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Giriş1 

Ticarileştirme kavramı, ekonomik bir kazanç veya büyüme elde edilmesi için bir 

fikri mülkiyet (FM) varlığının pazara sunulması şeklinde özetlenebilir.  

Ticarileştirilecek FM’nin finansal başarısı ise aşağıdaki başlıklar göz önünde 

bulundurularak seçilmesi gereken ticari araçların kullanımına bağlıdır:  

 İşletmenin amaçları  

 Ticarileştirilecek FM varlığının türü  

 Ekonomik kaynaklar  

                                                           
1
 Bu bilgi notunun orijinali Nisan 2013’te yayınlamış, Haziran 2013’te revize edilmiştir.  
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Pazarda, korunan bir fikri mülkiyet varlığı elde edebilmek için çeşitli yollar 

bulunmaktadır. Aşağıdaki diyagram en çok kullanılan uygulamaları göstermektedir:  

 
 Bilgi transferinin teknoloji transferinden daha kapsamlı olduğu ve teknoloji transferini de içerdiği düşünülmüştür.  

Herhangi bir FM ticarileştirme sürecinde elbette riskler de göz ardı edilmemelidir. 

Her ne kadar riskler seçilen ticarileştirme tipine ve bunun uygulanma şekline bağlı 

olsa da; önleyici tedbirlerin alınması, değerlendirmelerin yapılması ve yönetim 

biçimi risklerin oluşmasını asgari düzeyde tutmaya yardımcı olabilecektir. 

Ticarileştirme sürecinde karşılaşılan FM alanındaki riskler şu başlıklarda 

incelenebilir:  

 FM’nin türü 

 Gizlilik 

 Ürün/hizmetin doğası 

 Finansal sorunlar 

 Hukuki sorunlar 

 Firmanın itibarı 
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Risk değerlendirmesi yapılırken, karşılaşılması muhtemel durumlar (sahiplik 

konusundaki anlaşmazlıklar, üçüncü kişilerin ihlali…) ve buna ilişkin sonuçların 

(önemsiz, orta-derecede önemli, çok önemli) muhakkak suretle göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. İşletmeler, yapılan risk değerlendirmesinin 

ardından, çıktıların niteliğine bağlı olarak, risk yönetimi konusunda uygun kararları 

vermek durumundadırlar (örneğin sigorta yapma yoluna gitmek, anlaşma 

maddelerini yeniden düzenlemek gibi…). 

“FM’nin ticarileştirilmesi” başlıklı bu bilgi notu, gayri-maddi varlıkların pazarda 

kullanımı alanında yeterli bilgi sahibi olmayan işletmelere, ticarileştirme konusunda 

bilgiler vermeyi hedeflemektedir. Bu rehber ile sizlere, zaman ve para tasarrufu 

yapmanızı sağlayacak bazı temel bilgiler verilmesi amaçlanmakta olup, 

organizasyonunuza en uygun ticarileştirme yönteminin seçilmesinde ve karmaşık 

hukuki problemlerin çözümü konularında profesyonel bir danışmanlık hizmeti 

almanız tavsiye edilir.  

Bu kaynak, ticari lisans anlaşmalarını konu edinmekte ve bu tür anlaşmaların ne 

zaman kullanılması gerektiğine dair okuyuculara ışık tutmayı hedeflemektedir. 

Notta, çoğu lisans anlaşmasında sıkça rastlanan ve kilit rol üstelenen maddelere ve 

FM lisanslamanın özelliklerine de değinilecektir. 

 

1. Lisans Anlaşmalarını Anlamak 

Lisans Anlaşması, bir FM hakkı sahibinin (lisans veren/licensor) bu hakka konu 

varlığını, belirtilen kurallar dahilinde, bir başkası (lisans alan/licensee) tarafından 

kullanabileceğini düzenleyen anlaşma olarak tanımlanabilir. FM’nin başkaları 

tarafından, böyle bir anlaşma olmadan kullanılması ihlal olarak nitelendirilir. Bir 

yazılım alındığında genellikle elektronik olarak kullanıcıların kabul ettikleri yazılım 

lisansları veya bir firmanın fason üreticisine kendi markasını ürünlerinde kullanması 

için verdiği marka kullanım hakkı gibi anlaşmalar lisans anlaşmalarına örnek olarak 

verilebilir. 

