
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Toplantı Adı Tiyatro Kooperatifi - Fikir Masası 1 

Yer Zoom 
Konu Güvenli Geri Dönüş & Finansal Sürdürülebilirlik 

Tarih 29.05.2020  - Cuma 

Katılımcılar Doç. Dr. Itır Erhart  - Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi  - Tiyatro 
Kooperatifi Danışma Kurulu Üyesi 
 
Iraz Yöntem – Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı 
Yeşim Özsoy – Tiyatro Kooperatifi Başkan Yardımcısı, Galata 
Perform Kurucusu 
Mert Fırat –Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi 
Muharrem Uğurlu - Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi 
Ersin Umut Güler - Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi& 
Oyuncu & Yolcu Tiyatrosu Kurucusu 
Fisun Eşki  – Tiyatro Kooperatifi Genel Koordinatörü 
 
İlksen Başarır – Yönetmen & DasDas Genel Sanat Yönetmeni 
Onur Tanyeri – Oyuncu & DasDas Tiyatro  
 
Dorukhan Demirbilek – InogarArt Koordinatör 
Ayça Birkan – InogarArt Kurumsal İletişim Direktörü 
İlkim Şimşek – InogarArt 
 
Mehmet Ergen – İstanbul Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmeni 
Görgün Taner – İKSV Genel Müdür 
Dr. Bahadır Sucaklı – Tıp Doktoru, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye 
Ofisi 
Alper Ünlü – Mimar&Mühendis, İstanbul Mimarlar Odası İkinci 
Başkanı, İTÜ ve Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi  
Sercan Gidişoğlu – Oyuncular Sendikası Aktif Genel Sekreter 
Levent Çalıkoğlu – Sanat Tarihçisi /İstanbul Modern Direktörü 
İlkay Baliç – Arter İletişim Direktörü 
Aslıhan Tuna – Arter Etkinlik Birimi 
Ayşenur Topçuoğlu –  Arter Operasyon ve Planlama Direktörü 
 



 

 

Toplantı Gündemi  
1. Genel Tanışma Turu & Covid19 Süreci Genel Yorumları 
2. Fikir Masası Nedir?  
3. Tiyatro Kooperatifi Neler Yaptı? Neler Yapmayı Hedefliyor? 
4. Covid-19 Sürecinde Artan ve Ortaya Çıkan İhtiyaçlara Yönelik Kampanyalar 
5. Fikir Masası 1 Soruları   

5.1 Müzelere, Sinemalara, Tiyatrolara Güvenli Geri Dönüş Nasıl Olmalı? 
5.2 Finansal Sürdürülebilirlik 

6. Fikir Masası Çıktıları 

Notlar 

1- Genel Tanışma Turu ve Covid 19 Süreci Genel Yorumları 
 

2- Fikir Masası Nedir? 
 
Fikir Masası, birlikte olmak, dayanışmak, ortak dil, ortak buluşma noktası yaratmak, düzenli 
olarak güncelleme yapmak ve süreçleri proaktif yönetmek adına farklı disiplinlerden uzman 
isimleri bir araya getirmek üzere kurulan bir masa. Her toplantıda farklı başlıklarla devam 
edecek fikir masasının ana hedeflerinden biri bilgi paylaşımını sürekli hale getirmek. Her fikir 
masasının farklı başlıkları olması hedefleniyor.  İlk fikir masasının ana hedefi ise post Covid 
döneminde neler yapılacağına ve nasıl uygulamalar gerçekleştirileceğine ilişkin konuşmak ve 
çözümler üreterek bu döneme katkı sağlamak. Süreç, toplantılarda konuşulan içeriklerin ve 
değerli çıktıların konuşulabileceği farklı fikir masaları oluşturarak devam edecek. Takip eden 
fikir masası süreçlerinin, sanat mevzuatı ve sanat kurumlarının yaşamsal sürdürülebilirliği gibi 
konulara odaklanması hedefleniyor.  Yapılacak toplantıların nihai hedefi ise, bir yandan 
sorumluyken, diğer yandan maruz kalan çok çeşitli temsilcilikler ile 15-20 kişilik bir sanat 
kurulu oluşturmak.  
 

3- Tiyatro Kooperatifi Nedir? 
 
