
20
21

ORTAK ARAŞTIRMASI VE
PANDEMİ KOŞULLARINA
CEVAP ANKETİ



Bu rapor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları 
ve Yönetimi Araştırma Merkezi’nin, Tiyatro Kooperatifi 
iş birliği ile 16.11.2020- 17.12.2020 tarihleri arasında 
yapılan araştırma bulgularından yola çıkılarak 
hazırlanmıştır.
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Araştırmanın 
Amacı, Yöntemi, 
Kısıtları

17.12.2020 tarihleri arasındaki bir 
aylık süreçte ortaklara gönderilmiş 
toplam 65 sorudan oluşan çevrimi-
çi anket Google Forms aracılığıyla 
yanıtlanmıştır. 64 ortağın 61’i envan-
ter niteliği taşıyan ilk bölümü, 52’si 
pandemi ile ilgili ikinci bölümü yanıt-
lamıştır. Temsil oranı ilk bölüm için 
%95, ikinci bölüm için %81 oranın-
dadır. Pandemi ile bölümde yanıtlan-
ma oranında görülen düşüş, belirsiz 
koşullar, sahnenin veya tiyatronun 
kapanması, bu konuyla ilgili perso-
nelin olmaması, kurumsal hafızada 
bu alanda bir kayıt bulunmaması gibi 
dönemin ve araştırmanın konusun-
dan kaynaklanan kısıtlardan kaynak-
lanmaktadır. Ancak her iki oran da 
klasik bir anket çalışmasında sayısal 
geçerlilik oranının çok üstünde bir 
temsil olduğunu sergilemektedir.

Araştırma, Tiyatro Kooperatifi ve 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Po-
litikaları ve Yönetimi Araştırma Mer-
kezi (KPY)  arasında yapılan protokol 
gereği Aralık 2020’de gerçekleştiri-
len dört adet “Çözüm Buluşmaları” 
adlı ortak webinar serisinden sonra 
bu oturumlarda dikkate alınan konu-
ları da içerecek sorularla tasarlanmış-
tır. Üyelere yönelik bir ön araştırma 
oluşturmak üzere Kuruluş Tarihi, Ku-
ruluş Sermayesi, Ortak sayısı, Sahne 
Özellikleri vb.  envanter sorularını da 
içermektedir. Anketler 16.11.2020-
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Kalitatif ve kantitatif çalışmaların İstanbul Bilgi Üniversitesi KPY ekibi 
tarafından yapılan analizleri sonunda, yine ekip tarafından bir sonuç notuyla 
çıktıların politika önerileriyle bağlantı kurulmasına çalışılmıştır. Araştırma, 2021 
yılında pandemi koşullarının ilerlemesi, kısıtların artması, finansal duyarlılıkları 
yüksek kültür kurumlarının kapanmasına ilişkin bilgiler içermemekte olup 
yapıldığı dönemin verileri üzerine kurgulanmıştır. 2021 süreciyle ilgili 
gözlemlere ilişkin önerilere, bu araştırma çıktılarıyla bağlantılı olarak sonuç 
notunda yer verilmiştir.
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Kantitatif Araştırma

Envanter Bilgileri

Sahne/Mekan Kullanım Bilgisi - Oyunlar - İnsan Kaynağı - Finansal 
Kaynaklar - İletişim

 Sahne / Mekân Kullanımı Bilgisi:

