
 
 
 

 MARKA LSANS SÖZLEMES 
 
 

 LSANS VEREN 
 Ünvanı: 
 …………………………………………… 
 …………………………………………… 
 …………………………………………… 
 Adresi:……………………………………. 
 

 Bir tarafta ………………………………………………………………….…………adresinde yerleik; 

 ……………………………………………………………………………………….. dier tarafta 

 …………………………………………………………………….……………… adresinde mukim, 

 …………………………………………………………………….……………………….. firması 

 adına; Türk Patent Enstitüsü Bakanlıı’nda ………...…… tarih ve ……………. sayı ile ilem 

 görmekte bulunan ………………….…. markasının, Türkiye'de kullanılması konusunda 556 Sayılı 

 Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 20. ve 21.maddelerinde 

 belirtilen esaslara uygun olarak ibu lisans sözlemesi imzalanmıtır. 

       

         Lisans sözlemesi kapsamında ………………………………………………………………… "Lisans 

 veren" ve ……………………………………………………………… "Lisans Alan" olarak anılacaktır. 
 
 1-) bu Lisans Sözlemesine konu olan marka Türk Patent Enstitüsü Bakanlıı’nda ……..………….. 

 tarih ve ………………. sayı ile ilem görmekte olan ………………….. markasıdır. 
 
 2-) Lisans sözlemesinin geçerlilik süresi ………………… senedir. 
 
 3-) Lisans sözlemesinin bedeli ………………….….. TL (………………………….. Türk Lirasıdır) 
 
 4-) Lisans sözlemesi, lisans veren adına tescilli bulunan markanın, Marka Tescil Belgesi üzerinde 

 kayıtlı bulunan ……………………………….…………………ürünler/hizmetler için geçerli olacaktır. 
 
 5-) Lisans alan, lisans aldıı  markanın  kullanıldıı  tüm hizmetlerin  kalitesini  aynen koruyacaktır. 

 Bunun için lisans veren istedii zaman gerekli kalite kontrolü yapma hakkına sahip olacaktır. 
 
 6-) Lisans a lan, lisans aldıı markayı aynen kullanacaktır. Lisans  konusu  markada  deiiklik yapma 

 hakkı lisans verene ait olacak ve bu deiiklikler 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

 21.maddesine göre tescil edildikten sonra lisans sözlemesi, tescil edilen bu deiiklikler için de 

 geçerli olacaktır. 
 
 7-) Lisans veren, lisans sözlemesine konu olan bu markasını kendisi kullanamayacaı gibi, bir yada 

 bir den fazla gerçek veya tüzel kiilie sahip firmaya lisans veremeyecektir.

LSANS ALAN 
Ünvanı:…………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
……………………………………………. 
Adresi:…………………………………….  



 
 
 

 8-) Lisans veren, lisans alan…………………………………………………………firmasından baka 

 bir firmaya söz konusu markanın kullanılması ile ilgili olarak lisans  vermeme  hakkını koulsuz olarak 

 kabul eder ve itiraz etmemeyi taahhüt eder. 
 
 9-) Lisans s özlemesinden doacak her çeit anlamazlıkların çözümünde ….……….. mahkemeleri 

 yetkili olacaktır. 
 
 10-) Lisans alan, (3.) üçüncü kiiler tarafından marka sahibinin markadan doan haklarına tecavüz 

 edilmesi durumunda, marka sahibinin yasalar uyarınca açabilecei her türlü davaları kendi adına 

 açabilir. 
 
 11-) bu Lisans sözlemesi, baka hiç bir ekil ve arta tabi deildir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LSANS VEREN LSANS ALAN 
 
 Kae ve mza Kae ve mza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOTER TASDK 


