Creative Commons paylaşımı kolaylaştırır

Çalışmanızı
paylaşmanız
için altı lisans

İnternet, insanlar için paylaşımı ve çalışmaların ortaklaşa kullanımını
kolaylaştırır. Fakat bazen yasalar bunu zorlaştırır.
Bir fotoğraf çektiğiniz, bir şarkı kaydı yaptığınız, makale yayınladığınız,
ya da çalışmanızın orijinal halini internet ortamına koyduğunuz zaman
çalışmanız telif hukuku açısından doğrudan “tüm hakları saklıdır”
statüsünde kabul edilir.
Pek çok örnekte, bu durum, diğer insanların sizden izninizi almaksızın
eserinizi kullanamayacağı ya da yeniden düzenleyemeyeceği anlamına
gelir.
Peki ya eserinizi başkalarının yeniden kullanmasını istiyorsanız?
Eğer eserinizi paylaşma, kullanma ve hatta yeniden düzenleme hakkını
başkalarına vermek istiyorsanız, eserinizi Creative Commons lisansı ile
işaretleyebilirsiniz..
CC lisansı size hangi hakları elinizde tutmak istediğinize karar verme
imkânı sağlar; ayrıca eserinizi kullanacak olanlara, bunu, sizin izninizi
önceden almaksızın ne şekilde kullanabileceklerini bildirmeyi sağlar.

Ücretsiz ve kullanımı kolay lisanslar, eserinizin kamu tarafından
paylaşılması ve kullanılmasına olanak sağlamak için –sizin seçtiğiniz
koşullarda- basit ve standartlaşmış bir yol sunar. CC lisansları, telif
hakkı koşullarınızı “her hakkı saklıdır” statüsünden “bazı hakları saklıdır”
statüsüne kolayca değiştirme olanağı sağlar.
Creative Commons lisansları telif haklarına birer alternatif değildir.
Hükmen, telif hakları, eserinizin, sizin izniniz olmaksızın ancak
sınırlı ölçülerde yeniden kullanımına olanak tanır. CC lisansları, bazı
hakları size saklı tutarken, eserinizin size en uygun şartlarda yeniden
kullanımına olanak tanıyarak, ilave izinleri kamuya devretme olanağı
sağlar.
Lisanslarımızın küresel ölçekte işleyişini sağlamak için, dünya çapında
telif hakkı uzmanlarıyla işbirliği yaptık.
Eğer serbest ve yasal olarak kullanabileceğiniz içerik arıyorsanız,
kullanıma açık olan çok sayıda CC lisanslı çalışma bulunmaktadır.
Yüz milyonlarca eser –şarkı ve videolardan bilimsel ve akademik
çalışmalara kadar kamu için serbest ve yasal bir şekilde ve CC lisans
koşullarına göre kullanıma hazır olup günden güne artmaktadır.

www.creativecommons.org.tr

Creative Commons Nedir?

Adım 1 : Lisans Özelliklerini Seçin Creative

Creative Creative Commons dünyadaki herkes için ücretsiz bilgi ve yaratıcı
kaynaklarla zenginleştirilmiş açık ve erişilebilir interneti desteklemeye
adanmış küresel, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.

Commons lisansı ile yayın yapmak kolaydır. Öncelikle, eserinize uygulamak istediğiniz

Kolay kullanımlı lisanslarımız yaratıcı çalışmalarınızın kamusal paylaşımı
ve kullanımı için koşullarını kendinizin belirlediği basit, standart bir yol
sağlar. CC lisansları sizin varsayılan “tüm hakları saklıdır” telif hakkı
şartlarını “bazı hakları sakıldır” olarak değiştirmenize imkan sunar.
Milyonlarca insan kullanıcılar dünyanın en popüler platformlarındaki eserleri
için CC lisanslarını kullanmaktadır. Fotoğraf, video veya blog paylaşmak
için bir CC lisansını kullandığınızda, sanatçıların, eğitimcilerin, bilim
adamları ve hükümetlerin çalışmalarını içeren kaynakların olduğu dünya
çapında erişilebilir bir veri havuzuna katılmış olursunuz.

Creative Commons bu rehberdeki tüm haklarından
CC0 Public Domain Dedication işaretini kullanarak feragat etmiştir.

www.creativecommons.org.tr

Adım 2 : Bir Lisans Edinin
Bu aracı dünya çapında bilinen telif hakkı olmayan bir ürün keşfettiyseniz kullanın.

koşulları belirleyin.

Atıf
Tüm CC lisansları, herhangi bir şekilde eserinizi kullanan
herkesin, size önerilen şekilde değil sizin talep ettiğiniz şekilde
atıfta bulunmasını gerektirir. Eğer başkaları eserinizi, atıfta bulunmadan ya da onayınız olmaksızın kullanmak isterlerse, önce
sizin izninizi almalıdır.

Atıf
CC BY

Lisansdevam
Değiştirilmiş eser başka kişilerce aynı koşullarla dağıtıldığı
sürece, başkalarına eserinizi kopyalama, dağıtma, sergileme,
uygulama ve değiştirme izin verirsiniz. Eğer başkaları, değiştirilmiş eseri farklı koşullarla dağıtmak isterse, önce sizin izninizi
almalıdır.

Atıf - Türetilemez
CC BY-ND

Türetilemez
Başkalarına eserinizin orijinal kopyasını kopyalama, dağıtma,
sergileme ve uygulama izni verirsiniz. Eğer başkaları eserinizi
değiştirmek isterse, önce sizin izninizi almalıdır.

Atıf - Gayriticari - Lisansdevam
CC BY-NC-SA

Gayriticari
Başkalarına (onlar sizin izninizi almaksızın) eserinizi ticari
olmayan her türlü amaçla kopyalama, dağıtma, sergileme ve
uygulama (“Türetilemez”i seçmediyseniz ) ve değiştirme ve
kullanma izni verirsiniz.

Atıf - Lisansdevam
CC BY-SA

Atıf - Gayriticari
CC BY-NC

Atıf - Gayriticari - Türetilemez
CC BY-NC-ND

