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Değerli Arkadaşlar,

İbrahim EREN
TRT Yönetim Kurulu Başkanı

ve Genel Müdürü

İnsan odaklı yayıncılık anlayışımıza ‘Yeni Normal’ diye 

adlandırdığımız süreç için geliştirdiğimiz stratejiler ve 

bu stratejiler doğrultusunda belirlediğimiz önlemlerle 

devam ediyoruz.

Siz değerli paydaşlarımızın bu zorlu süreci sağlıklı 

şekilde tamamlaması amacıyla bu kılavuzda yer alan 

önlemleri hazırladık.

Alınan tüm tedbirler, atılan bütün adımlar sizlerin 

sağlığı ve kamu yayıncılığı görevimizin kusursuz 

devamı için...

Sağlıklı günler diliyorum.



SAĞLIK ÖNLEMLERİ

Setlerde ambulans ve sağlık çalışanları 
bulundurulması zorunludur.

Tüm set çalışanlarının iletişim bilgileri 
sağlık çalışanları ile paylaşılacaktır.

Çalışanlar tarafından setlerdeki ilgili 
görevliye düzenli olarak sağlık durumları 
hakkında bilgi verilecektir.



Sete 24 saat kala tüm katılımcılar 
aranarak sağlıklarının yerinde olup 
olmadığı teyit edilecektir.

Yurt dışından gelen kişilerin en az 14 gün 
çekimlere gelmemesi sağlanacaktır.

Set alanında ve ulaşım araçlarında 
sosyal mesafe kurallarına uyulacaktır.



Çekim alanında ekiplerin ve oyuncuların 
korunaklı bir şekilde sosyal mesafe 
kurallarına uygun bekleyebilecekleri bir 
yer oluşturulacaktır.

Setlerde ve kurgu stüdyolarında ateş 
ölçerler bulundurularak çalışan herkesin, 
her gün ateşinin ölçülmesi sağlanacak ve 
ateşi yüksek olanların sağlık merkezine 
götürülmesi temin edilecektir.



Aktüel ve stüdyo çekimlerinde  görevli 
ekibin sayısı göz önünde bulundurularak 
maske ve dezenfektan eksiksiz olarak temin 
edilecek ve kullanılacaktır.

Setlerde ve ulaşım esnasında, kamera 
önünde olunmadığı sürece maske takılması 
zorunlu tutulacaktır.

Setlerde ve kurgu stüdyolarında yeterli 
derecede dezenfektan ve maske 
bulundurulacak, düzenli olarak kullanımı 
sağlanacaktır.



Riskli grupların (60 yaş ve üzerinde 
bulunanlar ile hamileler, yasal süt izni 
kullananlar, engelli çalışanlar, Sağlık 
Bakanlığı’nın belirlediği dezavantajlı 
gruplar, bağışıklık sorunu olanlar, kanser 
hastaları, kronik solunum yolu hastaları, 
obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, 
organ nakli olanlar, kronik hastalar) 
mümkün olduğu kadar çalıştırılmamasına 
özen gösterilecek, kendi isteğiyle 
çalışmayı tercih eden (belgelemek 
şartıyla) risk grubuna dahil çalışanların 
çalışma ortamları ve saatleri kişiye özel 
düzenlenecektir.

Riskli gruplar içerisinde yer alan 
oyuncuların sahneleri ve çalışma saatleri 
mümkün olduğu kadar azaltılacaktır.



Yemekler paket şeklinde hazırlanacaktır. 

Yiyecek ve içecek malzemeleri tek 
kullanımlık olacaktır.

Ortak kullanımda olan çay/kahve makineleri 
kullanılmayacak, çay/kahve servisi belirli 
aralıklarla sette  görevlendirilecek personel 
tarafından gerçekleştirilecektir.

Her oyuncuya ayrı makyaj kiti ve saç 
ekipmanları kullanılacaktır. Mümkün olan 
durumlarda, makyaj sanatçısının uzaktan 
yönlendirmesi ile oyuncunun kendi 
makyajını yapması sağlanacaktır.



