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KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI 

İzin Kılavuzu 

Metninizi “Yayın Taslağı” haline getirirken faydalandığınız ve izin gerektiren her bir 

materyalin listesini hazırlayınız. İzin talebinde bulunmadan önce hazırladığınız listeyi Seri 

Editörü’nüz ile paylaştığınızdan ve görüşlerini aldığınızdan emin olunuz. Seri 

Editörü’nüzün onayıyla hazırladığınız son listeyi esas alarak, mümkün olan en kısa süre 

içerisinde izin taleplerinizi ilgili kişilere/kurumlara gönderiniz. KÜN Yayınları, kitaplarının 

çoğunu hem basılı hem elektronik ortamda yayımlamaktadır, bu nedenle Seri  

Editörü’nüz tarafından aksi belirtilmedikçe elektronik hakların yanı sıra basılı haklar hakkında 

da bilgi edinmelisiniz. Gerekli izinlerin alınması ve ilgili ödemelerin yapılmasını güvence 

altına almak yazarın sorumluluğundadır (tanıtım amaçlı baskılar dahil olmak üzere). 

İzinlerin alınması uzun zaman alabilir, bu nedenle son listenizi oluşturmanızın ardından vakit 

kaybetmeyiniz. Gerekli izin belgelerinin eksik olması kitabınızın yayımlanmasını 

geciktirecektir. Bu nedenle, “Yayın Taslağı”nızı gönderirken izin gerektiren materyallerin 

listesini Seri Editörü’nüze iletiniz. Seri Editörü’nün onayını aldıktan sonra tüm izin taleplerini 

hızlıca gönderiniz. Gönderdiğiniz taleplerin kopyalarını KÜN Yayınlarına başvurunuz 

sırasında teslim etmeniz gerekmektedir. 

Tüm izin taleplerinizi gönderdikten sonra bir “İzin Kayıt Listesi” oluşturunuz. “İzin Kayıt 

Listesi”ni ve taleplerinize gelen cevapları Seri Editörü’nüze iletiniz. İzin belgelerinizin 

fotokopilerini edinip saklayınız.  

Adil Kullanım Hakkında 

Telif hakkı yasasının belirsiz doğası nedeniyle, herhangi bir hak sahibinin telif hakkı ve adil 

kullanım yasasını yorumlamasından doğabilecek sorunlardan kaçınmak için yazarların telif 

hakkı olan tüm materyaller için izin almalarını önemle tavsiye ederiz. Bununla birlikte, 

yazarlara telif hakkıyla korunan materyalleri çalışmalarına dahil etmeleri için belirli miktarda 

esneklik sağlamak amacıyla aşağıdaki yönergeler belirlenmiştir. Bu yönergeler, diğer 

yayıncılarınkilerden farklılık gösterse de yazarlardan belirtilen kuralları takip etmelerini 

istiyoruz. Yönergelerimizin, herhangi bir hak sahibinin adil kullanım yasasına dair yorumunu 

geçersiz KILMADIĞINI vurgularız.  
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Neler İzin Gerektirir? 

Çalışılan kaynağın kamu malı olduğu doğrulanmadıkça, yazarların aşağıdaki öğeler için izin 

aldıklarını garantilemelerini istiyoruz: 

 Kurgu ya da kurgu olmayan kaynaklardan alıntı: Tüm kitap boyunca herhangi bir 

kaynaktan 500 kelimeden fazla alıntı yapıldığı takdirde izin gereklidir.  

 500 kelimeden az kaynaklardan alıntılar: Yazarlara 500 kelimeden az olan herhangi 

bir kaynaktan alıntı yapmaları durumunda izin almalarını öneririz, ancak bu 

kaynaklardan yapılan alıntılar için izin gerekip gerekmediğini Seri Editörü, tek tek 

inceleyip değerlendirmelidir. 

 Epigraflar: Epigrafların yayımlanması için her zaman izin gereklidir. Yazarların 

epigraftan kaçınmaları ve bunun yerine ilgili bölümün ilk paragrafında metin içi 

referansla bu alıntıyı kullanmalarını önemle tavsiye ederiz.  

 Fotoğraflar ve sanat eserleri: Fotoğraf ve sanat eserlerinin kullanılabilmesi için her 

zaman izin gereklidir. Fotoğrafı bulunduran kişi ya da kurum ya da eserin yaratıcısı her 

zaman hak sahibi olmayabilir. Bu nedenle, hak sahibinin kim olduğundan emin olunuz. 

