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Özet
Küreselleflme ve bu süreçte yaflanan baz› geliflmeler, genel olarak
kat› film denetleme sistemleri üzerinde yumuflama yönünde bir bask›
yaratmaktad›r. Türkiye’de de özellikle Avrupa Birli¤i uyum çal›flmalar›
çerçevesinde son y›llarda film denetleme sisteminde baz› de¤ifliklikler
yap›lm›flt›r. Bu de¤ifliklikler detayl› bir flekilde incelendi¤inde her ne kadar
deregülasyon olarak kabul edilebilecek baz› de¤ifliklikler yap›ld›ysa da kat›
film denetleme sisteminde büyük bir de¤ifliklik olmad›¤›, sinema
filmlerinin hâlâ devlet sansürüne tâbi oldu¤u görülmektedir.
anahtar kelimeler: film denetleme sistemleri, devlet sansürü
sistemi, kendi kendini denetleme sistemi, Avrupa Birli¤i uyum çal›flmalar›
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Résumé
Pendant la globalisation et les développements vécus durant cette
période ont suscité une certaine pression pour assouplir les mécanismes de
contrôle des oeuvres cinématographiques, qui sont pourtant rigide en général.
Ces dernières années, en Turquie aussi, dans le cadre des travaux faits pour
l’intégration de la Turquie à l’Union Européenne, les mécanismes de contrôle
des oeuvres cinématographiques ont été l’objet de quelques changements.
Lors d’une analyse détaillée de ces changements, on constate toujours la
censure étatique sur des oeuvres cinématographiques et quelques
changements en faveur de la dérégulation n’ont pas vraiment affecté les
systèmes de contrôle sévères.
mots-clés : les systèmes de contrôle des oeuvres cinématographiques,
le système de censure d'état, le système d'auto-contrôle, les travaux
d'adaptation de la Turquie à l'Union Européenne

Abstract
Globalization and some developments in this process have press on film
control systems through deregulation. Especially in context of European Union
harmonization efforts, some revisions have been done on film control systems
in Turkey recently. But when it is examined carefully, although some revisions
which can be considered as deregulation have been made on system, it can be
seen that there is not big difference on hard film control system and movies are
still subject to governmental censorship.
keywords: film control systems, governmental censorship, auto-controle
system, European Union harmonization efforts
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Girifl
Türkiye’de sinema filmleri 1932 y›l›nda ç›kar›lan "Sinema Filmlerinin
Kontrolüne Ait Talimatname"den bu yana formal denetime tabidir. Bu sistem
afla¤›da daha ayr›nt›l› incelenece¤i gibi, tüm dünyada uygulanan film denetleme
sistemleri içinde "Devlet Sansürü Sistemi" içinde yer almaktad›r ve gerek
denetleme kriterleri aç›s›ndan gerek denetleme kurullar›n›n yap›s› aç›s›ndan
oldukça kat› denebilecek bir sistemdir. Sistem bu yönüyle sinema sektörü
temsilcileri ve akademisyenler taraf›ndan uzun y›llar boyunca elefltirilmifltir1.
Bafllang›c›ndan bu yana oldukça kat› denebilecek bir flekilde düzenlenen
bu sistemde, uzun y›llardan sonra yumuflama yönünde yap›lan ilk önemli
de¤ifliklik, 1986 tarihli ve 3257 say›l› "Sinema Video ve Müzik Eserleri
Kanunu"nda (SVMEK) yap›lm›flt›r. Bu Kanun ile birlikte Film Denetleme Kurulu’na
sinema sektöründen de temsilcilerin al›nmas›, baz› kesimler taraf›ndan sistemin
"Kendi Kendini Denetleme Sistemi"ne yaklaflmas›, dolay›s›yla yumuflama olarak
de¤erlendirilmifltir2.
Ancak çeflitli çabalara ra¤men köklü bir de¤ifliklik yap›lamayan bu sistem,
özellikle 2003 y›l›ndan itibaren ç›kar›lmaya bafllanan Avrupa Birli¤i Uyum
Paketleri’yle yumuflat›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu makalenin temel amac›; bu
de¤ifliklikleri, yani Türkiye’de 19863 y›l›ndan sonra yaklafl›k yirmi y›l hiçbir önemli
de¤ifliklik yap›lmayan sinema filmlerini denetleme sisteminde 2003 y›l›ndan
itibaren yap›lmaya bafllanan de¤ifliklikleri ve arkas›nda yatan sebepleri, Avrupa
Birli¤i (AB) uyum çal›flmalar› çerçevesinde incelemektir. Bu amaçla temel olarak,
6. Uyum Paketi ile SVMEK’te yap›lan de¤ifliklikler, 5101 say›l› Kanun ile yine
SVMEK’te yap›lan de¤ifliklikler ve son olarak ç›kar›lan 5224 say›l› "Sinema
Filmlerinin De¤erlendirilmesi ve S›n›fland›r›lmas› ile Desteklenmesi Hakk›nda
Kanun" incelenecektir.
Türkiye’de Uygulanan Sinema Filmlerini Denetleme Sistemi
Tüm dünyada, bafllang›c›ndan bu yana, sinema filmlerinin denetiminde
temel olarak iki sistem kullan›lmaktad›r. "Devlet Sansürü Sistemi" ve "Kendi
Kendini Denetleme Sistemi". Devlet sansürü sisteminde devlet, sinema
filmlerini, Devlete ba¤l› bir kurum taraf›ndan ve a¤›rl›kl› olarak Devlet
temsilcilerinden oluflturulan bir kurul arac›l›¤›yla denetler. Kendi kendini
denetleme sisteminde ise, devlet bu alana müdahale etmez. Denetim,
toplumsal sorumluluk teorisi paralelinde a¤›rl›kl› olarak sektöre b›rak›lm›flt›r.
Ancak, bu sistemde de sinema filmleri, çocuklar ve gençlerin korunmas› vs. gibi
amaçlarla, sektör taraf›ndan oluflturulan bir kurum arac›l›¤›yla ve gönüllü bir
kat›l›mla denetlenebilmektedir (‹çel, 2001:375).
