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Giriş 

Horizon 2020 projeniz yapılan değerlendirme sonucunda desteklenmeye değer 

bulundu ve hibe anlaşması (grant agreement) ile konsorsiyum anlaşmasının 

(consortium agreement)  imzalanması süreçleri de tamamlandı. Şimdi ise sıra, 

AB tarafından destekelenen projenizin yürütülmesi aşamasında.  

Fikri Mülkiyet (FM) açısından bakıldığında, projenin yürütülmesi aşaması; bu 

süreçte yer alan proje sonuçlarının kullanılması (exploitation) ve 

yaygınlaştırılması (dissemination) adımlarının Horizon 2020 projelerinin temel 

hedefleri olması sebebiyle büyük önem taşımaktadır. Horizon 2020’de Fikri 

Haklar Yönetimi serisinin bu son bilgi notu1, projenin yürütülmesi esnasında proje 

                                       
1 The European IPR Helpdesk, Horizon 2020’de fikri haklar yönetimine ilişkin olarak daha önceki 
başvuru ve proje sözleşme aşamalarını kapsayan iki bilgi notu yayınlamıştır. Bilgi notlarının 
orijinallerine European IPR Helpdesk library’den, Türkçelerine ise http://bit.ly/ipr-helpdesk-turkish 
adresinden ulaşabilirsiniz. 

http://www.iprhelpdesk.eu/node/327
http://www.iprhelpdesk.eu/node/190
http://www.iprhelpdesk.eu/node/190
http://www.iprhelpdesk.eu/library
http://bit.ly/ipr-helpdesk-turkish
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sonuçlarının kullanılması ve yaygınlaştırılmasına ilişkin olarak üzerinde durulması 

gereken FM adımlarına dikkat çekmek üzere hazırlanmıştır.  

 

 

 

1. Proje Uygulama Aşaması 

1.1 Erişim hakları (Access rights) 

Hibe ve konsorsiyum anlaşmalarının imzalanmasının ardından, projenin uygulama 

süreci başlamaktadır. Proje uygulama sürecinde, proje başvurusunun iş 

paketlerinde (work packages) detaylandırılan zaman çizelgesine ve kilometre 

taşlarına (milestones) göre araştırma çalışması yürütülmektedir. 

Dolayısıyla, proje ortaklarından herbirinin proje içerisindeki görevlerini 

yürütebilmesi ve/veya çıktıları kullanabilmesine yönelik kendi sahip oldukları bilgi 

(background) ve proje çıktıları (results) için diğer proje ortaklarına tanıyacakları 

erişim haklarının (access rights) bu aşamada verilmesi gerekmektedir. Bu 

konudaki talepler, konsorsiyum anlaşmasında mutabık kalındığı şekliyle, yazılı 

olarak, örneğin okundu bilgisi alınarak e-posta aracılığıyla yapılmalıdır. Erişim 

hakkını veren proje ortağı, bu konuda hibe anlaşmasında özel bir hüküm 

olmamasına rağmen, özel bazı şartlarla birlikte bu hakkı vermek istiyorsa 

(örneğin daha güçlü gizlilik taahhütlerinde bulunulması gibi), tanınacak erişim 

hakkına dair bir anlaşma yapılmasını da isteyebilir. Erişim hakkı alındıktan sonra, 

taraflar mutabık kaldığı müddetçe hakkın geçerliliği devam etmektedir.  

Amaç  Background’a erişim Proje çıktılarına erişim 

Projenin yürütülmesi Aksi kararlaştırılmadığı 
müddetçe royalti/erişim ücreti 

alınmadan  

Royalti ücreti yok 

Proje çıktılarının 

kullanılması 

Ortaklar arasındaki sözleşmeye bağlı olarak erişim hakları adil ve 

makul şartlar dahilinde tanınmalıdır. (royalti ücreti istenmeyebilir) 

 

1 2 3
Projenin 

tamamlanması 

Proje 

başlamadan 
önce 

Proje 

sözleşmelerinin 

hazırlanması ve 
projenin yürütülmesi 

 

http://www.iprhelpdesk.eu/node/2467
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2467
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2469
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2469
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2227
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2227
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2247
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2224
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Gerek görülmesi halinde, aşağıdaki durumlarda erişim haklarının tanımlanması 

zorunludur:  

a) diğer proje ortaklarına: projenin yürütülmesi ve çıktıların kullanımı için 

b) proje ortaklarının üye ülke veya asosye ülkelerde kurulu bağlı ortaklarına: 

bağlı olduğu proje ortağının ürettiği çıktıların kullanımı için (konsorsiyum 

anlaşmasında aksi belirtilmedikçe)    

Proje ortakları ek bazı erişim hakları tanımlayabilecekleri gibi, daha avantajlı 

veya farklı koşullarda da erişim hakları tanımlayabilirler:  

 

ERİŞİM HAKKI 

 
 

ÖRNEK 

Ek erişim hakkı 

 AB üyesi veya asosye ülke 

statüsünde olmayan ülkelerde kurulu 

bağlı ortaklıklar için erişim hakkı   

Daha avantajlı koşullarda erişim hakkı 
 Alt lisans verme hakkını da içeren 

erişim hakkı  

Ek koşullarla erişim hakkı 

 Daha farklı gizlilik taahhütleri 

alınmasını gerektiren erişim hakkı 

(ör. daha uzun süreli yükümlülükler) 

