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Giriş 

Avrupa Birliği’nin 2014-2020 yılları arasında yürüteceği araştırma ve inovasyon 

çerçeve programı olan Horizon 2020, bir önceki program olan 7.Çerçeve 

Programı’nda (7.ÇP) olduğu gibi yine İnovasyon Birliği1 (Innovation Union) 

ilkelerini uygulayacak ve bu sayede AB’nin ekonomik büyümesine ve iş gücü 

artışına katkı sağlayacaktır.   

                                       
1 İnovasyon Birliği (Innovation Union) Avrupa 2020 stratejisinin; AB’nin akıllı, sürdürülebilir ve 
esaslı bir şekilde büyümesini amaçlayan önemli bir parçasıdır. İnovasyon Birliği ile özellikle 
araştırma ve inovasyon odaklı finansa erişimin güçlendirilmesi sonucu ürün/hizmet meydana 
getirebilecek inovatif fikirlerin, büyüme ve iş gücü yaratması hedeflemektedir.  
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Horizon 2020 programı kapsamında, katılımcıların AB fon imkânlarına erişiminin 

kolaylaştırılması amacıyla; daha önce uygulanan 7.ÇP, Rekabetçilik ve Yenilikçilik 

Çerçeve Programı’nın (CIP) inovasyon ayağı ve Avrupa İnovasyon ve Teknoloji 

Enstitüsü (EIT) fonları birleştirilmiştir. Bu sayede Horizon 2020 katılımcıları, tek 

bir program ve dolayısıyla tek bir kural setini takip ederek daha basitleştirilmiş 

araçlarla fon imkânlarından faydalanabilecektir. Bu durum elbette fikri mülkiyet 

hakları kuralları için de geçerli olacaktır. 

Horizon 2020 programı ile Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik altyapısının 

güçlendirilmesi, toplumsal sorunlara çözümler getirilmesi ve inovasyon, araştırma 

ve teknolojik gelişime ilişkin politikaların ekonomik ve endüstriyel potansiyelinin 

daha etkin kullanılması amaçlanmaktadır. Horizon 2020 katılımcılarına, araştırma 

sahasındaki kamu kaynakları ve çalışmalarının sosyo-ekonomik faydaya 

dönüştürülmesi gerekliliğinden yola çıkılarak; proje çıktılarının (results) 

yaygınlaştırılması (dissemination) ve kullanılması (exploitation) ile bunların FM 

hakları kapsamında korunmasına ilişkin sorumluluk da yüklenmektedir. 

Bu bilgi notu, Horizon 2020 katılımcılarının, proje başvurusu hazırlanması 

aşamasındaki fikri mülkiyet (FM) hakları yönetimi süreçlerine rehberlik etmek 

amacıyla hazırlanmıştır. Her ne kadar Horizon 2020 yapısında araştırma ve 

inovasyona ilişkin; hibeler, ödüller, tedarik ve finansal enstrümanlardan oluşan 

farklı fonlama türleri yer alsa da, bu not yalnızca hibe projeleri konusundaki FM 

hakları süreçlerini konu edinmektedir. Bu çalışma, Horizon 2020’nin farklı 

aşamalarında FM hakları yönetimi süreçlerinin incelendiği üç bilgi notundan 

oluşan serinin ilk adımını oluşturmaktadır. 

 

 

 

1. Proje başvurusunun hazırlanması aşamasında fikri mülkiyet 

(FM) haklarını dikkate almak neden önemli?  

1.1  Horizon 2020 projelerinde 

Araştırma sonuçlarının etkin bir biçimde kullanımı, toplam proje yönetimi 

yaklaşımı içinde ele alınması gereken FM haklarının doğru bir biçimde yönetimine 

1 2 3
Projenin 

tamamlanması 

Proje 

başlamadan 
önce 

Proje 

sözleşmelerinin 
hazırlanması ve 

projenin yürütülmesi 
 

http://www.iprhelpdesk.eu/node/294
http://www.iprhelpdesk.eu/node/294
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2247
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2231
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2232
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bağlıdır. Ar-Ge aktivitelerinin sonuçlarının pazara ulaşması genellikle projede ek 

bazı yatırımlar yapılmasını gerektirmektedir -ki bu ek yatırımlarla gerçekleştirilen 

pazar hamlesinin başarısı da, sonuçların doğru bir şekilde korunması ile 

mümkündür. Dolayısıyla FM hakları, araştırma sonuçlarının pazara alınması 

sürecinde sahibine ticari bir rekabet avantajı getirebilecek olması sebebiyle son 

derece önemli bir role sahiptir.    

FM haklarının korunması zaman ve kaynak gerektiriyor olsa da, korumanın hem 

araştırma kurumları hem de firmalar için büyük avantaj sağladığı ortadadır. 

Koruma, bir taraftan güvenli bir teknoloji transferini mümkün hale getirirken, 

diğer taraftan da firmaların büyümeleri için fırsat sağlar. Bu konuda ayrıntılı bilgi 

için OHIM ve Avrupa Patent Ofisi tarafından yayınlanan “European intellectual 

property rights intensive industries”2 isimli yayını inceleyebilirsiniz. 

Tüm bu nedenler ve ortaklı projelerin doğası sebebiyle, Horizon 2020 projelerinde 

yer alan paydaşların FM haklarını etkin bir şekilde yönetmeleri beklenmektedir.  

