"Çoktan hak edilmiş ama geç de olsa alınmış kadrolar! ''
Tiyatroda 32.yılım. Birkaçınızın arkadaşı ve de çoğunuzun abisi olarak en son yapılan kurum
içi atama (Tasarımcı) sınavını değerlendirmek istiyorum.
Işık biriminde sahne ışıkçısı olarak başladığımız görevimizde çalışma ve başarı
durumlarımıza göre kadrolar müsait oldukça önce Baş ışık uzmanı , daha sonra da Işık
Tasarımcısı olabilmekteyiz. Sözleşmeliler arasında bu üç kadroyu üzerinde barındıran tek
ayrıcalıklı birimiz. Bunun da kıymetini bilmeliyiz diye düşünüyorum.
Yurt dışında da bu farklı değil. Onlarda da elektrik teknisyeni olarak başladığınız görevde
daha sonra da ışık operatörü , en sonunda da başarılı ve yeterliyseniz ışık tasarımcısı
olabilmektesiniz.
Yurt dışında ışık kumanda yapan her kişi ışık operatörü olarak değerlendirilmekte. Bizdeki
karşılığı B kadrosu (sanat uygulatıcısı).Işık kumanda arkadaşlarım, oyun esnasındaki bu
heyecanı çok iyi bilirler. Onların hak ettikleri kadroları yeniden yapılanma ya da yeni bir yasa
çalışmasında ihmal edilmeyip üzerine gidilerek kazanacağımıza inanıyorum. Bu bakımdan
ışık derneğimize çok iş düşmekte.
Gelelim geçtiğimiz ay sonunda yapılan ışık tasarımcısı atama sınavında. Yıllardır hak ettikleri
halde bu kadroyu bekleyen yanılmıyorsam on üç baş ışık uzmanı arkadaşımız vardı.
(Bunlardan Varol Tüfekçi bence çok zamansız emekli oldu. Oysa ondan faydalanılacak çok
cevherler vardı) Açılan sınav ile 6 arkadaşımız bir üst kadroya atandı. Onlar adına seviniyor
ve tebrikler ediyorum. Ama bu kadroya atanamayan bir o kadar arkadaşım adına da
üzülüyorum.
2000 yılında Trabzon baş ışık uzmanı kadrosunda iken aynı sıkıntıları onlar gibi ben de
yaşadım. Geç de olsa aldım ama hak ettiğiniz halde merkezdekilerin sizlerden ayrı tutulması
içinizi az da olsa sızlatıyordu.. Madem verilecek hepsine birden verilsin hiç kimse mağdur
olmasın. Siz zaten belli bir amaç için tayin olup düzeninizi bozmuşsunuz.
İşin özü bu kadroları alan altı arkadaşımı kutluyor, hak edip de alamayan diğer altı
arkadaşıma en yakın zamanda alabilmeleri için sabırlar diliyorum.
Tüm ışık çalışanlarına sağlıklı ve mutlu yeni sezonlar diliyorum.
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