TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI
TTGV LİSANS SÖZLEŞMESİ
“TTGV Lisans Sözleşmesi” web sayfası üzerinden kurulup aşağıda belirtilen koşullar kapsamında uygulanmak amacıyla Türkiye
Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından hazırlanmıştır.
TTGV Adi Lisans Sözleşmesi’ne konu fikri ürünlerin kullanılabilmesi için, TTGV Lisans kullanıcısı tarafından müzakere edilmesi,
değiştirilmesi, karşı teklif sunulması ve/veya benzeri yöntemlerle tartışmaya açılması mümkün olmayan işbu icaba davette
belirtilen sözleşme koşullarının, geçilmesi gerekli aşamaların ifası suretiyle kabul edilmesi ve talebin sayısal ortamda
TTGV tarafından onaylanması halinde mümkün olabilecektir. Sözleşme TTGV onayının kullanıcıya ulaştığı anda kurulmuş
olacak, fakat hükümleri TTGV onayının gönderildiği anda uygulanacaktır.
TTGV Lisans Kullanıcısının geçirmesi gereken aşamalar, işbu metni okuyup anladığını ve kabul ettiğini  ikonunu tıklamak
suretiyle belirtmesi ile bu talebinin TTGV tarafından onaylanıp Lisans Kullanıcısının internet servis sağlayıcısında kendisine tahsis
edilmiş manyetik alana ulaşmasıdır.
TTGV Lisans Sözleşmesi koşulları aşağıda belirtildiği gibidir:
MADDE 1: TARAFLAR
1. Lisans Veren
Tlf
Faks
E-posta

: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı – TTGV
Cyberpark B Blok Kat: 5-6, Bilkent Ankara
: +90 312 265 02 72
: +90 312 265 02 62
: info@ttgv.org.tr

2. Lisans Alan

: TTGV’nin “TTGV Adi Lisans Sözleşmesiyle ilgili sayısal ortamda yaptığı icaba davete cevap veren ve işbu
metinde yer alan koşulları okuyup anladıktan sonra kabul ettiğini beyan eden gerçek ve/veya tüzel kişidir.

MADDE 2: TANIMLAR:
İşbu TTGV Lisans Sözleşmesinde bahsi geçen:
Lisans Veren
Lisans Alan

Son Kullanıcı
TTGV Lisansı

Fikri Ürün

Komşu Haklar

Bağlantılı Haklar

: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı – TTGV’yi;
: Lisans Veren TTGV tarafından hazırlanıp sayısal ortamda kamuya arz edilen arz
edilen işbu TTGV Lisans Sözleşmesi’ni okuyup, inceleyip, anladıktan sonra onaylayan gerçek ve/veya tüzel
kişiyi;
: Lisans alan gerçek ve/veya tüzel kişiyi;
: Lisans veren Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı – TTGV tarafından bizzat yaratılan ya da mali hakları
ve/veya manevi haklarının kullanım yetkileri TTGV’ye ait olup da, kullanım koşulları bizzat TTGV
tarafından belirlenip fiziki ve sayısal ortamda kamuya arz edilen 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu – FSEK kapsamındaki eserler, bağlantılı haklar, veriler, ad ve alametler, işaretler, sesler, mektuplar,
resimler ve portrelerin, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Hukuku – SMK kapsamındaki patentler, faydalı
modeller, tasarımlar ve markalar ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu – TTK kapsamında korunan ticaret
unvanı, işletme adları, alan adları, web sitesi tasarımları, know how ve sair ticari verilerin “Son Kullanıcı”
tarafından kullanım koşullarını belirleyen işbu Lisans Sözleşmesi’ni;
: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu – FSEK kapsamındaki eserler, bağlantılı haklar, veriler, ad
ve alametler, işaretler, sesler, mektuplar, resimler ve portreleri, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Hukuku – SMK
kapsamındaki patentler, faydalı modeller, tasarımlar ve markalar ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu –
TTK kapsamında korunan ticaret unvanı, işletme adları, alan adları, web sitesi tasarımları, know-how ve sair
ticari verilerini;
: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin izniyle bir eseri özgün
bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçıların, bir icra
ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları ile radyo ve televizyon kuruluşlarının
sahip oldukları hakları;
: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla komşu hak sahipleri ile filmlerin ilk
tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının sahip oldukları hakları;
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İşlenme
Derleme Eser
Derleme
Fonogram
Video
Uyarlama

