fiV‹K VE DESTEKLEME ESASLARINA ‹L‹fiK
fiK‹N
PROJE TEfiV
YÖNETMEL‹K UYARINCA DESTEKLENEN PROJELERDE
UYGULANACAK F‹KR‹ HAKLAR ESASLARI (*)
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Amaç
MADDE 1- Bu Esaslar›n amac›, 9/3/2005 tarih ve 25750 say›l›
Resmi Gazete’ de yay›mlanan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma
Kurumu Proje Teflvik ve Destekleme Esaslar›na ‹liflkin Yönetmelik
uyar›nca desteklenen projelerin yürütülmesi esnas›nda veya sonucunda
ortaya ç›kan Fikri Ürün üzerinde, TÜB‹TAK’›n ve proje sürecinde yer
alan Hak Sahiplerinin; hak, yetki ve sorumluluklar›n›, haklar›n
kullan›lmas›, lisanslanmas›, tescili koflullar›n› ve bunlara iliflkin usul ve
esaslar› belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Esaslar, 9/3/2005 tarih ve 25750 say›l› Resmi
Gazete’ de yay›mlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma
Kurumu Proje Teflvik ve Destekleme Esaslar›na ‹liflkin Yönetmelik
uyar›nca desteklenen projelerin yürütülmesi esnas›nda veya sonucunda
ortaya ç›kan Fikri Ürün üzerindeki haklar› kapsar.
Tan›mlar
MADDE 3- (1)Bu Esaslarda geçen;
a) TÜB‹TAK

: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma
Kurumunu,

flkanl›k
b) Baflk

: TÜB‹TAK Baflkanl›¤›n›,

(*) Bilim Kurulu'nun 03.03.2007 tarih ve 151 say›l› toplant›s›nda kabul edilmifltir.
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c) Yönetmelik

: 9/3/2005 tarih ve 25750 say›l› Resmi
Gazete’ de yay›mlanarak yürürlü¤e giren
TÜB‹TAK Proje Teflvik ve Destekleme
Esaslar›na ‹liflkin Yönetmeli¤i,

d) ‹lgili Grup

: Projenin yürütülmesinden
araflt›rma grubunu,

e) Proje

: Yönetmelik uyar›nca desteklenen projeyi,

sorumlu

f) Proje Personeli : Proje Yürütücüsü ile araflt›rmac›, yard›mc›
personel ve dan›flmanlardan oluflan proje
çal›flanlar›n›,
g) Proje Yürütücüsü : Proje haz›rlama, yürütme beceri ve
deneyimine sahip, Projenin bilimsel, teknik,
idari, mali ve hukuki her türlü sorumlulu¤unu
tafl›yan, TÜB‹TAK ile Proje Sözleflmesini
imzalayan, proje sonuçlar›n› bilimsel
yöntemlerle de¤erlendirip yay›mlayabilecek
ve/veya
uygulamaya
dönüfltürebilecek
düzeydeki araflt›rmac›y›,
h) Bursiyer

: Tatbikat amac›yla projede yer alan,
Türkiye’de
kurulu
yüksek
ö¤retim
kurumlar›nda lisansüstü e¤itimlerini yapan
ö¤renciler ile doktoral› kiflileri,

i) Hak Sahipleri

: Bu Esaslar uyar›nca Fikri Ürünü ortaya
ç›kararak hak talebinde bulunacak Proje
Personelini ve Bursiyeri,

flmesi : Proje Yürütücüsü ile TÜB‹TAK aras›nda
j) Proje Sözleflm
yap›lan ve Projenin amac›, kapsam›, süresi,
bütçesi, özel flartlar› ile taraflar›n
sorumluluklar›n› belirleyen sözleflmeyi,
k) Fikri Ürün
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: Burada say›lanlarla s›n›rl› olmamak üzere;
Projenin yürütülmesi esnas›nda veya
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sonucunda ortaya ç›kan; patent, faydal›
model, endüstriyel tasar›m, entegre devre
topografyas›, yeni bitki ve hayvan türleri ve
bunlar›n ›slah yöntemleri, bilgisayar
programlar› ve bunlar›n kaynak kodlar› ile
Fikri Mülkiyet Haklar›n›n konusunu
oluflturabilecek nitelikteki her türlü fikri
yarat›m›,
l) Fikri Mülkiyet
Haklar›
m) Eser

