Dekoratörler ve Kostüm Kreatörleri
Madde 21Dekoratörler: Sahne Tasarımcıları, Ressamları, Heykeltraşları ve Işık Tasarımcılarını kapsar.
B-Işık Tasarımı: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde en az 4 yıl süreyle çalışan Baş ışık
Uzmanları ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde en az 15 yıl çalışmış olan en az dört
yıllık yükseköğrenim mezunu Sahne Işıkçıları arasından Genel Müdürlükçe açılacak
sınavlarda Sanat ve Yönetim Kurulunca oluşturulan sınav kurulunca başarılı sayılanlar Genel
Müdür tarafından göreve alınırlar.
Işık Tasarımcısı, Sahneye oyunla ilgili ışıkları Rejisör ile birlikte karara vararak uygular. Işık
tasarımını yaparken sahne ve kostüm tasarımcılarından dekor ve kostümlerin plan ve renk
bilgilerini alırlar. Işık plan ve grafiklerini oyun başlangıcından sonra en geç 10 gün içinde
arşive teslim ederler. Uygulamadan doğacak uyumsuzluğun sorumlusudur
Baş ışık Uzmanı Madde 25Baş ışık Uzmanı; en az dört yıllık yüksekokul mezunu ve Kurumda en az 7 (yedi) yıl görev
yapan sahne ışıkçıları arasından, Sanat ve Yönetim Kurulunca teşkil edilen sınav kurulundaki
sınav neticesine göre Genel Müdürce göreve atanır.
Baş ışık uzmanı, sahnelenecek eserlerin ışık dekoratörlerince hazırlanan sanatsal
ışıklandırması ile ilgili ışık planını uygular. Bunun içinde tüm ışık kaynaklarının yerlerini
tespit eder. Sahne ışıkçıları arasındaki görev bölümünü düzenler. Işıklandırmanın sanatsal
niteliğini bozmadan işlerin tekniğine ve emniyet tedbirlerine uygun olarak hazırlanmasını
sağlar. Herhangi bir aksamadan birinci derecede sorumludur.
Baş ışık Uzmanı, ayrıca Genel Müdürlüğün meslekleri ile ilgili olarak verebilecekleri her
türlü işleri de yapar.
Sahne Işıkçıları
Madde 34Elektrikle ilgili eğitim yapan en az Endüstri ve Meslek Lisesi mezunu teknik elemanlar olup,
oyunların ışıklandırılmalarında meslekleri ile ilgili çeşitli görevleri yaparlar. Baş ışık
Uzmanlarının denetiminde takip ve efekt ışıklarını, projeksiyonları, renk değiştirmeleri, temsil
öncesinde tablo ve perde aralarında ışık köprülerinde, hertzlerde ve sahnede bulunan tüm ışık
kaynaklarının ayarlarını yaparlar.
Turnelerde Dekoratör veya Baş ışık Uzmanı tarafından gitmesi kararlaştırılan tüm malzemeyi
tekniğine uygun bir şekilde sandıklara yerleştirirler. Malzeme sandıklarını ilgili araçlara
yerleştirir ve boşaltırlar. Yerleştirme, yükleme ve boşaltma hatalarından ve ihmalinden dolayı
meydana gelen hasardan ve malzeme zayiinden birinci derecede sorumludur.
Sahne Işıkçıları, Genel Müdürlüğün vereceği meslekleri ile ilgili her türlü görevi de yaparlar.
Sahne Işıkçıları, Sanat ve Yönetim Kurulunca teşkil edilen sınav kurulunun yaptığı yazılı,
sözlü ve uygulamalı sınav neticesine göre Genel Müdürce atanırlar.