Öte taraftan, özellikle araştırma işbirliği projeleri her ne kadar tüm ortaklarca 

paylaşılmış olması sebebiyle daha düşük Ar-Ge harcaması ve daha düşük ticari 

risk içerse de, FM haklarının doğru bir şekilde yönetilmemesi de tam da aynı 

nedenle; proje sonuçlarının sahipliği, kullanımı ve olası ihlaller konularında 

yüksek anlaşmazlık riskine yol açabilmektedir. 

1.2 Proje başvuru aşamasında 

Fikri Mülkiyet (FM), Horizon 2020 çerçevesinde fonlanan Ar-Ge projelerinin 

yaşam döngüsünde kritik öneme sahiptir. Araştırma çıktılarının (results) etkin bir 

şekilde kullanımı FM’nin etkin yönetimini gerektirdiğinden, hakların korunması 

hususunu, sonuçların kullanımı için alınan önlemlerle birlikte değerlendirmek 

doğru bir yaklaşım olacaktır. FM koruması; proje başvurusunda yer alan ve 

“projenin yaratacağı etki” (impact) başlığı altında, bu önlemlerin etkinliğinin ifade 

edilmesinde de faydalı olacaktır. 

Dolayısıyla, FM hakları konusu, projenin yaratacağı etkinin hakemlerce 

değerlendirilmesi aşamasında, partnerlerin “bilginin yönetimi ve korunması” 

stratejilerinin çerçevelerinin çizilmesi noktasında önemli bir role sahiptir3. Avrupa 

Komisyonu’nca atanan bağımsız hakemlerce sadece yüksek kaliteye sahip 

Horizon 2020 projelerinin hibeye hak kazandığı düşünüldüğünde, bu konuya 

gereken önemin verilmesinin ne derece önemli olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 

Horizon 2020 de görev alan proje hakemleri, değerlendirmelerini şu kriterlere 

göre yapmaktadır: 

                                       
2 Bakınız. “Intellectual Property Rights intensive industries: Contribution to economic performance 

and employment in Europe”: http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/docs/joint-

report-epo-ohim-final-version_en.pdf  
3 Bakınız. Horizon 2020 Participant Portal’da yer alan Work Programme 2014-2015, Annex H: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-
wp1415-annex-h-esacrit_en.pdf  

http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/docs/joint-report-epo-ohim-final-version_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/docs/joint-report-epo-ohim-final-version_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-h-esacrit_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-h-esacrit_en.pdf
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1. Mükemmeliyet 

2. Yaratacağı etki  

3. Uygulama kalitesi ve etkinliği4 

 

Her proje, çağrı dokümanında aksi ifade edilmediği müddetçe, projenin kendi 

özellikleri göz önüne alınarak değerlendirilmektedir5. Ancak FM hakları konusu, 

her ne kadar her projenin doğası gereği bazı detaylarda farklılaşabilecek olsa da, 

tüm projeler için proje etkinliğinin değerlendirilmesinde merkezi bir konumda yer 

almaktadır. 

FM hakları, etkin bir strateji ve proje yönetimi sağlamak üzere, projenin farklı 

aşamalarında göz önünde bulundurulmalıdır. Söz gelimi bu konu, proje 

başvurusunun hazırlanması aşamasında “mükemmellik” ölçütü kapsamında 

değerlendirilen tekniğin bilinen durumunu ortaya koymak üzere, patent veri 

tabanlarının kullanımında özel bir öneme sahiptir. Dahası, başvuru dokümanında, 

konsorsiyum ortaklarının tanıtılması bölümünde her bir partnerin sahip olduğu FM 

hakları altyapısının ortaya konması (örneğin bu konuda yetkin bir proje 

personelinin istihdamı), partnerlerin bu konuyu ne derece ciddiye aldığı 

konusunda hakemler üzerinde ikna edici bir unsur olarak öne çıkabilmektedir. FM 

haklarına ilişkin başvuru aşamasında dikkat edilmesi gereken bu ve benzeri 

hususlar, bu bilgi notunun takip eden bölümlerinde daha ayrıntılı bir şekilde 

açıklanacaktır. 

2. Proje çağrısı: Dokümanlar ve FM haklarına ilişkin çağrıda yer 

alan kurallar  

Horizon 2020 programı, katılımcıların proje sonuçlarını etkin bir şekilde 

koruyabilmeleri, kullanabilmeleri ve araştırma ile pazar aşaması arasındaki 

köprünün kurulabilmesine katkı sağlamak üzere, proje çıktılarının kullanımına ve 

yaygınlaştırılmasına ilişkin bazı kurallar ortaya koymaktadır. Bu kurallar aşağıda 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

Bu kuralların, projenin beklenen çıktıları üzerinde doğrudan etkileri olduğundan, 

tüm potansiyel proje ortaklarının öncelikle bu kurallar ile aşina olması 

gerekmektedir. Bu sayede proje başvuru sahipleri, proje kabul edildiği takdirde 

hangi yasal taahhütler altına girebileceklerini henüz başlangıç aşamasında iken 

irdeleyebilecek, beklenen çıktıların kullanımı ve korunması ile ilgili strateji 

geliştirebileceklerdir. 

