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Giriş 

Fikri Mülkiyet (FM) Hakları, Horizon 2020’de proje sözleşmelerinin (Konsorsiyum 

Anlaşması ve Hibe Anlaşması) hazırlanması aşamasında kritik bir öneme sahiptir. 

Nitekim bu süreçte; hem konsorsiyum ortaklarının kendi aralarında, hem de 

konsorsiyum ile AB Komisyonu arasında fikri haklara ilişkin tüm taahhütler 

konusunda mutabakata varılmaktadır. Dolayısıyla bu süreç, Hibe Anlaşmasının 

(Grant Agreement) imzalanmasından önce proje başvurusunun Ek 1 (Annex 1) 

dokümanında yer alan hususlarda, konsorsiyumun yapacağı ince ayarı son kez 

netleştireceği süreçtir. Ancak bu aşamaya gelmeden önce sizlere, henüz proje 
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başvurusu dokümanını hazırlarken, fikri haklar konusunun nasıl ele alınacağına 

yönelik bilgi notumuzu da incelemenizi öneririz.1  

 

Bu bilgi notu, AB hibe projelerinin iki önemli anlaşması olan Hibe Anlaşması 

(Grant Agreement-GA) ve Konsorsiyum Anlaşması’nın (Consortium Agreement-

CA) hazırlandığı “proje sözleşmelerinin hazırlanması” sürecinde konsorsiyum 

ortaklarının ihtiyaç duyacağı fikri haklara ilişkin ana hususları gözler önüne 

sermek ve bu konuda bilgi vermek üzerine kurgulanmıştır.  

Aşağıdaki tablo, bu süreçte karşılaşılacak bu iki anlaşma ile ilgili “ne zaman, kim, 

ne” sorularına cevap verecek şekilde özet bilgi vermek üzere hazırlanmıştır: 

ANLAŞMA 
İMZA 

NE ZAMAN 

TARAFLAR 

KİMLER 

İÇERİK 

NE  

Hibe 
Anlaşması 

(Grant 
Agreement) 

müzakerelerin 
tamamlanmasının 

ardından  

Proje 

ortakları  

ve 

Avrupa 

Komisyonu  

AB nezdinde proje ortaklarının 
hak ve yükümlülükleri 

FM’ye ilişkin maddeler 
müzakere edilebilir değildir.  

Konsorsiyum 
Anlaşması 

(Consortium 
Agreement) 

müzakereler 
süresince 

Proje 

koordinatörü 

ve 

diğer proje 

ortakları 

Proje ortaklarının kendi 
arasında hakların paylaşımı, 

yükümlülükleri ve 
sorumlulukları  

FM’ye ilişkin maddeler 
üzerinde ortaklar kendi 

aralarında mutabakata 
varmalıdır.  

                                       
1 “Horizon 2020’de Fikri Haklar Yönetimi: başvuruya hazırlık“ başlıklı bilgi notuna buradan 
erişebilirsiniz. Bilgi notunun orijinali için: European IPR Helpdesk library. 

1 2 3
Projenin 

tamamlanması 

 

Proje 
başlamadan 

önce 
 

Proje 

sözleşmelerinin 

hazırlanması ve 
projenin yürütülmesi 

 

http://www.iprhelpdesk.eu/library
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1. Proje sözleşmelerinin hazırlanması sürecinin kapsamı ve amacı  

Projelerin bağımsız hakemlerce değerlendirilmesinin ardından, tüm başvuran 

projelerin proje koordinatörlerine iki doküman iletilmektedir: 

 Bağlayıcı olmayan ancak projelerinin ön değerlendirme sonucu içeren bir 

e-posta mesajı ve 

 Özet Değerlendirme Raporu (evaluation summary report -ESR) (iki 

aşamalı çağrılarda ilk aşamayı kazananlara gönderilmez)  

Bu dokümanların gönderilmesinin ardından, proje koordinatörleri hibe süreci için 

hazırlıkların başlatılmasına davet edilir. Proje başvurusunun yapılmasından hibe 

anlaşmasının imzalanmasına kadar geçen süreye “hibe süreci” (time to grant) adı 

verilir2. Bu süreç genel olarak en fazla sekiz aya kadar uzayabilmektedir3: 

1. Başvuruların hakemlerce değerlendirilmesi ve tüm başvuru sahiplerine 

değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi için beş ay;  

2. Hibe Anlaşması’nın imzalanması için üç ay (proje anlaşmaları süreci)  

Proje anlaşmalarının hazırlanması aşamasının genel amacı, projenin bilimsel ve 

teknik ayrıntılarını rötuşlayarak, bunlara son halini vermek ve projeyi Hibe 

Anlaşması imzalanması sürecine taşımaktır. Dolayısıyla, başvuru sahiplerinin 

proje başvurusu hazırlıklarına başlamadan, Genel Model Hibe Anlaşması’nı 

(General Model Grant Agreement) dikkatlice okumaları ve bu sayede Hibe 

Anlaşması’nda yer alan FM’ye ilişkin farklı konuların nasıl düzenlendiği konusunda 

bilgi sahibi olmaları büyük önem taşımaktadır4. 