Tiyatro Kooperatifi ortakları arasında sahnesi olan ve olmayan tiyatroların fark-
lı ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmek için öncelikle mekân sahipliğiyle ilgili bir 
saptama yapma ihtiyacı doğmuştur. Mekân işletmeciliği, sahipliği, paralel et-
kinliklerin kurgulanması ve gerçekleştirilmesi, insan kaynakları ve finansal kay-
nakların kompozisyonunu doğrudan etkilemektedir. Buna göre sahnesi olup 
olmamasına cevap veren 63 tiyatronun 23’ü sahneleri olduğunu (%36,5), 40’ı 
(%63,5) sahnesi olmadığını beyan etmiştir. Bu 23 tiyatro işletmesinin %87’si 
kira ödemekte, 2 tiyatro mülk sahibi iken 1 tiyatro ise tahsis ile çalışmaktadır. 
Bu tiyatroların %45’e yakın bir oranı 45 ile 110 koltuk kapasitesi olan tiyatro-
lardır. 100-300 koltuk kapasitesinde olan tiyatrolar grupta toplam 7 tiyatroya 
(%30) denk gelmekte; bu gruptan sonra münferit olarak 1600 koltuk kapasiteli 
bir ortak da temsil edilmektedir.
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Sahnenizin toplam koltuk kapasitesi
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Sahnesi olan 23 tiyatronun 20’si konuk ekip ağırlamakta, normal şartlarda bu 
yoğunluk ayda 26 ekibe kadar çıkmaktadır. 4 tiyatro ayda 16, 3 tiyatro ayda 12 
bir tiyatro ayda 20, bir diğeri de ayda 15 ekip ağırladığını belirtmişlerdir. Bu 
veri normal şartlarda mekân kullanımı konusunda bir iş birliği örneği göster-
mektedir.
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Mekân kullanımı açısından başka bir 
kriter de bu mekânlarda tiyatro dışı 
etkinliklerin yapılmasına ilişkindir. 
Sahnesi olan 23 tiyatronun yalnızca 
4’ü mekânı sırf tiyatro etkinlikleri için 
kullanmakta; yine 23 tiyatronun 5 
tanesi mekânlarına dahil olan (%21’e 
denk gelen bir oranda) açık hava fa-
aliyetleri de düzenleyebilmektedir. 
Farklı kültür etkinlikleri arasında 
18 tiyatro (%78 oranında) eğitim 
ve atölyeler düzenlemekte; 15 ta-
nesinde söyleşi (%65 oranında) 13 
tanesinde ise (%57 oranında) mü-
zik dinletisi/konser yer almaktadır. 
Mekânı görsel sanatlar için kullanan 
tiyatro sayısı yukarıdaki opsiyonlara 
göre daha azdır 23 tiyatronun ancak 
6 tanesi (%29) mekânlarında görsel 
sanat etkinlikleri düzenlemektedir.
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 Oyunlar ve Üretim: 

Bu tiyatroların pandemi öncesi 2018-19 temsil sayılarına baktığımızda farklı 
büyüklüklerde ancak gelişmekte seyri olan bir tablo ile karşılaşmaktayız. Buna 
göre aşağıdaki çizelgede de görülebileceği gibi tiyatroların büyük bir çoğun-
luğu 50-60 oyun çıtasına kadar çıkmış, bazı tekil örnekler 100’ü aşkın hatta 
250’yi aşkın oyun sergileme performansına erişmiştir.

Tiyatroların çoğu bu performansı mütevazi bir insan kaynağı ile gerçekleştir-
miştir. 2018-19 sezonunda yaklaşık 45 tiyatro bu faaliyetleri 5-35 kişi arasında 
değişen ekiplerle gerçekleştirmişken daha büyük ekiplerle çalışan tiyatrolarda 
münferit büyüklükteki gruplar 300 kişiye kadar çıkmaktadır. Bu performans 
aynı dönem için başarılı bir seyirci performansını da beraberinde getirmiştir.

Yukarıda görüldüğü gibi yıllık 1000-1500 seyirci bandından başlayıp 10.000-
15.000’e yükselerek ilerleyen 30.000 ve 95.000’lik örnekleri olan temsiller 
mevcuttur.
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 İnsan Kaynağı - Finansal Kaynak - İletişim:

Pandemi öncesi Tiyatro Kooperatifi ortaklarının insan kaynağı profiline baktı-
ğımızda 19 tiyatronun tek tam zamanlı personel, 11 tiyatronun proje bazlı per-
sonelle çalıştığını, 26 tiyatronun ise 2 ila 8 çalışan arası tam zamanlı bir ekibe 
sahip olduğunu görüyoruz. Bu ekip büyüklüğü yalnızca bir ortakta 73’e çıkıyor. 
Bunun yanında proje bazlı çalışan 589 personelin dağılımı ise aşağıdaki gibidir.