: ‹lgili mevzuat›n Fikri Ürün üzerinde sahibine
bahfletti¤i haklar›,
: Bilgisayar programlar› ve bunlar›n kaynak
kodlar› hariç 5846 say›l› Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu kapsam›ndaki her türlü fikri
yarat›m›,

n) Fikri Ürün
Bildirim Formu

: Fikri Ürün iliflkin ayr›nt›l› aç›klamay›, hak
sahipli¤inin istenip istenmedi¤inin ve
isteniyorsa Fikri Ürün üzerindeki hak sahipli¤i
oranlar›n›n, TÜB‹TAK taraf›ndan belirlenecek
di¤er hususlar›n TÜB‹TAK’a bildirildi¤i formu,

ifade eder.

‹K‹NC‹ BÖLÜM
UYGULAMA ESASLARI
Fikri Mülkiyet Haklar›n›n Sahibi
MADDE 4- Bu Esaslarda veya bu Esaslar kapsam›ndaki proje
destek programlar›n›n özel düzenlemelerinde aksine bir hüküm
olmad›kça ve bu Esaslara uygun davran›lmas› halinde, desteklenmesine
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karar verilen projelerin yürütülmesi esnas›nda veya sonucunda ortaya
ç›kan Fikri Ürün üzerindeki Fikri Mülkiyet Haklar›n›n tamam›, Fikri
Ürün Bildirim Formunda belirtilen oranlar dahilinde Proje Personeline
ve/veya Bursiyere aittir.
Hak Talebinde Bulunma Süresi
MADDE 5- Proje Yürütücüsü, Fikri Ürün Bildirim Formunu, en
geç proje sonuç raporuyla birlikte TÜB‹TAK’a sunmak zorundad›r.
Proje sonuç raporunun sunulmas›ndan önceki bir aflamada tescil
baflvurusu yap›lmak istenmesi durumunda, Fikri Ürün Bildirim Formu,
Fikri Ürünün ortaya ç›kmas›ndan itibaren en k›sa sürede ve her
halükarda baflvuru öncesinde TÜB‹TAK’ a sunulur.
Hak Sahiplerinin Yükümlülükleri
MADDE 6- (1)Hak Sahipleri,
a) Fikri Mülkiyet Haklar› üzerinde TÜB‹TAK’›n talebi üzerine
TÜB‹TAK lehine ücretsiz, geri al›namaz (gayrikabili rücu), inhisari
olmayan (Madde 8’de düzenlenen durumlar hariç olmak üzere) ve Fikri
Mülkiyet Hakk›n›n bahfletti¤i tüm haklar› kapsayan bir lisans hakk›
vermek ve ilgili sicilde bu lisans hakk›n›n tescili sa¤lamakla,
b) Fikri Ürünün uygulamaya aktar›lmas›n› kolaylaflt›r›lmak
amac›na yönelik olarak, talep edilmesi halinde alt lisans verme hakk›n›
tesis etmekle,
c) Fikri Ürün Bildirim Formunda sunulan Fikri Ürün üzerindeki
hakk›n kazan›lmas› tescile ba¤l› olan bir hak ise, ulusal veya uluslar
aras› tescil baflvurusunu Fikri Ürün Bildirim Formunun sunulmas›ndan
itibaren 3 ay içerisinde yapmakla,
d) Fikri Mülkiyet Haklar›n›n kendi ad›na tescili için gerekli
