
 

 

 

CEATL Eser Sahibi Hakları Çalışma Grubu, Mayıs 2022 

 

CEATL hukuk anketi:  

Avrupa’daki kitap çevirmenlerinin 

yasal koşullarının  

ülkelere göre tespiti 
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• Anket, CEATL Eser Sahibi Hakları Çalışma Grubu tarafından, Mayıs-
Haziran 2021 tarihleri arasında yürütülmüştür. 

 

• Anket kapsamında (Birleşik Krallık’la birlikte tespit edilen İrlanda hariç) 
tümü CEATL üyesi ülkelerden 27 katılımcı, yaklaşık 10 bin Avrupalı 
kitap çevirmenini temsil etmektedir. 

 

• Her soruya her ülkeden tek cevap. Anket soruları, her ülkenin kendi 
meslek birliği bünyesinde yasal konularda en bilgili kişi veya kişiler 
(hukuk müşaviri ve/veya yönetim kurulu üyeleri veya bir başkası) 
tarafından cevaplanmıştır. Yüzdeler tek tek çevirmenleri değil, ülke 
oranlarını ifade etmektedir. 
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Anket, üç bölüme ayrılmış 69 sorudan oluşmaktadır:  

 

• Her ülkede kitap çevirmenlerinin yasal konumları ve sözleşme koşulları 

• Üye meslek birliklerinin hukuk alanındaki kaynakları ve faaliyetleri 
(finansman ve personel, üyelere sunulan hizmetler, ilişki geliştirme, 
müzakere ve lobi faaliyeti) 

• Yeni sorunlar (kişisel yayıncılık, çevrimiçi mecralar, makine çevirisi vs.) 

 

Burada anketin ilk bölümüne ilişkin sonuçlar verilmiş; 2019’da oylanan 
ancak çoğu ülkede yürürlüğe konması ertelenen AB Dijital Tek Pazar 
Yönergesi’ndeki ilkeler çerçevesinde bu sonuçlar değerlendirilmiştir. 

 



İçindekiler 
 

 

1. Sözleşme türleri, yasal çerçeve ve müzakereler: s. 5. 

2. Hak devri kapsamı ve süresi: s. 13. 

3. Çevirmenlerin manevi hakları: s. 17. 

4. Ücretlendirme: s. 23. 

5. Şeffaflık: s. 30 

Sonuç: s. 33 
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1. Sözleşme türleri, yasal çerçeve ve 
müzakereler 
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Sözleşme imzalama: Yerleşik bir uygulama 

«Kimi zaman» cevabı veren ülkeler: Macaristan 
ve Belçika (Belçika için bu cevap, çevirmenlerin 
Belçika’daki bir yayıncıyla çalıştıkları durumlar 
için geçerli; Hollanda’daki yayıncılarla 
çalışırken genellikle sözleşme imzalıyorlar). 

Çoğu ülkede, yayıncı açısından hak devrinin geçerlilik 
kazanması için resmî sözleşme şart; dolayısıyla bu 
soruda “neredeyse her zaman” veya “çoğu zaman” 
cevaplarının yüzdesi yüksek çıkmıştır: %93. 
 
Ancak, katılımcılar şu hususların altını çiziyor: 
 
* Çeviriye ayrılan sürelerin azalması ve bürokratik 
işleyişin yavaşlığı nedeniyle sözleşme imzalamadan işe 
başlamak zorunda kalan çevirmen sayısı dikkate değer 
ve gittikçe artıyor; bu durum sözleşmeyle ilgili 
müzakereleri de zorlaştırıyor. 
 
* “Çoğu zaman” cevabı, aslında çevirilerin önemli bir 
oranının sözleşme olmaksızın yapılabildiğine işaret 
ediyor. Örneğin İspanya’da 2010-2015 yılları arasında 
yayınlanan raporlar, çevirilerin %30’a yakınının 
sözleşmesiz yapıldığını gösteriyor. 
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Ülkenizde çevirmenlerin işe başlamadan önce 
yayıncıyla sözleşme imzalama sıklığı nedir? 

Kimi zaman 

Çoğu zaman 

Neredeyse  
her zaman 



 
Vakaların büyük çoğunluğunda sözleşme bizzat yayıncıyla 
imzalanıyor. 

“Kimi zaman” cevabı veren ülkeler: 
Almanya, İtalya, Romanya ve Hollanda. 