Genel Model Hibe Anlaşması bir ana bölüm ve altı ekten oluşmaktadır. Fikri 

Haklara ilişkin temel hükümler şu bölümlerde düzenlenmiştir (bölümler takip 

kolaylığı açısından model anlaşmada yer aldığı şekliyle İngilizce olarak 

belirtilmiştir): 

 Chapter 4, Section 3 - Rights and obligations related to background 

and results; 

 Annex 1 - Description of the Action (Proje koordinatörü tarafından 

hazırlanacak) ve Plan for the Exploitation and Dissemination of the 

results; 

 Annex 2 - Estimated budget for the action, FM yönetimine ilişkin 

kısımlar dahil  

                                       
2 Hibe Süreci, Participant Portal’da yer alan Horizon 2020 Katılım ve Yaygınlaştırma Kuralları (Rules 
of Participation and Dissemination) dokümanının 20. maddesinde düzenlenmektedir.  
3 Hibe Süreci H2020’de hızlandırılmıştır. Projelerde 7ÇP’de olduğu gibi artık bir müzakere süreci yer 

almayacak ve projeler olduğu şekliyle değerlendirilecektir. 
4Horizon 2020’de bir tekli -ve çoklu- yararlanıcılı Model Hibe Anlaşması (mono- and multi- 
beneficiary general model GA)  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Avrupa Komisyonu, Hibe Anlaşması imzalanmasından önce -iş programı/planında 

veya çağrıda özel olarak belirtilmediği müddetçe- tüm Horizon 2020 projelerinde 

ortaklar arasında Konsorsiyum Anlaşması imzalanmasını zorunlu tutmaktadır. 

Ancak Avrupa Komisyonu’nun, bu anlaşmanın bir tarafı olmadığını ve daha 

önemlisi bu anlaşmanın içeriğini kontrol etmeyeceğini hatırlatmakta fayda vardır. 

Konsorsiyum Anlaşması, ortaklar arasında imzalanan yönetimsel bir iç anlaşma 

olduğundan, Avrupa Komisyonu’nun anlaşmanın içeriğine müdahil olma durumu 

bulunmamaktadır.5  

Özetle, Hibe Anlaşması; tarafların projedeki hak ve yükümlülüklerini teminat 

altına alan ve AB Komisyonu ve proje ortakları arasında imzalanan bir sözleşme 

iken, Konsorsiyum Anlaşması; proje ortaklarının kendi arasında imzaladığı ve FM 

yönetimi de dahil olmak üzere tüm proje yönetimi ile ilgili ortakların hak ve 

yükümlülüklerini düzenleyen bir dokümandır. Bir başka deyişle, Konsorsiyum 

Anlaşması, Hibe Anlaşması’nın imzalanmasından önce onun tamamlayıcı bir 

parçası olarak görülmeli ve FM ile ilgili Konsorsiyum Anlaşması’nda yer almayan 

hak ve yükümlülüklerin Hibe Anlaşması’ndaki çok genel maddelerle (bu notun 

ilerleyen bölümlerinde değinilecektir) düzenleneceği unutulmamalıdır. Bu nedenle 

proje ortaklarının Konsorsiyum Anlaşması’nın üzerinde ciddi bir şekilde durmaları 

önerilmektedir. 

 

 

 

1.1. Konsorsiyum Anlaşması (Consortium Agreement) 

Konsorsiyum Anlaşması, Hibe Anlaşması içeriğinde ayrıntılı şekilde kapsanmayan 

aşamalarda -özellikle proje sonuçlarının (çıktılarının) kullanılması ve 

yaygınlaştırılması süreçleri- projeye özgü bir geliştirme ve destek enstrümanı 

olarak görülmelidir. Her ne kadar Konsorsiyum Anlaşması, proje ortakları 

arasındaki iç yönetim prensiplerini imza altına alan bir anlaşma olsa da, bu 

anlaşmanın sınırları Hibe Anlaşması’nda çizildiğinden, Konsorsiyum Anlaşması’nın 

maddeleri, Hibe Anlaşması’nın maddeleri ile çelişir ve tezatlık oluşturur bir 

biçimde düzenlenmemelidir.   

Konsorsiyum Anlaşması kaleme alınırken şu kontrol listesinin dikkate alınması ve 

ortaklar arasında bu konularda anlaşmaya varılması önerilmektedir:  

                                       
5 AB Komisyonu, proje ortaklarına yardımcı olmak üzere konsorsiyum anlaşmalarında 

kullanılabilecek bazı örnek maddeler hazırlamaktadır. Çalışmanın tamamlanmasının ardından ilgili 
dokümana Participant Portal’da “H2020 Grants Manuals” başlığı altından erişilebilir.    