 

 

 

Şekiller: yukarıdaki şekil belirtilen hak sahibi ve adresten alınan diyagramın değiştirilmesi ve ayrıntılandırılması ile 

oluşturulmuştur: © Akela NDE, http://media.scoutwiki.org/File:Icon_boy_scout.svg 

İzin karşılığı ödenen ücret 

Lisans veren 

FM sahibi 

 

FM kullanma izni 

Lisans alan 

 

http://media.scoutwiki.org/File:Icon_boy_scout.svg
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İki temel tür lisans anlaşması bulunmaktadır:  

(i) fikri mülkiyet hakları lisansı: bir fikri mülkiyet hakkının sadece 

kullanımının lisanslanması (bir patent veya markanın kullanımına ilişkin 

lisans)  

 

(ii) teknoloji veya ürün lisansı: belirtilen teknoloji veya ürünün tüm fikri 

mülkiyet haklarının lisanslanması (bir tedavi kitinin kullanımına ve pazara 

sunulmasına ilişkin lisans) 

1.1 Hangi durumlarda lisans anlaşması yapılır?  

a) FM hakkının sahipliğinde bir değişiklik yapılmaması istendiğinde 

Lisans Anlaşması  Devir 
 

Hak sahipliğinde değişiklik 
olmaz. Lisans veren, FM 
üzerindeki hak sahibi olmaya 

devam eder. Genellikle uzun 
vadeli anlaşmalardır.  

 

FARKLIDIR 

Bir hakkın devreden taraftan devir 
alan tarafa kalıcı olarak 
devredilmesidir (satışı). FM 

üzerindeki hak sahibi değişir. 
Defaten yapılan anlaşmalardır. 

 

 

b) FM hakkının kullanımının halihazırda kurulmuş başka bir firmaya verilmesi istendiğinde 

Lisans Anlaşması  Spin-off firmalar 
 

Lisans Anlaşması yeni bir yasal 
tüzel kişilik ihdas etmez. Kurulu 
durumda bulunan başka bir 

firmanın, anlaşmaya konu FM 
hakkını kullanmasına izin verir 
ve çoğunlukla uzun süreli bir 
finansal alışverişe dayanır.  

 

FARKLIDIR 

Belirli bir teknolojinin üretilmesi 
için küçük ölçekli bir firma 
kurulur. Genellikle hak sahibi, 

spin-off firmaya FM’yi devreder 
ama lisanslama yolu ile de spin-
off firmanın FM’yi kullanması 
sağlanabilir.   

 

 

c) FM hakkı sahibinin üçüncü kişilere kullanım hakkı vermek istemesi durumunda  

Lisans Anlaşması  Distribütörlük Anlaşması 

 
Belirtilen sınırlar çerçevesinde 
üçüncü kişilere FM’nin kullanımı 

hakkını verir.  

 

FARKLIDIR 

Teknoloji sahibi, belirlenmiş bir 
pazarda başka bir işletme 

tarafından teknolojinin dağıtımının 
yapılması veya satışına yönelik 
izin verir. Marka lisans anlaşması 
genellikle distribütörlük 
anlaşmasının bir parçasıdır.  
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1.2 Lisanslamanın faydaları ve riskleri  

Bir lisans anlaşması ile ilgili müzakereler yürütülürken, tarafların neden lisans 

vermek ve lisans almak istediklerini anlamak ve yapılacak bir anlaşmadaki 

potansiyel riskleri göz önünde bulundurmak son derece önemlidir. Bu yaklaşım, 

masanın diğer tarafındaki muhtemel iş ortağınızın bu konudaki motivasyonunu 

anlamaya, lisans anlaşmasının maddeleri oluşturulurken hangi risklerin en aza 

indirilmesi gerektiğini öngörmeye ve dolayısıyla anlaşma sonunda bir kazan-kazan 

ilişkisi kurmanıza yardımcı olacaktır.  

 

 

2. Lisans Anlaşmalarında Yer Alan Temel Maddeler 

Lisans veren ve lisans alan tarafın üzerinde anlaşmaya vardığı her konu yazılı olarak 

lisans anlaşmasında açık bir şekilde yer almalıdır.  

Lisans anlaşmalarının maddelerinin yazımında pek çok farklı alternatif 

bulunmaktadır. Bu maddelerin yazımı;  tarafların anlaşmasına olduğu kadar, lisansa 

konu FM’nin türüne, sektöre ve yasal yükümlülüklere de bağlıdır. Ancak bu 

bölümde, yol göstermek amacıyla çoğu lisans anlaşmasında yer alan bazı temel 

maddelere yer verilecektir.  

