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SADAKA ILE DEĞIL 
DAYANIŞMA ILE HAYATTA KALACAĞIZ 

 Gönüllülüğe  Ödenmeyen ücretlere 
 Kayıtsız ve güvencesiz çalışmaya 
 Işsizliğe  Tanımsızlık ve keyfiliğe

 Örgütsüzlüğe karşı



Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın çağrısı ile Türkiye’nin 
pek çok kentinde kültür sanat emekçileri dayanışma ağ-
larında buluşmaya, sorunlarını tartışıp güncel ve yarına 
dönük mücadele başlıklarını ortaklaştırmaya, birlikte 
üretmenin yollarını aramaya devam ediyor.

Pandemi ile birlikte set işçileri, müzisyenler, tiyatro 
emekçileri, yayınevi çalışanları ve daha pek çok emekçi 
ile kültür sanat emekçilerinin sürdüğü güvencesiz ve 
geleceksiz yaşam bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Kimi 
enstrümanını, fotoğraf makinesini, kamerasını, bilgisa-
yarını, kostümünü, dekorunu sattı, kimi evini kapatıp ai-
lesinin yanına döndü. Sigortaları yapılmayan, kendilerini 
koruyacak bir sözleşmeleri bulunmayan, emeklerinin 
karşılığı olarak yaşamalarını ve üretimlerini sürdürme-
lerini sağlayacak standartta bir ücrete sahip olmayan 
kültür sanat emekçileri, dayanışma ağlarında bir araya 
gelmeye başladı.

FARKLI DİSİPLİNLERDEN TÜM EMEKÇİLER

İstanbul, Ankara ve Adana’da kuruluşlarını duyuran PE 
Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağları, kültür sanat 
emekçilerinin yaşamakta olduğu sorunların kaynağı 
olarak piyasayı ve gericileşmeyi öne çıkarıyor. Anlık değil 
pandemi sonrasını da kapsayan bir mücadele çerçevesi 
sunması, farklı kentlerde ve kültür sanat alanının farklı 
disiplinlerinden tüm emekçileri kapsayan çalışmaları 
bir araya getirerek hem deneyim aktarımına hem de 
ortak, güçlü, birleşik bir mücadeleyi yükseltmeye olanak 
vermesi açısından umut veriyor.

Kültür sanat emekçileri belli disiplinlere, kısır mesleki 
tartışmalara, alandaki emekçilerin çok dar bir kesimini 
temsil eden biçimlere sıkışan mevcut örgütlenmeleri 
aşan kolektif bir mücadele kültürünü yeşertirken sendi-
kalaşmayı da gündemine almış durumda.



Seyircilerimize, dinleyicilerimize çağrımızdır:
Gittiğiniz tüm kültür sanat etkinliklerinde 
emekçilerin payının büyüklüğünü ve oradaki 
sömürüyü aklınızdan çıkarmayın. Dayanışma ağı 

ile üreteceklerimize sahip çıkın, bizlere destek olun.
Beyoğlu Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı yola koyuldu. 
Dilimizde Nazım’ın dizeleri, üretimimizden aldığımız gücümüzle…
“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve yaşamak bir orman gibi 
kardeşçesine”

PE Beyoğlu Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı

Salgın hastalık hepimizin bildiği gerçeği tüm 
şiddetiyle bir kez daha yüzümüze vurdu: İşsiziz ve 
hiçbir güvencemiz yok! Bunun üstesinden gelmek 
için Adana Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma 

Ağı’nı kuruyoruz! Aklımızı ortaklaştırmak, çözüm 
yolları aramak, ortak sorunlarımızla, kol kola mücadele etmek için 
yan yana geliyoruz. Burada birlikte tartışıp, birlikte karar alacağız. 
Haklarımıza, emeğimize, geleceğimize sahip çıkacağız! Hepinizi 
bu dayanışma ağının parçası olmaya davet ediyoruz.