1 Bkz., Nijat Özön 1995. Karagözden Sinemaya Türk Sinemas› ve Sorunlar›. Kitle Yay›nc›l›k, Ankara.
s. 249-321 aras›; Türk Sinemas›nda Sansür. 2000. Kitle Yay›nc›l›k, Ankara.
2 Bkz., Kay›han ‹çel 2000. Kitle Haberleflme Hukuku. Beta Yay›nlar›, ‹stanbul.
3 1986 y›l›nda ç›kar›lan 3257 say›l› "Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu"ndan bu yana.
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Birçok ülkede a¤›rl›kl› olarak 1910’lu y›llarda ç›kar›lmaya bafllayan
kanunlarla bafllayan formal denetimler, Türkiye’de ilk olarak 1932 y›l›nda ç›kar›lan
"Sinema Filmlerinin Kontrolüne Ait Talimatnâme" ile bafllam›flt›r. Bu Talimatnâme
ile film denetimleri merkezi bir teflkilat taraf›ndan yap›lmaya bafllam›flt›r. Bir y›l
sonra ise Talimatnâmeye, yerli film senaryolar›n›n da çekilmeden önce denetime
tâbi tutulaca¤› hükmü getirilmifltir.
Bu Talimatnâmenin ard›ndan 1939 y›l›nda, film denetleme sistemi daha
üst bir hukuk normu olan Tüzük ile düzenlenmifltir. "Filmlerin ve Film
Senaryolar›n›n Kontrolüne Dair Nizamnâme" (Resmi Gazete, 31.07.1939, Say›
4272) ad›n› tafl›yan bu Nizamnâme (Tüzük) ise, bundan sonra ç›kar›lacak
Tüzüklerin de dayana¤› olan "Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu"nun 6. maddesine
dayan›larak ç›kar›lm›flt›r. Bu madde, sinema filmlerini denetim görevini polise
vermektedir. Tüzük, hem bu aç›dan (denetimi ‘polis sansürü’ hâline getirdi¤i için)
hem de dönemin ‹talyan Baflbakan› Mussolini’nin denetleme düzeninden, yani
Faflist bir rejimden al›nd›¤› ve dolay›s›yla özgürlükleri k›s›tlad›¤› için, sinemac›lar
ve hukukçular taraf›ndan uzun y›llar boyunca elefltirilmifltir4.
Yaklafl›k k›rk y›l uygulanan bu Tüzü¤ün ard›ndan 1977 y›l›nda, Haziran’da
yap›lan erken seçimlerden sonra kurulan 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti’nin,
kurulur kurulmaz yapt›¤› ilk icraatlardan biri "Filmlerin ve Film Senaryolar›n›n
Denetlenmesi Hakk›nda Tüzük"ü ç›karmak olmufltur (Resmi Gazete, 23.09.1977,
Say› 16063). Bu Tüzük’ten 6 y›l sonra, 1983’te yap›lan erken seçimlerin
sonucunda kurulan yeni Hükümet de bu alan› yeni bir Tüzükle düzenlemifltir.
"Filmlerin ve Film Senaryolar›n›n Denetlenmesine Dair Tüzük" (Resmi Gazete,
02.12.1983, Say› 18239) adl› bu Tüzük, 3 y›l gibi k›sa bir süre uyguland›ktan
sonra, 1986 y›l›nda ç›kar›lan 3257 say›l› "Sinema, Video ve Müzik Eserleri
Kanunu" (Resmi Gazete, 07.02.1986, Say› 19012) ile bu alan ilk defa Kanun
Koyucu (TBMM) taraf›ndan düzenlenmifltir.
Bu Kanun ile toplam bir Talimatnâme, üç Tüzük ve bir Kanun ile
düzenlenen sinema filmlerini denetleme sisteminde kurulan yap›, fazla bir
de¤ifliklik göstermeden uzun y›llar boyunca uygulanm›flt›r. Sistem
bafllang›c›ndan bu yana ikili bir yap› ile düzenlenmifltir. SVMEK’e kadar Film
Denetleme Kurulu/Komisyonu ve Film Denetleme Yüksek/Üst Kurulu fleklinde
düzenlenen denetleme birimleri, SVMEK’le Alt Kurul ve Denetleme Komisyonu
olarak kurulmufltur.
Film denetleme sistemini düzenleyen mevzuat uzun y›llar boyunca
Türkiye’nin içinde bulundu¤u hassas y›llara paralel olarak, bu dönemin
koflullar›na uygun olarak düzenlenmifltir. Bu y›llarda Türkiye’de yaflanan iki askeri
darbe, bir askeri muht›ra ve ola¤anüstü hâller nedeniyle s›k s›k ilân edilen s›k›
yönetim, yasal düzenlemelerin bu dönemlere uygun olarak s›k› bir denetimi
4 Bkz., Nijat Özön 1995. Karagözden Sinemaya Türk Sinemas› ve Sorunlar›. Kitle Yay›nc›l›k, Ankara.
s. 266.
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sa¤layabilecek flekilde düzenlenmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla sinema
filmleri, ülkenin genellikle içinde bulundu¤u terör, s›k› yönetim vs. gibi
gerekçelerle, çok uzun y›llar boyunca s›k› bir denetime tâbi tutulmufllar ve a¤›rl›kl›
olarak da Devletin, mevcut düzenin korunmas› amac›yla, bu amaca yönelik
kriterlerle denetlenmifllerdir. Yani Türkiye’de, filmler karfl›s›nda korunmas›
gereken öncelikli özne Devlet olmufltur.