Konsorsiyum Anlaşması’nın hazırlanması ile ilgili harcamalar proje 

bütçesinden karşılanamaz, zira Konsorsiyum Anlaşması’nın, proje 

başlamadan önce imzalanması gerekmektedir. Ancak, proje başladıktan 

sonra Konsorsiyum Anlaşması’nın gerekli hallerde revize edilmesi 

durumunda ilgili harcamalar, proje bütçesinden karşılanabilir.  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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2. Konsorsiyum Anlaşması’nda FM haklarına ilişkin düzenlemeler  

Ar-Ge projesi öncesinde hali hazırda sahip olunan ve proje sürecinde ortaya çıkan 

FM haklarına ilişkin kapsamlı ve açık bir şekilde yazılmış bir Konsorsiyum 

Anlaşması, projenin başarılı olması ve sonuçlarının başarılı bir şekilde pazar 

odaklı kullanılması için elzemdir. Bu nedenle doğru hazırlanmış bir Konsorsiyum 

Anlaşması; Hibe Anlaşması’nın Ek 1 bölümünde yer alan hükümlere ilave olarak; 

proje çıktılarının kullanımı, yaygınlaştırılması ve erişim haklarının düzenlenmesine 

ilişkin düzenlemeleri içermelidir. 

Konsorsiyum Anlaşması’nda yer alacak FM hükümlerini kaleme alırken izlenecek 

temel kural; ortaklar arasındaki işbirliğini destekleyecek esnek ve etkili bir 

mekanizma belirlemek ve FM koruması ile proje çıktılarının maksimum düzeyde 

ele alındığı ve proje çıktıların zaman kaybetmeden yaygınlaştırılabileceği bir 

sistem kurgulamaktır. İyi bir Konsorsiyum Anlaşması, projenin bitiminin ardından 

çıktıların kullanımı ile ilgili proje sonrası ortakların uyacağı kuralları da açıklığa 

kavuşturmalı, proje süresi sonrasında da devam edecek FM koruma süreleri ve 

kapsamları da ele almalıdır. 

2.1. Bilgi yönetim organları 

Avrupa Komisyonu tarafından projenin desteğe hak kazandığı bildirilir bildirilmez, 

projenin etkinliğini en üst düzeyde sağlamak üzere, konsorsiyum ortakları, vakit 

kaybetmeden proje sürecinde proje yönetiminin ve mevcut/ortaya çıkacak 

bilginin nasıl organize edileceğini konusuna odaklanmaya başlamalıdır.  

Bu noktada, projenin büyüklüğüne ve sonuçların uygulanabilirliğine bağlı olarak, 

projelerin çıktılarının kullanımının düzenlenmesine ilişkin bir Proje İşletme 

Komitesi (Exploitation Committee) kurulması düşünülebilir. Bu komite, proje 

 Konsorsiyum iç organizasyonu ve yönetimi: 

o Her bir proje ortağının projeye sunacağı teknik katkı ve kaynaklar 

o Planlama ve görevlerin birbiri ile ilişkisini düzenlemek üzere üretim programı 
o Proje ortaklarının beklenen katkısı ve beklenen maksimum çaba 
o Komiteler – kuruluşu, yapısı, görevleri ve niteliği, koordinasyon  

 Fikri haklara ilişkin düzenlemeler: 

o Gizlilik  
o Projede kullanılacak background bilgileri 
o Proje süresince ortaya çıkacak FM’nin kullanımı  

o Sonuçların sahipliği / ortak mülkiyet (joint ownership)  
o Proje sonuçlarının korunması 

o Proje sonuçlarının kullanımı ve erişim hakları  

 Konsorsiyum Anlaşması ile ilgili olarak Uyuşmazlıkların çözümü: 

o Anlaşmada belirlenen şartlara uyulmaması durumunda uygulanacak müeyyideler  
o Uygulanacak kanun ve uyuşmazlık çözüm mekanizmaları  
o Geçerlilik ve fesih/sonlanma 

 

Konsorsiyum Anlaşması Kontrol Listesi 
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boyunca ortaya çıkacak FM sorunları ile ilgilenebilecek, bunları tanımlayabilecek 

ve kontrolüne destek verebilecek yetkin bir proje işletme müdürü (exploitation 

manager) tarafından yürütülebilir. Ayrıca bu komite, bir aracı veya hakem gibi 

çalışarak, konsorsiyum içi FM stratejisi geliştirilmesine yönelik proje ortaklarına 

öneriler getiren bir iç başvuru mercii olarak da konumlandırılabilir. Elbette Proje 

İşletme Komitesi’nin belirtilen bu görevleri, bu isimle ayrı bir komite kurmaksızın, 

projenin yönetim organı olan Proje Yürütme Komitesi (Project Steering 

Committee) tarafından da üstlenilebilir. Bu komite, projenin yönetim 

sorumluluğunun yanı sıra6, FM’ye ilişkin sorunların çözümü ve sonuçların 

kullanımı ve yaygınlaştırılmasına ilişkin görevler de alabilir.  