2.1 Anlaşmanın öncül maddeleri: 

 

 

 

 

Lisans Alanın Avantajları:  

(i) Lisans alan, lisans yoluyla  pazarlara daha hızlı 
erişebilecektir.  

(ii) Lisans anlaşmaları, özellikle KOBİ'ler için bir ArGe 
çalışması yapmadan inovatif teknolojilere ve uzmanlığa 
ulaşılması için çok önemli bir rekabet avantajı sağlar.  

Lisans Verenin Avantajları:  

(i) Yeni bir gelir kalemidir 

(ii) İhlallerin çözümü için bir yoldur 

(iii) Lisans veren, sahibi olduğu teknolojinin kullanımı ile 
ilgili olarak yeterli ekipman ve kaynağa sahip değilse bile 

bu teknolojiden maddi kazanç sağlayabilir 

(iv) Yeni pazarlara girme imkanı sağlar 

Lisans Alanın Riskleri: 

(i) Lisansa konu FM varlığı aşırı rekabetçi/zor bir 
teknoloji olabilir ve teknoloji öngörülen süreden daha 

kısa bir sürede eskiyebilir  

(ii) Lisans bedeli ödemeleri sıkıntı yaratabilir 

Lisans Verenin Riskleri: 

(i) Teknoloji/bilgi üzerindeki kontrol kaybedilebilir 

(ii) Lisans alan, bir rakip haline gelebilir 

(iii) Yetenekleri kısıtlı bir lisans alan, lisans verenin 
gelirini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum özellikle 

inhisari lisanslarında oldukça tehlikelidir. 

Lisanslama 

TARAFLAR 

1. [işletmenin ismi]; […] adresinde mukim, […] numarası ile sicile kayıtlı    
lisans veren 

2. [işletmenin ismi]; […] adresinde mukim, […] numarası ile sicile kayıtlı    
lisans alan 

ANLAŞMANIN KONUSU 

(i) İş bu anlaşma ile lisans veren, [lisansı verilecek patent, teknoloji vb. FM 
hakkında bilgi] lisansını; 

(ii) […] için lisans alana, 
(iii) aşağıda beliritlen şartlar dahilinde verecektir. 

ANLAŞMANIN ŞARTLARI: 

1. Tanımlar  

Bu anlaşma metninde kullanılan ibareler şu anlamlarda kullanılmaktadır:  

[……….] 
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2.1.1 Anlaşmada tarafların belirtilmesi 

Anlaşmanın tarafları açık bir şekilde bu kısımda belirtilmelidir.  

2.1.2 Anlaşmanın konusu 

Bu kısım, anlaşmanın neden yapıldığına dair açıklamaların yapıldığı bölümdür. Bu 

kısım, olası herhangi bir anlaşmazlıkta mahkeme veya hakemlerin lisans 

anlaşmasının içeriğinin yorumlamasında kullanılabileceğinden, bu kısımda net 

ifadelerin kullanılması önemlidir.  

2.1.3 Tanımlar 

Lisans anlaşmaları genellikle karmaşık sözleşmeler olduğundan, bu bölümde, 

anlaşma metninde kullanılacak terimlerin açık bir şekilde ifade edildiği bir “tanımlar” 

kısmı yer almaktadır. Bu bölümdeki terimler genellikle alfabetik sıraya göre yazılır. 

Lisans anlaşmalarında sıklıkla kullanılan terimler şu şekilde örneklendirilebilir:   

a. Gizli bilgi 

b. Net satışlar 

c. (Lisanslanan) fikri mülkiyet hakkı ve teknoloji  

 Patentler, faydalı modeller, tescilli markalar ve endüstriyel tasarımlar: 

patent/faydalı model/endüstriyel tasarım başlığı veya tescilli marka 

ismi ile lisansı verilecek belgenin tescil numarası belirtilir; 

 Yazılımlar: taraflar, lisansı verilecek yazılımın model ve versiyon 

numarasını yazabilir, bir kopyasını anlaşmanın eki olarak sunabilir; 

 Know-how: genellikle lisansa konu know-how’dan tanımlar kısmında 

kısaca bahsedilir, ayrıntılandırılmış know-how bilgisi ek olarak sunulur.  