Çevirmen ile yayıncı arasında doğrudan 
sözleşme ilişkisi kurulması standart uygulama 
konumunda (en başta hesap verebilirlik ve 
şeffaflık gibi sebeplerden ötürü, tavsiye edilen 
uygulama da bu olmalıdır). 
 
Yayın piyasasında belli alanlarda (büyük boy 
resimli kitap, çizgi roman) faaliyet yürüten 
çeviri ajansları olsa da, bu uygulamanın başka 
alanlara da yayılacağına dair bir gösterge 
bulunmuyor.  
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Çevirmenler sözleşmeyi aracılarla (örneğin çeviri 
ajansıyla) mı imzalıyor? 

Kimi zaman 

Neredeyse  
hiçbir zaman 

Nadiren 



Sırbistan 

İsviçre 

Danimarka 

Finlandiya 

Polonya 

Fransa 

Almanya 

İspanya 

Portekiz İtalya 

Türkiye 

Avusturya 

Çek Cumhuriyeti 

Litvanya 

Romanya 
Macaristan 

Bulgaristan 

İrlanda 
Birleşik  
Krallık 

Slovenya 
Hırvatistan 

Makedonya 

Norveç 

Hollanda 

Belçika 

İsveç 

Slovakya 

İzlanda Çeviri sözleşmelerinde 
yasal çerçeve zayıf: 
ülkelerin çoğunda        
tip sözleşme veya 
standart sözleşme yok 

Tip sözleşme: Yasada 
ayrıntılarıyla belirlenmiş bir 
yayın sözleşmesi olarak 
kabul edilen çeviri 
sözleşmesi 
 
Standart sözleşme: Temsil 
gücü yüksek çevirmen ve 
yayıncı birliklerinin 
üzerinde anlaştığı sözleşme 
 
Hiçbiri 
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CEATL üyesi meslek 
birliklerinin neredeyse 
tümü ya örnek 
sözleşme ya da iyi 
uygulama ilkeleri 
öneriyor. İkisini birden 
önerenler de var. 

Örnek sözleşme 
 
İyi uygulama ilkeleri 
 
Hem örnek sözleşme hem 
iyi uygulama ilkeleri 
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Sözleşme koşullarının 
müzakeresi: karışık bir tablo 

Ülkenizde çevirmenlerin 
sözleşme koşullarını kendi 
adlarına müzakere etme 
sıklığı nedir?  
 
Neredeyse her zaman 

Çoğu zaman 

Kimi zaman 

Nadiren 

Dikkat: Durum göründüğünden daha 
çetrefil, zira çevirmenin sözleşmeyi 
müzakere etmemesinin çeşitli 
sebepleri var: önerilen sözleşmeyi 
tatmin edici bulabilir ya da konuyla 
ilgili bilgisi yetersiz olabilir veya 
pazarlık gücü olmayabilir. 
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Başat müzakere konuları: ücretlendirme ve takvim 

Maddi kazanç (yani, ücret ve/veya telif 
yüzdesi konusundaki müzakere) cevabı 
katılımcıların %100’ü tarafından işaretlendi; 
bunun arkasından, takvim (%81) ve ödeme 
koşulları (%56) gelirken, daha soyut 
denebilecek başlıklar (ulusal hukuka, örnek 
sözleşmeye ve iyi uygulama ilkelerine 
uygunluk; lisansın kapsamı; manevi haklara 
saygı) cevaplar içinde %50 civarında yer 
tutuyor. 
 
Sözü edilen diğer müzakere konuları: 
lisans/devir süresi, üçüncü taraflara devrin 
kontrolü, karşılıksız çevirmen kopyalarının 
adedi, kanuni tazminat yükümlülüğünün 
yayıncıda değil çevirmende olduğu maddeler. 
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15%

41%

48%

52%

52%

56%

81%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Diğer

Manevi haklar

İyi uygulama

ilkelerine riayet

Hukuka uygunluk

Lisansın kapsamı

Ödeme koşulları

Takvim

Ücret veya telif
yüzdesi

Çevirmenlerin sözleşmeyi müzakere ettikleri 
durumlarda, pazarlığa konu olan başlıklar genelde 

hangileridir?  
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Bir sonraki soruya (müzakerenin 
sonuç verme olasılığının yüksek 
olduğu, yani yayıncının pazarlığa 
açık olduğu başlıkların neler olduğu 
sorusuna) verilen cevaplar şunu 
gösteriyor: çevirmenler, yaşadıkları 
deneyimlerden hareketle, 
yayıncıların lisansın/devrin 
kapsamı, iyi uygulama ilkeleri ve 
ücret konularını tartışmaya pek 
yanaşmadıkları, buna karşılık 
takvimle ilgili görüşmelerin sonuç 
verme olasılığının daha yüksek 
olduğu sonucuna varmışlardır. 
 

