
 
TÜBİTAK 1512-B GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI 

ÇERÇEVESİNDE  
ÇAĞRI ORTAĞI FİRMA VE GİRİŞİMCİ 

ARASINDA İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ KILAVUZU 
 

AÇIKLAMA:  
 

ÇAĞRI ORTAĞI KURULUŞ, GİRİŞİMCİ KURULUŞ ile imzalayacağı İşbirliği 
Sözleşmesinde;  ÇAĞRI ORTAĞI KURULUŞ ve GİRİŞİMCİ KURULUŞUN 
sorumluluk paylaşımı ile TÜBİTAK ile ÇAĞRI ORTAĞI arasında yapılan protokol 
çerçevesinde düzenlenmelidir. İşbirliği Sözleşmesi, ÇAĞRI ORTAĞI KURULUŞ, 
GİRİŞİMCİ KURULUŞ arasında oluşabilecek her türlü hukuki uyuşmazlığın 
çözümüne yönelik hazırlanır.  
 

İşbirliği Sözleşmesi aşağıda belirtilen başlıklar ve altında yer alan açıklamalar 
ile belirtilen standart ifadeler dikkate alınarak düzenlenmelidir. 
   

1 TARAFLAR: 
 

İşbirliği Sözleşmesine konu olan tarafların unvanı, yazışma adresi ve diğer 
iletişim bilgileri yer almalıdır. 
 

İşbu sözleşmede; “çağrı ortağı firma unvanı”nın  “ÇAĞRI ORTAĞI” olarak, 
“girişimci firma unvanı”nın “GİRİŞİMCİ” olarak, her ikisinin birlikte “Taraflar” 
olarak belirtilmesi ifade edilmelidir. 
  

2 TANIMLAMALAR VE KISALTMALAR: 
 

Bu bölümde 1512 destek program mevzuatında belirtilen tanımların geçerli 
olduğu belirtilerek, varsa yeni tanımlar da yer almalıdır. 
 

3 AMAÇ: 
 
Sözleşmenin Amaç Bölümünde aşağıdaki ifade yer almalıdır. 

 

“Bu Sözleşmenin amacı, 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programının (1512 

programı) girişimcilere sağladığı faydalara ek olarak, ÇAĞRI ORTAĞI 

tarafından girişimcilere TÜBİTAK ile ÇAĞRI ORTAĞI arasında yapılan 

protokol çerçevesinde belirlenen destek ve faydaların  sağlanması ve 

tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.” 

 

4 TARAFLARIN SORUMLULUKLAR: 
 

Bu bölümde ÇAĞRI ORTAĞI, TÜBİTAK ile imzaladığı Protokolün ekinde yer 
alan Hizmet Paketi kapsamındaki ayni ve nakdi katkıları detaylandırmalı ve 
bu katkıların GİRİŞİMCİye sağlanmak zorunda olduğu mutlaka belirtilmelidir. 
 



Bunun dışında tarafların işbirliği süreci içerisinde birbirlerine karşı 
sorumlulukları ayrıca belirtilmelidir. 
 

5 FIKRI VE SINAÎ MÜLKIYET HAKLARI: 
 
Fikri ve sınai mülkiyet haklarının paylaşımı girişimci tarafından yapılan 
çalışmaların tek taraflı ya da ortaklı olup olmadığına gore değişiklik arz 
edebilir.  
 
Girişimcinin tek başına yaptığı faaliyetler sonucu oluşan fıkri ve sınai mülkiyet 
haklarına ilişkin olarak işbirliği sözleşmesine “Girişimci tarafından yürütülen ve 
1512 Programı kapsamında desteklenen proje kapsamında oluşan her türlü 
fikri ve sınaî ürünün üzerindeki haklar girişimcinin kurucu ortak olarak 
kuracağı kuruluşa aittir.” ifadesi mutlaka yazılmalıdır. 
 
Ancak, girişimci ile ÇAĞRI ORTAĞI’nın ortaklı geliştirdikleri fikri ve sınai 
ürünün üzerindeki haklar işbu sözleşmesinde ayrıca belirlenebilir. 
 

6 DİĞER HUSUSLAR: 
 
Bu bölüme yukarıda belirtilen konular dışında işbirliği sözleşmesine 
konulması istenilen diğer hususlar konulabilir. (Tarafların birbirleri ile 
iletişimleri, iş yeri çalışma kuralları vb.) 
 

7 İHTİLAFLARIN HALLİ:  
 
GİRİŞİMCİ ile ÇAĞRI ORTAĞI arasında herhangi bir nedenle bir hukuki ihtilaf 
çıkması halinde hangi mahkemelerin yetkili olacağı bu bölümde belirtilmelidir. 
 

8 GİZLİLİK ESASLARI 
 
GİRİŞİMCİ ve ÇAĞRI ORTAĞI arasındaki uyulması gereken gizlilik kuralları 
bu bölümde düzenlenmelidir.  
 
TÜBİTAK,  bu bölümde düzenlenen gizlilik hükümlerinin yerine 
getirilmesinden ve oluşabilecek ihtilafların çözümünden sorumlu değildir. 
 

 

İşbu sözleşme (...) madde ve (...) sayfadan ibaret olmak üzere, son imzanın atıldığı tarihte 

yürürlüğe girmek üzere taraflarca okunmuş ve imzalanmıştır.  

 
 

GİRİŞİMCİ KURULUŞ  

YETKİLİ(LER)Sİ 

 

İMZA 

Tarih 

ÇAĞRI ORTAĞI KURULUŞ 

YETKİLİ(LER)Sİ 

 

İMZA 

Tarih 

 


