
Creative Commons
Açık Lisansları
Nedir, Nasıl Çalışır, Nasıl Kullanılır?



Creative Commons nedir?



Creative Commons (CC)

¨ Creative Commons kâr amacı gütmeyen bir 
organizasyondur.

¨ Açık lisanslar topluluğudur.
¨ Bir eserin internet ortamındaki kullanım koşullarının 

telif sahibi tarafından belirtilmesini sağlar.
¨ Bilimsel, kültürel ya da sanatsal eserlerin telif sahibi 

ile kullanıcısı arasındaki iletişimi hızlandırır, 
paylaşımı sağlar, kullanımı artırır, yaratıcılığı ve  
inovasyonu güçlendirir. 



Creative Commons

“Bazı hakları saklıdır”

Creative Commons, “benim eserimi kullanacaksan, izin verdiğim koşullar şunlar” der. 



Creative Commons ne değildir?

¨ CC eserinizi lisanslamaz ve taraf değildir
¨ CC lisansları eser sahibini korumaz, kullanımı 

belirler.
¨ CC lisansları mevcut fikri mülkiyet kanunlarına 

alternatif değildir, birlikte çalışır
¨ CC lisansı ile lisanslanmış bir çalışmanın eser sahibi 

telif hakkından vazgeçmiş olmaz



Creative Commons nasıl çalışır?



Dört ana lisans koşulu
Atıf - Attribution (BY)

Tüm CC lisanslarında eser sahibine atıfta bulunma koşulu vardır.

Aynılisanslapaylaş - ShareAlike (SA) 
Eseri kullanan kişiler, kendi eserlerini aynı lisansla lisansladıkları sürece
kopyalama, yayma, değiştirme hakkına sahiptir. Başka biçimde yaymak
istendiği takdirde eser sahibinin izni gerekir. 

GayriTicari - NonCommercial (NC)
Eseri kullanan kişiler, ticari amaç dışında, kopyalama, yayma, gösterme 
ve değiştirme (türetilemez denmediği sürece) hakkına sahiptir. Ticari 
amaçlı kullanım için eser sahibinin izni gerekir.

Türetilemez - NoDerivatives (ND)
Eseri kullanan kişiler kopyalama, yayma, gösterme ve oynatma 
hakkında sahiptir. Eserde değişiklik yapmak için eser sahibinin izni 
gerekir.



Telifsiz eserlerde Creative Commons

Hiçbir hakkı saklı değildir - No Rights Reserved (CC0)
Eser sahibinin telif hakkı ve bağlı haklarından feragat ettiği 
durumdur. Bilim insanları, eğitimciler, sanatçılar ve diğer 
yaratıcıların ihtiyaçlarına yanıt olarak doğmuştur. 

Kamu malı- No Known Copyright – Public Domain Mark (PDM)
Telif süresi bitmiş, kamunun malı olmuş eserler için kullanılır. Telif 
süresi ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, 50 yıl ve daha uzun 
süreler ile korunmaktadır. Ancak tüm dünyada telif süresi, ilgili 
takvim yılının son günü biter. 



Lisans kombinasyonları

CC BY -- Atıf
Attribution 

CC BY-SA -- Atıf-Aynılisanslapaylaş
Attribution- ShareAlike

CC BY-NC -- Atıf- GayriTicari
Attribution- NonCommercial

CC BY-ND -- Atıf-Türetilemez
Attribution- NoDerivs

CC BY-NC-SA -- Atıf- GayriTicari-Aynılisanslapaylaş
Attribution-NonCommercial-ShareAlike-

CC BY-NC-ND -- Atıf- GayriTicari-Türetilemez
Attribution- NonCommercial-NoDerivs



Nasıl kullanılır?



Açık lisans seçerken birkaç soru:

¨ Eserin web üzerinde paylaşım haklarına sahip 
misiniz?

¨ Hangi koşullarla paylaşılsın? 
¨ Ticari amaçla kullanılsın mı?
¨ Çalışmanızdan yeni eserler üretilsin mi?



Lisans seçici
https://creativecommons.org/choose/?lang=tr



Sitenizi lisanslayın



Kurumsal arşivinize entegre edin

Yayın ekleme adımlarında 
CC lisans kullanımı



Lisans kodları

Makine tarafından 
okunabilir kod

Kullanıcı tarafından 
okunabilir kod

Hukukçu tarafından 
okunabilir kod



Özgür lisanslar

¨ Özgür lisans / açık lisans
¨ Özgür yazılım / açık yazılım
¨ Özgür toplum / açık toplum
¨ Özgür kültür / açık kültür



”Açık” dünyada CC lisansları

Açık erişim

Açık veri

Açık eğitim



Açık erişim

¨ Açık erişim, bilimsel literatürün online, ücretsiz, 
minimum telif sınırlaması ile herkesin erişimine 
açık olmasını ifade eder.

¨ Yayıncılıkta CC lisanslarının kullanımı
¨ Açık arşivlerde CC lisanslarının kullanımı
¨ Elektronik ortamda eseri yayma hakkı 
¨ Yayıncı, fon sağlayıcı, kurumsal ve ulusal politikalar



Açık erişim



Açık veri

¨ Açık data, erişime açık, yayma, yeniden kullanma, 
türetilme hakkı olan datayı ifade eder. 

¨ CC lisanslarının tümü açık verinin lisanslanması için 
kullanılabileceği gibi, CC0 ve CC-BY lisanslarının 
kullanımı yaygın olarak önerilmektedir. Ör: Avrupa 
Komisyonu Ufuk2020 yönergesi.



Açık eğitim

¨ Açık eğitim, minimum telif kısıtlaması ile, 
internetin potansiyelini maksimum kullanarak 
eğitime evrensel erişimi ifade eder. 

¨ Açık eğitim platformları
¤ MOOC (Massive Open Online Course)

¨ Açık eğitim kaynakları
¤ Adil kullanım
¤ Kamu malı
¤ Açık lisanslı kaynaklar

¨ Açık lisanslı eğitim kaynaklarına erişim



Açık eğitim kaynakları

www.oercommons.org



CC lisanslı fotoğraf arıyorsanız



CC lisanslı video arıyorsanız



CC lisanslı müzik arıyorsanız

¨ ccMixter
¨ Free Music Archive
¨ Jamendo
¨ Magnatune
¨ Simuze
¨ BeatPick
¨ CASH Music
¨ SectionZ
¨ Opsound
¨ Podsafe Audio
¨ AudioFarm
¨ Internet Archive’s Netlabels Collection

http://ccmixter.org/
http://freemusicarchive.org/
https://www.jamendo.com/en/?p=tags
http://magnatune.com/genres/
http://www.simuze.nl/
http://www.beatpick.com/
http://cashmusic.org/
http://www.sectionz.com/cc.asp
http://www.opsound.org/pool/artist/
http://www.podsafeaudio.com/
http://www.audiofarm.org/
https://www.archive.org/details/netlabels
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Tanıtım materyalleri



http://creativecommons.org.tr
info@creativecommons.org.tr

@ccturkiye

http://creativecommons.org.tr/
mailto:info@creativecommons.org.tr