PE Adana Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı

Pandeminin hemen ardından kafe-bar ve konser 
mekânlarının açılması ile birlikte pandemi 
öncesinden bugüne biriken sorunlarımızın yeniden 
gün yüzüne çıkacağı açık. Bu nedenle çalıştığımız 

her iş yerinin yaşamlarımızı ve müzikal üretimimizi 
sürdürmek için gerekli ücreti ödemesini beklerken, ücretlerimizde 
herhangi bir düşüşü kabul etmeyeceğimizi ve sigorta yapılması 
talebimizin arkasında duracağımızı şimdiden ilan ederiz.

PE Ankara Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/10/19/beyog-
lu-kultur-sanat-emekcileri-dayanisma-agi-yola-koyuldu/ 

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/12/28/adana-kul-
tur-sanat-emekcileri-dayanisma-agi-kurulusunu-ilan-etti/

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/12/29/pe-an-
kara-kultur-sanat-emekcileri-dayanisma-agi-ankara-
li-muzik-emekcileri-bulusmasi-ile-yola-cikti/



Buluşmada; işsiz kalan, kirasını ödeyemeyen ve 
hiç geliri olmayan emekçilere öncelikli olarak 
ulaşılması, canlı yayınlanacak bir ‘Kara Gün 
Festivali’, kültür, sanat emekçilerinin taleplerinin 

yerel yönetimlere iletilmesi, Samsun’daki kültür, 
sanat emekçilerinin üretimlerini ve etkinliklerini duyurabileceği 
haberleşme ve dayanışma amaçlı bir sosyal medya iletişim ağı 
oluşturulmasına ilişkin kararlar alındı.

PE Samsun Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı

Biz kültür sanat emekçileri, kurtarıcı 
beklemiyoruz. Birbirimize ve haklarımıza sahip 
çıkmak için biraradayız. Gönüllü çalışmaya, 
kayıtsızlığa ve güvencesizliğe, tanımsızlığa ve keyfi 

koşullara, sendikasızlığa, alandaki her tür mesleki/
insani hak gaspına ve işsizliğe karşı birlikte mücadele edeceğiz. 
Kültür sanat alanında yoksullaşmanın ve yalnızlaşmanın etkisini 
bozacak bir emekçi dayanışmasını adım adım kuracağız. 

PE Kadıköy Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı

Antalyalı kültür sanat emekçileri pandemi 
döneminde yaşadıkları sorunları ve çözüm 
önerilerini konuşmak için 25 Aralık Cuma günü bir 
araya geldi. Etkinlikte, “Açlığa terk edilen emekçiler 

nasıl geçinecek? Pandemi ve sigortasız çalışmayla 
nasıl mücadele edilecek? İş güvencesinin olduğu bir çalışma yaşamı 
mümkün mü?” gibi sorular tartışıldı.

PE Antalya Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı

https://sol.org.tr/haber/samsunda-kultur-sanat-emek-
cileri-dayanisma-agi-kuruldu-24583

https://patronlarinensesindeyiz.org/2021/01/10/pe-ka-
dikoy-kultur-sanat-emekcileri-dayanisma-agi-kuruldu/

https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/12/24/antalya-
da-kultur-sanat-emekcileri-bulusuyor/



Pandemi döneminde 
geçinebileceğimiz, gerçekçi bir 
maddi destek talep ediyoruz!

1

Çalışma 
olanaklarımızın 
arttırılmasını
talep ediyoruz!

4

Sektörümüzde “normal” 
olarak kabul edilen 
sigortasız ve sosyal 
güvencesiz çalışmanın 
ortadan kaldırılmasını 
talep ediyoruz!

3

Salgında ve sonrasında insanca 
yaşamanın, barınmanın ve 
sağlığımızın güvence altına 
alınmasını talep ediyoruz!

2

PE
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https://sol.org.tr/haber/kultur-sanat-emek-
cilerinden-istanbul-ve-ankarada-eylem-24919

‘ın eylemi konu alan haber videosu

https://youtu.be/S17NxvPJF7U

Kültür sanat emekçilerinden 
İstanbul ve Ankara’da eylem

Pandemiyle beraber işsiz kalan kültür sanat emekçileri, 
Patronların Ensesindeyiz (PE) Kültür Sanat Emekçileri 
Dayanışma Ağı’nın çağrısıyla bugün İstanbul ve Ankara’da İl 
Kültür Müdürlükleri önünde bir araya geldi.

