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 Devlet Tiyatroları’nda ve Devlet Opera ve Balesi’nde aktif görev alan ve kadro 

bekleyen en az 150 kişinin sözleşmesi gerçekçe gösterilmeden yenilenmediği ortaya çıkmıştır.  

 26 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararnamesi’yle başlayan 

süreçte ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Esaslar’ başlıklı karar bugüne kadar yıllardır kadro bekleyen sanatçılar için umut olmuş, aynı 

tarihte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı’na konuşmuş ve 

“Hiçbir statüsü olmadan, yevmiye ile görev yapan sanatçılarımız ve teknik çalışanlarımız, 

artık Bakanlık olarak bizim sözleşmeli personelimizdir. Hepsinin iş güvenliği endişesi 

giderilmiş, çalışma hayatları devletimizin güvencesi altına alınmıştır. Bu kapsamda 

maaşlarında da ciddi bir iyileştirmeye gidilmiştir” demiştir.  

 Ancak bu açıklamaya rağmen 150 sanatçının işine aynı anda son verilmiştir. İşten 

çıkarma tebligatları sebebiyle Adana Devlet Tiyatrosu, “Miletos Güzeli” oyunu için perde 

açamamış, birçok sahnede ise oyunlar bu işten çıkarmalar yüzünden sekteye uğramıştır.  

 Bu bağlamda; 

1. Devlet Tiyatroları’nda ve Devlet Opera ve Balesi’nde görev yapan 150 

sanatçının işine son verilmesinin gerekçesi nedir?  

2. Tam da oyunların sahnelendiği bir dönemde aktif görev alan sanatçıların işten 

çıkarılması sanata ve sanatçıya vurulan bir darbe değil midir? Bahsi geçen işten çıkarmalar 

nedeniyle kaç oyun oynanamamış, gecikmiş ya da sekteye uğramıştır? Sırasıyla ve ayrı ayrı 

belirtilmek üzere bunlar hangi illerdeki hangi oyunlardır?  



3. Devlet Tiyatroları’nda ve Devlet Opera Balesinde sosyal medya hesapları ve 

paylaşımları nedeniyle işten çıkarmaların yapıldığı doğru mudur? Doğruysa bunun adı fişleme 

değil midir? Sanatçıları kim ya da kimler, hangi makamların talimatıyla fişlemiştir?  

4. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi 

sanatçıları fişlemiş ve bu fişleme listesini sosyal medya hesabından da alenen paylaşmıştı. Bu 

defa da benzer şekilde Devlet Tiyatrolarındaki fişleme yine Cumhurbaşkanlığınca mı 

yapılmaktadır? Devleti yöneten kurum, başka bir devlet kurumu çalışanlarını fişlemiş midir?  

5. İktidar eliyle saraya ve kamu kurumlarına eş, dost, akraba doldurulurken, 

liyakatsiz binlerce atama yapılırken; sanat için çalışan 150 kişiye mi kadro 

bulunamamaktadır?  