12%

19%

23%

38%

42%

42%

65%

92%
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Lisansın kapsamı
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riayet

Hukuka uygunluk
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Manevi haklar

Telif ücreti

Takvim

Müzakerelerin aşağıdaki başlıkların hangisinde sonuç 

vermesi daha olasıdır?   



 

 

2. Hak devri kapsamı ve süresi 
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Devredilen haklar kapsamlı 
ve genellikle ayrıntılı;          
e-kitap ve sesli kitabı da 
içeriyor  

Devredilen hakların kapsamı 
sözleşmede madde madde belirtiliyor 
 
Polonya’nın açıklaması yaygın durumu 
tarif ediyor: “Kanunen, kullanım 
alanlarının tümünün sözleşmede açıkça 
belirtilmesi gerekiyor. Pratikte bu 
durum, her sözleşmeye hükmen giren 
ve genelde müzakere edilemez olan 
tüm olası kullanım alanlarının 
listelenmesiyle sonuçlanıyor.” 
 
Danimarka gibi kırmızı kategorideki 
diğer ülkelerde, sözleşmelerde tüm 
hakları kapsayan genel kaideler 
bulunuyor. 14 
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Devrin süresiyle ilgili 
genel uygulamada, 
ülkeler iki ana gruba 
ayrılıyor 

• Haklar genellikle fikrî 
mülkiyet süresi boyunca 
devrediliyor (eser sahibinin   
-çeviri ise çevirmenin- 
ölümünden sonra 70 yıl):    
12 ülke 
 
• Haklar genellikle sınırlı 
süreli devrediliyor (genelde 
5-10 yıl; İspanya’da 15 yıla, 
İtalya’da 20 yıla kadar 
çıkabiliyor): 16 ülke 
 
• Karma 
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İntikal hakkı 

Sözleşmede intikal maddesi 
 
Ülkelerin çoğunda, sözleşmelerin 
geneli, yayıncının özgün eser 
üzerindeki haklarını kaybetmesi veya 
kullanmaması halinde hakların 
çevirmene dönmesine ilişkin bir 
madde içermiyor.  
 
Ancak şunu kaydetmekte yarar var: 
Bu ülkelerin bazılarında (Hırvatistan, 
Danimarka, İtalya, Romanya…), 
yasalar her eser sahibine (dolayısıyla 
çevirmene) eserinin kullanılmaması 
halinde sözleşmeyi feshetme hakkı 
veriyor.  
 
Dijital Tek Pazar Yönergesi’nin 
(Madde 22) yürürlüğe girmesiyle 
rücu hakkı norm olmalıdır.  16 
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3. Çevirmenlerin manevi haklarının 
korunması  
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Editörlük süreci çevirmenin 
manevi haklarını gözetiyor mu? 

Çevirmenlerin eserlerinin bütünlüğüne ilişkin hakları, ankete katılan ülkelerin dörtte üçünde sözleşmelerle 
güvence altına alınıyor ve genellikle korunuyor olsa da yayıncının profesyonelliğine ve iyi niyetine bağlı olabiliyor.  
Ankete katılanlar çevirmenin hem metnin son halini hem de çevirideki değişiklikleri görmeyi, kendisine bunun için 
tanınan yeterli sürede değişiklikleri inceleyip onaylamayı talep ederek aktif rol üstlenmesinin önemini vurguluyor.  
İtalya gibi bazı ülkeler geçtiğimiz yıllarda bu cephede önemli ilerleme kaydetti.  18 

Evet 
 

Hayır 

Baskıdan önce çevirmenin kontrolünden 
ve/veya onayından geçiyor mu? 



Gözden geçirme süreci 

Sözleşmelerde gözden 
geçirme sürecine yer veriliyor 
 
Ülkelerin dörtte üçünde 
yayıncının çevirinin kalitesine 
itiraz etmesi durumunda 
genellikle sözleşmelerde 
gözden geçirme sürecine yer 
veriliyor.  
 