İstanbul’da müzisyen, tiyatro ve sahne emekçilerinin 
katıldığı eylemde İl Kültür Müdürlüğü binası önünde basın 
açıklaması gerçekleştirildi.

Kültür sanat emekçileri, açıklamanın bitmesinin ardından 
gerçekçi nakdi yardım, iş güvencesi, yeterli istihdam ve daha 
iyi çalışma koşulları talep eden dilekçelerini müdürlüğe iletti.

Kültür sanat emekçileri, dilekçelerini iletmelerinin ardından 
müdürlük binası önünde Alman sosyalist şair Bertolt 
Brecht’in bir şiirini okudu:

İstediğince yalın görünsün göze
Kuşkuyla bakın en küçük olaya bile!
Sınayın gerekli olup olmadığını,
Hele “alışılagelmiş” türden ise!
Açıkça istiyoruz şunu sizden:
Sakın doğal bulmayın hep alışılageleni!
Çünkü artık hiçbir şeye doğal denmemeli;
Şu kanlı kargaşanın, şu düzenli geçinen düzensizliğin, 
serserice başına buyrukluğun 
ve insanla ilintisini yitirmiş insanlığın egemen olduğu 
dönemlerde kimse demesin:
Doğaldır bu olup bitenler; 
böyle denmesin ki.
Her şeyin değişebileceğine inanılsın.

İstanbul’daki eyleme Kültür Sanat Sen de destek verdi.



http://www.gazetekadikoy.com.tr/gun-
dem/hikayelerimiz-farkli-ama-cozum-or-
tak-h17168.html

https://tiyatrodergisi.com.tr/sanat-emek-
cilerinden-orgutlenmeye-ve-eyleme-cagri/

https://yeniyasamgazetesi2.com/ser-
gi-pandemide-emekciler/

Gazete Kadıköy / Röportaj 

Hikayelerimiz farklı 
ama çözüm ortak

Tiyatro dergisi / Röportaj 

Sanat Emekçilerinden 
Örgütlenmeye ve 
Eyleme Çağrı!

PE
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BEYOĞLU KÜLTÜR SANAT 

EMEKÇİLERİ DAYANIŞMA AĞI

SEMT EVİBEYOĞLU

BEYOĞLU

Kamer Hatun mah. Aynalı 

Çeşme cad. No: 6/A Beyoğlu

İletişim: 05416595520

Pandemide Emekçiler

resim ve fotoGraf sergisi

Patronların Ensesindeyiz 
Beyoğlu Kültür Sanat Emekçileri 
Dayanışma Ağı’nın ‘Pandemide 
Emekçiler’ sergisi Beyoğlu Semt 
Evi’nde ziyarete açıldı

Patronların Ensesindeyiz Beyoğlu Kültür 
Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı’nın 
“Pandemide Emekçiler” başlıklı resim 
ve fotoğraf sergisi Beyoğlu Semt Evi’nde 
ziyarete açıldı. Sergi bir ay boyunca 
görülebilecek. Kültür emekçileri, 
pandemiyle beraber daha da görünür 
olan sorunlarına çözüm yolları aramak, 
dayanışma ve mücadele için aylar önce bir 
araya geldi. Beyoğlu’nun çeşitli yerlerine 
taleplerini dile getiren afişler asan 
sanatçılar, pandemi ile beraber üretmenin 
de güçleştiğini belirterek, serginin hem 
üretimlerini halkla buluşturmak hem 
de kolektif üretimin bir parçası olmak 
açısından çok değerli olduğunu ifade etti.
Beyoğlu Kültür Sanat Emekçileri 
Dayanışma Ağı, yeni sergiler ve çeşitli 
üretimler için hazırlıklar yapmaya devam 
edeceğini açıkladı.



İşçiden’de bu hafta  kültür sanat emekçilerinin gündemleri 
var. Ankara stüdyoda ve İstanbul’dan telefon bağlantısı 
ile programa konuk olan müzisyenler, pandemi öncesi 
ve sonrası çalışma ve yaşam koşullarını aktarıyor, ses ve 
sözleriyle tüm kültür sanat emekçilerini örgütlenmeye ve 
mücadeleye davet ediyorlar.