10 tiyatronun 5 kişi, 8 tiyatronun 10, 7 tiyatronun 20 kişi çalıştırdığı dağılımda 
en büyük grup yine birer tiyatro temsiliyle 30-35 ve 40 kişi çalıştıran tiyatrolar-
dadır.

Finansal olarak insan kaynaklarına ilişkin giderler dışında tiyatroların sabit gi-
derleri 3.000 TL ile 3 milyon TL arasında çeşitlilik göstermekte, bu giderleri 
%40 oranında özkaynaklar dışındaki finansal kaynaklarla karşılamaktadırlar.

Son olarak tiyatroların hepsi sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanmakta 
ve 47 tiyatro (%77) web sitesi üzerinden iletişim yürütmektedir.

 Giderler:
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Pandemi Koşullarında Yürütülen/
Yürütülemeyen Faaliyetler ve Zorluklar

Tiyatro Kooperatifi’nin ortakları bir gecede toplamda 5021 seyircilik bir kapa-
site oluşturmaktadır. Kooperatife ortak olan tiyatrolarda kurucular dahil 316 
kişi (ortaklar 86, tam zamanlı çalışanlar 230)  tam zamanlı olarak istihdam edil-
mektedir.
Tiyatro Kooperatifi’nin ortağı olan 64 tiyatronun üçte ikisinden fazlasının (%67) 
ana geçim kaynağı tiyatrodur.
Pandemi sezonunda zorluklarla karşılaşan tiyatrocular TV/dizi oyunculuğu, 
özel ders ve oyuncu koçluğu, eczane personelliği, hizmet sektöründe muhtelif 
işler vb. yapmış ve bunların yanı sıra aile desteği ile geçimlerini sürdürmüştür.

Araştırmaya katılan ortakların yaklaşık 2/3’ünde yıllık toplam bilet hasılatı, 
2018-2019 sezonunda 10.000 lira ve altı ile 100.000 arasında seyrederken, 
pandemi başladığından beri 500 ve altı ile 10.000 lira arasındadır.  
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Burada yaklaşık olarak 10 kat ciro azalışı görülmektedir. Pandemi ile geçen 
sezonda ortakların beşte bire yakın (%17) kısmının cirosunun 500 TL ve altında 
kalması ise dikkat çekicidir.
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Ortakların %60’nın borçlanma ihtiyacının ortaya çıktığı görülmektedir. Borçlan-
mak durumunda kalan ortakların yaklaşık üçte ikisi herhangi bir kamu fonun-
dan yararlanmamışlardır. Özel kuruluşlardan destek alanlar ise bu tiyatroların 
ancak %10’unu oluşturmaktadır.
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Üçte ikisinin ana geçim kaynağı sadece tiyatro olan ortakların %44’nün vergi,
%38’nin SGK borcu taşıdığı anlaşılmaktadır. Mevcut vergi ve sigorta borçları, 
tiyatroların kamu desteğine başvuruları önünde önemli bir engele dönüşmüştür.
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İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Tem-
muz 2020’de yürürlüğe konulan 
“Tiyatro, Sinema, Konser Salonu 
ve Gösteri Merkezlerinin Faaliyete 
Başlaması Hk.” konulu genelge ile 
araştırmamıza cevap verenler arasın-
da yalnızca 10 tiyatro (%50) faaliyete 
başlamış, 10’u ise sahnesini hiç aç(a)
mamıştır. Genelge sonrası sahnesini 
açarak faaliyetlerine başlayan tiyat-
rolardan ancak 7’si oyun temsillerini 
sürdürebilmiştir. Bunların arasında 
sahnesini açıp atölye/eğitim faaliyet-
leri yürüten 5 tiyatro, söyleşi etkinlik-
leri yapabilen ise yalnızca 2 tiyatro-
nun olduğu göze çarpmaktadır.

