
Say1n Başbakan'a 
Kültür Bakan1'na, Bakanlar Kurulu'na 
Milletvekilierine 
Bütün Televizyon Kurunıılar1na 
Bas1na ve Kanııuoyuna 

Açık Mektup 

B
u yıl bütün dünyada 
Sinemanın 100. yılı kut
lanıyor. Bütün ülkeler her 
yıl ulusal sinemalarına 

daha büyük fonlar ayırıyorlar. 
Almanya'nın sinemayı destekleme 

bütçesi 115 milyon dolar, Fransa'nınki 
bunun üç katı. A' rupa'nın bütün Kültür 
Bakanları bir araya gelerek sinemaya 
yardım sandığının 480 milyon dolara 
çıkarılmasını kararlaştırıyorlar. Avrupa, 
kendi kültürünün, yaygın Amerikan 
kültürü karşhında var olu~unu sağlamak 
için yoğun bir çalışma içinde. 

Türkiye'de ise sinema sektörü, 
ulusal bir kültür politikasından ve 
böyle bir politikanın doğal gereği olan 
maddi ve manevi işbirliğinden yoksun
dur. 

Kasırlı olduğunu düşünmek 

istemediğimiz bu tavrın, en kısa zamanda 
değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Amerikan sinemasının politik, ekonomik 
gücü \C ürünlerini pa:arlamak amacıyla 
yaptığı yoğun propaganda, bu deği'iimin 
nasıl zorunlu ve acil nlduğunu bi:t• daha 
da açık giisterınekteoir. Bu durumda 
ba~ka dnlet w Türkiye Cumhuriwti 
hükümeti olmak üzere TRT Kurumu'nu, 

bütün özel tele, iz yonlar ile Tde\ iz yon Üst 
Kurulu'nu uyarıyoru:. 

Sinema endüstrisini canlandırabile· 
cek önlemler bellidir. Bunların bir kısmı, 
yasa tasarıları halinde TBMM günde· 
mindedir: 

1. Film yapımına sponsorluk 
desteği veren finans kuruluşlarının bu 
miktarı vergiden düşebilmelerini 
mümkün kılacak olan yasanın en kısa 
zamanda çıkması zorunludur. 

2. Film üreten yapım şirketlerine 
belli vergi bağışıklıklan getirilmesi 
gerekir. Holhwuod bile bu tip önlemler 
sayöinde bugünkü durumuna 
gelebilmi~tir. 

3. Sinemamızı dünyada tanıtmak 
için güçlü bir kurum yaratmak \C bunu 
finanse etmek. oe\ letin değişme: kültür 
politikası haline getirilmelidir. 

4. Sinemamıza destek olan fonların 
en kısa zamanda kullanıma açılması \e 
bu fonların, sinemanın önemiyle bağdaşır 
bir düzeve geririlmesi şarttır. 

5. Bütün sanatlar için olduğu gibi, 
sinema için de varolmanın ~a:geçilme~ 
koşulu olan özgürlük ortamını güvence 
altına alacak yasalar bir an önce 
çıkartılmalıdır. 

Yalnı:ca ya,alarla \eya ekonomik 
ônlemlerle istenen beJefe 
ula~ılamayacağının bilincindc~i:. 

Demokratik kültür ortarnının 
oluşturulması ve bu ortamda nitelikli \C 

etkili bir >inema 'anatının boy verme,i, 
yasama ve yürütme organlarının çabalarını 
çuk a~n bir hedeftir. Bütün düm-a tcle· 
,·i:y<ınlarının yaptığı gibi, bi:de de başta 
TRT kurumu olmak ü:crc, bütün te b :i~ 

un kurulu~larının sinemaında yakın bir 
işbirliğine girme :amanının geldiğini, 
halkımızın genel talebinin Jc bu dogrultu· 
da olduğunu dü~ünüyoru:. Sinema 
Vakfı'nı kurmayı, bu gcrehinimlere 
kar~ılık \ermek için ü,tfımü:e düşen bir 
göre\ kabul ettik. Kamuoyu önünde, ilgili 
bütün kurul~ \C kişileri de kendi p~v 
!arına dü~eni yapmaya .;ağırı\llrtt: . 

Saygılarımı:la. 
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