bir türlü bitmeme-
si gösteriliyor. Sorun bitmeyen projeler de-
¤il, yap›mc›lar›n minimum elemanla, mak-
simum kâr elde etmek istemesidir. 90 daki-
kal›k bir dizi kurgusunun bir haftada bit-
mesini istemenin ve tüm aflamalar›n› tek
bir kifliye y›kman›n nas›l bir gerekçesi ola-
bilir? Sektördeki al›fl›lagelmifl esnek çal›fl-
ma saatlerine karfl› 88  ssaaaattlliikk  iiflfl  ggüünnüü,,  vvaarr-
ddiiyyaall››  ççaall››flflmmaa  vvee  ttaann››mmll››  bbiirr  iiflfl  bbööllüümmüü isti-
yoruz. 

TTaann››mmss››zz  iiflfl  bbööllüümmüü:: Hareketli görüntünün
dijital geliflim süreci çok h›zl› ilerlerken
bizden, “çok amaçl› robotlar” olmam›z is-
teniyor. Yeri geldi¤inde kurgucu, yeri geldi-

¤inde kompozitor, yeri geldi¤inde ses mü-
hendisi olmam›z bekleniyor. Oysa birbirin-
den tamamen ayr› olan bu alanlar›n hepsi-
nin tek bir çal›flandan istenmesi hem üreti-
min kalitesini düflürüyor hem de esnek ça-
l›flma saatlerinin önünü aç›yor. ‹fl bölümü
ve uzmanlaflma, hem sektördeki üretimin
kalitesini artt›racakt›r hem de bunun sonu-
cunda oluflan kollektif üretim süreci çal›fl-
ma flartlar›n›n insanileflmesini sa¤layacak-
t›r. Ayn› zamanda ifl havzas› da geliflecek-
tir. TTaann››mmll››,,  ggöörreevv  vvee  ssoorruummlluulluukkllaarr››  bbiirrbbii-
rriinnddeenn  aayyrr››llmm››flfl  bbiirr  iiflfl  bbööllüümmüü istiyoruz. 

AAllaammaadd››¤¤››mm››zz  üüccrreettlleerr:: Proje bazl› (fre-
elance) çal›flanlar› ise baflka bir sorun daha
bekliyor. Günlerce aral›ks›z çal›fl›l›p bitiri-
len bir ifl sonunda ücretin al›namamas›...
Özellikle tan›d›k kontenjan›ndan ya da ta-
fleron ihtiyac›ndan sektöre giren ne oldu¤u
belirsiz yap›mc›lar almam›z gereken çok

SS oo rr uu nn ll aa rr ›› mm ›› zz   vv ee   hh aa kk ll aa rr ›› mm ›› zz

STÜDYO ÇALIfiANLARINA SÖYLENEN
BÜYÜK YALANLAR

� “Bizde paran kalmaz”

� “fiu proje bitsin, bak ne güzel paralar kazanacaks›n”

� “Senin için kapsaml› bir iiflfl  iissttaassyyoonnuu kurduk”

� “fiimdilik flu yüzlü¤ü al, gelecek Cuma ödemeni yapar›z”

� “Öteki arkadafl›n daha ucuz fiyat vermiflti”

� “Arkadafl de¤il miyiz can›m, ne sözleflmesi?”

� “Valla bütçemiz bu kadar”

� “Malum ekonomik kriz var, durumlar biraz s›k›fl›k, ay sonuna

kadar idare edin”

� “Kanal sözleflmeyi iptal etti. Durum kötü. fiimdilik aç›k hesap

çal›flal›m, bir veya iki ay sonra görüflelim”

� “Bize çal›flma demolar›n› b›rak, biz seni arar›z”
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düflük ücretleri bile vermiyor. Gittikçe yay-
g›nlaflan eemmeekk  iihhllaalllleerriinnee  kkaarrflfl››  hhuukkuukkii ggüü-
vveennccee istiyoruz. 