 

1.2 Proje çıktılarının mülkiyeti 

Horizon 2020 hibe anlaşmalarında, proje çıktılarının mülkiyetinin, onu ortaya 

çıkaran proje ortağına ait olduğu düzenlenmektedir. Bu kural basit gözükse de 

çok ortaklı projelerde mülkiyete ilişkin sıklıkla anlaşmazlıklar yaşanmakta ve bu 

durum, proje ortakları için potansiyel bir sorun oluşturmaktadır. Böyle bir 

problem ile karşılaşılmaması için mülkiyete ilişkin konularla ilgili olarak gerekli 

önlemlerin önceden alınması, örneğin çıktının sahibinin tam olarak 

belirlenebilmesinde kanıt olması amacıyla laboratuvar notları veya benzer kayıt 

formlarının tutulması (buluş formu -invention disclosure form-2 doldurulması gibi) 

tavsiye edilmektedir.  

1.2.1 Ortak mülkiyet (Joint Ownership) 

Bazı proje çıktıları, çok ortaklı projelerin doğası gereği, birden fazla ortağın 

katkısı ile meydana getirilebilir ve böylece ortak mülkiyet kavramı gündeme 

gelebilir.  

Horizon 2020’de şu durumlar otomatik olarak ortak mülkiyet kapsamında kabul 

edilmektedir: 

                                       
2 Buluş formunda, buluşçular tarafından yaratılan FM’nin (buluşun) detayları ve tekniğin bilinen 
durumundan farklılığı anlatılır.  

http://www.iprhelpdesk.eu/node/2239
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i. Çıktılar iki veya daha fazla proje ortağının çalışması ile meydana 

getirilmişse, 

ii. Ortak çalışma ile meydana getirilen çıktılarda;  

a. her bir proje ortağının çıktının meydana getirilmesindeki katkısı 

belirlenemiyorsa veya 

b. çıktının korunması için başvurunun, tescilin veya korumanın 

devamının sağlamasında ortakların ayrıştırılması mümkün değilse.  

Çoğu durumda ortak mülkiyet, çok spesifik koşullarda gündeme gelir; örneğin 

çıktının teknolojik yapısı böyle kesin bir ayrım yapılmasını mümkün kılmıyorsa.  

Proje ortaklarının, ortak mülkiyet ile ilgili kavramsal düzenlemeleri konsorsiyum 

anlaşmasında belirtmeleri bu durumda en doğrusudur. Ancak konsorsiyum 

anlaşması, projenin uygulanmasından3 ve çıktıların elde edilmesinden önce 

yürürlüğe girdiğinden, ortak mülkiyet oluştuğunda bununla ilgili izlenecek yolun 

veya mülkiyete ilişkin hakların kullanımının daha detaylı olarak ele alındığı ayrı 

bir ortak mülkiyet anlaşmasının da proje yürütülmesi sürecinde hazırlanması 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Hibe anlaşması kurallarına göre, eğer konsorsiyum veya ortak mülkiyet 

anlaşmasında aksi belirtilmemişse ve diğer ortaklar; 

i. en az 45 gün önceden bilgilendirildiği ve  

ii. kendilerine adil ve makul bir ödeme yapıldığı sürece 

her ortak, ortak olarak meydana getirilen buluş ile ilgili olarak üçüncü kişilere, 

inhisari olmayan lisans (alt lisans verme hakkı olmayan / non-exclusive) verebilir.  

Ortak çıktıların yönetilmesinin karmaşıklığı sebebiyle, proje ortakları, çıktının 

üretilmesini takiben yazılı bir anlaşma ile farklı bir mülkiyet sistemi 

uygulanmasını da kararlaştırabilirler. Bu şekilde ortak mülkiyet sahipleri, hibe 

anlaşmasında yer alan sonuçların devrine (transfer of results) ilişkin maddelere 

bağlı kalmak şartıyla, kendi haklarını diğer ortak mülkiyet sahibine de 

devredebilir.  

                                       
3“IP management in Horizon 2020: at the grant preparation stage” başlıklı bilgi notunun orijinaline 
European IPR Helpdesk library web sitesinden, Türkçe çevirisine ise http://bit.ly/ipr-helpdesk-
turkish adresinden erişebilirsiniz. 