Tiyatro Kooperatifi, 2018 Mayıs ayında Oyuncular Sendikası’nda bir toplantıdan sonra yola 
çıktı. Tiyatro Kooperatifi, 13 tiyatro ve 32 kurucu ortakla kurulan bir kooperatif oldu. Şimdi ise, 
sorunlarda ve çözümlerde ortaklaşmak hedefiyle 55 ortağı ile yoluna devam ediyor. Ana hedef, 
şu anda İstanbul ile sınırlı olan kooperatife ek olarak, 7 bölgede 7 Tiyatro Kooperatifi kurulması 
ve bu yatay örgütlenme modeli ile kooperatif birliğine dönüşmek ve bölgelerde kurulacak 
kooperatifler aracılığı ile, yerelin renklerini muhafaza ederek ve yörenin ihtiyaçlarını gözeterek 
herkesin bulunduğu çözümlerin üzerine çalışmak. 
 
Covid-19 süreci Tiyatro Kooperatifi’nin uzak hedeflerinin yakınlaşmasını sağladı. Alandaki 
bütün sorunlar yasal zeminin kayganlığından kaynaklanıyordu. Bu süreçte sanat mevzuatı ve 
yaşamsal sürdürülebilirlik konuları daha da ön plana çıktı. Kamusal bir ihtiyacı karşılayan 
tiyatroların asıl alanı olan sanat ve estetik ile öncelikli olarak ilgilenebilmesi ve 21. yüzyılda 
artık çağdaş dünyanın uyguladığı bir zeminde yer alabilmesi amacıyla, her başlık altında 
hukukçu ve gönüllüler ile birlikte çalışma grubu oluşturmak fikri de buradan doğdu. 14 Mart 
2020’de Oyuncular Sendikası ve Tiyatro Kooperatifi Türkiye genelinde 200 tiyatrodan elde  



 

 
 
edilen bilgiler ile ilgili bakanlığa ortak akılla çıkan talepler ve öneriler bütününü bir önlem 
paketi olarak sundu.  
 

4- Covid-19 Döneminde Artan ve Ortaya Çıkan İhtiyaçlara Yönelik Kampanyalar 
 
https://bizdeyerinayri.com/ 
http://www.sinematvsendikasi.org/ 
https://dayanismanin100usiir.org/ 
 

5- Fikir Masası 1 Soruları 
 
5.1 Müzelere, Sinemalara, Tiyatrolara Güvenli Geri Dönüş Nasıl Olmalı? 
 
5.1.1. Sağlık Alanında Önlemler 
Bir çeşit rehberliğe dayanarak önlemler almak önemli. Hastalık ile ilgili sürekli bilimsel 
çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Bunları takip etmek ve kamu standartlarını beklemek 
gerekiyor.  
 

 Uluslararası Kaynaklar (Henüz geriye dönüşe dair açık rehberler bulunmuyor.) 
 Sağlık Bakanlığı’nın Açıkladığı Rehber (Rehberde sunulan geri dönüşü düzenlemeye 

yönelik yaklaşımlar 27 farklı sektörü kapsarken tiyatro & sahne sanatlarını 
kapsamıyor.) 

 
Önerilen Önlemler; 
 

o Ortak alan kullanımlarında düzenleme (tuvalet, fuaye vb.) 
Paravanlar&bariyerler&farklı odalar 

o Çalışan sağlığının düzenli kontrolü 
o Ortam klimatizasyonu / Klima ve hava perdelerinin kullanılmaması  
o Seyircinin/ziyaretçinin teker teker içeriye alınması 
o Mekânın (varsa) açık alanlarında da sigara içilmemesi  
o Dezenfektan kullanımı (El yıkama imkanlarının daha fazla tutulması) 
o Püskürtme tarzı önlemler toksisite (zehirlenme) etkisi nedeni ile önerilemiyor. Ancak 

yüzey temizliğinin arttırılması gerekmektedir. 
o Maske kullanımı (Tartışma konusu; Oyuncuların maske kullanamayacak olması) 

 
Sorunsal; Halen böyle bir rehberin bulunmaması. 
Soru; Bu standartların ve rehberlerin oluşması aşamasında kültür&sanat kurumlarının 
yetkililerinin görüşlerinin alınması mümkün olabilir mi? Nasıl daha proaktif yol alınabilir? 
Yorum: Standartların oluşturulmasında çok katılımcı bir sürecin izlenmediği. 
 