 

d. Lisansın geçerli olduğu coğrafi alan 

e. Kullanım alanı 

Yukarıda örneklenen, “lisanslanan fikri mülkiyet hakkı ve teknoloji” ve “kullanım 

alanı” gibi teknik ifadeler, lisansın kapsamının -dolayısıyla lisans alanın haklarının- 

sınırlarını belirlediğinden, bu ibarelerin tanımlarının açık bir biçimde yer alması 

büyük önem taşımaktadır.  Lisans alanın teknolojiyi anlaması ve işletmesinin lisansı 

yürütebilmesi için neye ihtiyaç duyabileceğini belirleyebilmesi kritik önem 

taşımaktadır: Yazılımın hangi versiyonu gerekmektedir? Lisanslanan teknolojiyi 

kullanmak için eğitim alınmasına ihtiyaç var mıdır?  
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2.2 Lisans Hakkının Verilmesi 

 

 

Bu kısım, lisans kapsamını (ve sınırlarını) ifade ettiğinden, anlaşmanın temelini 

oluşturmaktadır. Hem lisans veren, hem de lisans alan için büyük önem taşıyan bu 

bölüm, lisansa konu FM veya teknoloji ile tarafların neler yapabileceğini, başka bir 

deyişle lisansın kapsamını, belirtmektedir.  

2.2.1 Lisansın türü 

Taraflar lisans anlaşmasında lisansın türünü açıkça belirtmelidir. Genel olarak iki tür 

lisans anlaşması bulunmaktadır2: 

 İnhisari lisans (exclusive): lisansa konu FM veya teknoloji sadece lisans alan 

tarafından kullanılabilir (lisans veren de kullanamaz ve başkalarına lisans 

veremez).  

İnhisari lisansın bir başka alt türü ise sole license (tek lisans olarak 

Türkçeleştirebilir) olarak bilinir. Burada lisansa konu FM veya teknoloji, lisans 

alan ile birlikte lisans veren tarafından da kullanılabilir ancak lisans veren, 

başkalarına lisans veremez(*).  

 İnhisari olmayan lisans (non-exclusive): lisansa konu FM veya teknoloji lisans 

alan ile birlikte lisans veren tarafından kullanabilir ve lisans veren arzu ederse 

başkalarına da lisans verebilir. 

2.2.2 Lisans anlaşması ile verilen haklar 

İdeal olarak, lisans verenin lisans alana verdiği haklar, ilgili fikri mülkiyet kanunları 

çerçevesinde kanun koyucu tarafından FM sahibi olarak kendisine verilen haklarla 

paralellik göstermelidir. Örneğin, bir telif hakkı sahibinin telif hakları kanunu 

gereğince; eseri çoğaltması, yayması, kiralaması, ödünç vermesi, temsili ve nakli, 

umuma tanıtması ve işlemesi hakkı bulunuyorsa, bu telif hakkı sahibinin vereceği 

lisans da bu haklara ilişkin olmalıdır.  

Taraflar, ilgili fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin kanunun lisans verene 

tanıdığı hakların tümünü veya bir kısmını lisans alana vermesi hususunda 

                                                           
2
 Terminoloji ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.  

(*) Editör Notu: Türk Hukuku’na göre iki tür lisans vardır. İnhisari olan ve inhisari olmayan. Sözleşmede lisans türü 
belirtilmemişse lisans inhisari değildir. İnhisari olduğu belirtilen sözleşmede lisans veren, lisansa konu buluşu 
başkalarına lisans veremediği gibi kendisi de kullanamaz. Lisans verenin kendisinin kullanım hakkı elde edebilmesi 
için (sole license), inhisari lisans sözleşmesinde bu hakkın saklı tutulduğu açıkça belirtmelidir. (Bknz: 551 Sayılı 
Patent KHK md. 88/3) Benzer düzenleme Marka ve Tasarım mevzuatında da bulunmaktadır. 