Araştırmada yanıt alınan 50 tiyatro ve sahne, pandemi sürecinde başta sahne-
lenen oyunları olmak üzere atölye, söyleşi ve festival gibi önceden planlanmış 
olan toplam 755 etkinliğini iptal etmek durumunda kaldığını belirtmiştir.
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Pandemi sürecinde sahneleri ve salonları fiziksel olarak kullanamayan 52 tiyat-
ronun 25’i (%48), dijital platformlar için içerik üretmiş ve bu yöntemle içlerinde 
7 tiyatro bir gelir modeli oluşturabilmiştir. Ekonomik bakımdan kendilerine bir 
çıkış yolu arayan 52 tiyatrodan ise yalnızca 10’u (%20) kitle fonlaması gibi al-
ternatif yöntemlerle kaynak yaratabilmiştir.

51 tiyatrodan 11’i (%20) pandemi 
sürecinde toplam 36 çalışanını işten 
çıkarmak durumunda kalmıştır. İşten 
çıkarmamak üzere direnen tiyatro-
larda ise, çalışanların Kısa Çalışma 
Ödeneği’nden faydalandığı belirtil-
miştir. Ankete cevap veren 61 tiyatro 
arasında proje bazlı çalışan toplam-
da 589 kişinin ise sahne ve tiyatrolar-
dan elde ettikleri gelirleri pandemi 
sürecinde tümüyle kesilmiştir.

Tiyatrosuna ait bir sahnesi olduğu-
nu belirten 23 tiyatrodan 10’u, 2021 
yılında pandemi koşullarının devam 
etmesi durumunda sahnesini kalıcı 
olarak kapatacağını iletmiştir.



PANDEMİ SÜRECİNDE 
TİYATROLARIN ÜÇTE İKİSİ 
YAŞAMA SAVAŞI VERİYOR!

Beklentiler

Araştırmada açık uçlu sorulara da yer verilmiştir. Tiyatrolara, öncelikli olarak, 
finansal destekler dışındaki beklentileri sorulmuştur. Taleplerin ağırlıklı olarak 
kamu kurumlarına ve yerel yönetimlere yönelik olduğu görülmüştür. Bunların 
arasında da; 
Kalıcı mevzuat düzenlemeleri 
Tiyatroların tacir sıfatından kurtarılması, 
Biletler üzerinden alınan vergilerde tiyatrocular lehine düzenlemeler yapılması, 
Sponsorluk yasasının değişmesi öne çıkmıştır.

Pandemi dönemine yönelik talepler arasında da tüm çalışanlar için sağlık des-
teği/güvencesi, vergi/muhtasar/SGK ertelemesi/muafiyeti/affı, sahne, stüdyo 
gibi mekânların kira stopajlarının önem sırasına göre kaldırılması gelen öneri-
ler arasındadır. Bir tiyatro da kesilen bilet başına devletin katkı vermesini talep 
etmiştir.

Kalitatif Araştırma:
Açık Uçlu Sorulara Yanıtlar

“Teknik olarak her ne kadar ticari kuruluş olarak görülüyorsak da NACE 
kodunun  hayata geçirilmesi ve sahnelerimizin kültür ve sanat hayatına 
katkı sunan, dönüştüren geliştiren kamusal alanlar olarak tanımlanması çok 
önemli.”

      NACE (“Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne”) kodları mesleki alanı 
belirleyen ve ticari faaliyetlerle birlikte iş hukuku ve güvenliği içinde de referans oluşturan kategori kodlarıdır.



“Tiyatrodaki çalışmalarımızda beraber çalıştığımız teknisyenler, oyuncular 
ve kreatif ekip için belirli bir oranda SGK desteği talep ediyoruz.”

Medya desteğinin seyircinin yeniden tiyatroya dönmesine ve kampanyaların 
duyurulmasına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan ortaklar oldukça somut 
taleplerde bulunmuştur: 

“İşitsel ve görsel medyada, kamu spotlarında tiyatro destek projelerine 
yer verilmesi”

“Pandemi sonrası seyircinin tiyatroya gitme konusunda çekincelerine yöne-
lik bilinçlendirme kampanyaları geliştirilip paylaşılması”

“Tiyatro veya diğer sanat dallarının yaşamsal gereklilik olduğu yönünde 
reklam ve tanıtım filmlerinin çekilmesi ve bu yönde toplumda güvenilen 
örnek kişilerden mesajlar alınıp çeşitli mecralarda yayınlanması”

