
 

 

MARKA LİSANS 

SÖZLEŞMESİ 

Sözleşme Tarihi  

Sözleşme No  

Sayfa Sayısı  

Sayfa No 
1 | 
S a y f a  

 
 

(1) LİSANS VEREN  Gerçek Kişi  Tüzel Kişi    

Adı Soyadı/Unvanı       

Uyruğu         

Kayıtlı Olduğu Ülke       T.C.Kimlik No       

Vergi Dairesi       Vergi Numarası       

Adres       

Semt       İlçe       

İl       Posta Kodu       

Telefon No.       Faks No.       

 

(2) LİSANS ALAN  GerçekKişi  Tüzel Kişi    

Adı Soyadı/Unvanı       

Uyruğu         

Kayıtlı Olduğu Ülke       T.C.Kimlik No       

Vergi Dairesi       Vergi Numarası       

Adres       

Semt       İlçe       

İl       Posta Kodu       

Telefon No.       Faks No.       

 

(3) LİSANS KONUSU  

 

(4) MARKA ADI / NO  

 

(5) TESCİL/BAŞVURU NO  

(6) MARKA SINIF(LAR)I  

 

 



 

 

MARKA LİSANS 

SÖZLEŞMESİ 

Sözleşme Tarihi  

Sözleşme No  

Sayfa Sayısı  

Sayfa No 
2 | 
S a y f a  

 
LİSANS SÖZLEŞME MADDELERİ 

Lisans 
MADDE 24- (1) Marka hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için lisans 

sözleşmesine konu olabilir. 
(2) Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Sözleşmede aksi 

kararlaştırılmamışsa lisans, inhisari değildir. İnhisari olmayan lisans sözleşmelerinde lisans veren 
markayı kendi kullanabileceği gibi üçüncü kişilere de başka lisanslar verebilir. İnhisari lisans 
sözleşmelerinde lisans veren, başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de 
markayı kullanamaz. 

(3) Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü 
kişilere devredemez veya alt lisans veremez. 

(4) Lisans veren, lisans alan tarafından üretilecek malın veya sunulacak hizmetlerin kalitesini 
garanti altına alacak önlemleri alır. Lisans alan, lisans sözleşmesinde yer alan şartlara uymak 
zorundadır. Aksi takdirde marka sahibi, tescilli markadan doğan haklarını lisans alana karşı ileri 
sürebilir. 
 

1- Lisans Bedeli :……………………….TL’dir. 

2- Lisans Süresi : Lisans sözleşmesinin geçerlilik süresi imzalandığı tarihten itibaren ............... 

yıldır. Eğer taraflardan birisi sürenin bitiminden altı ay önce yazılı olarak sürenin bittiği ve 

uzatılmayacağını ihbar etmezse lisans sözleşmesi yeni bir ............. yıllık süre için uzatılmış 

olacaktır ve izleyen süre bitimlerinde de aynı kural uygulanacaktır.  

3- Lisansın Kapsamı : Bu lisans sözleşmesi yukarıda belirtilen marka ve eşya listesinde yer alan 

mal ve/veya hizmetler için geçerlidir.  

4- Lisansın Kullanımı: Lisans alan, lisans aldığı markayı aynen kullanacaktır. Lisans konusu 

markada değişiklik yapma hakkı lisans verene ait olacak ve bu değişiklikler marka tescil 

başvurusu yapıldıktan sonra lisans sözleşmesi bu markalar için de geçerli olacaktır.  

5- Tali Lisans Yetkisi: Lisans veren, lisans alanın yazılı izni olmaksızın bir başka gerçek veya tüzel 

kişiye bu lisans sözleşmesine konu olan markaların kullanılması konusunda lisans 

verebilir/veremez . Lisans alanın tali lisans verme yetkisi yoktur.  

6- Lisansın Sorumluluğu: Üretimden doğacak her türlü sorumluluk lisans alana aittir. Lisans alan, 

lisans aldığı markanın kullanılacağı malların kalitesini koruyacak ve ilgili standartlara uyacaktır.  

7- Uyuşmazlıklar : İş bu Lisans sözleşmesinden doğacak anlaşmazlıkların çözümünde ................... 

mahkemeleri yetkili olacaktır. Yukarıda bilgileri verilen markanın kullanımı konusunda 6769 

Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 24. maddelerine uygun olarak yukarıda belirtilen şartlarda bir 

lisans sözleşmesi imzalanmıştır.  

LİSANS VEREN ADINA LİSANS ALAN ADINA 

 

İsim: 

Tarih: 

İmza/Kaşe 

 

 

İsim: 

Tarih: 

İmza/Kaşe 

 

 


