ESASLAR VE YÖNERGELER

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMINA (1007 PROGRAMI)
İLİŞKİN FİKRİ HAKLAR ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Amaç
Madde 1. Bu esasların amacı; 31/05/2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programına
İlişkin Yönetmelik kapsamında önerilen, desteklenen ve sonuçlanan projelerin yürütülmesi
sırasında veya sonucunda ortaya çıkan her türlü fikri ürün üzerinde, TÜBİTAK’ın ve proje
sürecinde yer alan kurum ve kuruluşların hak, yetki ve sorumluluklarını, hakların
kullanılması, lisanslanması, tescili koşullarını ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2. Bu esaslar, 31/05/2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan TÜBİTAK
Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programına İlişkin
Yönetmelik uyarınca desteklenen projelerin yürütülmesi sırasında veya sonucunda ortaya
çıkan her türlü fikri ürün üzerindeki hakları kapsar.

Dayanak
Madde 3. Bu Esaslar, 31/05/2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak
yürürlüğe giren “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Kamu
Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik”
çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4. Bu esaslarda geçen,
a. 1007 Programı: Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme
Programını,
b. Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını,
c. Bilim Kurulu: 278 sayılı Kanun ile tanımlanan TÜBİTAK Bilim Kurulunu
ç. Eser: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki her türlü fikri yaratımı
d. Fikri Mülkiyet Hakları: İlgili mevzuatın Fikri Ürün üzerinde sahibine bahşettiği hakları
e. Fikri Ürün: Burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; Projenin yürütülmesi sırasında veya
sonucunda ortaya çıkan; patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, entegre devre
topografyası, yeni bitki ve hayvan türleri ve bunların ıslah yöntemleri ile Fikri Mülkiyet
Haklarının konusunu oluşturabilecek nitelikteki her türlü fikri yaratımı
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f. Fikri Ürün Bildirim Formu : Fikri Ürün ilişkin ayrıntılı açıklamayı, hak sahipliğinin istenip
istenmediğinin ve isteniyorsa Fikri Ürün üzerindeki hak sahipliği oranlarının, TÜBİTAK
tarafından belirlenecek diğer hususların TÜBİTAK’a bildirildiği formu
g. İlgili Grup : Projenin yürütülmesinden sorumlu araştırma destek grubunu,
ğ. Müşteri Kurum (MK): Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan ve proje sonuçlarının
uygulanmasını taahhüt eden kamu kurumunu,
h. Proje : Yönetmelik uyarınca desteklenen projeyi,
ı. Proje Çıktısı: Proje sonucunda uygulamaya yönelik olarak ortaya çıkan, PSUP için de temel
dayanak oluşturan rapor, sunum, doküman, yetkinlik, prototip, pilot tesis, know-how gibi
her türlü bilgi birikimi ve fikri ürün.
i. Proje Destekleme Sözleşmesi: Desteklenmesine karar verilen proje için TÜBİTAK,
müşteri kurum, üretici kuruluş ve proje yürütücüsü kuruluşlar arasında imzalanan yazılı
anlaşma ve eklerini,
j. Proje Yürütücüsü Kuruluş (PYK): Proje hazırlama ve proje yürütme, beceri, deneyim ve
altyapısına sahip; TÜBİTAK ve MK ile Proje Sözleşmesini imzalayan, Projenin yürütüldüğü
kamu Ar-Ge birimini, üniversiteyi ve/veya özel kuruluşu,
k. Sonuç Raporu: TÜBİTAK tarafından belirlenmiş formata uygun olarak hazırlanarak Proje
Destekleme Sözleşmesinde belirtilen tarihte TÜBİTAK’a gönderilen proje sonuçlarına ilişkin
raporu,
l. SAVTAG: Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu
m. TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,
n. Üretici Kuruluş (ÜK): Çağrı dokümanında belirtilen ve projede geliştirilen çıktıları
kullanarak çağrı amacına uygun üretim yapacak kuruluş/ları,
o. Yönetmelik: 31/05/2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe
giren TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programına
İlişkin Yönetmeliğini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
UYGULAMA ESASLARI
Fikri Mülkiyet Haklarının Sahibi
Madde 5- Bu Esaslarda veya bu Esaslar kapsamındaki proje destek programlarının özel
düzenlemelerinde aksine bir hüküm olmadıkça desteklenmesine karar verilen projelerin
yürütülmesi sırasında veya sonucunda ortaya çıkan Fikri Ürün üzerindeki Fikri Mülkiyet
Haklarının tamamı, TÜBİTAK’a aittir. TÜBİTAK bu hakları bedelli veya bedelsiz olarak
devretme, inhisari olan veya inhisari olmayan lisans verme, alt lisans verme, korunması
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tescile bağlı olan bir hak ise, ulusal ve/veya uluslararası tescil başvurusunu yapma,
yapmama, yapılan başvuruyu geri bırakma ve sair her türlü tasarrufta bulunma hak ve
yetkisine sahiptir.