2.2. Gizlilik (Confidentiality) 

Bir Ar-Ge projesinin yürütülmesi ve başarılı bir şekilde sonuçlandırılması, çoğu 

zaman proje ortakları arasında bilgi ve fikir değiş tokuşunun yapılmasını 

gerektirir. Dolayısıyla proje ortaklarının, bu süreçte kendi bilgi ve fikirlerini 

güvence altına alacak gizlilik ile ilgili hükümlere Konsorsiyum Anlaşması’nda yer 

vermesi gerekir. Bu hükümler; hangi bilginin gizli olarak kabul edildiğini, gizli 

bilgilerin aktarımı esnasındaki prosedürleri, gizli bilginin kimlere açıklanabileceğini 

ve hangi koşullar altında ve sürelerde gizlilik ile ilgili hükümlerin geçerli 

kalacağını düzenlemelidir. 

2.3. Sahip olunan/mevcut FM bilgisi (Background) 

Projede yer alan ortaklar, inovasyon/yenilik projesinin gerçekleştirilmesi 

esnasında background adı verilen ve önceden kendi sahip oldukları fikri 

mülkiyeti/bilgileri de kullanırlar. Bu noktada proje ortaklarının, background FM 

üzerindeki sahiplik konusunu ve eğer FM sahibi üçüncü bir taraf ise kendilerinin 

bu bilgiye erişiminin nasıl sağlandığını (lisans gibi…) netleştirmeleri 

gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk tamamen o bilgiyi kendi background’u 

olarak tanımlayan proje ortağına aittir.   

Horizon 2020 Katılım Kuralları dokümanına (Rules for Participation - RfP) göre 

background’un kapsamı şu şekilde belirlenmiştir: ‘projenin yürütülmesi ve 

kullanılması için ihtiyaç duyulan herhangi bir veri, know-how veya bilgi’. 

Bu sebeple Konsorsiyum Anlaşması’nın şekillendirilmesi esnasında projede neye 

“ihtiyaç duyulduğu” konusu üzerinde mutabakata varılması ve diğer proje 

ortaklarının, projenin yürütülmesi ve sonuçlarının kullanılması süreçlerinde bu 

background’a erişim haklarının nasıl düzenlendiğinin değerlendirilmesi gerekir.  

Dolayısıyla Konsorsiyum Anlaşması’nda proje ortaklarının her birinin projeye 

getireceği background ile ilgili bir pozitif liste ve/veya negatif liste (projede 

background olarak kullanılabilecek ve/veya kullanılamayacak FM listesi) 

                                       
6 Proje Yürütme Komitesi’nin görevlerinden bazıları: projenin iç yürütme kurallarının, amaç, kapsam 
ve zaman planının onaylanması; kaynakların takibi ve onayı, dış destek sağlanması, proje 
gelişiminin takibi, proje performans göstergelerinin takibi, bütçe takibi ve planlaması vs.  
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hazırlanması ve background olarak kullanılacak bilgiye diğer ortaklarca erişim 

kısıtlanacaksa bu kısıtlanan alanların açıkça belirtilmesi zorunludur.7 Ancak, 

projenin bu şekildeki herhangi bir kısıtlama sebebiyle yürütülemeyecek hale 

gelmesinin önüne geçilmesi için, background sahiplerinin projenin yürütülmesi 

için elzem olan bilgi, know-how veya veriye diğer ortakların erişimlerinin 

sağlanması noktasında dikkatli olması gerekmektedir. Aksi takdirde erişim engeli 

sebebiyle proje duracak hale gelebilir.  

Konsorsiyum Anlaşması’na diğer koşul ve kısıtlamalar ve erişim haklarına ilişkin 

kurallar da eklenebilir. Background’a ilişkin tescil ve kayıtlar, sahiplik ve olası 

lisans/royalti ücretlerinin8 de anlaşma metnine eklenmesi şiddetle tavsiye edilir. 

Bununla birlikte, özellikle erişim haklarına ilişkin olarak konsorsiyum içi tüm 

düzenlemelerin Hibe Anlaşması imzalanmadan evvel yapılması önem 

taşımaktadır, aksi takdirde uygulamada genel kurallar (common rules) geçerli 

hale gelecektir. 

2.4. Proje paralelinde edinilen FM bilgisi (Sideground) 

Proje sürecinde ortaklardan birisi, proje kapsamının dışında ancak bu süreç ile 

paralel olarak da FM edinebilir. Buna sideground adı verilir ve background 

bilgisinin aksine sideground bilgisi, proje süresi boyunca ancak proje konusu ile 

ilgisi bulunmayan (proje kaynakları kullanılmadan üretilen, projenin 

yaygınlaştırılması veya kullanılması için gerekli olmayan) bilgileri kapsar. Bu FM 

türü RfP’de veya Hibe Anlaşması’nda tanımlanmamış olsa da (eğer isteniyorsa), 

olası bir uyuşmazlığın önüne geçmek adına, diğer ortakların talebi halinde 

sideground bilgisine hangi şartlarda erişilebileceğine ilişkin hükümlere de 

Konsorsiyum Anlaşması’nda yer verilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
7 Katılım Kuralları Madde 45: “Katılımcılar, projede herhangi bir şekilde kullanılacak background’u 
yazılı bir sözleşme üzerinde belirtirler”. Sözleşme istenilen yazılı biçimde düzenlenebilir ancak genel 

uygulamada pozitif/negatif liste, Konsorsiyum Anlaşması içinde/ekinde belirtilir.  
8 Hibe Anlaşması’nda izin verildiği takdirde royalti ödemesi istenebilir, zira normal koşullarda 
ortaklar birbirlerinin background’una erişmek için royalti ödemezler. 

