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T�yatro emekç�ler� zor
durumda
Koronav�rüs salgını s�gortasız, yevm�ye usulü
çalışmanın yaygın olduğu t�yatro emekç�ler�n� de zor
durumda bıraktı.

 

Facebook'ta paylaş (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.cumhur�yet.com.tr/h

WhatsApp (https://web.whatsapp.com/send?text="T�yatro emekç�ler� zor durumda" - http://www.cum

E-posta (ma�lto:?subject=T�yatro emekç�ler� zor durumda&body=Merhaba,%0A%0ACumhur�yet.com

CHP Muğla M�lletvek�l� Süleyman G�rg�n,
hükümetten t�yatro emekç�ler�ne ac�l destek
�sted�. G�rg�n, koronav�rüs salgını neden�yle
perdeler�n� �nd�ren t�yatro emekç�ler�n�n büyük
sıkıntı �çer�s�nde olduklarını söyled�. 

G�rg�n, “T�yatro cam�ası, dekorcusundan
kostümcüsüne, senaryo yazarından
yönetmen�ne ve oyuncusuna kadar on b�nlerce
�şç�den oluşan büyük b�r a�led�r. Bu a�len�n en
öneml� sorunlarından b�r� s�gortasız, yevm�ye
usulü çalışmanın yaygın olması, �şs�zl�k oranının
5 b�n k�ş�y� çoktan aşmış olmasıdır” ded�. Özel
t�yatroların düşük bütçelerle ayakta kalmaya
çalışan kurumlar olduklarını d�le get�ren G�rg�n,
“Yaşanan salgınla b�rl�kte t�yatrocular �y�ce
mağdur oldu. Turneler �ptal, oyunlar �ptal,
hayatını sadece t�yatro oyunuyla �dame ett�ren
tv projeler�nde h�ç yer almamış oyuncular
dardadır.” d�ye konuştu. Özel t�yatro
emekç�ler�n�n sorunlarını Mecl�s gündem�ne de
taşıyan G�rg�n, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay’ın yanıtlaması �stem�yle soru önerges� de
verd�. G�rg�n, “Ac�l b�r destekleme pol�t�kasını
hayata geç�rmey� düşünüyor musunuz?”
sorusunu yöneltt�.
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