PE Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı’nın 28 Ocak’ta 
İstanbul ve Ankara’daki eyleminin ardından NHKM’den Yiğit 
Günay ve PE Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı’ndan 
Tuluğ Ünlütürk İz Televizyonu’nun Gün Sonu programında 
alandaki emek mücadelesini değerlendirdiler.

Pandemide işsiz kalan ve sendikalaşma sürecinde olan 
müzisyenler ve sahne emekçileri bu hafta programın ilk 
bölümünde gündeme geliyor. Alpaslan Savaş’ın konuğu 
müzisyen Kardelen Pınar. Pınar ile “Müzik emekçileri 
salgından nasıl etkilendi? Talepleri neler? Müzisyenler 
sendika ile ne elde edecek?” sorularına yanıt aranıyor.

soL TV - 19 Ocak 2021

İz Televizyonu - 28 Ocak 2021

YÖN Radyo, Alpaslan Savaş ile Vardiya
29 Ocak 2021

https://youtu.be/lFHGu4Y0zwg

https://youtu.be/aT4jUZurQzU

https://youtu.be/Ln8oKXaKTgg



Birbirimize ve haklarımı-
za sahip çıkmak için bir 
aradayız.

Gönüllü çalışma-
ya, kayıtsızlığa 
ve güvencesiz-
liğe, tanımsızlığa 
ve keyfi koşullara, 
sendikasızlığa, alandaki 
mesleki/insani hak gaspına ve 
işsizliğe karşı birlikte mücade-
le ediyoruz.

Kültür sanat alanında 
yoksullaşmanın ve yal-
nızlaşmanın etkisini 
bozacak bir emekçi 
dayanışmasını adım 
adım kuruyoruz.

Salgın boyunca kültür sanat  
emekçileri için yapılacağı açıkla-
nan destekler, salgın döneminde 
neredeyse tamamen gelir kaybı 
yaşayan sektördeki emekçilerin 
sorunlarına çözüm olamayacak, 
gerçeklikten uzak ve kabul edile-
mez ”destek”lerdi.

Sadece salgında değil, krizin 
derinleştiği, insanlık dışı her şeyin 
normalleştirildiği bu düzende daya-
nışmayı ve mücadeleyi büyütmek 
için, tüm kültür sanat emekçilerini 
örgütlenmeye çağırıyoruz.

TALEP EDİYORUZ!

 Pandemi döneminde 
geçinebileceğimiz, gerçek-
çi bir maddi destek talep 
ediyoruz!

 Salgın sürecinde 
ve sonrasında insanca 

yaşamanın, barınmanın ve 
sağlığımızın güvence altına 
alınmasını talep ediyoruz!

 Yıllardır sektörümüzde 
“normal” olarak kabul edilen 
sigortasız ve sosyal güvencesiz 

çalışmanın artık ortadan 
kaldırılmasını talep ediyo-
ruz!

 İş olanaklarımızın arttırıl-
masını, istihdam problemlerimize 
çözüm üretilmesini talep ediyoruz!

Önce insan sağlığı, önce eme-
ğin hakkı! İlk sıraya bunu  
yazıyoruz ve haklarımızı almak 
için tüm kültür sanat emekçile-
rini örgütlenmeye çağırıyoruz!

Kol kola girmek, yan yana dur-
mak, emeğimize sahip çıkmak, 
sömürüye boyun eğmemek, ha-
maset değil, hayat memat mese-
lesidir!

Gelin örgütlenelim!
Gelin dayanışmamızı 
büyütelim!
Gelin PE Kültür 
Sanat Emekçileri 
Dayanışma 
Ağı’nda 

birlikte 
mücadele 
edelim!

KÜLTÜR SANAT EMEKÇİLERİ DAYANIŞMA AĞI 
MÜCADELEYE ÇAĞIRIYOR!