Düzenleme
Çoğaltma

Yayma
Temsil

İletim

: Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan ve işleyenin
hususiyetini taşıyan fikir ve sanat mahsullerini;
: Özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevası seçme ve
düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce ve yaratıcılığı sonucu olan eseri;
: Derleme eser niteliğinde olmayan derlemeleri;
: Sinema eseri gibi görsel/işitsel eserler içindeki ses tespitleri hariç olmak üzere,
bir icrada yer alan seslerin veya diğer seslerin veya ses temsillerinin tespit edildiği ses taşıyıcısı fiziki ortamı;
: Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, istenilen yer ve zamanda, seyredilebilen sinematografik olarak
kaydedilmiş işaret, ses ve/veya görüntülerin kaydına ilişkin video filmlerini;
: Bilgisayar programlarına ait kaynak kodun nesnel koda veya nesnel kodun kaynak koda çevrilmesi ya da
bilgisayar programı aracılığıyla yerine getirilen bir fonksiyonun bir baka ortamda yerine getirilmesini sağlayan
değişiklikleri;
: Bağımsız bilgisayar programlarının ya da parçalarının birbirlerine bağlanmasını;
: Bir fikri ürünün aslının veya kopyalarının, bilinen ya da ileride geliştirilecek olan herhangi bir şekil veya
yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli, olarak, bilgisayar programlarının
geçici çoğaltılmasını gerektirdiği ölçüde, programın yüklenmesi, görüntülenmesi, çalıştırılması, iletilmesi ve
depolanması dahil yapılacak her türlü çoğaltılmasını;
: Bir fikri ürünün aslının veya çoğaltılmış nüshalarının kiralama, ödünç verme,
satışa çıkarma ve diğer yollarla kamuya arz edilip dağıtmayı;
: Bir fikri üründen doğrudan doğruya ya da işaret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi dolaylı olarak temsil suretiyle
yararlanmayı;
: Bir fikri ürünün aslını ya da çoğaltılmış nüshalarını radyo, TV, uydu ve kablo gibi
telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar aracılığıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya
görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanmasını, yeniden yayınlanmasını ve telli veya telsiz araçlarla satışını
ya da diğer biçimlerde umuma dağıtılmasını veya istenilen yer ve zamanda erişim sağlanması suretiyle umuma
iletimini;
ifade eder.