Film denetiminde temel amaç bu oldu¤undan, denetleme kriterleri ve
denetleme birimlerinin oluflturuluflu bak›m›ndan Talimatnâme, Tüzükler ve
Kanun aras›nda büyük farkl›l›klar görülmemektedir. Ülke, terör, darbe vs. gibi
nedenlerle, hassas dönemlerden çok uzun y›llar boyunca kurtulamad›¤›ndan,
filmler de uzun y›llar boyunca Devlet temsilcileri taraf›ndan denetlenmifl,
denetim görevi sektör temsilcilerine b›rak›lmam›flt›r. Denetleme kriterlerinde
Devletin ve mevcut düzenin korunmas› ön plana ç›kar›ld›¤›ndan, denetleme
birimlerine seçilen temsilciler de a¤›rl›kl› olarak bu amac› gözetebilecek
temsilcilerden oluflturulmufltur. Bu temsilciler aras›nda Emniyet Genel
Müdürlü¤ü, ‹çiflleri Bakanl›¤›, Genelkurmay Baflkanl›¤› temsilcileri say›labilir.
Görülece¤i üzere Türkiye’de uzun y›llar boyunca oldukça kat› diyebilece¤imiz bir "Devlet Sansürü Sistemi" uygulanm›flt›r. Bu kat› denetim sisteminde,
tüm dünyan›n özellikle 1980’li y›llardan itibaren içinde bulundu¤u deregülasyon
(kat› kurallar›n yumuflat›lmas›/serbestlefltirme) sürecinde, yumuflama yönünde
yaflanan en önemli de¤ifliklik, 3257 say›l› SVMEK’te yaflanm›flt›r. 1980’li y›llardan
itibaren tüm dünyada a¤›rl›kl› olarak uygulanmaya bafllayan neo-liberal ideolojinin
bu y›llarda Türkiye’yi de etkilemesiyle, birçok alanda kat› Devlet düzenlemeleri
yumuflat›lm›flt›r. Dolay›s›yla, film denetleme sistemi de bu de¤iflikliklerden
etkilenmifltir. Bu y›llarda ç›kar›lan SVMEK ile Denetleme Kuruluna ilk defa
sektörden temsilciler de al›nm›fl ve yerli film senaryolar›n›n denetimi iste¤e ba¤l›
k›l›nm›flt›r. Kurula sektör temsilcilerinin al›nmas› ile, denetimi sektöre b›rakan
"Kendi Kendini Denetleme Sistemi"ne yaklafl›ld›¤› için, bu geliflme sinemac›lar
taraf›ndan da olumlu bir flekilde karfl›lanm›flt›r.
Ancak 1986 y›l›nda ç›kar›lan bu Kanun’dan sonra, yaklafl›k yirmi y›l hiçbir
önemli de¤ifliklik yap›lmayan denetleme sisteminde, özellikle 2003 ve 2004
y›llar›nda arka arkaya üç Kanun ç›kar›larak baz› de¤ifliklikler yap›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
Bu de¤iflikliklerin arkas›nda yatan en önemli sebep AB uyum çal›flmalar›d›r.
Dolay›s›yla, bu de¤iflikliklerin neler oldu¤una bakmadan önce, k›saca, AB’nin bu
alanda yapt›¤› çal›flmalar›n, yay›nlad›¤› tavsiyelerin incelenmesi aç›klay›c›
olacakt›r.
Avrupa Birli¤i’nin Film Denetleme Politikalar›
AB, görsel iflitsel-medya içinde sinema alan›na da büyük önem
vermektedir. AB’nin Avrupa sinemas›na, e¤itim, üretim, da¤›t›m, mâli (Measures
to Encourage The Development of an Audiovisual Industry – MEDIA;
Eurimages; European Script Fund - SRIPT; European Film Distribution Office -
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EFDO), Avrupa’da daha az konuflulan dillerin altyaz› ve dublaj› (Broadcasting
Across the Barriers of European Languages - BABEL) gibi konularda destek
sa¤lamak için uygulanmakta olan programlar› bulunmaktad›r (Bek, 2003:24-25).
AB ayr›ca 1988 y›l›n› da, "Avrupa Sinema ve Televizyon Y›l›" olarak ilan etmifltir
(The Audio-Visual Media In The Single European Market: 1988).
Ancak, AB’nin, ortak bir film denetleme sistemi oluflturma çabalar› ya da
bu alan› düzenleme do¤rultusunda yapt›¤› baz› çal›flmalar d›fl›nda, uygulanmakta
olan mevcut bir program› bulunmamaktad›r. AB, aç›klad›¤› görsel-iflitsel
politikas›nda (EU Audiovisual Policy), AB ülkeleri aras›nda kendi kendini
denetleme sistemleri aç›s›ndan bir homojenlik bulunmad›¤›n›, terminolojide bile
(kendi kendini düzenleme; kendi kendini kontrol ya da ortak düzenleme gibi)
kar›fl›kl›klar›n oldu¤unu belirtmektedir5. AB’de film denetleme sistemi alan›nda
yap›lan çal›flmalar, özellikle görsel-iflitsel alan içinde televizyon yay›nlar› üzerine
yap›lan çal›flmalar ile k›yasland›¤›nda çok k›s›tl› kalmaktad›r.
AB’nin, film denetleme sistemleri ile ilgili yapt›¤› çeflitli çal›flmalar ve
yay›nlad›¤› tavsiyelerde (Recommendation) temel olarak, kendi kendini
denetleme sistemine geçilmesi ve s›n›fland›rma sistemlerinde kullan›lan
piktogramlar›n uyumlaflt›r›lmas› yönünde tavsiyelerde bulunulmaktad›r.
"S›n›fland›rma Sistemi" ilk olarak ‹ngiltere’de gelifltirilen ve filmlerin zararl›
etkilerinden korunmalar› amac›yla, filmlere çocuklar ve gençler için yafl
s›n›rland›rmalar› getiren bir sistemdir. Bu sistemde, o filmi hangi yafl grubunun
izleyebilece¤i belirtilmekle birlikte, ebeveynlere filmdeki zararl› içerik ile ilgili bilgi
vermek de amaçlanmaktad›r. Bu bilgiler, içerik ve yafl s›n›rland›rmas›yla ilgili bilgi
veren baz› iflaretlerin (piktogramlar›n) kullan›lmas›yla verilmektedir.