Öneri: Los Angeles Tiyatroları, Berliner Ensemble gibi uluslararası merkezlerden geri dönüş, 
hijyen ve oturma planlaması için hazırladıkları yol haritalarını alarak küçük bir komisyon ile veri 
bankası oluşturmak ve Türkiye’deki tiyatrolar için uygun bir yol haritası çıkararak bakanlığa 
sunmak.   

http://www.tiyatrokooperatifi.org/bakanlik_oneriler.pdf
http://www.tiyatrokooperatifi.org/bakanlik_oneriler.pdf
https://bizdeyerinayri.com/
http://www.sinematvsendikasi.org/
https://dayanismanin100usiir.org/


 

 
5.1.2. Mimari Alanda Önlemler  
 

- Kültür & Sanat Kurumları daha inovatif yaklaşımlar ve mimari önlemler ile farklı bir 
yapıya dönüşebilir mi? 

 
Mimari açıdan sahne arkası ve önü olmak üzere 2 alan var. 
 

o WC, makyaj odası, kulis gibi ortak kullanım alanlarında düzenlemeler yapılarak sahne 
arkasında sosyal mesafeye uygun metrekare yakalanabilir.  

o Tiyatro salonunun yapısına göre salonda önden 2 veya 3 sıra boş bırakılabilir.  
o Mevcut havalandırma sistemlerinde bulunan ortak kanal sistemleri gibi hatalı 

çözümler değiştirilebilir. Ozonlama ve sistem düzenlemeleri ile ilgili bir yatırım 
yapılması gerekir.  

o Atıklar meselesi gündeme daha detaylı bir şekilde alınmalıdır.   
o Salonlardaki otomatik kanallara bağlı süpürme sistemleri ile ilgili düzenleme 

yapılabilir.  
 
Sorunsal: Mimari Literatürde fuaye alanı kişi başı 0,5 metrekaredir. Covid-19 süreci ile fuaye 
alanlarının kişi başı 4 metrekare olması gerekmektedir. Matematiksel dolayısıyla mimari olarak 
bu genişletme mümkün değildir.   
Çözüm Önerisi: Fuaye alanlarına belirli dakikalar ile izleyicileri almak, bu süreyi normalden 
uzun tutmak, o alanda kontrolü daha sıkı tutmak. İki aşamalı bir kontrol ile bir kademe daha 
oluşturmak ve metrekareyi maksimize etmek. Seyirci sayısı azaltmak. Seanslar arası sürelerin 
uzatılması. Havalandırma için yeterli zaman verilmesi.  
 
Ek Öneriler: Sık turne yapmamak, oradan oraya geçmeyen dekor ve dekorcu, elden ele 
geçmeyen aksesuarlar, teknik ve taşımanın azaltılması. Oyunların hep aynı tiyatroda 
oynanması; böylece dekorun, kostümlerin vs. hiç transfer edilmemesi. Sahne arkası uygun ise, 
2 giriş kapısı kullanarak girişlere izin vermek. Büyük oyunları bir süreliğine rafa kaldırmak. Daha 
dekorsuz, daha minimal, ara yaratmayan daha kısa ve az oyuncunun olduğu oyunlar sahneye 
koymak.  
 
5.1.3. Müzecilik Alanında Önlemler  
 

- 1 Haziran itibarı ile kamusal işlev yapan alanlar; devlete bağlı müzeler ve ören yerleri 
açılıyor.  

 
Müzelerin hazırlık senaryosu yapıtları da içerdiğinden çok komplike olabiliyor. Müzecilik 
kuralları çerçevesinde havalandırma konusu kritik ve önemli. Müzeler kuralları gereği, 
yapıtlardan dolayı temiz havayı direkt müzenin içine göndermeyi tercih etmiyor. Yapıtların 
uzun süre yaşamasını sağlamak için müze alanının sabit, stabil, çok değişken olmayan, belli 
sıcaklıklarda olması gerekiyor.  Aynı zamanda müze havalandırma sistemleri değiştirilmesi 
kolay olmayan, çok bütçeli yatırımlar.  
 
 
 



 

 
İstanbul Modern 
 

o Dünya yönetmeliklerini takip etmek (ICOM, SIMAM) 
o Ziyaretçinin alındığı yerde temiz havayı içeri almak 
o Aynı alanda maksimum 70 ziyaretçinin olması 
o 1 saatlik slotlar yaratmak 
o Ortak güvenlik alanları yaratmak  
o Gişeden bilet satışını tamamen kaldırmak 
o Yapıtların giriş, çıkış trafiklerini düzenlemek 

 
Arter - 16 Haziran’da açılıyor. 
 

o Etkinlik salonları kapalı olacak 
o Etkinlik programlarının ne zaman hayata geçeceğine dair bir tarih henüz belirlenmedi. 
o Beyoğlu Kültür Kurumları ortak bir doküman üzerinde çalışıyorlar.  