 

                                       
4 Bakınız. Grants Manual – Section on: proposal submission and evaluation: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/pse/h2020-guide-
pse_en.pdf 
5 Bakınız. Horizon 2020 Work Programme 2014-2015, Annex H. Horizon 2020 Participant Portal 

üzerinden ulaşabilirsiniz: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-
wp1415-annex-h-esacrit_en.pdf 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/pse/h2020-guide-pse_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/pse/h2020-guide-pse_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-h-esacrit_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-h-esacrit_en.pdf
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Dolayısıyla, projeyi yazmadan önce başvuru sahipleri, çağrı dokümanını ve 

çağrıda belirtilen FM haklarına ilişkin kuralları dikkatli bir şekilde okumalıdır6. Bu 

çerçevede aşağıdaki dokümanların incelenmesi önem taşımaktadır: 

 Katılım Kuralları7 (Rules for Participation), Horizon 2020 hibe fonlarının 

genel katılım kuralları hakkında bilgi almak için 

 İlgili çağrıda kullanılacak örnek hibe anlaşması8 (grant agreement) metni  

 AB stratejileri çerçevesinde Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen 

hususları içeren çalışma programı (work programme) 

 

 

 

 

 

                                       
6 Horizon 2020’de fikri haklara ilişkin maddelerin yazımı için, bu konuda internet üzerinden 
gerçekleştirdiğimiz ücretsiz eğitimlerimizi takip etmenizi öneririz. Eğitimlerimize ilişkin bilgilere 
http://www.iprhelpdesk.eu adresinden ulaşabilirsiniz. 
7 AB Parlamentosu ve Konseyi’nin 11 Aralık 2013 tarihli ilgili katılım kurallarını içeren AB 

Düzenlemesi No. 1290/2013 III.Başlık “Horizon 2020 – the Framework Programme for Research 
and Innovation (2014-2020)” ve yürürlükten kaldırılan 1906/2006 No.’lu düzenleme. Ayrıntılı 
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-

rules-participation_en.pdf 
8 Örnek hibe anlaşmalarına Referans Dokümanlar sayfasında Participant Portal üzerinden 
erişebilirsiniz.  

Proje 

Başvurusu 

Sahip Olunan Bilgi 

(Background)           

     -patentler, know-how, 

veriler, yazılımlar gibi- 

proje ortakları 

tarafından proje 

öncesinde sahip olunan 

ve projede ihtiyaç 

duyulan bilgi ve FM 

haklarıdır 

Proje 

Sözleşmeleri 

Proje 

Horizon 2020’de, katılımcıların Avrupa Komisyonu ile imzalamış oldukları ve hibe anlaşması 

(grant agreement) adı verilen anlaşmalar, örnek anlaşma metinleri (model agreements) 

üzerinden şekillendirilmektedir. Katılım kuralları (rules for participation) temel alınarak 

hazırlanan bu örnek sözleşmelere “Participant Portal” aracılığıyla erişebilirsiniz.  

FM haklarına ilişkin olarak, hibe anlaşması metnine; haklara erişim, proje çıktılarının 

kullanımı ve yaygınlaştırılması gibi konuları içeren ve hibe türü ve çalışma programına (work 

programme) göre değişkenlik gösterebilen ek maddeler konulabilmektedir.  

Sahip Olunan/ 

Mevcut Bilgi 

(Background) 

projede kullanılır  

Sonuçlar/ 

Çıktılar 

(Results) 

proje 

sürecinde 

ortaya çıkar 

Proje Çıktılarının 

kullanımı  

(Exploitation of 

Results)   

(i) ileri araştırmalar        

(ii) ürün veya proses 

geliştirme, meydana 

getirme ve pazara alma 

(iii) hizmet yaratma 

veya hizmet sunma                      

(iv) standart oluşturma 

/ geliştirme 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:391:SOM:EN:HTML
http://www.iprhelpdesk.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.htm
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3. Başvuru sürecinde anlaşmalar ve gizlilik  

Horizon 2020 hibe projelerinin yürütülmesi, diğer pek çok Ar-Ge ortaklığında 

olduğu gibi, ortaklar arasında bilgi alışverişini gerektirmektedir. Başvuru 

dokümanında, ortakların özelliklerinin yanı sıra projenin çerçevesi de ayrıntılı 

biçimde açıklanmalıdır. Dokümanda bir taraftan proje ortaklarına ilişkin bilgiler 

verilirken, ortakların halihazırda sahip olduğu bilgilerin de (background) detaylı 

olarak verilmesi, partnerlerin yetkinliklerinin ve mevcut FM varlıklarının ortaya 

konması da gerekmektedir. Bu önemli bilgilerin, proje başvurusunun hazırlanması 

esnasında sadece ortaklar arasında kalamayabileceği, bazı durumlarda istemeden 

de olsa dışarıya sızabileceği unutulmamalıdır. 

Dolayısıyla, başvurunun hazırlanması sürecinde (henüz patentlenmemiş buluşlar 

gibi) gizli tutulması gereken bilgiler, başvurunun doğası gereği, diğer ortaklarla 

paylaşılmış olacağından, ortakların bu buluşu gasp etme veya buluşun 

açıklanması sebebiyle patent hakkının yitirilmesi riski bulunmaktadır. 

Bu gibi risklerden korunmanın en doğru yolu, proje başvurusu ile ilgili ortaklık 

müzakerelerine başlamadan önce muhtemel ortaklar arasında bir gizlilik 

anlaşması9 (NDA/confidentiality agreement) imzalanmasıdır. Bu tip bir anlaşma, 

potansiyel ortakların, birbirleri ile hassas/gizli olabilecek bilgileri hangi koşullarda 

paylaşabileceğine dair bir çerçeve çizmekte ve bu durumu hukuki bir tabana 

oturtmaktadır.  