AB’nin yay›nlad›¤› bu tavsiyelere bir örnek olarak, Avrupa Birli¤i Konseyi’nin
(The Council of The European Union), 24 Eylül 1988’de yay›nlad›¤› bir Tavsiye
Karar› verilebilir. Konsey bu kararda, üye ülkeler, ticari kurulufllar ve di¤er ilgili
taraflar›n, gençli¤in ve insan haysiyetinin korunmas› ile ilgili uyumlaflt›rmada
kullanacaklar› ölçütleri bildirmifltir. Bu kararda üye ülkeler, kendi kendini
denetleme mekanizmalar› oluflturmalar› yönünde teflvik edilmifltir (Palzer 2003).
Burada bahsedilen uyumlaflt›rma, "S›n›fland›rma Sistemi"nin uygulanmas›nda kullan›lan piktogramlar›n uyumlaflt›r›lmas›d›r. Dolay›s›yla, AB üye
ülkelerinin hepsinde s›n›fland›rma sisteminin kullan›ld›¤› baz al›nmaktad›r. Bu
ülkelerin bir ço¤unda göz önünde tutulan ve zararl› olarak kabul edilen içerikler
flunlard›r: fiiddet ve pornografinin yan› s›ra, alkol ve kumar› teflvik etme,
uyuflturucu ve silah kullan›m›na özendirme, argo ve küfür gibi kötü dil kullan›m›.
Yap›lmas› istenen uyumlaflt›rmada, piktogramlar›n bu içerikler ba¤lam›nda
uyumlaflt›r›lmas› istenmektedir.

5 AB’nin görsel-iflitsel politikas› için bkz., http://europa.eu.int/com/avpolicy/a_to_z
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Bu kararda ve AB için yap›lan çeflitli çal›flmalarda (The Olsberg Study –
Olsberg Çal›flmas›6, gibi) devlet sansürü sistemini uygulayan üye ülkelere, bu
sistemden, kendi kendini denetleme sistemine geçilmesi yönünde tavsiyelerde
bulunulmaktad›r. AB üye ülkelerinin ço¤unda (‹ngiltere, Almanya, Hollanda gibi)
denetimi sektöre b›rakan kendi kendini denetleme sistemi kullan›lmaktad›r.
AB’nin film denetleme sistemleri ile ilgili öncelikli olarak üzerinde durdu¤u
konu, s›n›fland›rma sistemlerinin uyumlaflt›r›lmas›d›r. Bu uyumlaflt›rma, ortak
içerik tan›mlamalar›n›n ve yafl s›n›rland›rmalar›n›n kullan›lmas› fleklinde olaca¤›
gibi, ayn› filmin farkl› sektörler aras›nda gösterilmesi s›ras›nda da uygulanmal›d›r.
Örne¤in, bir filmin, sinema salonu, VCD, DVD gibi farkl› mecralarda gösterilmesi
s›ras›nda ayn› piktogramlar kullan›lmal›d›r. S›n›fland›rma sisteminin bu flekilde
uygulanmas›na "yatay s›n›fland›rma" (horizontal rating) denilmektedir. Ayr›ca, bu
yatay s›n›fland›rman›n sadece bir ülke içinde de¤il, farkl› ülkeler aras›nda da ortak
bir flekilde uygulanmas› yönünde çal›flmalar yap›lmaktad›r.
Avrupa Birli¤i Uyum Çal›flmalar› Çerçevesinde Mevzuatta Yap›lan
De¤ifliklikler
Türkiye, 14 Nisan 1987 tarihindeki tam üyelik baflvurusundan hemen
sonra, yani bu baflvurunun AB organlar› taraf›ndan de¤erlendirilmesini
beklemeden, az say›da ve yavafl da olsa, baz› alanlarda uyum çal›flmalar›na
bafllam›flt›r (Tekeli ve ‹lkin, 2000:173). Türkiye, AB’ye aday olabilmek için gerekli
olan hukuki de¤ifliklikleri, "Uyum Paketleri" ile gerçeklefltirmektedir. Bu
çal›flmalar, özellikle de 2002 y›l›nda h›zlanm›fl, 2003 y›l›nda ise befl adet Uyum
Paketi ç›kar›lm›flt›r.
Türkiye’deki film denetleme sisteminde, düflünce ve ifade özgürlü¤ü
ba¤lam›nda yap›lacak düzenlemeler, AB ve Türkiye taraf›ndan haz›rlanan çeflitli
belgelerde, insan haklar› bafll›¤› alt›nda aç›kça belirtilmifltir. AB Komisyonu
taraf›ndan haz›rlanan, Türkiye’nin tam üyelik stratejisinin aç›kland›¤› 8 Kas›m
2000 tarihli "Avrupa Birli¤i Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi"nde, Türkiye’den k›sa vadede
(yani bir y›l içinde) "Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi"nin 10. maddesi ile uyumlu
olarak düflünce ve ifade özgürlü¤ü ile ilgili hukuki ve Anayasal garantilerin
güçlendirilmesi istenmifltir.
Türkiye de, haz›rlad›¤› "Avrupa Birli¤i Ulusal Program›"n›n, siyasi kriterler
bafll›¤› alt›nda, düflünce ve ifade özgürlü¤ü alan›nda gösterdi¤i orta vadeli
hedeflerde, 3257 say›l› "Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu” ile ilgili
mevzuat›n gözden geçirilece¤ini taahhüt etmifl ve bu taahhüdünü 2003 y›l›nda
gerçeklefltirmeye bafllam›flt›r.
15.07.2003 tarihinde kabul edilen 6. Uyum Paketi ile ç›kar›lan 4928 say›l›
6 Bu çal›flma için bkz., "Empirical Study on the Practice of the Rating of Films Distributed in
Cinemas Televi-sion DVD and Videocassettes in the EU and EEA Member States",
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/stat/studi_en.htm , "Olsberg study".