Ortak mülkiyet anlaşmasında yer verilecek önemli maddeler: 

 Lisans verilmesine ilişkin koşullar; 

 (Mümkün olduğu durumda) üçüncü bir tarafa inhisari olmayan (non-exclusive) lisans 

verildiği takdirde, ortak mülkiyetin sahiplerine verilecek “adil ve makul ödeme 
miktarına” ilişkin koşul ve ilkeler; 

 Anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin maddeler; 

 Mülkiyetin nasıl paylaştırılacağı; 
 Ortak mülkiyet korunacak ise; bu korumanın nasıl olacağı, korumaya ilişkin 

harcamaların nasıl yapılacağı, kar paylaşımı; 
 Ortak mülkiyete ilişkin sonuçların nasıl kullanılacağı ve yaygınlaştırılacağı 

file://JFKFILESERVER/TUDOR/Dpts/CVT/Structure/PROJETS/En-cours/EU%20IPR%20Helpdesk%20II/3-Production/WP5%20Cooperation%20with%20stakeholders/Sub-task%201.1.1%20Ambassador%20Scheme/Translations/Turkish/library
http://bit.ly/ipr-helpdesk-turkish
http://bit.ly/ipr-helpdesk-turkish
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1.2.2 Proje çıktılarının devri 

Horizon 2020’de proje çıktılarının devredilmesi de mümkündür. Ancak böyle bir 

durumda, hibe anlaşmasında belirtilen ve aşağıda yer alan proje çıktılarının 

devrine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir: 

 proje ortaklarının hibe anlaşmasında yer alan sorumluluklarının4 yeni 

sahibe devredilmesi ve devralanın ek bir transfer ile kendi sorumluluklarını 

farklı bir kişiye devretmesi durumunda sorumlulukların netleştirilmesi için 

devir işlemi bir anlaşma ile (tercihen yazılı olarak) gerçekleştirilmelidir.  

 

 Proje çıktılarına ilişkin erişim hakkı olan (veya erişim talebi yapabilecek 

olan) diğer proje ortaklarına, gerçekleştirilmesi düşünülen devir ve devir 

alacak taraf ile ilgili 45 gün önceden bir ön bilgilendirme (prior notice) 

yapılması gerekmektedir. Konsorsiyum anlaşmasında bu durum önceden 

açıklanmış ve anlaşmada belirtilen bir üçüncü kişiye devir 

gerçekleştirilecek ise bu ön bilgilendirme koşulu aranmayabilir.   

 

 Hibe anlaşmasında belirtilmiş ise, AB dışı ve asosye olmayan ülkelerde 

kurulu bir üçüncü kişiye yapılacak devir işlemi için proje ortakları, önceden 

Avrupa Komisyonu’ndan resmi bir yetki almakla yükümlüdür. Yetki 

istenirken şu bilgiler de Komisyon ile paylaşılmalıdır:  

(i) Devredilecek çıktıların tanımlanması, 

(ii) Devralacak yeni sahip hakkında detaylı bilgi ve proje 

çıktılarının deviralan tarafından planlanan veya potansiyel 

kullanımı, 

(iii) Devir veya transferin AB rekabetçiliğine olan muhtemel etkisi 

ile etik ve güvenliğe olan uygunluğu  

Bu bilgilendirme yükümlülüğü, projenin tamamlanmasından sonra da, 

projenin bitimini izleyen dört yıl süresince geçerlidir.  

 

 

 

                                       
4 Bu sorumluluklar; ortak mülkiyet (joint ownership, madde 26.2), AB’nin mülkiyet hakkı (madde 

26.4), çıktıların korunması (protection of results, madde 27), kullanma (exploitation, madde 28), 
yaygınlaştırma (dissemination, madde 29), devir ve lisans (transfer and licensing, madde 30) ve 
erişim hakları (access rights, madde 31). 

Mülkiyetin devrine ilişkin daha ayrıntılı bilgi için European IPR 

Helpdesk Library’de bulunan “Commercialising Intellectual Property: 

Assignment Agreements” başlıklı bilgi notunu inceleyebilirsiniz. 

Ortak mülkiyete ilişkin daha ayrıntılı bilgi için EU IPR Helpdesk 

Library’de bulunan “IP Joint Ownership” başlıklı bilgi notunu 

inceleyebilirsiniz. 



 
6 

1.3 Proje çıktılarının korunması 

Proje çıktılarının (sonuçlarının) korunması Horizon 2020’de vurgulanan ana 

konulardan biridir. Zira etkin bir kullanım (exploitation), ancak etkin bir FM 

koruması ile gerçekleşir. Dolayısıyla proje ortaklarının, proje çıktılarının meydana 

gelmesi ile birlikte olası FM koruma yollarını da araştırmaları gerekmektedir.  

Proje sonuçlarının ticari ve endüstriyel olarak kullanılması düşünülüyor ise ve bu 

çıktıların fikri haklar çerçevesinde korunmaları da mümkün, makul ve 

gerekçelendirilebilir temellere dayanıyorsa, proje ortaklarının -ek bir Ar-Ge veya 

yatırım maliyeti getirse de-  bu çıktıların FM haklarını en doğru yol ile uygun bir 

süre için ve gerekli ülkelerde koruması gerekmektedir. Ancak bu, aynı zamanda 

şu anlama gelmektedir: Her ne kadar FM koruması ticari veya endüstriyel 

kullanım için hayati önem taşıyor olsa da, koruma her zaman bir zorunluluk 

değildir.  

En uygun FM koruma biçiminin, koruma süresinin ve alanının belirlenmesi, 

korunacak proje çıktısının türüne olduğu kadar (bir buluş mudur, yazılım mıdır 

veya veri tabanı mıdır?) bu çıktının kullanımı için izlenecek iş planına ve 

konsorsiyum ortaklarının ilgi alanlarına da bağlıdır.  