Gizlilik ile ilgili hükümler, yukarıda belirtildiği üzere “gizlilik anlaşması” adı altında 

ayrı bir anlaşmada belirtilebileceği gibi, arzu edildiği takdirde ortakların proje 

ortaklık müzakereleri öncesinde imzalayacakları ve proje başvuru sürecinin 

çerçevesini belirleyen bir mutabakat belgesi (Memorandum of 

Understanding/MoU) içeriğinde maddeler şeklinde de yer alabilir. 

 

Proje başvurusu, proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin detaylarını 

içeren dokümanlardır. Dolayısıyla, AB Komisyonu’na sunulacak proje 

başvurularında faaliyetlerinizin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin her türlü fikrinizi 

yazabilirsiniz. Bu fikirleriniz sadece Komisyon ve projenizi değerlendirecek 

bağımsız hakemler tarafından görülebilir halde olacaktır.  

                                       
9 Gizlilik anlaşmaları ile ilgili ayrıntılı bilgi için “Non-disclosure agreement: a business tool” başlıklı 
bilgi notuna web sayfamızdaki library bölümünden erişebilirsiniz. 

Gizlilik Anlaşması (Non-disclosure agreement) ve Mutabakat Belgesi (Memorandum of 

Understanding) örneklerine European IPR Helpdesk web sayfasındaki Kütüphane 

(Library) başlığı altından erişebilirsiniz. Bunun yanı sıra bu konuda kişisel yardım almak 

isterseniz ücretsiz YardımHattı’mızı da arayabilirsiniz. 

http://www.iprhelpdesk.eu/library
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Bu noktada proje başvuru dokümanınızda yer alan her türlü bilginin AB 

Komisyonu’nun gizlilik prensipleri çerçevesinde değerlendirildiğini unutmayınız. 

Bağımsız hakemler de Komisyon ile imzaladıkları kendi sözleşmelerinde bu 

kurallara uyacaklarını taahhüt etmişlerdir. Bu nedenle proje değerlendirme 

aşamasında, proje başvurusunda yer alan her türlü bilgi gizli tutulmakta, 

değerlendirme ve projeniz ile ilgili hiçbir bilgi muhafaza (ve kopya) 

edilmemektedir.   

4. Fikri mülkiyetin tanımlanması ve korunmasına yönelik 

adımlar  

Horizon 2020 projelerinin en önemli kazanımlarından biri, bu projelerin işbirliğine 

yönelik olması ve dolayısıyla ortakların kendi başlarına bu kadar kısa sürede 

varamayacakları sonuçlara, ortaklar arasındaki tecrübe, inovasyon ve FM hakları 

paylaşımı sayesinde ulaşılabilmesine olanak vermesidir. İşte bu nedenle ortaklar, 

maddi (malzeme, makine/teçhizat gibi) veya maddi olmayan (veri tabanı, know-

how veya patent gibi) varlıklar yoluyla, projeye kendi mevcut yetkinlik ve 

tecrübelerini (background) katmaktadır. 

Background kavramı, sadece proje ortaklarının kendi sahip oldukları bilgiyi 

kapsamamakta, proje ortaklarının yasal olarak elde ettikleri diğer bilgileri de 

(örneğin alt lisans ile elde edilen lisans hakkı gibi) içermektedir. Bu kavram, 

ortaklarının tüzel kişiliklerinde bulunan diğer birim ya da departmanlarının sahip 

oldukları bilgiyi de kapsar. Bu nedenle, proje sahipleri projeye başlamadan önce 

sahip oldukları ve projeye katabilecekleri tüm bilgiyi (bilimsel çalışma, yöntem, 

malzeme vs.) ve bunlara ilişkin potansiyel hakları (patent, telif hakkı vs.) projede 

background bilgisi olarak belirtmeleri önem taşımaktadır. 

Horizon 2020’de, proje ortaklarının sahip oldukları ve projenin yürütülmesi 

sürecinde gerekli olacak bu background bilgisinin, “background agreement” adı 

altında bir anlaşma ile yazılı olarak belirtilmesi zorunludur. Bu anlaşma; 

konsorsiyum anlaşmasının bir parçası olarak düzenlenebileceği gibi ayrı bir 

anlaşma olarak da düzenlenebilir, kapsanan/kapsanmayan varlıklar (positive 

list/negative list) şeklinde arzu edilen formda yazılı hale getirilebilir. 

Proje faaliyetlerinin yürütülmesi ve proje çıktılarının kullanılması aşamalarında 

proje ortaklarının kullanım haklarının sınırlarını çizmesinde kolaylık sağlaması 

açısından, bir zorunluluk olmasa da proje ortaklarının hibe anlaşması 

imzalanmadan background konusunda kesin bir ortak anlaşmaya varmaları 

önerilmektedir.  