Fotoğrafın başka bir sanat eserini tanımladığı durumlarda telif hakkı olabilir ve yazar 

hem bu sanat eserinin yaratıcısından hem de fotoğrafı çeken kişiden izin almak 

zorundadır.   

 Kişisel fotoğraflar: Fotoğrafta görünen tüm bireylerden izin alınmalıdır. Ayrıca 

fotoğrafı çeken kişiden de izin alınmalıdır.  

 Röportajlar: Kitabınızda röportaj yapılan kişilerin adları verilmese bile röportajların 

transkripsiyonlarının yayımlanması her zaman izin gerektirir. Röportaj yapılan her bir 

kişiden izin almak yazarın sorumluluğundadır.  

  Şiir ve şarkı sözleri: Kitabın argümanı için gerekli olmadıkça şiir veya şarkı sözleri 

kullanmaktan kaçınmanızı öneririz. Bu tür materyal kullanımında Seri Editörünüz ile 

görüşünüz.  

 Diğer eserlerin çevirisi: Telif hakkıyla korunan bir akademik eserin çevirisinden 500 

kelimeden fazla ya da telif hakkıyla korunan ve akademik olmayan bir eserin 

çevirisinden 300 kelimeden fazla alıntı yapıyorsanız hem özgün eserin hem de çevirinin 

hak sahiplerinden izin alınması gerekir. Telif hakkı korunan bir eser için kendi 

çevirinizden faydalanıyorsanız yalnızca özgün eserin hak sahibinden izin gereklidir. 

Kamu malı olan bir eserin telif hakkıyla korunan tercümesinden alıntı yapıyorsanız 

yalnızca çeviri hak sahibinden izin alınması gerekir. 



3 
 

 Web tabanlı materyaller: Web tabanlı materyaller, yazılı kaynaklar gibi 

değerlendirilmelidir: Örneğin, Google Görseller’de bulunan fotoğraflara diğer 

fotoğraflara uygulanan prosedür uygulanmalıdır. İnternet ortamında bulduğunuz 

herhangi bir materyali kamu malı olarak ele almayınız. Eğer bir internet kaynağının izin 

gerektirip gerektirmediği konusunda tereddüt yaşıyorsanız, Seri Editörü’nüze danışınız. 

 Yayımlanmamış materyal: Adil kullanım ilkeleri, yayımlanmamış materyaller için 

yayımlananlara göre daha kesin ve katıdır.  Yayımlanmamış materyal, telif hakkı tescil 

edilmiş olsa da olmasa da korunmaktadır.  

 Derleme bir cilde katkılar: Derleme bir cildin editörüyseniz, her bir katılımcıdan 

imzalı onay formu almak zorundasınız. Bu formu Seri Editörü’nüzden edinebilirsiniz.  

Neyin izin gerektirip neyin gerektirmediğine dair herhangi bir sorunuz varsa, daha fazla bilgi 

edinmek için Seri Editörü’nüz ile iletişim kurunuz. 

İZİN NASIL ALINIR? 

1. Hak Sahibini Belirleyiniz 

İzni, hak sahibinden almak zorundasınızdır. Alıntı yaptığınız kaynağın telif hakkı sayfasını 

kontrol ediniz. Eğer telif hakkı yayıncıya aitse yayıncının Haklar/İzinler Departmanı ile iletişim 

kurunuz. İzin vermesi gereken kişi yayıncı değilse de size hak sahibinin kim olduğu ve nasıl 

izin talebinde bulunmanız gerektiği konusunda bilgi sağlayacaktır.  

Not: Yazar merhum ise veya yayıncı aktif olarak çalışmıyorsa da eser hala telif hakkıyla 

korunuyor olabilir.  

2. İzin Dilekçesi Yazınız 

Bu belgenin sonundaki dilekçe metni, izin talebinizde hangi bilgileri dahil etmeniz gerektiğini 

göstermektedir. Edindiğiniz izin belgelerinin yazılı dosyalarını Seri Editörü’nüze gönderiniz.  

İzin belgelerinizi net bir şekilde isimlendiriniz: Örneğin, sağ üst köşeye “Şekil 4.1 için İzin 

Belgesi” yazınız. Yazarlar, Türkçeden başka bir dilde hazırlanmış izin belgelerinin Türkçe 

çevirilerini sağlamalıdır. Dosyalarınızın tüm kopyalarını kendiniz için ayrıca saklayınız.  

Eserlerin, e-kitap, ciltli ve ciltsiz biçimlerde çoğaltılması için izin aldığınızdan emin 

olunuz. Dünya genelinde kullanım için izin aldığınızdan emin olunuz. 