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Kanun ile 3257 say›l› SVMEK’te baz› de¤iflikliklerin yap›lmas› öngörülmüfltür. Bu
Kanun ile denetleme kriterleri de¤ifltirildi¤i gibi, Denetleme Kurulu’nda bulunan
Milli Güvenlik Kurulu Sekreterli¤i temsilcisi, yani asker temsilci ç›kar›lm›flt›r.
Asker temsilcinin YÖK, RTÜK ve Denetleme Kurulu gibi mercilerden ç›kar›lmas›
gere¤i, AB taraf›ndan çeflitli flekillerde dile getirilmifltir ve uyum yasalar›
çerçevesinde bu mercilerden asker temsilciler ç›kar›lm›flt›r.
Bu kanun ile ayr›ca, denetleme kriterleri de SVMEK’tekine oranla say›
olarak oldukça azalt›lm›flt›r. Yeni getirilen kriterler ile, filmler karfl›s›nda toplumun
korunmas› esas› ön plana ç›kar›lm›fl gibi gözükmektedir. Bu de¤iflikli¤e göre, film
denetiminde esas al›nacak kriterler flu flekilde s›ralanmaktad›r: "Cumhuriyetin
Anayasada belirtilen temel nitelikleri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlü¤ü, genel ahlâk, genel sa¤l›k ve kamu düzeni". Bu de¤ifliklik ile,
SVMEK’te bulunan "milli egemenlik, genel asayifl, kamu yarar› aç›lar›ndan suç ve
suça teflvik unsuru ihtiva etmemesi, milli kültür, örf ve adetlerimize uygunluk"
gibi kriterler görünüflte kald›r›lm›flt›r. Ancak, yap›lan bu de¤ifliklikle denetleme
kriterleri aras›na eklenen, "Cumhuriyetin Anayasada geçen temel nitelikleri"
hükmü incelendi¤inde, asl›nda önemli bir de¤ifliklik yap›lmad›¤› görülmektedir.
Anayasada geçen temel nitelikler hükmü aç›ld›¤›nda, denetlemede esas
al›nabilecek kriterler bafll›ca, "Türk milli menfaatleri; Türk varl›¤›, Devletin
ülkesiyle bölünmezli¤i; Türklü¤ün tarihi ve manevi de¤erleri; Atatürk milliyetçili¤i,
ilke ve ink›laplar› ve medeniyetçili¤i" olarak belirlenebilir.
Dolay›s›yla, 4928 say›l› Kanun’da yap›lan de¤iflikli¤i ayr›nt›l› bir flekilde
yazacak olursak, denetimde esas al›nacak kriterlerin flu flekilde belirlendi¤i
görülmektedir: Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ü, Atatürk milliyetçili¤i, ilke ve ink›laplar› ve medeniyetçili¤i, Türk varl›¤›, Türk milli menfaatleri,
Türklü¤ün tarihi ve manevi de¤erleri, genel ahlâk, genel sa¤l›k, kamu düzeni,
toplum huzuru, milli dayan›flma ve insan haklar›.
Görülece¤i üzere, yap›lan bu de¤ifliklik ile belirlenen bu kriterlerin hepsi,
yine geçmifl tüzüklerdeki gibi, toplumla birlikte özellikle devleti ve resmi ideolojiyi
korumaya yönelik, çok genifl ve yoruma aç›k kriterlerdir. Yani de¤ifliklik sadece
görünüflte, nicel bir azalma getirmifltir.
Yine AB’ye uyum çal›flmalar› çerçevesinde ç›kar›lan, 3257 say›l› SVMEK’e
de¤ifliklik getiren 03.03.2004 tarih ve 5101 say›l› "Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik
Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun" (Resmi Gazete 12.03.2004, Say› 25400) ile
Denetleme Kurulunun yap›s›nda baz› de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Bu kanunun 6.
maddesine göre, Denetleme Kurulu’nun yap›s› flu flekilde de¤ifltirilmifltir:
Bakanl›k (Kültür ve Turizm Bakanl›¤›) temsilcisinin baflkanl›¤›nda, Milli E¤itim
Bakanl›¤›, D›fliflleri Bakanl›¤› ve ‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan bir üye, ilgili alan meslek
birliklerince önerilecek kifliler aras›ndan Bakanl›kça seçilecek iki üye ile Bakanl›k
taraf›ndan belirlenecek ö¤retim üyesi bir sosyolog, bir psikolog ve bir çocuk
geliflim uzman› olmak üzere toplam dokuz üye.
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Denetleme Kurulu’na çocuklar ve gençlerin korunmas› amac›yla ilgili
alanlardan temsilcilerin girmesi, AB uyum sürecinde at›lan önemli bir ad›md›r.
Çünkü yukar›da da belirtildi¤i gibi, AB üye ülkelerinde kullan›lan s›n›fland›rma
sisteminde, bu sistemin uygulanmas› için, s›n›fland›rma kurullar›nda bu amaca
yönelik temsilciler bulunmaktad›r. Ancak, getirilen de¤ifliklik ile Kurulda bulunan
sektör temsilcilerinin oran› SVMEK’e oranla oldukça azalt›lm›flt›r. Bu, sektör
aç›s›ndan olumsuz bir de¤ifliklik olmufltur.
