
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne

Dilekçe Konusu : İstanbul Arkeoloji Müzesinde belgesel çekimi için izin başvurumuzun 
sunulmasından ibarettir.

.......................................... Üniversitesi ............................. Fakültesi ........................... 
Bölümü .............. Sınıf .................. Lisans Eğitimi öğrencisi olduğumu ve ................................... 
konusunda .............. Tezi yazım aşamasında bulunduğumu bilgilerinize sunarım.

Tez konuma dair araştırmalarım esnasında büyük bir keyifle ziyaret etmiş olduğum İstanbul 
Arkeoloji Müzesinin dünya çapında çok zengin bir kaynak olduğunu öğrenmiş durumdayım. 
Tezimin yazımı esnasında ve Dijital olarak sunumu esnasında faydalanmak üzere İstanbul Arkeoloji
müzesi açık ve kapalı alanlarındaki eserleri kayda almam son derece gereklidir.

Bu sebeple kurumunuza yazılı başvuru yaparak izin almak üzere yazılı müracat etme 
zaruretim hasıl olmuştur.

Kayıt yapılacak gün ve saat için müze müdürlüğüne ayrıca yazılı müracat yapacağımı , izin 
verilen sürede çalışmamı tamamlayacağımı , Müze müdürlüğü tarafından belirlenen kurallara uygun
hareket edeceğimi , Tezimin resmi akademik bir çalışma olduğunu , tezin ve kaydı yapılacak video 
ve görsel materyallerin tamamının hiçbir ticari maksatla hiçbir zaman kullanılmayacağını , tüm 
kopyalarının ilgili bölüm başkanlığına ve kurumunuza dijital ortamda teslim edileceğini , hiçbir 
kopyanın tarafımda saklanmayacağını , Hazırlanacak belgeselin yayınlanacağı dijital ortamlar 
üzerinden de hiçbir gelir elde edilmeyeceğini , Tüm görsel ve videoların TRT kurumuna da teslim 
edileceğini , TRT dışında tarafımızca yayınlanacağı tüm basılı , sesli , dijital ve tüm kamuya açık 
yada üyelik gerektiren ortamlar için kurumunuzdan ayrıca izin isteneceğini , Elde edilecek görsel ve
dijital eserlerin hiçbir ikincil yöntem ile maddi kazanca dönüştürülmeyeceğini, Kaydı yapılacak tüm
görsel ve video kaydının tüm telif haklarının kurumunuza ait olacağını , Hiçbir görsel hakkında 
hiçbir telif hakkımın olmadığını ve olamayacağını , Tüm görsel ve video içeriklerinde kullanılan 
açıklama , yazı , seslendirme gibi eklenecek unsurların tamamında Türkiye Cumhuriyeti Kanun, 
Kanun hükmünde kararname ve yönetmeliklere uygun davranılacağını kabul beyan ve taahhüt 
ederim.

Yukarıda arz ve izah ettiğim fotoğraf ve video çekimleri için Kurumunuzca izin verilmesi ve
izni belirtir belgenin tarafıma yazılı olarak teslim edilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.

İsim Soyisim : 
Tc Kimlik No : 
İkamet Adresi : 
Telefon : 
Eposta Adresi : 

Tarih : 
İsim Soyisim:
İmza: 

Ekler : 
1. Türkiye Cumhuriyeti ........... Üniversitesi .......... Fakültesi izin ve bilgi yazısı
2. .......... Tezi Fotokopisi



Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı 
...................... Müdürlüğüne

Dilekçe Konusu : ---------- DİLEKÇENİZİN KONUSUNU YAZINIZ.-------------

----------- AÇIKLAMALARINIZI PARAGRAF OLARAK YAZINIZ.---------

----------- SUNMANIZ GEREKEN BİLGİLERİ  PARAGRAF OLARAK YAZINIZ.---------

----------- SON PARAGRAFTA İSTEMLERİNİZİ AÇIKLAYINIZ.---------

Yukarıda arz ve izah ettiğim ettiğim istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.

İsim Soyisim : ----KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ YAZINIZ-----------
Tc Kimlik No : 
İkamet Adresi : 
Telefon : 
Eposta Adresi : 

Tarih : 
İsim Soyisim:
İmza: 

Ekler : 
-------DİLEKÇENİZ İLE İLGİLİ EKLERİ BU ALANDA BELİRTİNİZ.-----