3. Gerekli ödemeleri yapınız 



4 
 

İzni veren kişi/kurum ücret talep edebilir ve bu ücretlerin ödenmesi yazarın sorumluluğundadır. 

Bu ücretler; baskı adedi, materyal kullanımı ve formata göre değişiklik gösterebilir. Eğer izni 

veren, belirli bir formatta yayına izin vermiyorsa (örneğin; elektronik format) “İzin Kayıt 

Listesi”nde bunu mutlaka belirtiniz. Hak sahiplerine taahhüt edilen tanıtım amaçlı kopyaların 

teslim edilmesi yazarın sorumluluğundadır.  Bir sanat eserinin kullanılmasına izin verme koşulu 

olarak, bazı kaynaklar —örneğin; müzeler—eserin renk ispatını talep edebilir; herhangi bir özel 

gereksinim için Seri Editörü’nüzü uyardığınızdan emin olun. 

4. Taslağınıza kaynak bilgilerini ekleyiniz 

“İzin Kayıt Listesi”ne ve taslak metninize kullandığınız materyallerin kaynak bilgilerini 

eklemelisiniz.  Size verilen izinde, eserinizde belirli bir kaynak gösterme biçiminin kullanılması 

isteniyorsa verilen yönergeye tam olarak uymalısınız. Hak sahipleri, kaynak bilgisinin 

eserinizde belirli bir yere yerleştirilmesini talep ediyorsa (örneğin; bölüm başlangıcı) veya siz 

atıf bilgisinin belirli bir yerde görünmesini istiyorsanız uygun görülen yere yerleştiriniz. Bu 

durumun haricinde, tamamını “Kaynaklar” adlı ayrı bir Word dosyasına listeleyiniz.  

TELİF HAKKI SAHİBİNDEN CEVAP ALINAMAZSA NE OLUR? 

Telif hakkı sahibiyle iletişim kurmak için gerekli prosedürleri izleyerek çaba sarf ettiğinizi ve 

telif hakkı sahibinin yanıt vermediğini kanıtlarsanız, izin almadığınız materyali 

kullanabilirsiniz. İzin almak için göndermiş olduğunuz dilekçelerin kopyaları, kullanmış 

olabileceğiniz teslimat hizmetlerinin makbuzları (PTT veya özel kargo şirketlerinden), telif 

hakkı sahibini bulma çabanız (örneğin; eserin ilk yayıncısı ile iletişim kurduğunuz ve sizi bir 

başkasına yönlendirdiği gibi) ve telif hakkı sahibine yanıt vermesi için yeterli zamanı 

tanıdığınızı gösteren (örneğin; en az 4 ayı kapsayan birden fazla mektup/e-posta) kanıtları 

sunmalısınız. 
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DAHA ÖNCE YAYIMLANMIŞ ESERLERDEN MATERYAL KULLANIMI İÇİN 

ÖRNEK İZİN DİLEKÇESİ * 

Sayın İlgili,  

Aşağıda bilgileri verilen materyalin eserimde kullanılabilmesine ilişkin izin istemek için 

yazıyorum:  

Yazar/Hak sahibi: 

Eserin Başlığı:  

Yayın tarihi: 

Materyalin göründüğü ya da tanımlandığı sayfalar:  

Bu materyal, değiştirilmeden veya değişiklik yapıldığı takdirde değişikliğe dair açıklama ile 

aşağıda bilgileri verilen ve Kapadokya Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanacak olan 

eserimde yer alacaktır: 

(Yazar/Editör ismi, eserin başlığı) 

Bu kitabın yaklaşık olarak … TL liste fiyatı ile …/… (ay/yıl) tarihinde … baskı adediyle 

yayımlanması planlanmaktadır. Baskının mevcut olduğu süre boyunca e-kitap, tam metin açık 

erişim, ciltsiz ve/veya ciltli şekilde, tüm dillerde ve dünya genelinde yayımlanması için 

kullanım izni talep ediyorum. 

Aksi belirtilmedikçe, ilgili materyalin kaynak bilgisi kitapta aşağıdaki gibi görünecektir:  

(Kaynak) 

Konuyu bilgilerinize sunar, en kısa sürede cevap almayı umarım.  

Saygılarımla, 

Yazar ismi 

                                                           
* Yayının türü ve ortamına göre dilekçe metninin revize edilmesi gereklidir. Hazırladığınız dilekçe metnini Seri 
Editörü’nüze önceden beyan edip görüşünü almalısınız. 