Öte yandan, kimi ülkelerde 
bunun çok nadir olduğuna 
değinilmiş (örneğin 
Finlandiya’da “yayıncının 
çeviriyi niteliği yüzünden 
reddettiği neredeyse hiç 
görülmemiş”!).  
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Arabuluculuk adımları 

Anlaşmazlık durumunda 
sözleşmelerde arabuluculuk 
uygulamaları öngörülüyor 
 
Ülkelerin büyük çoğunluğunda bu 
uygulamalar mevcut değil.  
 
Fransa, İspanya ve İsviçre'de 
çevirmen ve yayıncı birlikleri 
arasında kurulmuş bir 
arabuluculuk sistemi mevcut. 
 
Avrupa Birliği’nin Dijital Tek 
Pazar Yönergesi’nin (Madde 21) 
uygulanmasıyla birlikte 
“anlaşmazlık durumunda 
alternatif çözüm uygulamaları” 
(yani mahkeme dışı çözümler) 
geliştirilmelidir. 
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Kitapta çevirmenin adına 
yer verilmesi  

Çevirmenin adına genellikle  
iç kapakta yer veriliyor. 
 
Tüm ülkeler, çevirmenin adının 
genellikle kitabın iç kapağında 
yer aldığını belirtmiş. 
  
Çevirmenin adına kitap 
kapağında yer verme akımı da 
pek çok ülkede giderek 
yaygınlaşıyor ve desteklenmesi 
gereken bir uygulama olduğu 
düşünülüyor.  
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Tanıtım metinlerinde 
çevirmenin adı nerede? 
Kat edecek daha çok 
yolumuz var! 

Yayınevlerinin kataloglarında ve 
tanıtım içeriklerinde çevirmenin 
adına yer veriliyor mu? 
 
Neredeyse her zaman 
Çoğu zaman 
Kimi zaman 
Nadiren 
Neredeyse hiçbir zaman 

Bu cephede kat edilecek daha çok yol 
var. Üstelik durum yayıncıdan 
yayıncıya değişiyor. 
 
İyi uygulama ilkeleri kapsamında bu 
maddeye yer verilebilir, yayıncılarla 
birlikte veya bağımsız olabilir.  22 
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4. Ücretlendirme 
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Ülkelerin üçte ikisinde 
sözleşme imzalandığında 
çevirmene ön ödeme 
yapılmıyor. 

Ön ödeme yapılıyor 
 
Ön ödeme yapılmıyor 

Ön ödemenin yaygın olduğu 
ülkelerde, bu miktar ilk baskı 
ücretinin dörtte biri ila yarısına 
tekabül ediyor. 
 
Bu uygulamanın yaygın 
olmadığı bazı ülkelerde 
(örneğin Finlandiya, Slovenya, 
İspanya, Litvanya) yayınevi ile 
müzakere ederek ön ödeme 
alınabiliyor. 24 
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Ülkelerin yarısında,  
ilk ücret genellikle çeviri 
tesliminden sonraki  
60 gün içinde ödenmiyor. 
 
 

İlk baskı ücretinin genellikle 60 
gün içinde ödendiği ülkelerde bile  
durum yayıncıdan yayıncıya 
büyük farklılıklar gösteriyor. 
 
Bazı ülkelerde (İzlanda ve Çek 
Cumhuriyeti), ücretin son taksiti 
kitap yayınlandığında ödeniyor, 
bu da çevirinin tesliminden sonra 
60 günü epey geçiyor.  
 

60 gün içinde ödeniyor 
 
60 gün içinde ödenmiyor 
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16 ülkede çevirmenler 
çok satan kitapların 
çevirisinden bile  
telif ücreti alamıyor. 

Belirli bir süre sonra telif ücreti 
ödeniyor 
 
Belirli bir satış adedinden sonra 
telif ücreti ödeniyor 
 
İlk baskı ücreti mahsup edildikten 
sonra telif ücreti ödeniyor 
 
Telif ücreti ödenmiyor 
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• Telif ücreti ödenmemesi (tek seferlik ödeme yapılması) Avrupa Birliği’nin Dijital 
Tek Pazar Yönergesi’nde öngörülen orantılılık ilkesine (Madde 18) aykırı olarak 
değerlendirilebilir.  Yönerge’nin uygulanması kapsamında bu durum 
düzeltilmelidir.  