  

PROJE BAŞLAMADAN ÖNCE 
HER BİR ORTAĞIN SAHİP 

OLDUĞU/ERİŞTİĞİ FM 

BACKGROUND 

 PROJE SÜRECİNDE 
MEYDANA GETİRİLEN 

FM 

 RESULTS 

 

PROJE PARALELİNDE 
EDİNİLEN FM  

SIDEGROUND 

PROJE SÜRECİ 
PROJE ÖNCESİ 
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2.5. Sahiplik, hukuki koruma, proje sonuçlarının kullanılması ve 
yaygınlaştırılması  

Genel itibariyle, projenin sonuç/çıktılarına ait FM’lerin sahipliği, onu ortaya 

çıkaran ortağa aittir.   

2.5.1. Ortak mülkiyet (Joint ownership) 

Ancak projelerin doğası gereği genellikle proje sonucunda ortaya çıkan FM, kendi 

alanlarındaki uzmanlıkları doğrultusunda pek çok ortağın bir arada çalışması ile 

meydana getirilir veya FM’nin kime ait olduğuna ilişkin kesin bir oran tespit 

edilemez. Proje sonuçlarının (ve dolayısıyla buna ilişkin FM’nin) birden fazla 

ortağa ait olduğu veya FM’ye kimin sahip olduğuna ilişkin oranların tespit 

edilemediği durumda uygulanan mülkiyet rejimine ortak mülkiyet (joint 

ownership) adı verilir ve proje ortakları da ortak mülkiyete ilişkin mutabık 

kaldıkları özel düzenlemeleri Konsorsiyum Anlaşması’nda belirtmek 

durumundadır. Bu konuda herhangi bir düzenleme yapılmadığı takdirde Hibe 

Anlaşması’ndaki ortak mülkiyet hükümleri geçerli olacaktır.9 

Konsorsiyum Anlaşması’nda, tüm konsorsiyum için geçerli tek bir ortak mülkiyet 

rejimi belirlenebileceği gibi, farklı ihtiyaçlara cevap verecek farklı ortak mülkiyet 

anlaşmalarının (joint ownership agreement) yapılması yoluna da gidilebilir10. 

Ancak her iki durumda da proje ortaklarının, Konsorsiyum Anlaşması içeriğine, 

ortak mülkiyet durumunda uygulanacak kurallara ilişkin en azından genel 

hükümler koymasında fayda bulunmaktadır. Böylece daha sonraki aşamalarda 

yapılacak ortak mülkiyet anlaşmalarının da temeli önceden kurgulanmış olacak, 

bu konudaki müzakere süreci kolaylaşacaktır.  

 

 

 

 

                                       
9 Hibe Anlaşması’nda Ortak Mülkiyet Rejimi, Section 4, Subsection 3, Article 26.2’de belirtilmiştir.  
10 Ortak mülkiyet konusunda daha ayrıntılı bilgi için European IPR Helpdesk library’de yer alan “IP 
joint ownership” başlıklı bilgi notunu inceleyebilirsiniz. 

Konsorsiyum Anlaşması’nda belirtilebilecek olan ve ortak 

mülkiyet sahiplerinin üzerinde anlaşması beklenen hususlar:  

o buluşun korumasına yönelik bölgesel ayrım,  
o buluşun ticari kullanımına ilişkin pazar ayrımı, 

o korumaya ilişkin kullanılacak rejim  
o FM’nin kullanım rejimi (kim/nerede/ne zamana kadar 

kullanabilir, kar-zarar paylaşımı vs.) 

http://www.iprhelpdesk.eu/library
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2.5.2. Yasal Koruma 

Konsorsiyum Anlaşması, endüstriyel veya ticari olarak kullanılabilecek proje 

çıktılarının yasal çerçevede korunmasına ilişkin hükümleri de içermelidir. Örneğin, 

proje sonucunda ortaya çıkan bir FM’nin sahibinin, tanımlanmış bir süre içerisinde 

koruma başvurusu yapmadığı durumda, FM koruma hakkının kaybedilmemesi 

adına, bu başvuruyu yapma hakkından feragat ettiğine dair bir madde anlaşmaya 

eklenebilir. Yapılacak patent başvuruları ve gizlilik anlaşması ile ilgili maddeler de 

Konsorsiyum Anlaşması’nın bu kısmında belirtilebilir.  

