
TASARIM LİSANS SÖZLEŞMESİ

 
LİSANS VEREN 

Adı/Unvanı:……………...………………..

……………………………………………. 

Adresi:………………………………..…...

.....………….…..…..……………………...

 

LİSANS ALAN 

Adı/Unvanı:……………...………………..

……………………………………………. 

Adresi:………………………………..…...

…….….…..…..…………………………...

 
Bir tarafta........................................................................ adresinde mukim..........................................ile, 

diğer tarafta…….....….....................................................adresinde yerleşik......................………… ….. 

arasında; ………………………………….adına; Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ….............. 

tarih ve ................. sayı ile tescilli/işlem görmekte bulunan tekli/çoklu tasarımın/tasarımların, 

Türkiye'de kullanılması konusunda 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 75. ve 148. maddelerinde 

belirtilen esaslara uygun olarak işbu lisans sözleşmesi taraflarca imzalanmıştır. 

 

Lisans sözleşmesi kapsamında…………..........................................................................."Lisans Veren" 

ve ....................................................................................................................................."Lisans Alan" 

olarak anılacaktır. 

 

1-) İşbu Lisans Sözleşmesine konu olan tasarım Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 

...................... tarih ve ...................... sayı ile tescilli/işlem gören ..........................tekli/çoklu tasarımdır. 

 

2-).Lisans Sözleşmesinin geçerlilik süresi, lisansa konu olan tasarımın Türk Patent ve Marka Kurumu 

nezdinde belirlenen koruma süresinin bitim tarihidir. Ancak; tasarımın yenilemesi yapılarak koruma 

süresinin uzatılması halinde, taraflardan herhangi birinin yazılı olarak lisans süresinin bittiğini açıkça 

belirten resmi ihbarı olmadığında bu süre uzayacaktır. 

 

3-) Lisans Sözleşmesinin bedeli ........................- TL.dir. 

 

4-) Lisans Sözleşmesi lisans veren adına tescilli olan tasarımın, Tasarım Tescil Belgesi’nde kayıtlı 

bulunan tüm ürünleri için geçerli olacaktır. 

 

5-) Lisans Alan, lisans aldığı tasarımda tescilli bulunan ürünün/ürünlerin kalitesini aynen koruyacaktır. 

Bunun için lisans veren istediği zaman gerekli kalite kontrolü yapma hakkına sahip olacaktır. 

 

6-) Lisans Alan, lisans aldığı tasarımı aynen kullanabilecektir. Lisans konusu tasarım üzerinde 

değişiklik yapma hakkı lisans verene ait olacak ve bu değişiklikler tescil edildikten sonra, lisans 

sözleşmesi tescil edilen bu değişiklikler için de geçerli olacaktır. 

 

7-) Lisans Veren, lisans sözleşmesine konu olan bu tasarımını bir ya da birden fazla gerçek veya tüzel 

kişiliğe sahip firmaya, bu tasarımın kullanılması ile ilgili olarak lisans verebilecek ve kendide tescilli 

tasarımını kullanabilecektir. 

 

8-) Lisans Alan, lisans veren tarafından bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişiliğe sahip firmaya 

söz konusu tasarımın kullanılması ile ilgili olarak lisans verme hakkını, ayrıca tasarım sahibinin 

kendisinin de bu tasarımı kullanmasını koşulsuz olarak kabul eder ve itiraz etmemeyi taahhüt eder. 

 

9-) Lisans Sözleşmesinden doğacak her çeşit anlaşmazlıkların çözümünde…….....………mahkemeleri 

yetkili olacaktır. 

 

10-) Lisans Alan, üçüncü kişiler tarafından lisans sahibinin tescilli olan tasarımından doğan haklarına 

tecavüz edilmesi durumunda, tasarım sahibinin yasalar uyarınca açabileceği davaları kendi adına 

açabilir.  

 

11-) İşbu Lisans Sözleşmesi, başka hiç bir şekil ve şarta tabi değildir. 

 

LİSANS VEREN (İmza)      LİSANS ALAN (İmza) 

NOTER TASDİKİ 


