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Değerli Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliği Üyeleri,

Cuma günü yaptığımız toplantıya istinaden SEYAP Yönetim Kurulu olarak önerimizi aşağıda paylaşmak isteriz.

Covid 19 sebebiyle sektördeki üretim faaliyetlerinin tamamen durması sektördeki tüm kesimleri ilgilendiren bir
ekonomik darboğaz yaratmıştır. Bunun bir nebze olsun giderilmesi için sektör bileşenlerine yönelik bir destek fonu
oluşturulması gerekmektedir. Aşağıda detayları belirtilen bu "destek fonu" bu amaca yönelik tasarlanmıştır:

1- Öneri modelimiz sektörün meslek birliklerine üye olan tüm bileşenlerinin talep bazında "eşit olarak" yararlanacakları
bir Covid Destek Fonu oluşturulmasıdır. Destek Fonu'nun finansmanı toplanan Copyright Levy'lerden (özel kopyalama
harcı) karşılanacaktır. Bu çalışmayı, teknik olarak "toplanan Copyright Levy'lerin sektöre dağıtılması" olarak
konumlandırmıyoruz. Bu fon ile, sektörde üretim faaliyetlerinin tamamen durmuş olması nedeniyle yaşanan ekonomik
olumsuzlukların bir nebze olsun giderilmesi hedeflenmektedir.

2- Buna göre toplam tutar, önce üç temel iş koluna (sinema, müzik ve ilim-edebiyat) eşit olarak bölünecektir. Sinema
alanının payına düşen tutar da sinema meslek birliklerinin tüm üyeleri arasında eşit olarak bölüşülecektir. Örneğin
sinema alanına düşen pay 30 milyon TL ise ve sinema meslek birliklerinin toplam asil üye sayısı 5.000 ise, üye başına
6.000 TL lik bir destek sağlanmış olacaktır. Destekten mükerrer paylaşım olmayacaktır. Birden fazla meslek birliğine
üye olan gerçek veya tüzel kişiler, tek bir sefer yardım alabileceklerdir. 16 Mart itibariyle meslek birliklerinin asil üyesi
olan gerçek veya tüzel kişiler bu destek için başvuruda bulunabilecektir.

3- Bu fonun meslek birliklerinin hesabına yatırılmak yerine bir devlet bankası üzerinden kullandırılması daha doğru
olacaktır. Böylelikle, fonun dağıtımını, daha süratli ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirmek mümkün olacaktır. Dolayısıyla
fondan yararlanma meslek birlikleri ve ilgili banka işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

4- Bu bir copyright levy dağıtımı olmadığından yasada belirtilen %37,5 sınırlandırması da dahil toplam dağıtılacak
tutar da ayrıca Bakanlık'la görüşülebilir. Böyle bir dönemde, bakanlık payı olan fonda birikmiş kaynağın %50'sini tüm
sektörlere (müzik-ilim edebiyat-sinema) dağıtırken, bakanlığın fonda birikmiş kaynağın diğer yarısını kültürel etkinlikler
için ayırmasının mantıklı ve manalı olmadığını düşünüyoruz.

Basit, eşitlikçi ve hızla aksiyona geçilebilecek bu tür bir Covid Destek Fonu, copyright levy dağıtımı ile ilgili bir emsal
teşkil etmemiş olacaktır. Ayrıca ‘copyright levy'lerin sinema meslek birliklerine hangi oranda paylaştırılması gerektiği
tartışmalarına da -en azından şimdilik- girilmesine gerek olmayacaktır.

Herkese sağlıklı günler dileriz.
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