Konu Patent Faydalı 
Model 

Endüstriyel 
Tasarım 

Eser 
Koruması 

Marka Gizli Bilgi 

Buluş  X X    X 

Yazılım X5 X  X  X 

Bilimsel makale    X   

Teknolojinin tasarımı   X X X  

Teknolojinin/projenin 
ismi 

    X  

Know How X X    X 

Web sitesi   X X X X 

 

Kendi sahip olduğunuz çıktılarınız ile ilgili olarak alacağınız bir koruma kararını 

diğer proje ortaklarına bildirme zorunluluğunuz olmasa da, yine de bu konuda bir 

tasarruf yapmadan önce –özellikle de ortak FM hakkı potansiyeli taşıyan konular 

için- proje ortaklarına danışmanız en doğrusu olacaktır. 

                                       
5 Yazılımların patentlenmesi konusu, yazılımların Avrupa Patent Sözleşmesi EPC Madde 52(2)(c) ve 

(3)‘de yer alan maddelerin dışında kalması sebebiyle halen tartışmalıdır. Ancak Avrupa Patent Ofisi 
Genişletilmiş Temyiz Kurulu, bilgisayar yazılımına ilişkin istemin teknik bir tanım veya kullanım 
(donanım) bildirmesi halinde patentlenebilir olduğuna cevaz vermektedir.  
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1.3.1 Çıktıların korunmamasına karar verilirken neler göz önünde 

bulundurulmalı?  

Proje ortağının kendi sahip olduğu proje çıktısını (sonucunu) korumak istememesi 

durumunda, bu çıktıyı korumak isteyen ve bunu daha doğru bir şekilde 

kullanabilecek ve değerlendirebilecek diğer proje ortaklarına veya üye veya 

asosye ülkede kurulmuş olan üçüncü kişilere bu hakkını devretmesi en uygun 

yoldur. 

Böyle bir devir yapılmadığı takdirde, projesi için AB desteği alan ancak ticari veya 

endüstriyel imkanları olduğu halde yasal imkansızlık dışındaki gerekçelerle proje 

sonuçlarını korumak istemeyen proje ortakları, Komisyon’a bilgi vermeden bu 

çıktıları yaygınlaştırma faaliyetinde (dissemination) bulunmamalıdır. Bu 

yükümlülük, projenin bitiminden sonra da, takip eden dört yıl boyunca geçerlidir.  

Avrupa Komisyonu kendisine yapılan bu bilgilendirmenin ardından, proje 

çıktısının sahibi olan konsorsiyum ortağının muvafakatı ile, ilgili fikri mülkiyet 

hakkını üzerine alarak çıktının korunması için gerekli adımları atmaya karar 

verebilir. Böyle bir durumda Komisyon, kendisine bilgilendirme yapılmasının 

ardından 45 gün içinde konu ile ilgili kararını proje ortağına bildirecektir.  

1.3.2 Korumadan vazgeçilmesi veya koruma süresinin uzatılmamasına 

karar verilmesi durumunda neler göz önünde bulundurulmalı? 

Proje ortakları bir çıktının FM korumasının, örneğin patent yıllık ücretlerinin 

ödenmemesi neticesinde, sonlandırılmasına karar verebilir. Ortaklar, farklı 

gerekçelerle başka ülkelerde koruma başvurusu yapılmamasını da tercih edebilir.  

Böyle bir durumda, projeleri için AB desteği alan proje ortakları, koruma hakkının 

sonlanmasından veya bu hakkın uzatılmasının mümkün olmadığı tarihten az 60 

gün önce Avrupa Komisyonu’na bildirim yapmak zorundadır. Bu zorunluluk, 

projenin bitiminden sonra da, bitimi takip eden dört yıl boyunca ve aşağıdaki 

haller hariç olmak üzere geçerliliğini korumaktadır: 

(a) Koruma, proje çıktısının ticari veya endüstriyel kullanımı imkanının 

olmaması sebebiyle sonlandırılmışsa veya 

(b) başka ülkelerde koruma başvurusu yapmanın gerekçesi bulunmuyorsa.  

Komisyon, kendisine bildirim yapılmasının ardından 45 gün içinde konu ile ilgili 

kararını proje ortağına bildirecektir. 

1.4 Proje çıktılarının kullanılması (Exploitation of results) 

Projeleri AB desteğine değer bulunan proje ortakları, projenin tamamlanmasını 

izleyen dört sene için, proje çıktılarının kullanılmasına ilişkin her türlü 

adımı atmakla yükümlüdür. Proje ortakları bu anlamda proaktif olmalı ve 

proje çıktılarının şu şekillerde kullanılmasını sağlamalıdır: 
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(a) proje çerçevesi dışında diğer araştırmalarda veya 

(b) ürün veya sürecin geliştirilmesi, meydana getirilmesi ve pazara 

sunulmasında veya 

(c) hizmet yaratma veya hizmet sunmada veya  

(d) standardizasyon çalışmalarında6 

Proje çıktılarının kullanımının, proje ortaklarının doğrudan kendileri tarafından 

yapılması zorunluluğu yoktur, bu konuda başka teşebbüsler de faaliyet 

gösterebilir. Hibe anlaşmasında belirtilen koşullara7 uygun olması şartıyla, 

çıktıların (proje sonuçlarının) üçüncü kişilere lisanslanması ve devri ile kullanımın 

dolaylı olarak gerçekleştirilmesi de mümkündür. Bunlardan başka, proje 

çıktılarının kullanımı ile ilgili olarak hibe anlaşmasında ve çalışma programında 