• Ancak orantılılık ilkesi gözetilirken taban ücretler yeterli düzeyde tutulmalıdır, 
özellikle telif ücretinin sözleşmelerle sağlandığı ülkelerde oranların çok düşük 
(kitabın satış fiyatının yüzde 1-2’si gibi) veya eşiğin çok yüksek (satış adeti) olması 
nedeniyle çevirmenlerin taban ücret haricinde neredeyse hiçbir kazanç elde 
edemediği ülkelerde düzgün taban ücretlerden feragat edilmemelidir.  

• Çevirmenler hem emekleri karşılığında adil gelir elde edebilmeli hem de kitap 
başarılı olduğunda bundan faydalanabilmelidir.  

• Eserin kullanımı konusundaki şeffaflık ile telif ücreti arasında da doğrudan 
bağlantı vardır (aşağıya bakınız). 
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Ülkelerin yarısında 
çevirmenler ikincil kullanımlar 
(ciltsiz baskı, e-kitap, sesli 
kitap, çevrimiçi mecralar...) için 
ek ücret almıyor  

Ek ödemenin (ek ücret ya da 
gelirden pay şeklinde) mevcut 
olduğu ülkeler  
 
İkincil kullanımlar için ekstra 
ödeme yapılmaması, telif ücretinin 
ödenmemesi ile yakından ilişkilidir  
(Avusturya, Hırvatistan ve Litvanya 
hariç).  
 
Bu durum, ortantılılık ilkesine 
aykırılığı da derinleştirmektedir. 
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Ülkelerin üçte ikisinde  
sözleşme düzeltme yolu yok  

kitaptan elde edilen gelir karşısında 
ilk ücretin orantısız şekilde düşük 
kaldığı durumda sözleşmeyi 
düzenleyecek yasal mekanizma 
bulunmuyor. 

Sözleşme düzeltme mekanizması var 
 
Dikkat: Böyle bir sistemin mevcut 
olduğu ülkelerde de (Finlandiya, 
Fransa, İzlanda, Polonya, İspanya), 
çevirmenlerin bilgi eksikliği, ispat 
yükü, maliyetli prosedürler, çelişkili 
kararlar, çok yüksek eşikler vb. 
yüzünden bu sistem çoğunlukla 
işlevsiz  hale gelmektedir. 
 
Bu durum Avrupa Birliği’nin Dijital 
Tek Pazar Yönergesi’nin (Madde 20) 
uygulanmasıyla değişecektir.  29 
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5. Şeffaflık 
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12 ülkede çevirmenler 
neredeyse hiçbir zaman  
satış raporu almıyor. Diğer 
ülkelerde de tablo epey karışık. 

Çevirmenler eserlerinden nasıl 
faydalanıldığı hakkında ayrıntılı ve 
en azından yıllık bilgi alıyor mu? 
 
Neredeyse her zaman 
Çoğu zaman 
Kimi zaman 
Nadiren 
Neredeyse hiçbir zaman 

Telif ücretinin uygulanmaması ile bu 
raporların verilmemesi arasında 
güçlü bir korelasyon mevcut. Her iki 
durum da 2019 tarihli Dijital Tek 
Pazar Yönergesi ilkeleriyle çelişiyor.  
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Şimdiye kadar, ülkelerin 
üçte ikisinde, yasalarda 
veya yayıncılarla yapılan 
toplu görüşmelerde  
asgari şeffaflık düzeyi 
tanımlanmamıştır. 

Kanun veya toplu sözleşmeyle 
asgari standartlar tanımlanmış 
 
Şeffaflıkla ilgili herhangi bir 
hukuki çerçeve yok 

Bu durumun Dijital Tek Pazar 
Yönergesi’nin uygulanmasıyla 
(Madde 19) değişmesi 
gerektiği açıktır.   
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Sonuç: 

Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi uyarınca, 
Avrupalı kitap çevirmenleri eser sahibi olarak tanınmakta ve manevi 
haklardan yararlanmaktadır.  
 

Meslek birlikleri, şartlar elverdikçe standart sözleşmeleri müzakere etmenin 
yanı sıra, tip sözleşmeler ve doğru uygulama ilkelerini de oluşturarak önemli 
bir aşama kaydetmiştir.  
 

