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3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanununun Bazı
ğiştirilmesine Dair Kanun
(Resmî

Gazete üe yayımı

Maddelerinin De

: 4.2.1987 Sayı : 19362)

Kanun N o .

Kabul Tarihi :

3329
MADDE

29

a

1 . 1987

1. — 3257 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Üretim ve ithalata konu eserlerin, toptan dağıtım ve gösterime sunulmadan önce, Bakanlıkça kayıt
tescili yapılarak işletme belgesi verilir. Bu belgeyi, yerli eserlerde, eseri üreten veya eserin çoğaltma,
ve gösterim hakkım devralan, yabancı menşeli eserlerde ise, eseri üretenden veya

ve

yayma

eserin çoğaltma, yayma

ve gösterim halikına sahip olandan bir sözleşme ile bu hakları devralıp eseri ithal eden alabilir.
M A D D E 2. — 3257 sayıh Kanunun 6 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ile son fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değişthihniştir.
İsteyen yapımcdar çekime konu olacak senaryolarının Bakanlıkça incelenmesini isteyebilirler. Bu inceleme
alt komisyonlarca yapılır.
Eserlerin denetim sonuçları ile senaryoların inceleme sonuçları en geç 15 gün içinde ilgiliye bildirilir.
Denetleme

Kurulu, Kültür

ve

Turizm

Bakanlığı Temsilcisinin

Başkanlığında

Millî

Eğitim

Gençlik ve

Spor Bakanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve İçişleri Bakanlığı temsilcisinden teşekkül eder.
Ancak Denetleme Kurulunda Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği ile Türkiye Musiki Eseri Sa
hipleri Meslek Birliğinden birer temsilci ve Bakanlıkça tespit edilecek bir sanatçının yer alması zorunludur.
Denetlenen eserin yapımcısı, istediği takdirde, Denetleme Kuruluna

gözJemci

olarak

katılabilir. Alt komis

y o n ile Denetleme Kurulunun sayısı, hangi illerde teşkil edıileceği, toplanacağı yer ile çalışma esas ve usulleri
ve memur olmayan üyelerin malî hakları ile diğer hususlar Bakanlar Kurulu K a r a n ile yürürlüğe konulacak
yönetmelikte gösterilir.
M A D D E 3 . — 3257 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İşletme belgesini haiz eserlerin, ticarî amaçla toptan veya perakende dağıtımını yapan, satan, kiraya ve
ren ve birden çok kişinin gösterimine sunan kişiler işletmeci ruhsatı almak zorundadırlar. İşletmeci ruhsat
l a n belediyeler tarafından, belediye sının dışında kalan yerlerde ise; mahallin en büyük mülkî idare amiri ta
rafından verilir^
M A D D E 4. — 3257 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
M a d d e 8. — Eserlerin çoğaltma, yayma ve gösterim hakkı, eserin işletme belgesi sahibine aittir. Bu eser
lerin çoğaltma hakkı ve sorumluluğu kayıt ve tescilimi yaptırana aittir. Hak sahibinin izni olmadıkça eserler
üzerinde her türlü tasarruf yasaktır. Çoğaltma, yayma ve gösterim hakkı; alım, satım ve kiralanma şeklinde
her türlü intikale konu olabilir.
Kayıt v e tescil edilmeyen bir eser; gösterme, çoğaltma ve yayma hakkına konu olamaz. Kayıt ve tescil
den sonra telif hakkının devredilmesi eser üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak hakkını vermez.
Çoğaltma, yayma

ve

gösterme konusunda

çıkan ihtilaflarda eserin Bakanlıktaki kopyası esas alınır.

Bu Kanımda telif haklan konusu ile ilgili olarak yer almayan diğer hususlar hakkında 5846 sayıh Fikir
ve Sanat Eserleri Kanununun hükümleri uygulanır.
M A D D E 5. — 3257 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
n

numaralı altıncı fıkrasına aşağıdaki (d) bendi ilave edilmiş ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yukarıdaki fıkranın a, b, c ve d bentlerindeki ücret ve ymiktarları beş katma kadar artırmaya veya ek

siltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
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Bu Kanunla Bakanlığa verilen

görevlerin gerçekleştirilmesi için, gerekli olan harcamalar,

F o n u n kullanılması, gelirlerin tahsili, fondan yapılacak harcamalar ile, kredi verilmesi, verilen kredilerin
faiz miktarlarına ilişkin esas v e usuller yönetmelikle gösterilir.
M A D D E 6$ — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
M A D D E 7. —

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BU K A N U N A AİT T U T A N A K L A R
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt
34
36

Birleşirn

Sayfa

39

2

55

6

56

78:79

58

166:167

61

299:306

t - Gerekçeli 517 S. Sayıh basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 61 inci Birleşim tutanağına bağ
lıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas N o . : 2/384.