(work programme) ek yükümlülükler de bulunabilir.8  

 

 

 

1.5 Proje çıktılarının yaygınlaştırılması (Disseminating results) 

Proje çıktılarının yaygınlaştırılması faaliyetleri, Horizon 2020’de önemli bir yere 

sahiptir. Bu çerçevede yaygınlaştırma faaliyetleri, koruma (protection) ve 

kullanma (exploitation) dışında, çıktıların uygun şekillerde kamu ile paylaşılması 

anlamına gelmektedir. Bilimsel yayınlar, web sitelerindeki genel bilgiler, 

konferans veya fuarlara katılım gibi aktiviteler yaygınlaştırma faaliyetlerine örnek 

olarak verilebilir.  

Hibe anlaşması uyarınca, meşru menfaatler veya özellikle sonuçların korunması 

ve gizliliğe yönelik zorunlu durumlar haricinde proje ortakları, proje çıktılarını en 

kısa zamanda yaygınlaştırmakla yükümlüdür. Patent ve faydalı model başta 

olmak üzere FM hakkının yenilik vasfının yitirilmemesi için kamuya sunum 

öncesinde proje çıktılarının koruma altına alınmış olması kritik önem 

taşımaktadır. Dolayısıyla, faaliyetlerin tanımlanması (description of the action) 

bölümünde yer verilen çıktıların korunması ve yaygınlaştırılması prosedürlerinin 

proje süresince takip edilmesi gerekmektedir.  

Herhangi bir yaygınlaştırma faaliyetinden önce, bu açıklamadan ötürü kendi 

background ve proje çıktılarının zarar görmesi ihtimaline karşı diğer ortakların 

                                       
6 Horizon 2020’de standartlar ile ilgili bilgi için CEN-CENELEC’in bu konuya ilişkin özel hazırlanan 
içeriğe ve Helpdesk irtibat noktasına sahip www.cencenelec.eu adresine başvurabilirsiniz. Ayrıca  

“Standardisation in R&D projects“ başlıklı bilgi notuna da EU IPR Helpdesk library’den 
ulaşabilirsiniz. 
7 Bknz. Bu bilgi notu bölüm 1.2.2. 
8 Horizon 2020’de proje çıktılarının kullanılması (Exploitation) konusu, projenin ilk aşamalarından 

itibaren üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye library’de yer 
alan “IP management in Horizon 2020: at the proposal stage“ başlıklı bilgi notu incelenebilir. Bilgi 
notunun Türkçe‘sine ise http://bit.ly/ipr-helpdesk-turkish adresinden ulaşabilirsiniz. 

Proje çıktılarının kullanılmasına (exploitation) ilişkin daha ayrıntılı 

bilgi için “Exploitation channels for public research results” başlıklı 

bilgi notuna European IPR Helpdesk Library’den erişebilirsiniz. 

 

http://www.cencenelec.eu/
http://www.iprhelpdesk.eu/node/1216
http://www.iprhelpdesk.eu/library/
http://www.iprhelpdesk.eu/library/
http://bit.ly/ipr-helpdesk-turkish
http://www.iprhelpdesk.eu/Exploitation_channels_for_public_research_results
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itiraz haklarını kullanabilmeleri için, proje ortaklarına bilgi verilerek onların 

da fikirlerinin alınması gerekmektedir. Yapılacak bildirimler ve ortakların bu 

açıklamanın yapılmasına karşı olası itirazları üzerine hibe anlaşmasında hükümler 

bulunmaktadır. Ancak ortaklar, mutabakat sağlayarak burada yer alan süreleri 

konsorsiyum anlaşması hazırlanması sürecinde değiştirebileceğinden, bir 

yaygınlaştırma/kamuya açıklama faaliyeti yapmadan önce konsorsiyum 

anlaşmasını gözden geçirmekte fayda vardır.  

1.5.1 Gizliliğin korunması  

Gizlilik yükümlülüğü taşımayan bir kişiye yapılan yazılı veya sözlü bilgi aktarımı 

açıklama olarak tanımlanır. Böyle açıklamalar, proje çıktılarınız için yapılacak 

olası FM başvuruları için tehlike arz edebilir. Dolayısıyla, henüz FM başvurusu 

yapılmamış veya FM başvurusu kararı verilmemiş proje çıktıları ile ilgili bilgileri 

gizli tutmak hayati önem taşımaktadır.  