MADDE 3: LİSANS KOŞULLARI:
4.1. Genel Koşullar:
4.1.a. Lisans konusu fikri ürünler işbu Sözleşme ile verilen izin ve onay dışında işlenemez, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, temsil
edilemez ve iletilemez.
4.1.b. Lisans Alan işbu Sözleşme kapsamında kendisine tanınan hakları kullanmak suretiyle yaratacağı fikri ürünlerinden kaynaklı
işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve iletim haklarını bedelsiz, süresiz ve koşulsuz olarak Lisans Veren TTGV tarafından
kullanılmasına izin verdiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
4.1.c. Lisans Alan, Sözleşme konusu fikri ürünle ilgili alt lisans sözleşmesi yapamayacaktır. Ancak lisans konusu fikri ürünün
kendisi tarafından yapılmış işlemelerinden kaynaklı yeniden işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve iletim haklarının kullanımlarıyla
ilgili olarak, işbu Sözleşme’nin sayısal örneğini ekleyip, ayrıca herhangi bir ek külfet, kısıtlama ya da yararlanmayı engelleyebilecek
teknolojik bir önlem getirilmeksizin, işbu Sözleşme koşulları kapsamında kullandırılmak üzere üçüncü kişilere adi lisans verebilir.
4.2. Lisans Alan Son Kullanıcı’ya İlişkin Koşullar:
4.2.a. Lisans Alan, Sözleşme’den kaynaklanan hakları bizzat ve/veya istihdam ettiği ya da benzeri bir sözleşme ile yetkilendirdiği
kişiler eliyle sadece teknoloji ve inovasyon konusunda ve teknolojik faaliyetlerle sınırlı olacak şekilde kullanacaktır.
4.2.b. Lisans Alan Sözleşme konusu fikri ürünü/ürünleri bedelsiz, süresiz ve aşağıda belirtilen kısıtlamalar kapsamında işleme,
çoğaltma, yayma, temsil ve iletim haklarına sahiptir.
4.2.c. Lisans alan Sözleşme konusu fikri ürünler üzerinde kendisine açıkça tanınmış haklar dışında bir tasarrufta bulunamaz. Ayrıca
değinilen ürünlerin işlenmesi, geliştirilmesi, uyarlanması, düzenlenmesi, değiştirilmesi ve benzeri şekilde mükemmelleştirilmesi
suretiyle yarattığı fikri ürünler üzerinde, bu Sözleşme’de belirtilenden farklı bir şekilde tasarrufta bulunamaz.
4.2.d. Sözleşme konusu fikri ürünlerin ve bu ürünlerin Lisans Alan tarafından gerçekleştirilen işlemelerinin Lisans Sözleşmesi
kapsamında kullanılması ya da alt lisans verilmek suretiyle kullandırılması sürecinde her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek
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kayıp, zarar ve tüm olumsuz sonuçlar Lisans Alan tarafından ve Lisans Veren’i tamamen sorumsuz kılacak şekilde tazmin edilip
ortadan kaldırılacaktır.
4.2.e. Lisans Alan Sözleşme konusu fikri ürünler ile kendisi tarafından işleme, uyarlama, düzenleme ve benzeri şekilde yaratılacak
fikri ürünler üzerinde her ne şekilde olursa olsun ticari amaçlı tasarruflarda bulunamaz.
4.2.f. Lisans Alan Sözleşme konusu fikri ürünler üzerinde 5846 sayılı FSEK’in 38. maddesindeki istisnai haller dışında tersine
mühendislik çalışması yapmayacak, ayrıca bu ürünleri rekabet kurallarına ve etiğine aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.
4.2.g. Lisans Alan, Sözleşme konusu fikri ürünlere kendisi dışındaki üçüncü kişilerin erişim haklarını kısıtlamayacağını ve Lisans
veren TTGV’nin en yüksek sayıda üçüncü kişi erişimi sağlamak için sağlanan hizmette sınırlama hakkı olduğunu kabul ve beyan
etmiştir.
4.2.h. Lisans Alan, Sözleşme konusu fikri ürünü, işbu Lisans Sözleşmesi’nin fiziki veya sayısal bir örneği ile çoğaltma, yayma,
temsil ve iletim suretiyle kamuya arz edebilecektir.
4.2.ı. Lisans Alan, işbu Sözleşme konusu fikri ürünlerle, kendisi tarafından yaratılacak işleme ürünleri, TTGV’nin açık unvanı ile
logosuna yer verip madde 4.1.g koşullarında kamuya arz edecektir.
MADDE 5: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İşbu Sözleşme, Sözleşme konusu fikri ürünün yasal koruma süresi kadardır. Sözleşme konusu ürünün birden çok olması halinde,
koruma süresi her bir ürün özelinde belirlenecektir.
MADDE 6: SÖZLEŞMENİN FESHİ
6.1.a. Lisans Alan işbu Lisans Sözleşmesi’nde belirlenen hükümlerden herhangi birini ihlal ettiği takdirde Lisans Veren TTGV,
ilgili kanunlardan doğan hakları saklı kalmak üzere, sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak fesih edebilir.
6.1.b. Lisans Veren TTGV’nin sözleşmeyi feshi halinde, Lisans Alan, tüm masrafları üstlenerek, elinde bulunan Fikri Ürünün tüm
kopyalarını gecikmeksizin imha edecektir.
6.1.c. Lisans Alan’ın işbu Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir hükmü ihlal etmesi halinde, Lisans Veren gerek bu Sözleşme’yi,
gerekse aradaki güven ilişkisinin zarar görmesi nedeniyle Lisans Alan’la yapmış olduğu diğer tüm lisans sözleşme/sözleşmelerini
tek taraflı olarak feshedebilecektir.
MADDE 8: TEBLİGAT ADRESİ
İşbu Lisans Sözleşmesi’ne ilişkin tüm bildirimler Sözleşmenin I. numaralı maddesinde gösterilen adreslere 7201 sayılı TK’na göre
veya teyitli e-posta yoluyla yapılacak olup, farklı adreslere yapılacak bildirimler geçerli sayılmayacaktır.
MADDE 9: YÜRÜRLÜĞE GİRME
İşbu Sözleşme Lisans Veren tarafından sayısal ortamda kamuya yapılmış bir icaba davettir.
Lisans alanın bu daveti kabul edip işbu metni okuyup, anlayıp uyacağını taahhüt ederek icapta bulunması ve bu icabın Lisans Veren
tarafından kabul edilip kabul iradesinin, lisans Alanın internet servis sağlayıcısında kendisine tahsis edilen manyetik alana iletildiği
anda yürürlüğe girecektir.
MADDE 10: UYGULANACAK HUKUK ve YETKİLİ MAHKEME
İşbu Lisans Sözleşmesinden kaynaklı olası uyuşmazlıklar hakkında Türk Hukuku uygulanacak ve uyuşmazlıklar Ankara
Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde görülüp sonuçlandırılacaktır.
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