SSaannaattçç››llaarr››nn  ssoossyyaall  ggüüvveenncceessii:: Özgün yara-
t›m gerektiren çal›flmalar›na, iflverenlerce
“müessese ad›na” el konulan animasyon
sanatç›lar› ile bir filme sesleriyle katk›da
bulunarak komflu hakk› sahibi olan seslen-
dirme sanatç›lar›, hiçbir sosyal güvenceye
ba¤l› olmaks›z›n çal›fl›yorlar. Sonra da, sa-
natç› haklar›na yasal olmayan gerekçelerle
el konuldu¤u halde, nas›l olsa fikrî hak sa-
hibi olduklar› gerekçe gösterilerek, sigorta

primleri ödenmemifl düflük ücretleri bir ke-
reli¤ine ceplerine koyup baflka projelerde
umutlar›n› aramaya zorlan›yorlar. SSaannaattçç››-
llaarr››nn,,  hhaakk  eettttiikklleerrii  iinnssaannccaa  kkooflfluullllaarraa,,  iiflfl  ggüü-
vveenncceelleerrii  iillee  kkaavvuuflflmmaallaarr››nn›› istiyoruz.

DDüüflflüükk  üüccrreettlleerr: Çal›flt›¤›m›z sektörün tüm
gösterifline karfl› ald›¤›m›z ücretler en dü-
flük seviyelerde. Hatta kimi ajanslarda as-
gari ücretle çal›flan kurgucuya ve kompozi-
tore rastlamak mümkün. Yapt›¤›m›z iflin
karfl›l›¤›n›n bu olmad›¤› çok aç›k. EEmmee¤¤ii-
mmiizziinn  hhaakkkk››nn›› istiyoruz. 

STÜDYO ÇALIfiANLARINA SÖYLENEN BÜYÜK YALANLAR

� “Kurguyu ba¤lamadan, finali görmeden, ödeme yapamay›z”

� “Bizim ifller böyledir. Gecesi gündüzü belli olmaz. ‹fline gelirse”

� “Kurgu deneyimi olan, compusiting yapabilen, havuz bilgisi olan, 3d animasyon

çal›flabilecek, ses miksaj› yapabilecek, esnek çal›flma saatlerine uyabilecek eleman aran›yor”

� “Ne sigortas›? Proje bazl› çal›flmada sigorta m› olurmufl”

� “Sen birkaç gece sabahla, bu projeyi bitir. Ondan sonra bakar›z. Gerekirse ifle biraz geç

gelirsin”

� “Sen burada biraz çal›fl, ifli ö¤ren. Maafl mevzusunu sonra konufluruz”

� “Müflteri filmi be¤enmedi. Biz de ödeme alamad›k kusura bakma sana da ödeme

yapam›yoruz”

� “Müflteri bütçeyi okeylemedi. Biz de senin saat ücretinden k›smak zorunda kald›k”

SS oo rr uu nn ll aa rr ›› mm ›› zz   vv ee   hh aa kk ll aa rr ›› mm ›› zz
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Sektörün çal›flma koflullar›n›n tüm ac›-
mas›zl›¤›na karfl›, set iflçilerinden oyun-
cusuna, stüdyo çal›flan›na kadar bütün
sektör emekçileri örgütsüz. Sinema
emekçilerinin, yap›mc›lar›n karfl›s›na
çok daha birleflik ve güçlü flekilde ç›k-

mas› gerekiyor. Tüm sinema emekçileri-
nin ortak sorunlar›, ortak mücadelenin
de yolunu aç›yor. Sektörde hak ihlalleri-
ne, kötü çal›flma koflullar›na karfl› birle-
flik mücadelemiz, kazan›mlar›m›z›n da
ortaklaflmas›n› sa¤layacakt›r.