 “Tiyatroların pandemi sürecinde belki de en güvenli yer olduğunun kabul 
edilmesi ve duyurulması”
 

Yerel yönetimlerden talep edilen 
ayni desteklerin arasında da sahne/ 
depo/ ofis desteği/ tahsisi ve bu 
mekânlara taşınabilmek için nakliye 
desteği ön plana çıkmıştır. Pandemi 
döneminde tiyatroların karşı karşıya 
kaldığı zorlukları kamuoyu ile pay-
laşmaya ve kitle fonlamasına yönelik 
çok sayıda kampanya yapılmıştır. Bu 
kampanyaların duyurulmasında ileti-
şim desteği de istenmektedir. Özel 
sektördeki paydaşlardan beklentiler 
arasında da sponsorluk desteğinin 
yanı sıra, iletişim desteğine vurgu 
yapılmıştır.

Tiyatro Kooperatifi ortaklarının diğer 
tiyatrolardan talepleri arasında ise 
sahnesi olmayan ve gezici tiyatrolara 
yönelik bedelsiz kiralama ve sahne 
paylaşımı desteği yer almıştır.
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Seyirciden ne bekliyoruz?
Seyirciden beklentiler arasında da dijital oyun satın alınarak tiyatroları maddi 
ve manevi olarak desteklemeleri ve oyun izleme alışkanlığını kaybetmemeleri 
vurgulanmıştır. 
Ortakların bazıları tiyatro ekosisteminden daha şeffaf ve hesap verebilir 
olmayı,  daha güçlü kamuoyu oluşturmayı ve daha çok dayanışmayı 
beklediklerini söylemiştir.
Bu soruya kooperatif ortaklarından biri tarafından verilen cevap ise oldukça 
düşündürücüdür:

Bu ifade, ağırlıklı olarak mevzuat düzenlemelerine ve bir destek paketine yö-
nelik olsak da, tüm cevaplar göz önüne alındığında, ancak özel sektör, medya, 
izleyici, tüm paydaşların, tüm ekosistemin sorumluluk alması, birlikte fikir üret-
mesi ve çözüm ortağı olma paydaşında buluşması ile bahsedilen yıkımın önü-
ne geçilebileceği sonucunu çıkarabilmek mümkündür.

“Son yıllarda büyük bir ivme ile yükselişe geçmiş olan 
özel tiyatrolar reel bir destek programı olmaması 
durumunda bu pandemi sürecinden büyük bir yıkımla 
çıkacak ve 2018-2019 seviyesine geri dönebilmemiz için 
en az 5 yıl geçmesi gerekecek.”
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Ortaklardan biri pandemi sürecinde Goethe Institute/Alman Dışişleri Bakanlı-
ğı’nın desteği ile verilen Covid Relief Fund’dan yararlanmıştır.  Ailesinden ve 
arkadaşlarından destek alanlar da vardır. Dizi ve film oyunculuğu ve seslendir-
me/dublaj yapanlar, çevrimiçi eğitimler verenler ve atölyeler düzenleyenler ol-
muştur. Bazı ortaklar dijital platformlara içerik ürettiğini ve özel ders verdiğini 
belirtmiştir. Telif gelirleri, editörlük ve organizasyonlardan elde edilen gelirler 
de gelir kaynakları arasında yer almıştır. 

Pandemi sırasında geçimi sağlamak için farklı iş kollarına yönelenler de olmuş-
tur:

“Tiyatro yapmadan önce yaptığımız işlere yoğunlaştık”

“Ekibimizden 4 kişi hizmet sektöründe çalışmaya başladı. 3 kişi ise şu anda 
eğitim çalışmaları ile geçim sağlıyor.“

“Arkadaşımın eczanesinde çalıştım 3 ay”

Pandemi Sırasında Gelir 
Edilen Faaliyetler
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Sonuç ve Yorumlar
Tiyatro Kooperatifi ortakları arasında yapılan bu ilk tespit araştırması, bir 
örgütlenme modeli olarak Tiyatro Kooperatifi’nin pandemi sırasında sanat 
üretim ortamlarında güvencesiz çalışma koşullarının tartışıldığı koşullarda, 
örnek olarak gösterildiği bir zaman diliminde gerçekleşmiştir. Tiyatro 
Kooperatifi, ana görevlerinden biri olan alandaki savunuculuk deneyimini, 
önemli bir paydaş yönetimi ve iletişim becerisiyle gerçekleştirmek için yola 
çıkmıştır.