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

PE
patronlarinensesindeyiz.org +90 (541) 940 0514 patronlarinensesindeyiz pensendeyiziletisim@patronlarinensesindeyiz.org



Alanlarımız, işlerimiz, uzmanlıklarımız farklıy-
mış gibi görünse de ortak noktamız çoktur. He-
pimiz benzer durumlara düşmedik mi:

İşverenimiz bazen ustamızdır, bazen “velinime-
timiz”, bazen bize olanak sağlayan arkadaşımız: 
Emeğimizin, alın terimizin hakkını almaya çalış-
mak “ayıp” görünür gözümüze… Hep “bir sonraki 
işte böyle yapmayacağım” der ama bir sürü mec-
buriyete boyun eğip, devam ederiz… Bazen de bü-
yük holdingler, vakıflar ve yapım şirketleri patronu-
muz olur. Özgeçmişimize yazmak için katlanırız 
onca muameleye; orada çalışmanın bize “değer” 
katacağına inanarak. Oysa çoğunlukla ilk krizde 
kapının önünde buluruz kendimizi.

Güvencesiz çalıştırılmada da ortağızdır örneğin. 
Ne bir kaydımız vardır çoğu zaman ne de sigor-
tamız. İşsiz kalmak kadar korkutur bizi, hastalan-
mak ihtimali... Daha az yorulduğumuz, daha iyi 
kazandığımız bir iş hayalimiz de ortaktır.

Ama en güzel ortaklığımız emeğimizdir bizim. 
Dizi ya da film setinde kamera önü veya kamera 
arkası; tiyatro ya da konser salonunda sahne üstü 
veya sahne arkası, sokak, metro, vapur, neresi 

olursa olsun. Biliriz ki biz o üretimin ortağıyız ve 
yokluğumuzda eksikiliğimiz hemen hissedilir. 
İşe hazırlık yaparken, üretimde bulunurken veya 
işi bitirip kablo toplarken, kostümleri kaldırırken, 
makyajımızı temizlerken, ertesi sabahki set için 
hazırlık yaparken, bir günü daha bitirmiş olmanın, 
şairin dediği gibi, “bir iş görmenin saadeti” vardır 
içimizde. Hep birlikte üretir, koyarız eserimizi orta-
ya. Koyarız da “Yevmiyeyi ne zaman verirler?”, “pa-
ramı alabilir miyim acaba?”, “içerideki haftalıkları 
alabilecek miyiz?” soruları hiç çıkmaz aklımızdan.

Aylardır ölümcül bir salgınla karşı karşıyayız, aylar-
dır işsiziz! Salgının başında yaşamları hiçe sayılıp 
çalışmaya zorlanan da bizdik, “hayat eve sığar” 
sloganıyla açlığa terk edilen de. Kayıt dışı çalış-
tırılmış olmamızdandır “meğer biz aslında yok-
muşuz” dememiz. Yardımlar, tanımlar, tedbirler, 
planlar, endişeler, talepler ve vaatler tartışılıp 
dururken, hiçbirinin konusu biz değiliz. Bize çö-
züm olarak gösterilense şu ya da bu vakfın, şu 
ya da bu dijital platformun veya sektörün şu ya 
da bu unsurunun “dayanışma” diye ortaya attığı 
göstermelik katkılardır: içten içe hepimiz bili-
riz, yarattığımız, biz olmasak yaratılamayacak 

değerin yanında bu katkıların devede kulak bile 
olmadığını…

Özel bir dönemden geçiyoruz. Salgın, işlerin ne-
redeyse tamamen durma noktasına gelmesi, vb. 
çok sık yaşanacak olaylar değil, evet. Bir süredir 
ise bu özel dönemin sona erdiği ve normalleş-
mekten söz ediliyor.

Normalleşme ile kastedilen acaba salgın öncesin-
deki koşullara dönmek mi? Çalıştığımız bu alanda 
normal olan ne? Normalimiz, yıllardır açılmayan 
devlet orkestralarının, korolarının, operalarının ya 
da tiyatrolarının sınavlarını beklemek; bu olma-
yınca kötü koşullarda sözleşmeye veya karın tok-
luğuna özel sektöre kendimizi teslim etmek mi? 
Normalimiz, okullusuyla ve alaylısıyla sanatımıza 
biçilen “üç kuruş” değer mi? Normalimiz taşeron-
luk, sigortasızlık ve güvencesizlik; normalimiz ça-
lıştığımız sette ya da sahnede yaralanmak, sakat 
kalmak ve hatta ölmek mi?