Bu de¤iflikliklerin yap›lmas›ndan birkaç ay gibi k›sa bir sonra Hükümet, ilk
defa sadece sinema alan›n› düzenleyen bir kanun ç›karm›fl ve Denetleme
Kurulunun yap›s› da tekrar de¤ifltirilmifltir. 14.07.2004 tarihinde kabul edilen
5224 say›l› "Sinema Filmlerinin De¤erlendirilmesi ve S›n›fland›r›lmas› ile
Desteklenmesi Hakk›nda Kanun" (Resmi Gazete 21.07.2004, Say› 25529),
denetleme sistemine AB uyum çal›flmalar› çerçevesinde baz› de¤ifliklikler
getirmifltir. Bu de¤iflikliklerden en önemlisi, AB üye ülkelerinde kullan›lan
s›n›fland›rma sistemine geçilmesi ve De¤erlendirme ve S›n›fland›rma Kurulunun
bu amaca yönelik temsilcilerden oluflturulmas›d›r. Bu de¤ifliklik, bundan yaklafl›k
k›rk y›l önce 1964 y›l›nda toplanan 1. Türk Sinema fiuras›’nda dile getirilen ve
yap›lmas› istenen bir de¤iflikliktir. fiura’da, "‹nceleme ve De¤erlendirme
Kurulu"nun kurulmas› ve s›n›fland›rma sistemine geçilmesi talep edilmifltir. Bu
de¤iflikli¤in ancak k›rk y›l sonra gerçekleflmesinde AB’nin etkisi büyüktür.
Bu Kanunun 4., 7., 13., ve 14. maddeleriyle, Geçici 1. ve Geçici 3.
maddelerine dayan›larak, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lan "Sinema
Filmlerinin De¤erlendirilmesi ve S›n›fland›r›lmas›na ‹liflkin Usul ve Esaslar
Hakk›nda Yönetmelik" (Resmi Gazete 18.02.2005, Say› 2573), ülke içinde
üretilen veya ithal edilen her türlü sinema filminin, ticari dolafl›ma ve gösterime
sunulmadan önce, kay›t ve tescile de esas olacak flekilde de¤erlendirilmesi ve
s›n›fland›r›lmas›n›n yap›lmas›na, De¤erlendirme ve S›n›fland›rma Kurulu ile Alt
Kurullar›n oluflturulmas›na iliflkin usul ve esaslar›n belirlenmesi amac›yla
ç›kar›lm›flt›r. 5224 say›l› Kanun ile uyumlu olarak söz konusu Yönetmelik de,
sinema filmlerinin desteklenmesini ve Avrupa eserleri (European Works)
üretimini sa¤lamay› teflvik etmektedir.
Yönetmelikte, De¤erlendirme ve S›n›fland›rma Kurulu ile (Madde 5 ve 6)
Alt Kurullar’›n (Madde 7 ve 8) oluflumu, çal›flma usul ve esaslar› ve denetleme
(de¤erlendirme) kriterleri (Madde 11), kanuna uygun olarak ayr›nt›l› bir flekilde
düzenlenmifltir.
Yönetmeli¤e göre, sinema filmlerinin de¤erlendirilmesi ve s›n›fland›r›lmas›
için baflvuru, filmin yap›mc›s› veya ithalatç›s› taraf›ndan, ekinde filme iliflkin k›sa
bilgi ve Bakanl›kça belirlenecek formatta izlenebilir bir kopyan›n bulundu¤u
baflvuru formu ile yap›l›r. Bu de¤erlendirme ve s›n›fland›rma sonucunda uygun
görülmeyen filmler ticari dolafl›ma ve gösterime sunulamaz. Yap›lan
de¤erlendirme ve s›n›fland›rma sonucu uygun bulunan ya da gerekli düzeltmeleri
yap›lan filmler ise kay›t ve tescil edilir ve bu filmleri içeren tafl›y›c› bandrollenir.
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Dolay›s›yla, her ne kadar yap›lan iflin ad› de¤ifltirildiyse de, geçmiflten bu yana
uygulanan sistem aç›s›ndan çok büyük bir farkl›l›k olmad›¤› görülmektedir.
Yönetmelik ile, çeflitli flekillerde yap›lacak film gösterimlerinin
sorumlulu¤u da etkinli¤i düzenleyene verilmifltir. Yönetmeli¤e göre, baflka
herhangi bir ticari dolafl›m veya gösterim konusu edilmeksizin, ülke içinde
düzenlenecek fuar, film festivali, flenlik veya benzeri sanatsal etkinliklerde halka
gösterilmek veya yar›flmalara kat›lmak üzere yurtd›fl›ndan getirilen yabanc›
menfleli filmlerin gösteriminden do¤an her türlü sorumluluk, bu etkinliklerin
düzenleme komitelerine aittir.
Kurullar, cinsellik, korku veya fliddet unsurlar›n›n a¤›rl›kl› olup olmad›¤› gibi
hususlar› dikkate alarak, filmleri yafllara göre s›n›fland›rabilir. Kurullar›n sinema
filmlerini s›n›fland›rmada temel alacaklar› yafl kategorileri flunlard›r:
1. ‹flaret

‹bare: 7 yafl ve üzeri izleyici kitlesi içindir

2. ‹flaret

‹bare: 13 yafl ve üzeri izleyici kitlesi içindir

3. ‹flaret
‹bare: 18 yafl ve üzeri izleyici kitlesi içindir

Bu kategoriler d›fl›nda, izleyiciye içeri¤e iliflkin bilgi vermesi aç›s›ndan
yönetmelikte iki iflaret ve ibare daha bulunmaktad›r. Bu kategoriler genel olarak,
Avrupa Birli¤i üye ülkeleri, Avrupa Birli¤i Konseyi ve Avrupa Konseyi
tavsiyeleriyle uyumludur. Ayr›ca, ticari dolafl›ma ve gösterime sunulmas› uygun
bulunmayan filmler için de, yönetmelikte bir iflaret ve ibare mevcuttur. Bu
kategoriler ise yönetmelikte flöyle belirtilmifltir:
4. ‹flaret
‹bare: fiiddet ve korku unsurlar› içerir
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5. ‹flaret
‹bare: Cinsellik unsurlar› içerir

6. ‹flaret
‹bare: Ticari dolafl›ma ve gösterime sunulmas›
uygun bulunmam›flt›r

‹çerikleri nedeniyle seyircinin bilgilendirilmesi veya izleyici kitlesi için yafl
s›n›r› uygulanmas› zorunlu tutulan filmlerde, söz konusu iflaret ve ibarelerin on iki
puntodan küçük olmayacak flekilde, filme iliflkin tüm tafl›y›c› materyal, afifl,
broflür ve di¤er tan›t›c› malzeme ile jenerikte kullan›lmas›; ayr›ca gösterim veya
tan›t›m yap›lan tüm mekanlarda rahatça görülebilecek flekilde bulundurulmas› da
zorunludur. Genel izleyici kitlesi taraf›ndan izlenebilecek filmler için herhangi bir
iflaret ve ibare kullan›lmazken, e¤itim amaçl› oldu¤u belirlenen filmlerde yaln›zca
"e¤itim amaçl›d›r" ibaresi kullan›l›r.