Bunun yanısıra, organizasyonun kendi içinde de dikkatli olunmalı ve gizlilik 

konusu bir iç yönetim anlayışı ile birlikte ele alınmalıdır. Başka bir deyişle, 

konsorsiyum içindeki gizlilik ilkelerinin yerine getirildiğini temin edecek 

organizasyon içi doğru bir yönetim anlayışının bulunması, üzerinde durulması 

gereken bir husustur. Proje süresince, ortağınızın gizli bilgisini kendi 

organizasyonunuz içinde paylaşmak durumunda kalabilirsiniz. Elbette bunun tersi 

durum da geçerlidir. Bu nedenle, organizasyonunuz içinde bilgilerin 

sınıflandırılmasından ve hangi bilginin gizli bilgi olarak nitelendirilebileceğinden 

(gizlilik etiketlemesi) sorumlu bir kişinin atanması doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Aksi takdirde proje sürecinde kıymetli bilgilerin kaybolması riski oluşacaktır.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gizli bilgiyi kendi organizasyonum içinde nasıl yönetebilirim? 

a) Çalışanlarla gizlilik anlaşması yapılması, 

 kuruluşunuz ile çalışanlarınızın aynı gizlilik yükümlülükleri altında olmasını sağlar, 

 çalışanlar arasında gizlilk konusunda farkındalık yaratılmasına imkan verir ve çalışanlarınıza proje 
sürecinde ve sonrasında gizlilkle ilgili kendi yükümlülükleri olduğunu hatırlatır.  

b) gizli bilginin güvenli bir şekilde saklanması: 

 dokümanlarınızı “GİZLİ” (CONFIDENTIAL) şeklinde işaretleyin, 

 erişimi kısıtlayabilecek ve takip edebilecek şekilde dokümanları ayrı olarak ve emniyetli bir şekilde 

saklayın,  

 dokümanların periyodik olarak gizlilik niteliğini gözden geçirin ve kararınıza bağlı olarak dokümanın 
gizli olarak kalmasını veya imha edilmesini sağlayın.  

c) diğer proje ortakları ile gizli bilginin paylaşılması: 

 diğer proje ortaklarına yapılacak herhangi bir açıklamadan önce bilgilerin gizlilik derecesini ve 
niteliğini değerlendirin, 

 gizli bilgiyi “GİZLİ” (CONFIDENTIAL) olarak işaretleyerek paylaşın. 

 



 
10 

1.5.2 Raporlama 

Yaygınlaştırma faaliyetlerinin etkin bir şekilde yönetilebilmesi ve konsorsiyum 

içinde izlenen proje çıktılarının yaygınlaştırılması (ve kullanılması) stratejilerinin 

takibi için Avrupa Komisyonu’na yapılan raporlamalardan faydalanılabilir. Zira 

hibe anlaşması uyarınca, periyodik olarak yapılacak teknik raporlama (technical 

reporting) içerisine, proje çıktılarının kullanılması ve yaygınlaştırılmasına ilişkin 

detaylı bilgi ile -eğer Annex 1’de belirtilmişse- proje çıktılarının kullanılması ve 

yaygınlaştırılmasına ilişkin güncellenmiş bir plan da dahil edilmelidir. Son teknik 

raporlama ise faaliyetlerin yayınlanabilir genel bir değerlendirmesini içermelidir. 

Bunlarla beraber, hibe anlaşmasında yer alan bir zorunluluk olmasının ötesinde, 

yaygınlaştırma faaliyetleri, proje çıktılarının pazar odaklı kullanımına olumlu etki 

eder.9 Nitekim çalıştaylara katılım veya web siteleri gibi yaygınlaştırma 

faaliyetleri, proje ortaklarının “projenin ekonomik potansiyeli ve sonuçların pazar-

odaklı önerilen kullanım yolu” hakkında geri bildirim almasını sağlamaktadır.10 

1.5.3 Açık erişim (open access) kanalıyla yayınlama 

Proje sahipleri, Horizon 2020 projelerinin sonuçlarına ilişkin olarak ücretsiz 

şekilde erişilebilen hakemli bilimsel yayınlara, açık erişim (open access)  yoluyla 

herkes tarafından ulaşılabilmesini sağlamak durumundadır. Bu yükümlülük, tüm 

proje sahiplerinin proje sonuçlarını yayınlama zorunluluğu bulunduğu veya bunun 

proje sahiplerinin proje çıktılarını kullanma planlarını etkileyeceği anlamına 

gelmemektedir. Proje sahiplerinin, öncelikle proje çıktılarının korunması hakkında 

karar vermesi ve bu karar verildikten sonra da eğer yapılacaksa ne zaman 

bilimsel bir yayın ile sonuçların kamu ile paylaşacaklarını planlamaları 

gerekmektedir.11 

2. Projenin Sonuçlanması 

2.1 Proje sonrasındaki yükümlülükler 

Projenin tamamlanmasından ardından dahi gizlilik, proje çıktılarının 

kullanılması (exploitation) ve yaygınlaştırılmasına (dissemination) ilişkin FM ile 

ilgili yükümlülükler devam etmektedir. Bu nedenle proje sahipleri, proje 

sonrasındaki süreci de doğru bir şekilde yönetmek durumundadır: 

 