Her bir proje ortağının, projenin hayata geçmesinden önce ayrı ayrı sahip 

oldukları bilginin (background) izinsiz kullanımının engellenmesi ve diğer 

ortakların veya üçüncü kişilerin sahip olduğu FM haklarının projenin yürütülmesi 

sırasında (bilerek veya bilmeyerek) ihlalinin önüne geçilmesi için; 

http://www.iprhelpdesk.eu/node/2227
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Background bilgisinin kullanımında yasal engeller veya kısıtlamalar olduğu 

takdirde, diğer proje ortakları hibe anlaşması imzalanmadan önce bilgilendirilmeli 

ve bu background bilgisi listeden çıkarılmalıdır. Böyle bir durumda, proje 

ortaklarına erişim hakkı verme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Bu aşamada ortaklar, henüz FM hakları koruması almadıkları bileşenler, özellikle 

patentlenebilir buluşlar veya tasarımlar için, koruma (tescil) başvurusu 

yapabilirler. Ortaklar arasında her ne kadar gizlilik anlaşması yapılmış da olsa, 

olası ihlal veya istemli-istemsiz bir kamuya sunum riski ile karşılaşmamak adına, 

uygun durumlarda, FM haklarına ilişkin tescil başvurusu yapılması önerilmektedir. 

5. Tekniğin bilinen durumunun değerlendirilmesi 

Katılım kurallarına (rules for participation) göre, projelerin hibeye hak 

kazanabilmeleri için, “mükemmellik” olarak adlandırılan kriteri sağlaması, bir 

başka deyişle, projelerin yüksek bilimsel veya teknik kaliteye sahip olması 

gerekmektedir. Bu ölçüt ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye çağrıya ilişkin çalışma 

programından ve başvuru taslağından (proposal template) erişilebilir.  

Araştırma ve inovasyon projelerinde; projenin iddialılığı, sahip olduğu inovasyon 

kapasitesi ve tekniğin bilinen durumunu10 (state-of-the-art) ne derece aştığı 

projenin olumlu değerlendirilmesi açısından kritik olduğundan, bu hususların 

proje metninde belirtilmesi önem taşımaktadır. Genel olarak, tekniğin bilinen 

durumu, sadece bilimsel literatürü değil, aynı zamanda patent veri tabanlarını da 

kapsamaktadır, nitekim patent veri tabanlarında yer alan teknik bilginin büyük 

çoğunluğu başka bir yerde bulunmamaktadır11. Dolayısıyla başvuru dokümanında 

projenin inovasyon kapasitesinin belirtildiği alanda, patent veri tabanı 

araştırmasının da dahil edilmesi, başvurunun mükemmellik derecesinin tespitinde 

büyük fayda sağlayacaktır. 

Patent veri tabanı araştırması, ücretsiz olarak Espacenet12 üzerinden 

gerçekleştirilebilir, fakat başvuru sahiplerinin bu konuda ulusal patent 

                                       
10 Horizon 2020 – Work Programme 2014-2015, Annex H. Evaluation: Participant Portal’dan 
erişebilirsiniz. 
11 Tekniğin bilinen durumuna ilişkin araştırma yapılması hakkında daha ayrıntılı bilgi için Avrupa 
Patent Ofisi web sayfası: http://www.epo.org/learning-events/materials/inventors-

handbook/novelty/searching.html 
12 Patent araştırması hakkında ayrıntılı bilgi için “How to search for patent information“ başlıklı bilgi 
notuna web sayfamızdaki library bölümünden erişebilirsiniz. Espacenet hakkında daha ayrıntılı bilgi 

 Bu haklara kimin sahip olduğunu netleştirin 

 Üçüncü kişilerin sahip olduğu bir FM hakkına bağlı bir bileşen projede 

kullanılacak ise gerekli izin/lisans alımını yapın 

 Diğer ortakların kullanımını etkileyen bir durum var ise, ortaklarınızı bu 

konuyla ilgili bilgilendirin (açık kaynak yazılımları gibi…) 

http://www.iprhelpdesk.eu/node/340
http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.epo.org/learning-events/materials/inventors-handbook/novelty/searching.html
http://www.epo.org/learning-events/materials/inventors-handbook/novelty/searching.html
http://www.iprhelpdesk.eu/library
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ofislerinden (Türk Patent Enstitüsü), PATLIB merkezlerinden veya ücretini 

karşılayabiliyorlarsa, patent vekillerinden profesyonel destek alması 

önerilmektedir.  

6. Üçüncü kişilerin hakları 

Başvuru sahipleri, proje sürecinde diğer kişilerin FM haklarını da dikkate almak 

durumundadır. Özellikle, proje çıktılarının kullanımının, üçüncü kişilerin patent 

gibi FM haklarının ihlal edilmesine yol açmayacağının doğru bir şekilde analiz 

edilmesi gerekmektedir. Nitekim patent, sahibine, buluşu ticari olarak kullanma 

hakkını değil, buluşun başkaları tarafından kullanımını yasaklama hakkını 

verdiğinden, proje sürecinde veya sonrasında patentli bir buluşa ilişkin ürün 

testlerinin yapılması veya bu ürünün ticari olarak kullanımı, bu kişilerin FM 

haklarını ihlal edildiği anlamına gelebilecektir. Bu anlamda, üçüncü kişilerin 

haklarına dikkat edilmemesi, proje bütçesinin artmasına yol açabileceği gibi (bu 

lisans bedelleri), proje çıktılarının kullanımını da engelleyebilecek veya bazı 

durumlarda mevcut araştırma projesinin iptaline dahi yol açabilecektir. 

Dolayısıyla, projenin beklenen sonuçları ile ilgili mevcut patentleri ortaya koyacak 

ve proje sürecinde gerçekleştirilecek testlerin ve proje çıktılarının kullanımının bir 

patent ihlali doğurup doğurmayacağının öngörülmesini sağlayacak bir “faaliyet 

serbestliği araştırması” (freedom to operate) yapılması, başvuru aşamasında 

proje ortaklarının üzerinde durması gereken bir konudur. Faaliyet serbestliği 

araştırmaları özellikle inovasyon faaliyetlerinde, proje çıktılarının (ticari) 

kullanımının planlandığı durumlarda ve KOBİ Aracı (faz 1)13 projelerinde, projenin 

etkisinin (impact) gösterilmesi noktasında önem arz etmektedir. 