Proje sonucunda ortaya çıkan bir FM’nin korunması ile ilgili hakkın, tek bir ortağa 

ait olması durumunda, bunun korunması konusunda diğer proje ortakları ile 

müzakere yapılması zorunluluğu bulunmuyor olsa da, böyle bir durumun tüm 

proje ortaklarını ilgilendirebilmesi ihtimaline karşı, Konsorsiyum Anlaşması’nda bu 

konu ile ilgili bir düzenlemeye yer verilmesi de düşünülebilir. 

2.5.3. Proje sonuçlarının kullanılması (Exploitation) 

Daha önce de belirtildiği üzere Avrupa Komisyonu, bu yeni araştırma 

programında, inovasyonun ortaya çıkarılması ve yeni iş imkânlarının yaratılması 

için proje sonuçlarının (çıktılarının) kullanımı konusuna özel bir hassasiyet 

göstermektedir. Bu nedenle proje ortakları, proje sonuçlarını ya kendileri 

kullanmak -doğrudan kullanım (direct exploitation)- ya da bu sonuçların devir 

veya lisans yoluyla sonuçların başkalarınca kullanımına izin vermekle –dolaylı 

kullanım (indirect exploitation)- yükümlüdür.11 

Dolayısıyla, proje sonuçlarının endüstriyel veya ticari olarak FM sahibi tarafından 

ne zaman kullanılacağına veya sonuçlar kendisi tarafından kullanılmayacaksa, 

diğer proje ortaklarının veya üçüncü kişilerin kullanımı için bu sonuçların ne 

zaman devredileceğine dair hükümlere Konsorsiyum Anlaşması’nda yer 

verilmelidir.  

Daha açık bir şekilde söylemek gerekirse, projenin bitiminin ardından dört yıl 

içerisinde, proje ortaklarının, proje sonuçlarının “kullanımı” için aşağıdaki 

önlemleri alması gerekmektedir: 

 Sonuçların diğer araştırma aktivitelerinde kullanılması 

 Sonuçların bir ürün veya süreç olarak geliştirilmesi, meydana getirilmesi 

veya pazara sunulması  

 Sonuçların bir hizmet olarak sunulması veya  

 Sonuçların standardizasyon süreçlerinde kullanılması12 

                                       
11 Araştırma projelerinin sonuçlarının kullanımına ve bu sonuçların sosyo-ekonomik faydaya 

dönüştürebilmesine ilişkin daha kapsamlı bilgi için IPR Helpdesk on-line library’de bulunan 

“Exploitation channels for public research results” isimli bilgi notunu inceleyebilirsiniz.  
12 Proje ortakları, kullanıma ilişkin olarak belirtilen sürelerde Ek1’de yer alan diğer bazı ek 
yükümlülükleri de yerine getirmek zorundadır.  

http://www.iprhelpdesk.eu/library
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2.5.4. Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması (Dissemination)  

Konsorsiyum ortakları, Konsorsiyum Anlaşması’nda proje çıktılarının nasıl 

yaygınlaştırılabileceğine ilişkin öngörülerini de belirtmek durumundadır. Bu 

noktada öncelikli olarak belirtilmesi gereken husus; proje çıktılarının mümkün 

olan en kısa zamanda ve Hibe Anlaşması’nda belirtilen süre zarfında, en uygun 

yolla –bilimsel yayınlar- yaygınlaştırılması gerektiğidir.  

Horizon 2020’de proje çıktılarının yaygınlaştırılmasına ilişkin en büyük yenilik, 

proje sonuçlarına ilişkin hakemli dergilerde yayınlanan bilimsel yayınlar için 

ücretsiz olarak on-line ulaşılabilen açık erişim kanallarının (open access) 

kullanım zorunluluğu getirilmiş olmasıdır.13  

Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalara, proje ortaklarının kendi 

yetkinlikleri doğrultusunda vakit kaybetmeden başlanmalıdır. Sonuçların 

yaygınlaştırılması sürecinin; proje sonuçlarının fikri haklarının korunması, 

proje gizliliği ve güvenliği ile ilgili uyulması gereken şartlar ve kişisel bilgilerin 

korunmasına yönelik yükümlülükler çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini 

hatırlatmakta fayda vardır. 

Dolayısıyla, Konsorsiyum Anlaşması hazırlanırken, metinde, proje sonuçlarının 

yaygınlaştırılması ile ilgili koşullara ve ortakların proje ile ilgili herhangi bir bilgiyi 

kamuya sunmadan önce izlemesi gereken prosedürlere de yer verilmesi 

önerilmektedir. Konsorsiyum anlaşması, proje çıktılarının yayınlanması halinde, 

öngörülen yayın/sunumların nasıl, hangi yollarla, kim tarafından, ne zaman 

yapılacağına ilişkin makul kuralların belirtilebileceği bir araç olarak da 

kullanılabilir.  

Örnek vermek gerekirse, Genel Model Hibe Anlaşması’na (General Model Grant 

Agreement) göre, proje sonuçlarına ilişkin herhangi bir yayının yapılmasından en 

az 45 gün önce diğer ortakların konu ile ilgili bilgilendirilmesi ve bilgilendirilen 

ortakların kendilerine bildirim yapıldıktan sonra 30 gün içinde varsa itirazlarını 

bildirmeleri gerekmektedir.  

