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

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.

Kamu malı çalışmaları değerlidir çünkü herkes telif hakkı ya da veri 
tabanı kullanım kanunu sınırlamaları olmadan özgürce bir çalışmanın 
üzerine yenisini inşa edebilir ya da bu çalışmayı geliştirebilir ve yeniden 
kullanabilir.

Bu nedenle yaratıcıların eserlerinin kamusal alanda mümkün olduğunca 
açık ve yasal olarak sağlam bir yol ile yer alması önemlidir. Aynı 
zamanda yayıncılar ve arşivler için de halihazırda kamusal malı olan 
çalışmaların standart bir şekilde tanımlanmış olması önemlidir.

Creative Commons CC0 Public Domain ve Public Domain Mark 
olmak üzere iki ayrı kamu malı alan adı aracını destekler. Creative 
Commons telif hakkı lisansları yazarların kendi seçtikleri şartlarda 
kendi telif haklarını yönetmelerine yardımcı olur. Diğer taraftan, CC0 
kamu malı işlerini dünya çapında açmak isteyen yazarlar ve telif hakkı 
sahiplerine bu imkanı sağlarken, PDM halihazırda telif hakkı kısıtlaması 
olmadığı bilinen eserlerin etiketlenmesi ve keşfine olanak sağlar..

Kamu malı yer adı araçları telif hakları spekturumunda nerede yer 
alır?

CC0 ve Kamusal Alan Adı işaretçisi arasındaki 
fark nedir?

CC0 (“CC Zero”) sadece yazarlar ya da telif ve ilgili hak 
sahipleri tarafından bir veya daha fazla ülkede bu haklara 

tabi çalışmaları varsa (veri tabanı hakları dahil) kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

CC0 çalışmanın dünya çapında telif ve uygulanabilir diğer tüm 
haklar için mümkün olan en az kısıtla serbest kullanımı için olası tüm 
haklardan feragat edilmek için uygulanır.

The Public Domain Mark (PDM) halihazırda telif hakkı 
kısıtlaması olmadığı bilinen eserlerde kullanılır. CC0ın 

aksine, PDM çalışmanın telif hakkı statüsünü değiştirmez.

PDM herkes tarafından kullanılabilir ve dünya çapında hali hazırda telif 
haklarından bağımsız olan eserler için kullanılması amaçlanmıştır.

The CC0 Kamu Malı Ataması
Telif hakkı ve veritabanı hakları sahibi iseniz bu evrensel aracını kullanın ve dünya 
çapında tüm haklarınızdan feragat edin.

CC0 kullanarak, hukuk çerçevesinde mümkün olduğu ölçüde bu 
çalışma ile ilgili tüm iddia ve eylemlere neden olacak telif ve ilgili 
haklarından feragat edersiniz.

Çalışmanıza CC0 uygulamak kolaydır. CC0 seçici  
(http://creativecommons.org/choose/zero) sizi adım adım 
yönlendirecektir. Adımları tamamlandığınızda size web sitenize 
kopyalayıp yapıştırabileceğiniz bir HTML kodu sağlanacaktır. 

Herkese izin almadan, hatta ticari amaçla kullanmak için, çalışmayı 
kopyalama, değiştirme, dağıtma ve uygulama imkanı sağlayın.

Kamusal Alan Adı İşaretçisi
Bu aracı dünya çapında bilinen telif hakkı olmayan bir ürün keşfettiyseniz kullanın.

Kamu malı simgesi ile işaretlenmiş çalışmalar telif hakları kanunu 
kapsamında bilinen tüm kısıtlamalardan ve diğer tüm haklardan 
bağımsız olarak tanımlanmış olur. Herkes izin almadan, ticari amaç da 
dahil olmak üzere, bu çalışmayı kopyalayabilir, değiştirebilir, dağıtabilir 
ve benzer çalışmalar yapabilir.

Çalışmanıza PDM uygulamak kolaydır. PDM seçici  
(http://creativecommons.org/choose/mark) sizi adım adım 
yönlendirecektir. Adımları tamamlandığınızda size web sitenize 
kopyalayıp yapıştırabileceğiniz bir HTML kodu sağlanacaktır. 

Creative Commons bu aracı bir ya da daha fazla yerde telif hakları 
kanunlarla sınırlandırılmış çalışmalar için önermez. Bu tip durumlarda 
bir hukuk danışmanına uygunluk konusunda danışmanız önerilir.
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