                                       
9 How to convert Research into Commercial Success Story?: Part 1, European Union, 2013. 
Buradan erişebilirsiniz: http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/how-to-convert-

research-into-commercial-story-part1_en.pdf. 
10 Bknz.9 numaralı dipnot. 
11 Açık erişim ile ilgili ayrıntılı bilgi için “Guidelines on Open Access to Scientific Publications and 
Research Data in Horizon 2020“ başlıklı bilgi notuna buradan erişebilirsiniz: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-
pilot-guide_en.pdf. OpenAIRE’den de destek alabilirsiniz. The European IPR Helpdesk‘in de bu konu 
ile ilgili bilgi notu faydalı olacaktır: http://www.iprhelpdesk.eu/Open_Access_in_H2020 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://www.iprhelpdesk.eu/Open_Access_in_H2020
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 Proje uygulama sürecinde ve projenin bitimini takip eden dört yıl boyunca, 

hibe anlaşması şartları gereğince, proje sahipleri gizli olarak nitelendirilen 

her türlü bilgi, doküman veya materyali (hangi formda olursa olsun) gizli 

tutmak durumundadır. Proje ortakları ile mutabık kalınarak konsorsiyum 

anlaşmasında bu süre uzatılabildiğinden, ortakların ne kadar süre ile gizlilik 

yükümlülüğü taşıdığını bilmesi açısından konsorsiyum anlaşmasının gözden 

geçirilmesinde fayda vardır.  

 Proje ortakları, proje çıktılarının (sonuçlarının) kullanımına ilişkin gerekli 

önlemlerin alınmasından projenin bitimini izleyen dört yıl boyunca 

sorumludur. 

 FM haklarının korunmasından önce proje çıktılarına ilişkin bir 

yaygınlaştırma faaliyeti yapılacaksa veya FM korumasının sonlandırılması 

veya korumanın uzatılmaması kararı verilecekse, AB hibesi alan ortakların 

konu ile ilgili olarak hibe anlaşmasında yer alan şartlar dahilinde 

Komisyon’a bildirimde bulunma yükümlüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülük, 

projenin bitimini izleyen dört yıl boyunca devam etmektedir. 

 Proje sonuçlarının FM hakları kapsamında korunmasına ilişkin 

yükümlülükler de (mümkün durumlarda projenin AB desteği aldığını belirtir 

ibarenin kullanılması gibi) proje bitiminin ardından devam etmektedir.  

 Yaygınlaştırma faaliyetlerinde belirtilmesi zorunlu olan projenin AB 

tarafından fonlandığını gösterir bilgi ve yasal sorumluluk reddinin 

(disclaimer) belirtilmesi gibi yükümlülükler projenin bitiminden sonra da 

devam etmektedir. 

 Proje ortakları erişim hakkı edinmek için projenin bitiminden itibaren bir 

yıla kadar (veya üzerinde anlaşılan daha uzun bir sürede) kendilerine 

erişim hakkı tanınmasını isteyebilirler. Dolayısıyla inhisari lisans (exclusive) 

durumunda diğer ortakların kendi haklarından feragat ettiklerini belirten 

yazılı belge de bu süre içinde sağlanmalıdır.  

 Proje çıktılarının devrine ilişkin yükümlülükler de projenin 

tamamlanmasının ardından devam etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Proje çıktılarının kime ait olduğundan emin olamıyor musunuz? 

Ortak mülkiyet anlaşması metninin kaleme alınmasında, proje 

çıktılarının devrine ilişkin devir anlaşması yazımında veya lisans 

anlaşmaları konusunda desteğe mi ihtiyacınız var? Hibe ve 

konsorsiyum anlaşmalarındaki yükümlülüklerinizle ilgili daha fazla 

açıklama yapılmasını mı arzu ediyorsunuz? Proje çıktılarınızın 

kullanımına ilişkin bir strateji belirlenmesi noktasında yardım mı 

talep ediyorsunuz?  

YardımHattımız ile temasa geçin! Bunlar ve bunun gibi 

sorunlarınızla ilgili sizlere ücretsiz destek sağlıyoruz!  
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Faydalı Kaynaklar 

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için:  

 “IP management in Horizon 2020: at the proposal stage” 

http://www.iprhelpdesk.eu/IP_Management_in_Horizon_2020_at_the_proposal_stage 

 “Horizon 2020’de Fikri Haklar Yönetimi: başvuruya hazırlık aşaması”  
http://www.aia-istanbul.org/files/ipr_helpdesk/H2020_basvuruya_hazirlik-tr.pdf  

 “IP management in Horizon 2020: at the grant preparation stage” 

http://www.iprhelpdesk.eu/How_to_manage_IP_in_H2020_at_the_grant_preparation_stage 

 “Horizon 2020’de Fikri Haklar Yönetimi: proje sözleşmeleri aşaması”  
http://www.aia-istanbul.org/files/ipr_helpdesk/H2020_proje_sozlesmeleri-tr.pdf  

 “Commercialising Intellectual Property: knowledge transfer tools” 
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2108 

 “Commercialising Intellectual Property: Assignment Agreements” 
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2034 

 “IP joint ownership” 
http://www.iprhelpdesk.eu/IP_joint_ownership 

 “Commercialising Intellectual Property: Licence Agreements” 
http://www.iprhelpdesk.eu/node/1664 

 “Fikri Mülkiyetin Ticarileştirilmesi: Lisans Anlaşmaları” 
http://www.aia-istanbul.org/files/ipr_helpdesk/licence_agreements-tr.pdf  