Yine de çoğu Avrupa ülkesinde çeviri sözleşmelerinin yasal çerçevesi nispeten 
zayıftır. Kitap çevirmenlerinin sözleşme standartlarının belirlenmesi, ücret ve 
şeffaflık gibi konularda toplu müzakere imkânı bulunmamaktadır. Özellikle 
ücretlendirme ve şeffaflık söz konusu olduğunda, kitap çevirmenlerinin 
durumu Avrupa Birliği Dijital Tek Pazar Yönergesi’nde ortaya konan ilkelerle 
bağdaşmamaktadır.  
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Ücretlendirme 

Dijital Tek Pazar Yönergesi’ne göre; 

 

Üye devletler; eser sahipleri ve icracı 
sanatçıların eserleri veya bağlantılı hak 
konularından faydalanılması için 
münhasır haklarını lisansladığı veya 
devrettiği durumda, uygun ve orantılı bir 
ücret alma hakkına sahip olmalarını temin 
ederler. (Madde 18.1) 

Kitap çevirmenlerinin mevcut durumu: 

 

Pek çok ülkede kitap çevirmenleri   
adaletsiz ödeme planları altında 
eziliyor, eserlerinin ulaştığı başarıya 
rağmen telif ve ikincil kullanım ücreti 
almadan tek seferlik ödemelerle 
çalışıyor.  
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Şeffaflık 

Dijital Tek Pazar Yönergesi’ne göre; 

• Eser sahipleri ve icracı sanatçılar, 
haklarının ekonomik değerini 
değerlendirmek için bilgiye ihtiyaç duyar 
(…). (Gerekçe 74) 

• Üye devletler; eser sahipleri ve icracı 
sanatçıların, düzenli olarak, en azından 
yılda bir kez ve her bir sektörün 
özgüllüklerini hesaba katarak, haklarını 
lisansladıkları veya devrettikleri 
taraflardan ve hukuki haleflerinden 
eserleri ve icralarından faydalanılması 
hakkında, özellikle faydalanma türleri, 
elde edilen tüm gelirler ve hak kazanılan 
ücrete ilişkin güncel, ilgili ve kapsayıcı 
bilgiler almasını temin ederler (Madde 
19.1) 

 

Kitap çevirmenlerinin mevcut durumu:  

 

Avrupa ülkelerinin üçte ikisinde  
kitap çevirmenleri eserlerinden nasıl 
faydalanıldığından ya « nadiren » 
haberdar oluyor ya da «neredeyse 
hiç » bilgilendirilmiyor. Yasalarda 
veya yayıncılarla yapılan toplu 
görüşmelerde asgari şeffaflık düzeyi 
tanımlanmıyor. 
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Avrupa Birliği Dijital Tek Pazar Yönergesi’nde düzenlenen eser sahipleri için 
uygun ve orantılı ücretlendirme ilkesi (Madde 18) ve şeffaflık 
yükümlülüğünün (Madde 19) yanı sıra, bu anket sonuçlarına göre, sözleşme 
düzeltme mekanizmaları, anlaşmazlıklara alternatif çözüm yolları ve rücu 
hakkı (Madde 20 ila 22) konularında daha gidilecek çok yol olduğunu 
gösteriyor.  

 

Kolektif eylem ve toplu müzakereyi ön plana çıkaran bu Yönerge’nin 
uygulanması, sözleşme ilişkilerinde dengeyi sağlamak ve geniş kapsamlı tek 
ödemeli sözleşmeleri sona erdirmek için kitap çevirmenlerine eşsiz bir 
fırsat sunuyor.  
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Bizi takipte kalın:  

• CEATL’nin sözleşme önerileri: Guidelines for fair translation contracts – 
CEATL 

 

• Çevirmen profili, çeviri gelirleri ve çeşitli verilerin yer aldığı CEATL Çalışma 
Koşulları Grubu tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen anketin sonuçları 
için: Working conditions survey results – CEATL 
 

• Web sitemizde yer alan CEATL çevirmen hakları matrisi: Websitemizdeki 
CEATL çevirmen hakları matrisimize göz atın. Bu matris, süreli hak devri ile 
telif ücreti verilmemesi arasındaki korelasyon gibi, şeffaflığın ve ikincil 
kullanımlarda ek ücretlendirmenin yok sayılması ile telif ücreti verilmemesi 
arasındaki sıkı ilişki gibi örüntüleri takip etmenizi ve tek bakışta büyük resmi 
görmenizi sağlayabilir.  
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