Fikri Ürün Bildirimi
Madde 6- PYK/PYK’ lar, Fikri Ürün Bildirim Formunu, gerçeğe uygun bir şekilde doldurmak
ve kabul edilebilir haklı sebepler haricinde, en geç proje sonuç raporuyla birlikte TÜBİTAK’a
sunmak zorundadır. PYK/PYK’lar Fikri Mülkiyet Hakkının kazanılmasının tescil koşuluna
bağlı olması durumunda, hakkın tescilini engelleyici nitelikte, Fikri Ürünün içeriği ile ilgili
herhangi bir yolla kamuya bilgi sunmamakla ve üçüncü kişiler tarafından bilgi sunulmasını
engelleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.
Aksi takdirde oluşabilecek bütün hak kayıplarından ve doğacak zararlardan müşterek ve
müteselsilen sorumludur.

Proje kapsamında yayın yapılması
Madde 7- (1) Proje çıktılarının; patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, entegre devre
topografyası gibi mevzuatın özel hükümlerle koruma altına aldığı bir takım fikri mülkiyet
hakları ile korunabilme olanağına sahip olduğu düşünülen fikri ürünlerin, tescil
başvurularından önce 3. kişilerin erişimine açık bir şekilde herhangi bir biçimde yayınları
yapılamaz, bunlar makale ve beyanların konusunu oluşturamaz. Bu tür bir durumda
herhangi bir yolla kamunun bilgisine sunulmak istenilen açıklamalar projede görev alan
diğer PYK/PYK’lerin onayı alınarak TÜBİTAK’a sunulacak ve TÜBİTAK’ın uygun görüşü
üzerine ifşaat yapılabilecektir. Bu maddenin uygulanmasında 5201 ve 5202 sayılı kanun
hükümleri saklıdır.
(2) SAVTAG tarafından desteklenen projelerde, yayımlanmak üzere kabul edilen makaleler,
sunulan tebliğler, basılan kitaplar, elektronik yayınlar vb. türündeki her türlü Eserin
yayınlanmadan önce bir örneğinin SAVTAG’a gönderilerek onay alınması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Anlamında
Bir Eserin Ortaya Çıkması
Madde 8- (1) Projenin sonucunda Eser ortaya çıkması durumunda, hak sahipliği, 5846 sayılı
Kanun hükümlerine göre belirlenir.
TÜBİTAK Markasının ve Logosunun Kullanımı
Madde 9- (1) Hak Sahipleri, proje çıktıları ile ilgili olarak yapacağı sunum, tebliğ makale ile
her türlü yayın/yayımda, TÜBİTAK’tan maddi destek alındığını belirtmek zorundadır.
TÜBİTAK tarafından projeye maddi destek sağlandığının belirtilmesi dışında projenin bizzat
TÜBİTAK tarafından veya TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde yürütüldüğü izlenimini verecek
herhangi bir açıklamada bulunulamaz.
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(2) TÜBİTAK markasının toplumda uyandırdığı güven duygusundan haksız bir şekilde yarar
sağlama amacı taşıyan kullanımlar marka hakkına tecavüz olarak değerlendirilir.
(3) TÜBİTAK Logosunun veya bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen durum dışında
TÜBİTAK ibaresinin herhangi bir yazılı materyalde veya ticari bir üründe kullanılmak
istenmesi halinde, TÜBİTAK’ın yazılı izni alınmak zorundadır.

Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 10- Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde Proje Destekleme Sözleşmesi ve
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.Taraflar aralarında yapacakları sözleşmelere bu esaslarda
yer alan hükümlere aykırı hükümler koyamazlar. Sözleşmelerde böylesi aykırılıklar olması
halinde bu esas hükümleri uygulanacaktır.

Geçici Madde 1- Bu Esasların yürürlüğe girmesi ile Bilim Kurulunun 11/02/2006 tarih ve 139
sayılı toplantısında kabul edilen “1007 Kodlu TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme
Projeleri Destekleme Programı ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Kamu
Ar-Ge Projeleri Fikri Haklar Esasları” yürürlükten kalkmıştır. Bu Esasların yürürlüğe girdiği
tarih itibariyle desteklenmekte olan ve henüz sonuçlanmamış Projelerde ortaya çıkan Fikri
Ürünlere ilişkin Fikri Ürün Bildirim Formu hak sahipliği konusunda takdiri TÜBİTAK’a ait
olmak üzere sunulacaktır.

Madde 11. Bu Esaslar, Bilim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Madde 12. Bu Esaslar TÜBİTAK Başkanı tarafından yürütülür.

Kabul edildiği Bilim Kurulu Kararı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

Bilim Kurulu'nun 06.07.2013 tarih ve 221 sayılı
toplantısı

06.07.2013