 “Exploitation channels for public research results” 
http://www.iprhelpdesk.eu/node/1664 

 

 

 

BİZİMLE BAĞLANTIYA GEÇİN 

Yorum, tavsiye ve ayrıntılı bilgi için;  

European IPR Helpdesk 
c/o infeurope S.A. 
62, rue Charles Martel 
L-2134, Luxembourg 
 
E-posta: service@iprhelpdesk.eu 
Tel: +352 25 22 33 - 333 
Faks: +352 25 22 33 – 334 
 
Onur Emül 
European IPR Helpdesk Elçisi, Türkiye 
İstanbul Sanayi Odası – Avrupa İşletmeler Ağı 
Meşrutiyet Caddesi. No:62 Tepebaşı 
Beyoğlu, İstanbul, Türkiye 
 
E-posta: oemul@iso.org.tr 
Tel: +90 212 292 21 57 - 315 

 

EUROPEAN IPR HELPDESK HAKKINDA 

European IPR Helpdesk, Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan projelerin mevcut ve muhtemel katılımcılarına; 
Fikri Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Hakları alanında, bilgi, danışmanlık ve eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Bunun 
yanı sıra European IPR Helpdesk, KOBİ’lerin imzalayacakları ve özellikle Avrupa İşletmeler Ağı tarafından 
aracılık edilen uluslararası işbirliği anlaşmalarının fikri mülkiyet ile ilgili bölümlerinin müzakeresi ve 

http://www.iprhelpdesk.eu/IP_Management_in_Horizon_2020_at_the_proposal_stage
http://www.aia-istanbul.org/files/ipr_helpdesk/H2020_basvuruya_hazirlik-tr.pdf
http://www.iprhelpdesk.eu/How_to_manage_IP_in_H2020_at_the_grant_preparation_stage
http://www.aia-istanbul.org/files/ipr_helpdesk/H2020_proje_sozlesmeleri-tr.pdf
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2108
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2108
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2034
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2034
http://www.iprhelpdesk.eu/IP_joint_ownership
http://www.iprhelpdesk.eu/IP_joint_ownership
http://www.iprhelpdesk.eu/node/1664
http://www.iprhelpdesk.eu/node/1664
http://www.aia-istanbul.org/files/ipr_helpdesk/licence_agreements-tr.pdf
http://www.iprhelpdesk.eu/node/1664
http://www.iprhelpdesk.eu/node/1664
mailto:oemul@iso.org.tr
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sonuçlandırılması hususlarında destek hizmeti de sunmaktadır. European IPR Helpdesk tarafından sunulan tüm 
hizmetler ücretsizdir. 

YardımHattı (Helpline): YardımHattı hizmeti, fikri haklar konusundaki sorularınızı üç iş günü içinde 
yanıtlamaktadır. Konu ile ilgili web sitemize üye olabilir (www.iprhelpdesk.eu), telefon veya faks ile tarafımıza 
ulaşabilirsiniz. 

Web Sitesi: Fikri Mülkiyet Hakları ve Fikri Mülkiyet Yönetimi’nin farklı alanlarında, özellikle AB tarafından 
fonlanan programlarla ilgili fikri mülkiyet haklarına ilişkin sorular konusunda, ayrıntılı bilgiye ve yardımcı 
dokümanlara web sitemiz aracılığıyla erişebilirsiniz.  

E-Bülten ve Yayınlar: Fikri Haklar ile ilgili son gelişmeleri, uzmanların bu konuda yazdıkları makaleleri ve vaka 
analizlerini (case studies) e-bülten ve yayınlarımıza abone olarak takip edebilirsiniz.  

Eğitimler: Dokuz ayrı modülden oluşan eğitim serimizle ilgileniyorsanız, bizlere ulaşın: training@iprhelpdesk.eu 

YASAL SORUMLULUK REDDİ 

Bu bilgi notunda yer alan içerik, hiçbir şekilde Avrupa Komisyonu’nun görüşlerini yansıtmamaktadır. Avrupa 

Komisyonu veya Avrupa Komisyonu adına görev yapmakta olan kişiler, bu bilginin kullanılmasından sorumlu 

değildir. European IPR Helpdesk, yüksek kalitede bir hizmet sunmayı hedef edinmiş olsa da, bu dokümandaki 

bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliğini garanti etmemektedir. Avrupa Komisyonu ve European IPR Helpdesk, bu 

dokumandaki bilgilerin kullanımı veya bu bilgilere güvenilmesinden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz. 

Yasal sorumluluk reddi beyanının tümü için: www.iprhelpdesk.eu 

Bu çalışma, Avrupa İşletmeler Ağı ortaklarından İstanbul Sanayi Odası ve European IPR Helpdesk Elçisi Onur 

Emül tarafından tercüme edilmiştir/uyarlanmıştır. Tercümesi/uyarlaması yapılan bu çalışmanın orijinali, 

European IPR Helpdesk’ten ücretsiz olarak temin edilebilir. European IPR Helpdesk, söz konusu 

tercüme/uyarlama nedeniyle meydana gelen içerik değişikliği veya kaybından sorumlu tutulamaz. 
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