ifllemleri yapmak, ve bunlara iliflkin her türlü ulusal/uluslar aras›
baflvuruyu ve sonucunu, tescile yetkili merci taraf›ndan kendisine
yap›lan bildirimden itibaren makul bir süre içerisinde bildirmekle,
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e) Kanunlarda öngörülen koruma sürelerinin sonuna kadar hakk›n
devam›n› sa¤lamak, hakk›n devam› istenmiyorsa bu durumu
koruman›n devam›n› sa¤layacak makul bir süre içersinde (y›ll›k ücret ve
yenileme ödemeleri için vade tarihinden en az 1 ay önce) TÜB‹TAK’a
bildirmek ve TÜB‹TAK taraf›ndan talep edilmesi halinde, haklar›
TÜB‹TAK’a devretmekle,
f) Fikri Mülkiyet Haklar›n›, TÜB‹TAK’›n yaz›l› izni olmadan 3.
kiflilere devretmemek ve inhisari lisans vermemekle,
g) Haklar›n›n kendisi veya di¤er hak sahibi kiflilerce kullan›m›na
iliflkin raporu Fikri Ürüne iliflkin tescil baflvurusundan itibaren iki y›lda
bir olmak üzere ve ilk on senelik süre için TÜB‹TAK’a sunmak ve
periyodik raporlar›n d›fl›nda Fikri Mülkiyet Hakk›n›n koruma süresi
içerisinde kullan›ma iliflkin de¤ifliklik olmas› durumunda da TÜB‹TAK’a
derhal yaz›l› bildirimde bulunmakla,
h) Fikri Mülkiyet Hakk›n›n kazan›lmas›n›n tescil kofluluna ba¤l›
olmas› durumunda, hakk›n tescilini engelleyici nitelikte, Fikri Ürünün
içeri¤i ile ilgili herhangi bir yolla kamuya bilgi sunmamakla ve üçüncü
kifliler taraf›ndan bilgi sunulmas›n› engelleyici tedbirleri almakla,
i) Fikri Mülkiyet Hakk›n›n korunmas› için gerekli önlemleri
almakla,
j) Fikri Ürün Bildirim Formunu gerçe¤e uygun bir flekilde
doldurmak ve bu Esaslarda belirlenen usullere uygun olarak süresi
içinde gönderilmesini sa¤lamakla,
yükümlüdürler.
(2) Hak Sahipleri, yukar›daki bentlere ayk›r› davran›lmas› halinde
oluflabilecek bütün hak kay›plar›ndan ve do¤acak zararlardan müflterek
ve müteselsilen sorumludur.
(3) Hak Sahipleri Fikri Ürünün tescili sürecindeki gerekli
masraflar›n karfl›lanmas› için TÜB‹TAK’›n sa¤lad›¤› teflvik ve
desteklerden yararlanabilir.
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Fikri Ürün Üzerindeki Haklar›n TÜB‹TAK’a Ait Olmas›
MADDE 7- (1) TÜB‹TAK,
a) Fikri Mülkiyet Hakk› üzerinde ortakl›k iliflkisi olmas›
durumunda paylar›n tamam›n›n Türk vatandafllar›na ait olmamas›,
b) Hak Sahipleri taraf›ndan
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,

