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İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

 

Bir tarafta Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ile diğer tarafta Sanatçılar Girişimi, Tiyatro 
Platformu ve TOBAV arasında, aşağıdaki amaçlar çerçevesinde ve belirtilen konularda 
işbirliği yapmak üzere işbu  protokol imzalanmıştır. 

 

AMAÇ : Toplumdan bağımsız, toplum gerçeklerinden uzak bir sanat düşünülemez. 
Toplumu çağdaş uygarlığa bilim ve sanat taşır. Toplumsal kuralların, yasaların bilim ve sanat 
eliyle yorumlanması hukuku, statükonun hukuku olmaktan çıkartır. Sanatın ve sanatçının 
önündeki bütün yasal ve yasaların uygulanmasından kaynaklanan engeller kaldırılmalıdır ki, 
hukuk kuralları eleştirel bir gözle irdelensin ve özgürlükçü bir düşünceyle yorumlanabilsin. 
Böylece, toplum kanatlanıp uçabilsin.  

Sanatçının görevi gerçekliği yansıtmak, yorumlamak ve değiştirmektir. Hukukun 
görevi de bir anlamda gerçekliği bulmak ve yorumlamaktır. Sanatta kişisel ya da kolektif bir 
üretim ve yaratıcılık, hukukta ise bu üretim ve yaratıcılığı koruma, bu üretim ve yaratıcılığın 
yerelden evrensele varışının koşullarını düzenleme vardır.  

Bu nedenlerle Türkiye Barolar Birliği ile Sanatçılar Girişimi, Tiyatro Platformu, 
Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı (TOBAV) arasında işbu protokol 
imzalanmıştır.  

Protokolün amacı; karşılıklı işbirliği çerçevesinde, “hukuk - sanat el ele” anlayışı ile 
sanatın özgürce icra edileceği ortamı sağlayacak çalışmalar yapmaktır. 

ÇALIŞMA KONULARI 

1- İşbu protokol kapsamında; taraflar öncelikle; “sanat mevzuatı” tespiti ile mevzuatı 
denkleştirme çalışmaları yapacaktır. Mevzuattaki eksiklikler ve uygulamadaki 
aksaklıkların tespitinden sonra; ilgili kurum ve kuruluşların katkıları ile yasa taslak ve 
önerileri hazırlanacaktır. Hazırlanacak önerilerinin yasalaşması için gereken girişimler 
yapılacaktır.  

2- Birinci madde çerçevesinde yapılacak çalışmalar ile uygulamadaki aksaklıkların 
giderilebilmesi için Türkiye Barolar Birliği; Sanatçılar Girişimi, Tiyatro Platformu ve 
TOBAV’a hukuki destekte bulunacaktır. 
 

3- Taraflar, işbu protokolün amacını gerçekleştirmek üzere; eğitim seminerleri, 
konferanslar, sempozyumlar, kongreler, paneller, açık ve kapalı toplantılar 
düzenleyecek, kitap, dergi, gazete vs her türlü yayın ve yazılı ve görsel çalışma 
yapacaktır.  
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4- Taraflar, çalışma konularıyla ile ilgili olarak gerekli görülen sayıda alt kurul, 
komisyon ve sair organ oluşturabilecek; iç ve alt mevzuat düzenlemek için gerekli 
çalışmaları yürütecektir.  
 

5- Türkiye Barolar Birliği’nin talebi halinde; Sanatçılar Girişimi, Tiyatro Platformu ve 
TOBAV, TBB nin kamuoyuna dönük yapacağı çalışmalarına ve bu tür faaliyetlerinin 
tanıtımına ve duyurusuna aktif katkı sunacaklardır.  

6- Taraflar karşılıklı olarak anlaşmak kaydı ile protokole yeni taraflar ve yeni maddeler 
ekleyebilir veya mevcut veya eklenmiş maddeleri kaldırabilirler. 

7- İşbu protokol imza tarihinden itibaren 12 ay süre ile geçerli olacaktır. Taraflardan 
herhangi biri, 45 gün önceden haber vermek kaydıyla her zaman protokolden 
çekilebilir. Protokolün süresinin tamamlanmasından 15 gün önceye kadar tarafların 
tamamından yazılı olarak yürürlükten kaldırma talebi gelmez ise protokol aynı 
koşullarla 12 ay süre ile daha yürürlükte kalacaktır.  
 

8- İşbu protokol 20.01.2014 tarihinde imzalanmıştır. 
 
 
 
 
Türkiye Barolar Birliği    Sanatçılar Girişimi 
 
 
 
 
Tiyatro Platformu      TOBAV   
 
 
 

 