Sevgili dostlar, kardeşler, arkadaşlar: Normal-
leşme “aman sus, buna da şükür” deyip, salgın 
öncesi koşulları bile mumla aramaya başlamak-
sa, BIZ NORMALLEŞMIYORUZ!

Gücümüzün, değerimizin farkına varalım: 
Emeğimize, haklarımıza sahip çıkalım!

Merhaba. Hepimiz devasa bir endüstri dalındaki üreticileriz. Farklı iş tanımları 
çerçevesinde ve farklı koşullarda da çalışsak, hepimiz, kültür ve sanat dünyasının 
çok çeşitli alanlarında emeğimizle değerler yaratıyoruz.

Kimimiz günün on altı saati dekor kurar. Kimimiz bir konserde ya da 
sette sesi en güzel şekilde insanlara ulaştırır. Oyuncu kimimiz; haftalar 
süren provaların, sette geçen günlerin yorgunluğudur yüz çizgilerimi-
zi derinleştiren. Kimimizin işi tam da bununla ilgilidir, makyaj yaparız: 
hünerimiz, görüntüyü bambaşka kılmaktır. Enstrüman çalarız mesela, 
nasırlaşan parmaklarımızı görmez, müziğimizle coşarken veya hüzün-
lenirken. Hazırladığımız kostümleri giyen, beş yüz yıl öncesine de, bin 
yıl sonrasına da ışınlanabilir… Kimimiz ortalıkta görünmez: ya ofisteyiz-

dir ya da kafelerde, nadiren sözleşmeli, çokça “freelance” olarak, me-
saimizin bütün hayatımızı işgal ettiğini fark etmeden... Henüz öğren-
ciyizdir de belki, eğitimini aldığımız alanda deneyim kazanmak, hatta 
belki okumaya devam edebilmek için düşük ücretle çalışırız…  Dekorcu, 
kostümcü, tonmayster, rodi, kameraman, yönetmen, görüntü yönet-
meni, şarkıcı, reji asistanı, enstrümancı, fotoğrafçı, boom operatö-
rü, senarist, animasyon sanatçısı, ışıkçı, metin yazarı, oyuncu, mü-
zisyen, editör, kurgucu, grafiker ve daha pek çok “şey”iz...

Bizler, sinema, televizyon ve reklam sektörü çalışanları, oyuncular, müzisyenler ve sahne emekçileri olarak Kültür Sanat 
Emekçileri Dayanışma Ağı’nı kurduğumuzu; aklımızı ortaklaştırmak, birlikte çözüm yolları aramak ve yaşadığımız ortak 
sorunlarla, kol kola mücadele etmek için yan yana geldiğimizi ilan ediyoruz. Içinden geçtiğimiz dönemi gerçekten özel 
kılacak olan şey, artık eskisi gibi davranmaktan, hak aramaya yüksünmekten vazgeçmek olacak. Biz çalışırken görmekte 
olduğumuz muameleyi sineye çekmeye mecbur değiliz ama işlerimiz de, işverenlerimiz de bize mecbur. Bizler işimizi 
bildiğimiz gibi, haklarımızı almak için örgütlenmesini, kol kola girmesini de biliriz.

Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı’nı kuruyoruz. Hep birlikte tartışıp taleplerimizi birlikte oluşturacağız; bunun için 
kol kola mücadele edeceğiz. Bize +90 (541) 940 0514 numaralı telefondan veya iletisim@patronlarinensesindeyiz.org 
adresine mail göndererek ulaşabilirsiniz.

PATRONLARINENSESİNDEYİZ
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KÜLTÜR SANAT EMEKÇİLERİ DAYANIŞMA AĞI

Gücümüzün, değerimizin 
farkına varalım: 
Emeğimize, haklarımıza 
sahip çıkalım!

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

patronlarinensesindeyiz.org
PE iletisim@patronlarinensesindeyiz.org

 En ufak bir krizde işsiz kalmak 
istemiyoruz.