İşbu anlaşma ile lisans veren, lisans alana, belirtilen coğrafi alan ve kullanım alanları 
ile sınırlı olmak üzere, anlaşmaya konu lisanslı ürünlerin kullanımına ve satış 
haklarına ilişkin olarak [inhisari/inhisari olmayan] lisans vermektedir. 
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anlaşabilirler. Ancak lisans alan, kendisine tanınan hakların lisansa konu FM’nin 

kullanımını sağlayabilecek yeterlilikte olup olmadığını tespit etmelidir. Buna rağmen, 

lisans anlaşmaları farklı FM türlerini veya farklı yargı alanlarını kapsayabileceğinden, 

anlaşma metninde kanunla düzenlenmiş haklara referans verilerek lisans anlaşması 

ile tanınan hakların çerçevesinin belirlenmesi, her zaman bu kadar kolay 

olmayabilir.3  

Lisans anlaşması ile verilen haklara ilişkin yaygın hükümlere şu şekilde örnek 

verilebilir: 

 Marka: lisansı verilen markanın (markaların) üzerinde tescilli olduğu 

[mal/hizmet] sınıflarında kullanımı/üretimi/pazarlanması/dağıtımı/satışı hakkı 

 Telif Hakkı (Copyright/yazılımlar dahil):  

(i) eserin kullanımı ve yeniden üretilmesi  

(ii) eserin işlenmesi ve çoğaltılması  

(iii) eserin yayılması, nakli ve umuma iletilmesi hakkı 

 Patent: lisansı verilen patentin üretilmesi, kullanılması ve satışı hakkı 

 Teknoloji: lisansı verilen teknolojinin geliştirilmesi, üretilmesi, kullanılması ve 

satışı hakkı 

2.2.3 Alt lisans verme hakkı (*)  

Tarafların mutabık olması gereken bir başka konu da lisans alanın, başka bir kişiye 

alt lisans verip veremeyeceği hususudur. Lisans verenin lisans alana alt lisans hakkı 

vermesini ve lisans alanın da kendisine alt lisans verebilme hakkının tanınmasını 

istemesini gerektirecek pek çok farklı durum bulunmaktadır:  

 Lisans alan, lisansın verildiği coğrafi alanın tümünde etkin faaliyet 

gösteremiyorsa, lisans veren için lisans alana alt lisans verebilme hakkının 

tanınması, ek bir gelir kaynağı olabilir, 

 Lisans alan, bir şirketler grubunun üyeleri arasında yer alabilir ve grubun 

diğer üyeleri lisanslı FM’nin kullanılması ile ilgili olarak daha yetkin olabilir.  

 

                                                           
3 Licence Agreements, Unico Practical Guides: Commercialisation Agreements, 2006. Şu adresten erişilebilir: 

www.praxisunico.org.uk/uploads/unico_guides_la.pdf 

(*) Editör Notu: Türk Hukuku’na göre; aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, sözleşmeye dayalı lisans sahipleri, 

lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devir edemez veya alt lisans veremez. (Bknz. 551 Sayılı Patent KHK md. 
88/5) Benzer düzenleme Marka ve Tasarım mevzuatında da bulunmaktadır. 
 

http://www.praxisunico.org.uk/uploads/unico_guides_la.pdf
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Lisans verenin, lisans alana alt lisans verme hakkını neden vermek istediğinden 

bağımsız olarak, tarafların bu konu ile ilgili olarak açıklığa kavuşturması ve lisans 

anlaşmasında belirtilmesi gereken önemli hususlar şunlardır4.  

a. Lisans alan alt lisans vereceği tarafı (tarafları) seçmekte özgür müdür? Lisans 

veren bu konuda bazı kısıtlamalara gidebilir -lisans alanın alt lisansı sadece 

kendi şirket grubundaki firmalara verebileceğini şart koşmak veya alt lisans 

verilecek firmaların öncelikle kendisi tarafından onaylanmasını istemek gibi-  

b. Alt lisans koşulları belirlenmiş midir? Genel olarak, lisans alanın vereceği alt 

lisansın hak ve koşulları ile lisans alana ana lisans anlaşmasıyla verilen hak 

ve koşullar aynıdır. Bu şekilde ana lisansı veren taraf, kendisi ile alt lisans 

alan arasında doğrudan bir anlaşma olmasa bile alt lisansın kullanımını 

kolaylıkla kontrol edebilir. Bu durum, özellikle alt lisans gelirinden gelen 

lisans ücretinin yüzdesinin hesaplanmasında önem arz etmektedir. Bazı lisans 

verenler, lisans sözleşmesi ile paralelliğini kontrol etmek üzere, alt lisans 

sözleşmesinin imzalanmadan önce kendisine iletilmesini (hatta bazen 

kendileri tarafından onaylanmasını) şart koşabilirler.  

c. Ana lisans sözleşmesinin süresi sona erdiğinde (veya feshedildiğinde) alt 

lisans sözleşmesinin durumu ne olacaktır? Bu durumda alt lisans sözleşmesi 

(sözleşmeleri) de kendiliğinden sonlanabilir veya devam edebilir. Bu konunun 

da açık olarak ana lisans sözleşmesinde belirtilmesi gerekir.  