Bu kanun ile kurulan De¤erlendirme ve S›n›fland›rma Kurulu’nun yap›s› ise
2004 y›l›nda yap›lan de¤iflikle ile orant›l›d›r. Kuruldan son anda yap›lan bir
de¤ifliklik ile D›fliflleri Bakanl›¤› temsilcisi ç›kar›lm›fl, onun yerine bir sektör
temsilcisi al›nm›flt›r. Ancak bu de¤iflikli¤e ra¤men Kurul’daki sektör temsilcilerinin
say›s› SVMEK’e oranla azd›r. Bu de¤ifliklikle birlikte De¤erlendirme ve
S›n›fland›rma Kurulu’nun flu temsilcilerden oluflturulmas› öngörülmüfltür: Kültür
ve Turizm Bakanl›¤› temsilcisi, ‹çiflleri Bakanl›¤› temsilcisi, Milli E¤itim Bakanl›¤›
temsilcisi, ilgili alan meslek birliklerince önerilecek uzman kifliler aras›ndan
Bakanl›kça seçilecek üç üye, alan›nda doktora derecesi bulunan sosyolog,
psikolog çocuk geliflim uzman›.
Kurulda bulunan dokuz üyeden yedisinin Bakanl›k taraf›ndan seçilmesi
Kurulun tarafs›zl›¤›na gölge düflürece¤inden çeflitli kesimler taraf›ndan
elefltirilmifltir. Bu Kanun ile geçmifl dönemlerde oldu¤u gibi, denetim
birimlerindeki ikili yap›n›n korundu¤u görülmektedir. Kurul, SVMEK’te oldu¤u gibi
Alt Kurullar oluflturarak çal›flabilmektedir. Bu Alt Kurulun ise, flu temsilcilerden
oluflturulmas› öngörülmüfltür: Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Temsilcisi, psikolog ve
meslek birliklerince önerilenler aras›ndan Bakanl›kça seçilen sektör temsilcisi.
Görülece¤i üzere Alt Kurul üyelerinin de ço¤unlu¤u Bakanl›k taraf›ndan
seçilmektedir.
Kanun ile film denetleme kriterleri de tekrar de¤ifltirilmifltir. Buna göre film
denetiminde esas al›nacak temel kriterler flunlard›r: "Kamu düzeni, genel ahlâk,
küçüklerin ve gençlerin korunmas›, insan onuruna uygunluk, Anayasada
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öngörülen di¤er ilkeler". Bu kanunla ilk defa denetleme kriterleri aras›na giren
hükümler ‘küçüklerin ve gençlerin korunmas›’, ‘insan onuruna uygunluk’ ve
‘Anayasada öngörülen di¤er ilkeler’dir. Bu de¤ifliklik ile yine AB üye ülkeleriyle
uyumlu bir flekilde, toplumun ve özellikle de çocuklar›n ve gençlerin korunmas›
ön plana ç›kar›lmak istenmifltir.
Ancak, yine bu kriterler aras›nda bulunan ‘Anayasada öngörülen di¤er
ilkeler’ hükmü aç›ld›¤›nda, kriterlerin eskiye oranla fazla de¤iflmedi¤i
görülmektedir. Bu ilkeler (örne¤in Anayasa’n›n bafllang›ç bölümü ve m. 2, 3, 24,
26 gibi di¤er ilgili maddeler) oldukça genifl bir flekilde yorumlanabilir. Bu hükmün
aç›lmas› ile birlikte denetleme kriterleri flöyle s›ralanabilir: Milli Güvenlik, kamu
düzeni, kamu güvenli¤i, Cumhuriyetin temel nitelikleri (Anayasa m.2), Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ü (Anayasa m.3), suçlar›n önlenmesi,
suçlular›n cezaland›r›lmas›, Devlet s›rlar›n›n korunmas›, yarg›lama görevinin
gere¤ine uygun olarak yerine getirilmesi, genel ahlâk, küçüklerin ve gençlerin
korunmas›, insan onuruna uygunluk (Baflkalar›n›n flöhret veya haklar›n›n
korunmas›, özel ve aile hayatlar›n›n, Kanunun öngördü¤ü meslek s›rlar›n›n
korunmas›), Türk milli menfaatleri, Türklü¤ün tarihi ve manevi de¤erleri, Atatürk
milliyetçili¤i, ilke ve înk›laplar› ve medeniyetçili¤i.
Görülece¤i üzere, bu kanun ile birlikte her ne kadar filmler karfl›s›nda
korunmas› gereken öncelikli özne olarak, Devlet yerine toplum ön plana ç›kar›lm›fl
gibi gözükse de, kriterler ayr›nt›l› bir flekilde incelendi¤inde yine Devletin varl›¤›n›n
ve bütünlü¤ünün ve mevcut düzenin filmler karfl›s›nda korunmaya çal›fl›ld›¤›
gözükmektedir. Oysa, film denetiminde böyle bir kriter, sistemin uyumlaflt›r›lmaya
çal›fl›ld›¤› AB üye ülkelerinin hiçbirinde bulunmamaktad›r.
Ayr›ca, insan onuruna uygunluk, genel ahlâk gibi hükümler, geçmifl
tüzüklerde ve kanunda (SVMEK) oldu¤u gibi yoruma aç›k hükümlerdir. Bu
hükümlerin yorumu, kurulda bulunan temsilcilerin bak›fl aç›s›na göre
de¤iflebilecektir. Kanun bu yönüyle de elefltirilmektedir.