 Kayıt altına alınmış, sigortalı, iş 
güvenceli bir çalışma yaşamı en temel 
haktır.

 Karşılıksız emek ve angarya 
kaldırılmalıdır.

 Tedavi alamamaktan, kirayı 
ve faturaları ödeyememekten 
korkmadığımız insanca bir yaşam 
istiyoruz.

 Emekçiler için boş zaman bir 
lüks değildir. Sevdiklerimizle zaman 
geçirebilmek, kendimizi geliştirmek, 
vazgeçilmez insani ve mesleki 
ihtiyaçlardır.

Sinema TV emekçileri, sahne 
emekçileri, müzisyenler... Sektördeki 
alanlar için çalışma yasalarında 
gerekli düzenlemelerin yapılması ve 
bu yasaların uygulanması, en acil 
talebimizdir.
Hukukçularımızın da katkılarıyla, 
bu başlıkları tüm çalışma alanları 
için ayrıntılandırmak üzere en yakın 
zamanda bir araya geleceğiz.

Dayanışma ağına kimler katılıyor? 
Katılmak için nasıl iletişim kurabilirim? 

Sinema TV emekçileri, sahne emekçileri, müzisyenler... Sektördeki farklı alanlara emekçi 
gözüyle bakıp, her biri için hızla çalışmaya başlayacağız. Kafa kafaya verip sorunlarımızı ve 
taleplerimizi konuşacağız, kol kola girip mücadele edeceğiz.    

Bize +90 (541) 940 0514 numaralı telefondan veya iletisim@patronlarinensesindeyiz.org 
adresine mail göndererek ulaşabilirsin.

Birlikte ne yapacağız?  
Ben bu örgütlenmeye nasıl katkı koyarım?

Haberleşeceğiz; birbirimize sahip çıkacağız, yalnız ve çaresiz olmadığımızı 
göstereceğiz; başka deneyimlerden öğreneceğiz; yanyana gelecek, umudu 
büyüteceğiz. Haberleşmek, birbirimizden haberdar olmak anlamına geldiği gibi, 
kamuoyunu yaşadıklarımızdan haberdar etmek, hak ihlallerini görünür kılmak 
demek. Örgütsüzlük çok yaygın, kendimizi güçsüz sanıyoruz. Birlikte kafa 
yoracağız, uzmanlardan yardım alacağız, mücadele deneyimlerinden ve biriki-
minden öğrenecek, güç birleştireceğiz. Gücümüzü göreceğiz ve göstereceğiz: 
Yarın için umutlu olmak kendi elimizde, ortak mücadelemizdedir.

Patronların Ensesindeyiz 
Dayanışma, haberleşme ve mücadele ağı
“Patronların planları var, işçilerin de olmalı’ diyerek 2018 yılında yola çıkan PE, ülkenin 
dört bir yanında, pek çok sektörde emekçilerin hak gasplarına ve sömürüye karşı 
birlikte direnmesinin, örgütlenmesinin mayası olmakla kalmadı, çeşitli kazanımlara 
da imza attı. PE, kuruluşunun ikinci yılında, “biz de emekçiyiz, emeğine sahip çıkanlar 
olarak kol kola giriyoruz” deyip haklarının peşine düşen, örgütlenen biz kültür sanat 
emekçilerinin de gücü olacak. 

Salgın hastalık hepimizin bildiği gerçeği tüm şiddetiyle bir kez daha yüzümüze vurdu:
Işsiziz ve hiçbir güvencemiz yok! Bunun üstesinden gelmek için Kültür Sanat Emekçileri 

Dayanışma Ağı’nı kuruyoruz! Aklımızı ortaklaştırmak, çözüm yolları aramak, ortak 
sorunlarımızla, kol kola mücadele etmek için yan yana geliyoruz. Burada birlikte 

tartışıp, birlikte karar alacağız. Haklarımıza, emeğimize, geleceğimize sahip çıkacağız!
Hepinizi bu dayanışma ağının parçası olmaya davet ediyoruz.

ZAMAN 
KAYBETMEDEN

+90 (541) 940 0514 patronlarinensesindeyiz pensendeyiz
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