STÜDYO ÇALIfiANLARININ TALEPLER‹

� “Proje bazl› çal›flmalarda sendikam›z›n haz›rlad›¤› sözleflmelerimizle çal›flaca¤›z ve proje
bafllang›c›nda %50 ödememizi alaca¤›z.”
� “Freelance çal›flt›¤›m›z ifllerde, çal›flt›¤›m›z günler için sigortal› olaca¤›z.”
� “Yasal hakk›m›z olan bir ifl gününde 8 saat çal›flaca¤›z. Bitmeyen projeler için gerekiyorsa
vardiyal› çal›flaca¤›z.”
� “Sendikam›z›n belirledi¤i taban fiyatlar›m›z üzerinden çal›flaca¤›z”
� “Hepimiz kendi uzmanl›k alan›m›zda çal›flaca¤›z. Bizden di¤er ifl arkadafl›m›z›n görevini
yapmam›z› istediklerinde yapmayaca¤›z.”
� “Ödemelerimizi sözleflmelerimizde belirtilen flartlarda alaca¤›z; aksi durumlarda sendika
avukatlar›m›z sürecin takipçisi olacak.”
� “Dizi ve film çal›flmalar›nda di¤er set çal›flanlar›yla birlikte tak›m sözleflmesi kapsam›nda
çal›flaca¤›z.”
� “Stajyer yada asistan konumunda çal›fl›rken yine ayn› sosyal haklar çerçevesinde,
eme¤imizin karfl›l›¤›n› alarak çal›flaca¤›z.”
� “‹flsiz kalan arkadafllar›m›z›n sendikam›z arac›l›¤›yla yeni ifl bulmalar›na hep birlikte
yard›mc› olaca¤›z, ortak dayan›flmam›z› güçlendirece¤iz.”
� “Mesle¤imizin sorunlar›n› birlikte tart›flaca¤›z, birlikte çözüm önerileri bulunaca¤›z.
Teknolojik yenilikleri takip edebilmek ve üretimlerimizde estetik düzeyimizi artt›rabilmek için
ortak seminerler, tart›flma toplant›lar› düzenleyece¤iz”

NN ee dd ee nn   ss ee nn dd ii kk aa ??

“Üçüncü monitörümüz, eme¤e bakan
penceremiz, sendikam›z olsun”
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Sine-Sen Stüdyo Birimi olarak yukar›da çiz-
di¤imiz perspektifte tüm stüdyo çal›flanlar›-
n› birlikte hareket etmeye, tüm bu olumsuz-
luklara karfl› kolektif bir tutum gelifltirmeye,
sinema emekçilerinin birleflik mücadele çat›-

s›nda, Sine-Sen’de mücadeleye ça¤›r›yoruz.

Stüdyo birimi olarak k›sa ve uzun vadede
gerçeklefltirmeyi düflündü¤ümüz hedefler
flunlard›r:

SS ii nn ee -- SS ee nn   SS tt üü dd yy oo   BB ii rr ii mm ii   nn ee   yy aa pp aa cc aa kk ??

� Sendikaya üye olan veya olmayan tüm stüdyo çal›flanlar›n› en genifl flekilde temsil

etmek ve sektörde stüdyo çal›flanlar› ad›na söz sahibi olmak.

� Stüdyo çal›flanlar›n›n hak ihlallerine karfl› ifl güvencesini koruyucu hukuksal destekte

bulunmak. 

� Sektördeki çarp›k ifl bölümüne karfl› meslek tan›mlamalar› ve sorumluluklar

çal›flmas› yapmak.

� Proje bazl› çal›flanlar için asgari çal›flma standard› ve taban ücreti belirlemek ve proje

süresince sosyal güvenceye ba¤l› olarak, normal çal›flma saatleri içerisinde çal›flmalar›n›

sa¤lamak. 

� Stüdyolardaki sigortas›z, esnek çal›flma koflullar›na karfl› mücadele

etmek. 

� Stüdyo çal›flanlar› aras›nda ortak bir dayan›flma kültürü gelifltirmek 

� Mesleki seminerler ve tart›flma toplant›lar› düzenlemek.



Adres : Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası
Gazeteci Erol Dernek Sokak No: 8 Sinema Evi Kat:2
Beyo¤lu / ‹stanbul

Telefon : 0212 244 16 07 (Sine-Sen)
Email adresimiz : ssiinneesseennssttuuddyyoo@@ggmmaaiill..ccoomm
Mail grubumuz : hhttttpp::////ggrroouuppss..ggooooggllee..ccoomm..ttrr//ggrroouupp//ssiinneesseennssttuuddyyoo
Facebook grubumuz : hhttttpp::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ggrroouupp..pphhpp??ggiidd==6688000088771199009955
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