7. Geçerli maliyetler (eligible costs) 

Horizon 2020 projelerinde projenin tahmini bütçesi, ortakların başvuru esnasında 

sundukları tahmini geçerli ücretler temel alınarak hesaplanmaktadır. Bu ücretler, 

“maksimum hibe miktarının” ve dolayısıyla Avrupa Komisyonu’ndan talep 

edilecek ücretlerin belirlenmesinde kullanılmaktadır. 

Proje çıktılarının korunmasına yönelik (patent başvurusu gibi) ücretler ile proje 

süresinde erişim haklarını edinmeye yönelik royalti ücretleri gibi FM haklarına 

ilişkin harcamalar, projenin diğer harcamalarında olduğu gibi desteklenen geçerli 

maliyetler (eligible costs) kapsamında değerlendirilmektedir14. Dolayısıyla 

Horizon 2020 projenizin yazımı aşamasında bütçe oluşturulurken, proje 

çıktılarının korunmasına yönelik bu ücretlerin de göz önünde bulundurulması 

                                                                                                                        
için: Avrupa Patent Ofisi Espacenet web sayfası: 
http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html 
13 KOBİ Aracı hakkında ayrıntılı bilgi için: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/sme_participation.html 
14 Örnek Hibe Anlaşması‘nda belirtilmiştir. Participant Portal’dan erişebilirsiniz. 

http://www.iprhelpdesk.eu/node/2147
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2147
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2147
http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/sme_participation.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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önerilmektedir15. Horizon 2020 kapsamında, projenin bitiminden sonraki lisans 

ücretleri ve patent ücretleri gibi harcamalar proje bütçesinden desteklenmiyor 

olsa da, proje süresinde yapılan harcamaların desteklenmesi sebebiyle FM 

haklarına ilişkin ücretler, büyük oranda proje bütçesinden karşılanmakta ve bu 

durum projenin çıktılarının kullanımı konusunda koruma ve maliyet anlamında 

başvuru sahiplerine büyük avantaj sağlamaktadır. 

8. Proje adı ve kısaltması 

Proje isminizin kısaltmasının (acronym) herhangi başka bir tescilli marka ile aynı 

veya benzer olmaması, özellikle konsorsiyum ortakları tarafından proje 

çıktılarının ticari olarak pazara sunulması halinde büyük önem taşımaktadır. Zira 

proje kısaltmanızın pazarda kullanımı, bu ibarenin tescilli bir marka ile aynı veya 

benzer olması halinde, bir marka ihlali davası ile karşı karşıya kalmanıza yol 

açabilir. Bu durum sadece proje çıktılarınızın pazarda kullanımı aşamasında değil, 

proje sürerken dahi büyük bir risk teşkil edebilir. 

Böyle bir durumla karşılaşarak zaman ve para kaybetmemek için, proje 

kısaltmasını belirlemeden önce bir marka araştırması yapmakta fayda 

bulunmaktadır. Marka araştırması, proje başvuru sahipleri tarafından internet 

üzerinden gerçekleştirilebileceği gibi16, OHIM’in (TMview17) veya Dünya Fikri 

Mülkiyet Hakları Örgütü’nün (ROMARIN18) veri tabanları kullanılarak da 

yapılabilir. Daha ayrıntılı araştırmalar için ise, zaman ve bütçeniz elverdiği 

takdirde ulusal patent ofislerine (Türk Patent Enstitüsü) veya marka vekillerine 

danışabilirsiniz.  

9. Proje çıktılarının yayılımı ve kullanımına ilişkin stratejiler  

Horizon 2020’de hibe almaya hak kazanan firmalar, hibe anlaşmalarında (grant 

agreement), projenin çıktılarını doğrudan veya başka yollarla (örneğin lisans 

vererek) en etkin şekilde kullanacaklarına dair taahhüt vermektedir. Dolayısıyla, 

çalışma programında aksi belirtilmediği sürece, başvuru sahiplerinin proje 

dokümanlarının teknik bölümünde (technical annex), proje çıktılarını nasıl 

kullanacaklarına dair somut bir çerçeve çizmeleri önerilmektedir. Buna ek olarak, 

proje çıktılarının FM hakları özelinde nasıl yönetileceği ve korunacağı da açık bir 

şekilde ifade edilmelidir19. 