Saç yapımı için kullanılan ekipmanların 
mümkün olduğu kadar tek kullanımlık 
olmasına dikkat edilecek, tek kullanımlık 
olmayan ekipmanlar ise düzenli olarak 
dezenfekte edilecektir.

Çay, kahve, yemek aralarında kalabalık 
şekilde bulunulmayacak ve kişiler arası 
mesafeler sosyal mesafe kuralları 
çerçevesinde belirlenecektir.



ÇALIŞMA DÜZENİ

Tüm çalışma düzeni, mümkün olduğu 
kadar en az kişinin set alanına erişimine 
izin verecek şekilde koordine edilecektir.

Zorunlu durumlar dışında toplantılar online 
ortamda yapılacaktır.

Grupların kendi aralarında izolasyonunun 
sağlanması için kümelenme yöntemi ile 
gruplara ayrılarak çalışma düzeni 
sağlanacaktır.



Kapalı mekânlarda çalışılıyorsa, çalışanların 
belirli aralıklarla dışarıda hava alması 
sağlanacaktır. (Önerilen: Saatte 10 dk.)

Kapalı çalışma mekânları sık sık 
havalandırılacaktır.

Setteki senaryo ve diğer tüm basılı 
dokümanlar elektronik ortama taşınacaktır.



DEZENFEKSİYON

Set ve kurgu stüdyolarında kullanılan her 
türlü prodüksiyon/teknik malzeme günlük 
olarak dezenfekte edilecektir.

Çekimlerde ilk defa girilecek çekim 
mekânları dezenfekte edilmeden çekime 
başlanmayacak ve çekim esnasında 
oyuncuların dokunması gereken tüm 
yüzey ve aksesuarlar provalar ve çekim 
öncesi her seferinde temizlenecektir.



Stüdyo programlarında; çekim yapılan 
stüdyo ve kullanılan her türlü malzeme 
günlük olarak, profesyonel bir firma 
tarafından da haftalık olarak dezenfekte 
edilecektir.

Sette kullanılan ulaşım araçları ve 
karavanlar günlük, nakliye araçları ise 
haftalık olarak dezenfekte edilecektir.

Sette kullanılacak karavan sayısı sosyal 
mesafe kurallarına uygun şekilde 
belirlenecek, her kullanımdan sonra her bir 
karavanın yüzey ve armatür temizliği 
gerçekleştirilecektir.

Tuvalet karavanları ilgili görevli tarafından 
her kullanım sonrasında dezenfekte 
edilecektir.



Çalışma ortamları, kapı ve pencere kolları, 
masa üstleri, koltuklar gibi ortak kullanılan 
ve herkesin temas edebileceği yerler 
çamaşır suyu/dezenfektan ile düzenli 
olarak temizlenecektir.

Kıyafet, aksesuar vb. malzemeler 
kullanıldıktan sonra dezenfekte edilecektir. 
(Tercihen buhar ile)



Yapım firmaları tarafından, alınan 
önlemlerin günlük olarak kayıt altına 
alınması, bunun için oluşturulan formun 
altında yapımcı ve uygulayıcı yapımcı 
imzası olacak şekilde saklanması ve 
Kurumumuzun talebi ile Kurum 
görevlilerine iletilmesi zorunludur.

Bütün çalışanlarla, Kurumumuz tarafından 
hazırlanan “Setler ve Kurgu Stüdyolarında 
Uygulanacak Önlemler Kılavuzu”  dijital 
ortamda paylaşılacaktır.

BİLİNÇLENDİRME-İLETİŞİM-TAKİP



Kurumumuz tarafından “Setler ve Kurgu 
Stüdyolarında Uygulanacak Önlemler 
Kılavuzu” kapsamında yer alan 
maddelerin, eksiksiz olarak uygulanıp 
uygulanmadığı çalışanlar ile birlikte takip 
ve kontrol edilecektir.

Hiç kimseye kurallara uyduğu ve/veya uymak 
istediği için baskı (mobbing) yapılamaz.

Hiç kimseye İş Hukuku ile İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği mevzuatına aykırı sözleşmeler 
imzalatılamaz.