Ancak, yukarıdaki tespitlerde de açıkça görüleceği gibi pandemi öncesinde 
“ticari işletmeler” olarak faaliyetlerini en geniş izleyici ile buluşturma ve 
dayanışma modeli sergilemek için yola çıkmış bu yapının, kültür politikası 
savunuculuğunda referans vereceği temel altyapılarda (mevzuat, statü, sosyal 
haklar) var olan eksiklikler bu özel dönemde bu çalışmayı zorlaştırmıştır.

Kısaca “tiyatro” yapısının, Ticaret Odası’nda faaliyet gösteren herhangi 
bir kâr amacı güden işletme olarak kayda geçmesi, istatistiklerinin ayrı 
bir kodla tutulmamış olması, sosyal fayda yaratan ve özellikle pandemi 
döneminde toplumsal iyileşme için birçok uluslararası referans tarafından 
reçete edilen sanat üretimi ve izleyiciliğinin bu özellikleri göz ardı edilerek 
ekonomik bir değerlendirmeye alınması, ülkemizde tiyatroların statüsüyle 

ilgili tartışmalarda örgütlenmiş bir 
model olmasına rağmen Tiyatro 
Kooperatifi’ni dışarıda bırakmamıştır. 
Bu örgütlenme hem ortak sayısını 
arttırmış hem farklı bölgelerdeki 
yapılanmalara model olmuş hem 
de özellikle kamu kurumlarıyla 
yürüttüğü açık iletişim sayesinde 
daha geniş bir grubu da etkileyen 
aksaklıkları dile getirmiştir.

Ortaklarının, tiyatro ile ilişki 
kurabileceğimiz yaratıcı süreçlere 
ilişkin faaliyetleri dışında, ekonomik 
sorunları aşmak için kendi meslekleri 
haricinde ekonomik faaliyette 
bulunmuş tiyatrocuların; planlama 
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aşamasında tüm süreçleri tamamlamış gerçekleştirme döneminde belirsiz 
pandemi düzenlemelerine maruz kalmış kurum yönetimlerinin, gelecek 
senaryoları çalışmış teknolojik açılımları reddetmemiş ancak mesleğinin özü 
olan “canlı performansı” korumakla yükümlü örgütün kültür politikalarının 
eşgüdümlü işlediği bir ortamda bu süreçleri aşmalarının çok daha kolay 
olduğu araştırmada da ortaya çıkmıştır. Önerilerde yer alan ekosistem 
yaklaşımının kabul gördüğü merkezi ve yerel yönetimlerle, özel sektörün 
(ulusal ve uluslararası), meslek kuruluşlarının, birliklerin, sendikaların, Ticaret 
ve Sanayi Odalarının, üniversitelerin finansal, sosyal sürdürülebilirlikle ilgili 
tüm paydaşların birbirinden haberdar bir şekilde dayanışma içinde yol alması 
ekonomik ve sosyal belirsizliğin sürdüğü bu dönemde elzemdir. Tiyatro 
Kooperatifi, araştırma içinde oluşan referansları kültür politikası ve yönetimi 
tartışmaları içinde düzenlediği webinarlar, sosyal medya paylaşımları, davet 
edildiği toplantılar, hazırladığı politika notları ve araştırmalarla geliştirecektir.

27



Araştırma Ekibi
KPY (soyadı alfabetik)

Doç. Dr. Serhan ADA
Doç. Dr. Itır ERHART
Meltem EZER
Nil Yağmur İLBA (grafik üretimi)
Doç. Dr. Gökçe DERVİŞOĞLU OKANDAN

Rapor tasarımı İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi IIW programı 
kapsamında Görsel İletişim Tasarımı öğrencisi Melike ÖZKAN tarafından 
gerçekleştirilmiştir.