Proje ortakları arasında üniversite veya kamu araştırma kurumları olması halinde 

bu kurumlar; proje kapsamındaki fikri haklar ve bilgi transferi politikalarının 

tasarlanması ve uygulanması hususunda, Komisyon’un “Bilgi transferi 

                                       
15 Ayrıntılı bilgi için: web sitemizde library kısmında yer alan European IPR Helpdesk Bulletin 

Sayı:12. Ulusal İrtibat Noktaları’ndan (TÜBİTAK) bu konu ile ilgili ayrıntılı destek alabilirsiniz. 
16 How to search for trade marks başlıklı bilgi notuna web sayfamızdaki library bölümünden 

erişebilirsiniz. 
17 TMview web sitesi: https://www.tmdn.org/tmview/welcome 
18 ROMARIN web sitesi: http://www.wipo.int/madrid/en/romarin 
19 Başvuru dokümanının teknik kısmı 2.bölüm (Proposal Technical Annex Part 2) 

http://www.iprhelpdesk.eu/node/1199
mailto:http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchEU.en.do
mailto:http://www.wipo.int/madrid/en/romarin/
http://www.iprhelpdesk.eu/library
http://www.iprhelpdesk.eu/library
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
file://JFKFILESERVER/CVT/Structure/PROJETS/En-cours/EU%20IPR%20Helpdesk%20II/3-Production/WP1%20IPR%20website/Fact%20Sheet/IP%20Management%20in%20H2020/At%20the%20Proposal%20Stage/ROMARIN
http://www.wipo.int/madrid/en/romarin
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faaliyetlerinde fikri haklar yönetimine ilişkin tavsiyeleri” (Commission 

Recommendation on the management of intellectual property in knowledge 

transfer activities) metninde yer alan Uygulama Kuralları’nın (Code of Practice) 1 

numaralı “Fikri mülkiyet politikaları ilkeleri” (Principles for an internal intellectual 

property policy) ve 2 numaralı “Bilgi transferi politikaları ilkeleri” (Principles for a 

knowledge transfer policy) maddelerine uygunluklarını değerlendirmek 

durumundadır20. 

Proje çıktılarının kullanımı ve FM hakları yönetimi konusundaki proje 

uygulamalarının etkinliğini sağlamak üzere, proje başvuru dokümanında bu 

alanda gerçekleştirilecek faaliyetlerin ayrıntılı tanımlarına yer verilmesi büyük 

önem taşımaktadır21. Konsorsiyumun yönetim yapısı, projenin FM hakları ile ilgili 

faaliyetlerinin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesinde destekleyici bir rol 

oynamaktadır. Bu nedenle, proje ortaklarına, başvuru metninde, proje yönetim 

yapısı üzerinde hassasiyetle durması tavsiye edilmektedir.  

9.1 Kontrol Listesi (Checklist): 

Başvuru sahiplerine, proje çıktılarının kullanımına ve bilgi yönetimine ilişkin 

çerçevelerini çizmek ve proje başvuru dokümanlarını teknik bölümünde yer alan 

faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanması hususunda yardımcı olmak üzere FM 

haklarına ilişkin aşağıdaki kontrol listesinin takip edilmesi önerilmektedir: 

 Proje çıktıları nasıl korunacak? Proje çıktılarının ticari veya endüstriyel alanda 

(beklenen) kullanımı sırasında, bu sonuçların nasıl koruma altına alınacağı açıklığa 

kavuşturulmalıdır. Bu çerçevede, çıktıların nasıl tanımlanacağı (örneğin FM hakları 

konusunda bir proje çalışanı görevlendirileceği ifade edilebilir...), nasıl raporlanacağı 

ve bu çıktıların kamuya erkenden sunulması ihtimalinin nasıl engelleneceği (örneğin 

gizlilik anlaşması…) detaylandırılmalıdır. Muhtemel koruma biçimleri belirtilmeli, 

korumanın hangi yolla yapılacağı (proje çalışanı veya dışarıdan hizmet alımı…) 

açıklanmalıdır. Konsorsiyum anlaşmasına bu konuda atıf yapılması yerinde olacaktır. 

 Sahip olunan bilgi (background) ve çıktılar (results) nasıl 

düzenlenecek ve yönetilecek? Projeye başlamadan önce sahip olunan bilgilerin 

(background) sahipliğinin ve bu bilgilere diğer proje ortaklarının nasıl erişeceğinin 

açık bir tanımı –konu ekonomik açıdan da ele alınarak- yapılmalıdır. Bu konu tercihen 

ortaklık müzakereleri aşamasında, tüm ortakların mutabakatı ile sonuçlandırılmalı, 

konuya konsorsiyum anlaşması veya yapılacak ayrı bir mutabakat metninde 

(positive/negative lists halinde) yer verilmelidir. Proje metninde de bu anlaşmalara 

referans verilmesi uygun olacaktır.  

 Müşterek mülkiyet (joint ownership) durumu nasıl ele alınacak? Proje 

çıktılarının (results) FM haklarının sahipliğinin belirlenmesi hususunda müşterek 

mülkiyet hususu da değerlendirilmelidir. Proje ortakları, proje başvuru dokümanında, 

müştereken sahip oldukları proje çıktıları için, bu proje çıktılarının sahipliği 

                                       
20 Exploitations channels for public research results başlıklı bilgi notuna web sayfamızdaki library 

bölümünden erişebilirsiniz. 
21 Başvuru dokümanının teknik kısmı 3.bölüm (Proposal Technical Annex Part 3) 

http://www.iprhelpdesk.eu/library
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noktasında etkin bir FM hakları yönetimi sağlamak üzere; sahiplik oranı, kullanım ve 

lisans verme yetkilerinin belirtildiği ayrıntılı bir anlaşma yapacaklarını ifade edebilir.  