Bu kanunda dikkati çeken bir di¤er husus da, ‘denetim’ kavram› yerine (m.
3/f hariç), daha yumuflak bir kavram olan ‘de¤erlendirme ve s›n›fland›rma’
kavram›n›n kullan›lmas›d›r. Dolay›s›yla, Türkiye’de uygulanan sinema filmlerinin
denetiminde, bafllang›ç y›llar›nda kullan›lan ‘sansür’ kavram›ndan daha yumuflak
bir kavram olan ‘denetim’e, denetimden de yine daha yumuflak bir kavram olan
‘de¤erlendirme’ye geçilmifltir. Kavramlarda görülen bu yumuflaman›n uygulamalara da yans›y›p yans›mayaca¤› bu kanunun uygulanmas›yla görülecektir. Ancak
bu de¤iflimde, tüm dünyada yaflanan kat› kurallardan ar›nd›rma, serbestlefltirmenin (deregülasyon) etkili oldu¤u söylenebilir.
Sonuç
Sonuç olarak, Türkiye’de uygulanan film denetleme sisteminin, özellikle
flu son birkaç y›lda ç›kar›lan baz› kanunlarla yumuflat›lmaya çal›fl›lmas›n›n ard›nda,
büyük ölçüde AB uyum çal›flmalar› bulunmaktad›r. AB üye ülkelerinde uygulanan
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sistemlerde görülen yumuflamalarda ise, küreselleflme, deregülasyon, insan
haklar› kapsam›nda düflünce ve ifade özgürlüklerinin evrensel olarak düzenlenip
gözetilmesi, teknolojik geliflmeler (teknolojik geliflmeler sayesinde her türlü
bilgiye rahatça ulafl›labilindi¤inden ulus devletlerin kat› denetimleri geçerlili¤ini
kaybetmektedir), ulus devlet ve ulusal hukuk düzenlemelerinde yaflanan
de¤iflmeler (ulus devletlere kat› sistemlerini yumuflatmalar›, ulusal hukuklar›n› bu
yönde de¤ifltirmeleri yönünde uluslararas› kurulufllar taraf›ndan bask›
yap›lmaktad›r) vs. etkili olmaktad›r.
Ancak Türkiye’nin, bütün bu uyumlaflt›rma ve yumuflatma bask›lar›na
ra¤men, film denetleme sistemini ancak bu kadar yumuflatabilmesi ve denetimi
Devlet eliyle yaparak sektöre teslim etmek istememesi, bu konuda hâlâ baz›
çekincelerinin devam etti¤ini göstermektedir. Son ç›kar›lan Kanunla s›n›fland›rma
sistemine geçilmesi ve Kurula bu amaca yönelik temsilcilerin al›nmas› d›fl›nda,
Türkiye’de uygulanan devlet sansürü sisteminde büyük bir de¤ifliklik
yap›lmam›flt›r. Denetleme kriterleri aç›s›ndan geçmifl y›llardaki düzenlemeler
büyük ölçüde varl›¤›n› devam ettirirken, De¤erlendirme ve S›n›fland›rma
Kurulu’nun yap›s› incelendi¤inde de, sektör temsilcilerinin say›s›n›n bir önceki
kanuna göre azalt›ld›¤›, temsilcilerin a¤›rl›kl› olarak Bakan taraf›ndan seçildi¤i,
dolay›s›yla bir önceki kanunla kendi kendini denetleme sistemine biraz olsun
yaklafl›ld›¤› hâlde bu kanunla bu sistemden gittikçe uzaklafl›ld›¤› ve Kurulun bu
yap›s›yla "Devlet Sansürü Sistemi"nin pekifltirildi¤i görülmektedir.
Yukar›da da belirtildi¤i gibi, AB üye ülkelerinde film denetiminde a¤›rl›kl›
olarak uygulanan sistem kendi kendini denetleme sistemidir. Filmler bu ülkelerde
s›n›fland›rma sistemiyle denetlenmektedir. S›n›fland›rma sisteminin ise amac›
temel olarak çocuklar› ve gençleri filmlerin zararl› etkilerinden korumakt›r. Devlet
sansürü sistemini uygulayan ülkelerde de denetleme birimleri aç›s›ndan kendi
kendini denetleme sistemine yaklaflan yap›lar görülmektedir ve bu ülkelerde de
filmler yine s›n›fland›rma sistemiyle denetlenmektedir. Dolay›s›yla, her iki sistemi
(devlet sansürü ve kendi kendini denetleme sistemi) uygulayan ülkelerde filmler,
a¤›rl›kl› olarak çocuklar ve gençler için denetlenmektedir.
Dolay›s›yla, AB’nin uyumlaflt›rma bask›s› ve sistemde en son olarak
yap›lan bu de¤ifliklikler göz önüne al›nd›¤›nda, Türkiye’nin yak›n bir zamanda
sistemde yine baz› de¤ifliklikler yapmas› gerekmektedir. Bu de¤ifliklikler ise
temel olarak, uygulanan film denetleme sistemi aç›s›ndan ya bütünüyle kendi
kendini denetleme sistemine geçme ya da (denetleme birimleri ve denetleme
kriterleri aç›s›ndan) kendi kendine denetleme sistemine yaklaflma fleklinde
olmal›d›r. Kanaatimizce böyle bir de¤ifliklik için yap›lmas› gerekenler, denetleme
birimleri aç›s›ndan ço¤unlu¤un sektör temsilcilerinden ve konuyla ilgili
uzmanlardan yana oluflturulmas› ve denetleme kriterleri aç›s›ndan da filmlerin,
devletin ve cumhuriyetin temel niteliklerinin korunmas› gibi kriterlerle
denetlenmesi yerine özellikle çocuklar ve gençlerin korunmas› için
denetlenmesidir. Yani film denetiminde korunmas› gereken özne olan devletin
yerini toplum ve özellikle de çocuklar ve gençler almal›d›r.
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