
 

 

 

TİYATRO SANAT TEKNİK ÇALIŞANLARI 

 DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ       

  

 
Sayın üyemiz, 

19 Kasım 2008 tarihinde kurulan derneğimiz, 09 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen 1.Olağan 
Genel Kurulun ardından çalışma  döneminde  sahneler  ve  atölyelerde  çalışanlarımızın  ortak 
sorunları doğrultusunda  çalışmalarına hızla başlamıştır.  
 
İki yıllık  geçmişimizde üye sayımız her  geçen gün  artmış ve  134  kişiye  ulaşmıştır. Türkiye 
genelinde Devlet Tiyatroları teknik personel sayımız yaklaşık 400 kişidir. Çalışma  döneminde 
derneğimizin temsil ve etkinlik düzeyini yükseltmek, üyelerin dernek çalışmalarına katılımı  ve 
üye sayımızın daha da artması, önümüzdeki dönemde seçilecek yönetim kurulunun en önemli 
hedeflerinden biri olacaktır.  

Dernek Yönetim Kurulu olarak SMS kısa mesaj sistemi kurularak üyelerimize bilgi ve haber 
aktarımı sağlamıştır. Ayrıca derneğimizin www.santekder.org web sitesi  oluşturularak  
sayfamız aracılığıyla haber ve duyurular  üyelerimize internet üzerinden ulaştırılmaktadır. 

Derneğimiz 2009-2010 ve 2010-2011 tiyatro sezonu koordinasyon toplantısına  davet 
edilmiş, dernek başkanı toplantıda konuşma yaparak, teknik elemanların, ücret ve kadro 
yetersizliği başta olmak üzere sorunlarımız dile getirilmiştir. (Konuşma metni web sayfamızda 
bulunmaktadır.) 

1970 yılından beri çıkarılamayan Devlet Tiyatroları Tüzüğü, yetkili sendika, (KÜLTÜR 
SANAT SEN), meslek ve sivil toplum kuruluşları (SAN TEK DER, IŞIK DER, TOBAV, 
TOMMEB,) bir araya gelerek tüzük taslak çalışmasına başlamış ve tamamlanarak Genel 
Müdürlüğümüze verilmiştir. Derneğimiz teknik çalışanlarımız adına tüzüğe önemli katkı 
sağlamış, desteği ve takibi devam edecektir.  

Derneğimiz Kurumumuzdan emekli olan üyelerimize, tiyatro sanatına verdikleri hizmet ve 
emeklerinden dolayı teşekkürlerimizin manevi bir simgesi olan plaket verilmesi; 

Üyelerimizin yakınlarının cenazelerinde, evliliklerinde, doğan bebeklerinin  mutluluklarını 
paylaşılması, açılış, ziyaretler ve cenaze törenlerine  çiçek gönderilmesi  vb. 

Üyelerimizi temsil etmek, mutluluk ve hüzünde yanlarında olunduğunu göstermek, 
yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendiren çalışmalarımız, emeklilerimiz ve çalışanlarımız 
tarafından aile olduğumuz olgusunu güçlendirmiştir. 

iki yıldır Ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek  ve bundan sonra her sene geleneksel 
olarak düzenlenmesini planladığımız gezi-piknik vb. organizasyonlar sayesinde, üyelerimiz 
ve ailelerinin tanışması sağlanmış, bu tür etkinlikler birlikteliğimizi perçinlemiştir.  

DEVLET TĠYATROLARI AĠLESĠNĠN OLMAZSA OLMAZLARI OLAN BĠZLER, 
DERNEĞĠMĠZLE BĠRLĠKTE SAĞLIKLI, MUTLU VE GÜZEL GÜNLERDE HEP BĠRLĠKTE. 
 

   SAN-TEK-DER  
YÖNETİM KURULU        

http://www.santekder.org/