Proje ortakları, Hibe Anlaşması’nda yer alan buna benzer kuralları ve proje 

sonuçlarının yaygınlaştırılması ile ilgili prosedürleri, konsorsiyum anlaşmasında, 

anlaşmanın diğer maddeleri ile uyumlu olacak şekilde değiştirebilirler. Örneğin, 

projeye zarar verebilecek yayınların nasıl tespit edileceği, anlaşmazlıkların nasıl 

çözüleceği, oylama prosedürü, bilgilendirme/itiraz etme süreçleri vs.  

                                       
13 Araştırma verilerinin açık erişimden yayımlanması (open access to research data) 
opsiyoneldir. AB Hibe projelerinde açık erişim modelinin önemi ve oranı ile ilgili olarak European 

IPR Helpdesk Bulletin N°11, Kasım-Aralık 2013 sayısında yayınlanan ve library kısmından 
erişebileceğiniz bir kaynak: Spichtinger, D., “Open access in the European Research Area: FP7 and 
Horizon 2020”. Ayrıca AB Komisyonu’nun Guidelines on Open Access to Scientific Publications and 
Research Data in Horizon 2020 başlıklı yayınını da size rehberlik etmesi açısından şuradan 

indirebilirsiniz: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/FactSheet_Open_Access.pdf. 
IPR Helpdesk’in konu ile ilgili bilgi notuna ve sık sorulan sorulara da library’den erişebilirsiniz.  

http://www.iprhelpdesk.eu/library
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/FactSheet_Open_Access.pdf
http://www.iprhelpdesk.eu/library
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2.5.5. Devir (Transfers of ownership) 

Ortaklar, proje çıktılarının (sahipliğinin) devri ile ilgili hususları da öngörerek 

Konsorsiyum Anlaşması’nda bu konuya yer verebilirler. Genel prensip olarak, 

proje sonuçları ile ilgili tüm yükümlülükler de devir alana geçtiği müddetçe, 

Horizon 2020’de proje sonuçların sahipliğinin devrine de izin verilmektedir. 

Dolayısıyla devreden taraf, devralan tarafa iletmek üzere projenin gizliliği, 

sonuçların yaygınlaştırılması, kullanılması ve erişim hakları ile ilgili tüm 

düzenlemeleri yapmak durumundadır.   

Proje sonuçlarının devri söz konusu olduğunda, diğer proje ortaklarının erişim 

hakları ile ilgili kendi değerlendirmelerini yapmalarına olanak vermek için, devir 

süreci ve devralan kişi ile ilgili konsorsiyum üyelerine önceden bir bildirim 

yapılması gerekmektedir. Zira böyle bir devir, diğer ortakların proje sonuçlarına 

erişim haklarını (access rights) kısıtlayabileceğinden, ortaklardan konuya ilişkin 

itirazlar gelebilecektir. Böyle bir durumda, ortak bir mutabakata varılmadan 

devir işlemi gerçekleşmeyecektir (yalnızca “devir alanın rakip firma olmasına” 

dayanılarak devre itiraz edilmesi, geçerli bir gerekçe olarak kabul edilemez). 

Bir mutabakata varılabilmesi için gerekli sürenin ne olduğuna Konsorsiyum 

Anlaşması’nda yer verilmelidir, aksi takdirde yine Hibe Anlaşması’nda yer alan 

genel hükümler uygulanacaktır. Arzu edilirse, devre ilişkin önceden bildirimde 

bulunma zorunluluğu bulunmadığı ve/veya devir alan taraf ile ilgili bir itiraz 

süreci işletilmeyeceği hususları Konsorsiyum Anlaşması’nda ifade edilebilir ve 

proje ortakları bu haklarından feragat ettiklerini belirtebilirler.  

2.6. Erişim Hakları (Access rights) 

Horizon 2020 projeleri çok ortaklı projeler olduğundan, proje ortaklarının erişim 

hakları hususu büyük önem taşımaktadır ve bu nedenle de bu konuya 

Konsorsiyum Anlaşması’nda özellikle yer verilmesi gerekir. Horizon 2020 

terminolojisinde erişim hakları, proje ortaklarının ve üçüncü kişilerin; lisans ile 

background, sideground ve proje sonuçları ile ilgili kullanım haklarını ifade 

etmektedir. Konsorsiyum anlaşması, bu konu ile ilgili RfP ve Hibe Anlaşması’nda 

yer alan hak ve yükümlülüklerin açıklığa kavuşturulması, tamamlanması ve 

uygulanması noktasında önemli bir araç olarak görülmelidir. Genel olarak 

Konsorsiyum Anlaşması erişim hakları ile ilgili olarak şu hususları içerebilir:  