 
5.2 Finansal Sürdürülebilirlik için Neler Yapabiliriz? Kampanyalar, Somut Öneriler, İyi 

Örnekler Nelerdir? 
 
Oyuncular Sendikası’nın da yönetim kurulunda olduğu FIA (Uluslararası Aktörler Federasyonu) 
ve Dünya Sendikalar Konfederasyonu’nun Güzel Sanatlar Kolu UNIME aracılığıyla tüm dünyada 
bu süreçte oluşan kılavuzlar bir havuzda toplanıyor ve bir süre sonra kullanıma açılacak.  
 
Oyuncular Sendikası tarafında büyük yasal engeller ve düzenlemeler bulunuyor. Bağış toplama 
izne tabi. Oyuncular Sendikası, çözümün dayanışma ağı içinde, yurtdışı kaynakların yardımı ile 
ortak akıl ile üretileceğine ve bireysel olarak sanatçıyı ayakta tutmak için bir oyuncu fonuna 
ihtiyaç olduğunu belirtiyor.  
 

o Kültür sanat emekçilerinin sürdürülebilirliği üzerine çalışmak 
o Kitle fonlamasına yönelmek; hem farkındalık hem de daha büyük kaynağa erişim. 
o Özerk bir sanat konseyi oluşturmak.  
o İletişimin Önemi; Tiyatro alanındaki PR çalışmalarının, basın ilişkilerinin 

güçlendirilmesi. 
o “Birey ve kurumlarda sevdikleri, takip ettikleri kültür sanat kurumlarının 

sürdürülebilirliğine katkı sağlama kültürü ve geleneği oluşturmak” 
o Finansal sürdürülebilirlik alanında Sebat, disiplin ve adanmışlık ile yol alacak küçük bir 

çalışma grubu oluşturmak, A’ dan Z’ ye bu alanı ve süreçlerini planlamak. (Crowd 
funding için 3 yere gidilmeli; kamu + yerel yönetimler+ izleyici / veri çalışması) 

o Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi son iki toplantıdır verimli adımlar atıyor.  
o Canlı müzik, müze, tiyatro gibi sektörler arası konuşmalar ile lobicilik Kreatif 

Endüstriler Meclisi kanalı ile yapılabilir.  
o  Araştırmalar, kültür ve sanata bağışın ülkemizde çok düşük olduğunu gösteriyor.  

Kültür&Sanat halen lüks olarak algılanıyor. Bu noktada iletişim çok kritik. Verme 
kültürünü geliştirmek üzere iletişimin güçlendirilmesi gerekiyor.  

o İzleyici, ziyaretçi, takipçi ile yıl boyu süren istikrarlı, planlanmış iletişim.  
 



 

6- Fikir Masası Çıktıları 
 

1. Bakanlığa iletilmek üzere, yurt dışındaki kültür sanat kurumların belirlediği ve 
uygulamaya koyacağı kriter ve standartlar da göz önüne alınarak, bir doküman 

oluşturulması.  
2. Fikir masasının etrafında oturanların güvenli geri dönüşe yönelik öneri ve 

paylaşımlarının yer alacağı bir doküman hazırlanması. 
3. Fonlar, kitle fonlaması ve kaynak geliştirmeye yönelik neler yapıldığı ve 

yapılabileceğine dair bir doküman hazırlanması. (Hedef kitlemizi, izleyicimizi mobilize 
edecek iletişim ve şeffaf, hesap verebilir, kullanıcı dostu kitle fonlaması kritik. ) 

4. Bireysel bağışçı kimdir, nedir, öngörüler. Doç. Dr. Itır Erhart ile kitle fonlaması üzerine 
bir çalışma yapılması.   

 
Ek - Fiziksel mesafe, "geri dönüş" ve kültür sanat kurumları ile ilgili Fikir Masası’nda 
paylaşılan belgeler: 

 
 Covid-19 süreci ile ilgili olarak Tiyatro Kooperatifi tarafından Bakanlık ile paylaşılan 

önlem raporu. 
 Oyuncular Sendikası tarafından hazırlanan ve seslendirme stüdyolarına bildirilen, 

değerlendirme ve kontrol mekanizmaları üzerinde çalışılan kılavuz. 
 PACC Reopening Advisory Draft 
 Self Distancing Royce Hall Seating Chart 
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