bu

esaslarda

belirtilen

durumlar›n›n ‹lgili Grup taraf›ndan tespiti ve Baflkanl›¤›n onay› ile,
Hak Sahiplerinin paylar›na bakmaks›z›n, Fikri Mülkiyet Haklar›n›n
do¤rudan sahibi olur veya Fikri Mülkiyet Haklar›n›n kendisine
devredilmesini talep eder.
(2) Fikri Mülkiyet Haklar›n›n yukar›da belirtilen hallerin varl›¤›
nedeniyle TÜB‹TAK’a geçmesi, Hak Sahiplerinin 6. maddenin 1/h
bendinde düzenlenen yükümlü¤ünü ortadan kald›rmaz.
(3) Bu maddede say›lan sebeplerden ötürü Fikri Mülkiyet
Hakk›n›n TÜB‹TAK’ a ait oldu¤u ve devrinin gerekli oldu¤u hallerde,
Hak Sahipleri’ne devir bedeli veya bu türden herhangi bir ücret
ödenmez.
TÜB‹TAK’›n ‹nhisari Lisans Hakk›na Sahip Oldu¤u/Olaca¤› Haller
MADDE 8- (1) TÜB‹TAK,
a) Fikri Ürünün, Hak Sahipleri veya lisans sahipleri taraf›ndan
makul bir süre içerisinde ve TÜB‹TAK taraf›ndan kabul edilebilecek
hakl› bir sebep olmaks›z›n ticarilefltirilmemesi, kullan›lmamas› veya
kulland›r›lmamas› veya
b) Fikri Ürünün, kamu düzeni, milli güvenlik, askeri güvenlik veya
ülke menfaatleri aleyhine kullan›lmas› veya
c) Fikri Ürüne, ulusal sa¤l›k ve güvenlik ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›
amac›yla ihtiyaç duyulmas›,
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durumlar›nda ve talep üzerine, Fikri Mülkiyet Haklar›n›n tamam›
üzerinde, Hak Sahiplerinin paylar›na bak›lmaks›z›n inhisari lisans
hakk›n›n sahibi olup, bu hakk›n tesisi için Hak Sahipleri gerekli
ifllemeleri yapmakla yükümlüdür,
(2) TÜB‹TAK, yukar›da say›lan hallerde alt lisans verme hakk›na
sahiptir.
(3) Bu maddede say›lan durumlarda Hak Sahiplerine herhangi bir
lisans bedeli veya bu türden herhangi bir ücret ödenmez.
flilerin Haklar›na Tecavüz
Üçüncü Kifli
MADDE 9- Fikri Ürünün ay›pl› olmas›ndan, Fikri Ürünün veya
Fikri Mülkiyet Hakk›n›n kullan›lmas›na s›n›rland›rma getiren hallerden
ve 3. kiflilerin Fikri Mülkiyet Haklar›na tecavüzden kaynaklanan
TÜB‹TAK’ ›n u¤rayaca¤› do¤rudan ve dolayl› zararlardan, Hak Sahipleri
sorumludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
fi‹TL‹ VE SON HÜKÜMLER
ÇEfi‹
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Anlam›nda
Bir Eserin Ortaya Ç›kmas›
MADDE 10 - (1) Projenin sonucunda bilgisayar yaz›l›mlar› ve
bunlar›n kaynak kodlar› d›fl›nda Eser ortaya ç›kmas› durumunda, hak
sahipli¤i, 5846 say›l› Kanun hükümlerine göre belirlenir.
(2) Yay›mlanmak üzere kabul edilen makaleler, sunulan tebli¤ler,
bas›lan kitaplar, elektronik yay›nlar vb. türündeki her türlü Eserin bir
örne¤inin ‹lgili Gruba gönderilmesi zorunludur.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 1 1- Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde Proje
Sözleflmesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulan›r.
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TÜB‹TAK Markas›n›n ve Logosunun Kullan›m›
MADDE 1 2- (1) Hak Sahipleri, proje ç›kt›lar› ile ilgili olarak
yapaca¤› sunum, tebli¤ makale ile her türlü yay›n/yay›mda,
TÜB‹TAK’tan maddi destek al›nd›¤›n› belirtmek zorundad›r. TÜB‹TAK
taraf›ndan projeye maddi destek sa¤land›¤›n›n belirtilmesi d›fl›nda
projenin bizzat TÜB‹TAK taraf›ndan veya TÜB‹TAK ile iflbirli¤i
içerisinde yürütüldü¤ü izlenimini verecek herhangi bir aç›klamada
bulunulamaz.
(2) TÜB‹TAK markas›n›n toplumda uyand›rd›¤› güven
duygusundan haks›z bir flekilde yarar sa¤lama amac› tafl›yan
kullan›mlar marka hakk›na tecavüz olarak de¤erlendirilir.
(3) TÜB‹TAK Logosunun veya bu maddenin birinci f›kras›nda
belirtilen durum d›fl›nda TÜB‹TAK ibaresinin herhangi bir yaz›l›
materyalde veya ticari bir üründe kullan›lmak istenmesi halinde,
TÜB‹TAK’›n yaz›l› izni al›nmak zorundad›r.
Geçifl Hükmü
MADDE 13- (1) Projesi sonuçlanm›fl olup henüz tescil baflvurusu
yap›lmam›fl Fikri Ürünler bak›m›ndan gönderilecek Fikri Ürün Bildirim
Formu bu Esaslar›n yürürlük tarihinden itibaren 1 sene içerisinde
TÜB‹TAK’ a sunulur.
(2) Bu Esaslar›n yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce tescil baflvurusu
yap›lm›fl ve/veya tescil edilmifl Fikri Ürünlerin bibliyografik verileri talep
üzerine TÜB‹TAK’a gönderilir.
Yürürlük
MADDE 1 4- Bu Esaslar Bilim Kurulu taraf›ndan kabul edildi¤i
tarihinde yürürlü¤e girer.
Yürütme
MADDE 1 5- Bu Esaslar TÜB‹TAK Baflkan› taraf›ndan yürütülür.
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