 Erişim hakkı talep edildiği takdirde bu talebin yazılı olarak nasıl 

gerçekleştirileceğine dair prosedürün tanımı ve gizlilik yükümlülüklerine ve 

kullanım amaçlarına ilişkin beyan ve kabuller   

 Olası bir erişim haklarından feragat edilmesi durumunda izlenecek 

prosedür  

 Erişim (burada lisans) hakkının alt lisans hakkı doğurup doğurmadığına 

ilişkin beyan (ilke olarak bu hak alt lisans verme hakkını doğurmaz, aksi 

kararlaştırılmışsa bunun Konsorsiyum Anlaşması’nda belirtilmesi gerekir) 
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 Proje ortaklarına, Hibe Anlaşması’nda erişim hakları ile ilgili yer alan genel 

kuralların dışında daha geniş haklar tanınacaksa bunların belirtilmesi, 

bu hakların kapsamı (örneğin sideground’a erişim), bu kapsamda erişim 

hakkı talebi yapabilecek diğer taraflar (bağlı şirketler…)14. 

2.7. Ortaklar arası anlaşmazlıkların çözümü  

Horizon 2020’nin uluslararası doğası göz önüne alındığında, konsorsiyum içi 

anlaşmazlıkların çözümünde hangi hukuki mevzuatın geçerli olacağı üzerinde 

mutabakata varılması büyük önem taşımaktadır. Hibe Anlaşması, AB ve 

konsorsiyum ortakları arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili kuralları ortaya koymakta 

olduğundan15, konsorsiyum içindeki anlaşmazlıkların çözümü için 

uygulanacak hukuki mevzuatın belirtilmesi konusu Konsorsiyum Anlaşması 

kapsamına bırakılmıştır. Bu noktada, Hibe Anlaşması’nda AB ile proje ortakları 

arasındaki anlaşmazlıklarda genellikle Belçika kanunlarının geçerli olduğunu 

hatırlatmak gerekir. Konsorsiyum Anlaşması’ndaki hak ve yükümlülüklerinin, Hibe 

Anlaşması’ndakileri maddeleri tamamlayıcı nitelikte olduğu düşünülürse, Hibe 

Anlaşması’nda da Belçika yasalarının kullanılması ve Brüksel Mahkemeleri’nin 

yetkili kılınması makul bir yaklaşım olarak görülebilir. Bir başka yaklaşım da, 

projenin büyük kısmı hangi ülke sınırlarında sürdürülecek ise o ülke hukukunun 

uygulanmasıdır. Öte taraftan, konsorsiyum ortakları uygulanacak hukuk 

konusunda özgürdür, ancak her şekilde proje ortaklarının; tarafsızlığından, 

yüksek standartlı, güvenilir ve etkin olduğundan emin oldukları bir ülke hukukunu 

seçmeleri gerekir.    

Konsorsiyum, herhangi bir anlaşmazlık durumunda doğrudan yargı 

mahkemelerine başvurmak yerine öncesinde alternatif anlaşmazlık çözüm 

yollarına da (alternative dispute resolution -ADR- procedures) başvurabilirler16. 

Nitekim çoğu zaman uzun süre alan ve yüksek maliyetler doğuran yargılama 

prosedürleri yerine önceden böyle bir mekanizma işletmek, zaman ve para 

açısından avantaj sağlayacaktır. Ancak böyle bir tercihin Konsorsiyum 

Anlaşması’nda belirtilmesi gerekmektedir.  

Belirtildiği üzere, Konsorsiyum Anlaşması, sadece fikri mülkiyet hakları 

çerçevesinde dahi son derece önemli bir metindir. Dolayısıyla anlaşma metni, 

proje ortaklarının ihtiyaçları ve projenin sürdürülebilirliği ve etkinliği göz önüne 

alınarak dikkatli bir şekilde kaleme alınmalı ve irdelenmelidir.  

                                       
14 Konsorsiyum Anlaşması’nda aksi belirtilmediği ve hukuki yasak/kısıtlamalar olmadığı sürece ve 

proje sonuçlarının kullanımının gerektirdiği takdirde, proje ortaklarının AB sınırları veya asosye ülke 
sınırları içerisinde kurulan bağlı şirketlerine, adil ve makul koşullar altında erişim hakları 
tanınmalıdır. 
15 Hibe Anlaşması Madde 57  
16 ADR’ye ilişkin bilgi için European IPR Helpdesk Bulletin N°4, Ocak-Mart 2012 sayısında yer alan; 
Schallnau, J., ‘Efficient Resolution of Disputes in Research & Development Collaborations and 
Related Commercial Agreements’ makalesine library’den erişebilirsiniz.  

http://www.iprhelpdesk.eu/library
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Konsorsiyum Anlaşması farklı hukuki şekillerde hazırlanabilir. Bunlardan en 

uygununun seçimi konsorsiyumun ihtiyaçları doğrultusunda yapılmalıdır. Bu 

nedenle hazırlama sürecinde, örnek Konsorsiyum Anlaşmaları’nın incelenmesi ve 

bu bilgi notunda belirtilenlerin yanı sıra profesyonel destek alınması 

önerilmektedir.  
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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 
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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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