 Proje çıktıları nasıl kullanılacak? Proje ortakları, proje çıktılarının kullanımı ile 

ilgili olarak farklı yollar izleyebilirler. Ortaklar, bu yollardan kendilerine en uygun 

olanı; çıktıların türleri, teknoloji seviyesi, ortakların finansal durumları ve iş planları 

doğrultusunda belirlemelidirler. Proje çıktılarının kullanımına ilişkin birkaç örnek 

alternatif şu şekilde sıralanabilir:  

 
 

 Gizliliğe ilişkin hangi önlemler alındı/alınacak? Önceki bölümlerde 

belirtildiği üzere, gizliliğe ve üçüncü kişilerin haklarına ilişkin olarak başvuru 

aşamasında alınan önlemler ile projenin sonraki safhalarında alınacak önlemler açık 

ve yeterli bir şekilde belirtilmelidir.  

 Proje çıktılarının kullanımı ve korunmasına ilişkin olarak alınan 

önlemlerin proje yönetim yapısındaki yeri yeterli mi? Proje çıktılarının 

kullanımına proje iş planında yeterli görünürlük sağlanması, hatta gerekli durumlarda 

bu konu için bir iş paketi ayrılması önerilmektedir. Proje yönetim yapısı, FM hakları 

yönetimine de yer verilerek kurgulanmalıdır. Örneğin proje yönetimi şemasında, 

proje çıktılarının kullanımı ve FM haklarına ilişkin bir komite/müdür atanabileceği gibi, 

konuya ilişkin sanayi uzmanlarından oluşan bir dış danışma kurulu da oluşturulabilir. 

Uygun yapı, projede alınacak önlem ve faaliyetlere göre belirlenmelidir.  

 

•Bu araştırma çalışmaları projenin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilir. 

•Araştırma kurumları veya araştırma yapan firmalar için uygulanabilir bir yoldur. 

İleri 
Araştırmalar 

•Mevcut proje çıktıları, daha sonra gerçekleştirilecek ortak araştırmalar için bir girdi olarak 
kullanılabilir. 

•Araştırma kurumları veya araştırma yapan firmalar için uygulanabilir bir yoldur. 
Ortak Araştırma 

•Proje çıktıları, bir ürün veya proses geliştirmede, ortaya çıkarmada veya pazarlamada 
kullanılabilir. 

•Firmalar için uygulanabilir bir yoldur. 

Dahili Ürün 
Geliştirme 

•Proje çıktıları, bir hizmet yaratma ve sunma amacıyla kullanılabilir.  

•Firmalar için uygulanabilir bir yoldur. 

Dahili Hizmet 
Geliştirme 

•Diğer firmalar, proje sahiplerinden lisans alarak proje çıktılarını kullanabilir. 

•Tüm katılımcılar için uygulanabilir bir yoldur ancak lisanslama esnasında Horizon 2020 
kuralları göz önünde bulundurulmalıdır.  

Lisanslama 

•Diğer firmalar, proje sahiplerinden devralarak proje çıktılarını kullanabilir. 

•Tüm katılımcılar için uygulanabilir bir yoldur ancak lisanslama esnasında Horizon 2020 
kuralları göz önünde bulundurulmalıdır.  

Devir 

•Proje çıktıları, bir ortak girişim kurulmasına temel oluşturabilir.  

•Tüm katılımcılar için uygulanabilir bir yoldur ancak lisanslama esnasında Horizon 2020 
kuralları göz önünde bulundurulmalıdır.  

Ortaklık Girişim 
(Joint Venture) 

•Proje çıktılarının pazara sunulması için ayrı bir firma (spin-off) kurulabilir. 

•Tüm katılımcılar için uygulanabilir bir yoldur ancak lisanslama esnasında Horizon 2020 
kuralları göz önünde bulundurulmalıdır.  

Spin-off Firma 

•Proje çıktıları, yeni strandart oluşturulmasında veya mevcut standartların iyileştirilmesinde 
kullanılabilir. 

•Tüm katılımcılar için uygulanabilir bir yoldur ancak lisanslama esnasında Horizon 2020 
kuralları göz önünde bulundurulmalıdır.  

Standart 
Oluşturma veya 

Geliştirme  
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Faydalı Kaynaklar 

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için:  

 “Non-Disclosure Agreement: a business tool”:  

http://www.iprhelpdesk.eu/node/969 

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

 “Commercialising Intellectual Property: internal product development”:  
http://www.iprhelpdesk.eu/node/1987 

 “Commercialising Intellectual Property: license agreements”:  
http://www.iprhelpdesk.eu/node/1664 

 “Fikri Mülkiyetin Ticarileştirilmesi: Lisans Anlaşmaları”: 

http://www.aia-istanbul.org/files/ipr_helpdesk/licence_agreements-tr.pdf  

 “Commercialising Intellectual Property: assignment agreements”:  
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2034 

 “Commercialising Intellectual Property: joint ventures”:  
http://www.iprhelpdesk.eu/node/1525 

 “Commercialising Intellectual Property: spin-offs”:  
http://www.iprhelpdesk.eu/node/1676 

 “How to reap the benefit of standardisation in R&D”:  
http://www.iprhelpdesk.eu/node/1216 

 “Exploitations channels for public research results”:  
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2277 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB IPR Helpdesk YardımHattı (Helpline) proje başvuru 

dokümanınızın iş planı kısmında proje çıktılarının kullanımı 

ve fikri mülkiyet hakları boyutundaki analizinde sizlere 

yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi için YardımHattımız ile 

bağlantıya geçin! Tel: +352 25 22 33 - 333 

http://www.iprhelpdesk.eu/node/1987
http://www.iprhelpdesk.eu/node/1664
http://www.aia-istanbul.org/files/ipr_helpdesk/licence_agreements-tr.pdf
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2034
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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 
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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