2.2.4 Sınırlama: Coğrafi kapsam 

Lisans anlaşmasında, lisans hakkının geçerli olduğu coğrafi sınır net bir şekilde 

belirtilmelidir. Lisans hakkı, tüm dünyada geçerli olabileceği gibi, bölgesel olarak da 

(Avrupa Birliği sınırları içerisinde veya tek/bir kaç ülkede) verilebilir. Bu konu, lisans 

alanın lisansa konu FM veya teknolojiyi nerede kullanmak istediğine göre lisans 

veren ile müzakere edilerek netleştirilmelidir: lisansa konu markalı ürün nerede 

satılacaktır? Web üzerinden satış gerçekleşecek midir?  

2.2.5 Sınırlama: Teknik veya ticari alan (kullanım alanı) 

Lisansa konu FM veya teknolojinin kullanılacağı teknik veya ticari alana kısıtlama 

getirilerek lisans alan tarafın sadece belirlenen alanlarda lisansı kullanılmasına izin 

verilebilir ve lisans veren de aynı FM’yi başka bir alanda kendisi kullanabilir veya 

başka alanlarda başkalarına lisans verebilir.5 Örneğin bir patentin lisansı, lisansa 

konu buluşun sadece insanlardaki egzama tedavisinde kullanılması ile 

sınırlandırılabilir.   

                                                           
4 Bknz. 2 numaralı dip not 
5 Shotwell SL. 2007. Field-of-Use Licensing. In Intellectual Property Management in Health and Agricultural 

Innovation: A Handbook of Best Practices (editör. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen, et al.). MIHR: Oxford, U.K., 

ve PIPRA: Davis, U.S.A. Şuradan ulaşılabilir: www.ipHandbook.org. 

http://www.iphandbook.org/
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Anlaşmalarda bu sınırlamaya, kullanım alanının tanımının yapıldığı “tanımlar” 

bölümünde değinilir ve lisans hakkının verilmesine ilişkin maddede bu kısma atıf 

yapılır. 

2.3 Lisans bedeli 

 

 

 

Lisans verenin lisans verme nedenlerinden en önemlisi elbette lisansa konu FM’den 

kazanç elde etmektir. Anlaşma sonucu bir kazan-kazan ilişkisi kurabilmek, 

lisanslanan FM’nin lisans veren ve alan tarafından doğru bir şekilde değerlenmesine 

bağlıdır. FM’nin taraflarca ayrı ayrı değerleme çalışması yapıldıktan sonra taraflar, 

lisans bedeli ve koşulları üzerinde müzakerelere başlarlar:   

a. Lisans alan ödemelerini nasıl yapacaktır?  

Genellikle ödemeler; defaten/toplu (lump-sum/up-front) ve royalti (lisans 

bedeli: dönemsel sürelerde lisans alanın satışları oranında) ödemeler üzerine 

kurgulanır. 

b. Royalti (dönemsel lisans ödemesi) nasıl hesaplanır? 

Royalti, satış bedeli üzerinden elde edilen kara veya satışı yapılan her lisanslı 

ürün için sabit bir miktara dayanarak hesaplanabilir. Eğer iskonto yapılacak 

ise (vergi, teslimat harcamaları vs. dolayısıyla) bunların açık bir şekilde 

tanımlar kısmındaki “Net Satışlar” kalemi içinde belirtilmesi gerekmektedir. 

Her ödeme periyodu sonunda royalti miktarını hesaplayacak taraf lisans alan 

taraftır. Lisans alanın yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini takip 

edecek mekanizmaları geliştirecek taraf ise lisans veren taraftır. Bu 

mekanizmalara şu örnekler verilebilir: 

 Belirlenen periyottaki royaltilerin hesaplanmasında kullanılacak net 

satışların gösterilmesi için lisans alan tarafın periyodik raporlar 

sunması. Lisans veren tarafından hazırlanan ve lisans alandan talep 

edilecek bir rapor örneği, lisans anlaşmasının eki olarak sunulabilir.  

 Lisans alanın ilgili kayıtları tutması ve lisans verenin bu kayıtları 

denetleme (audit) hakkını haiz olması  

c. Ödemelerin vadesi ne zamandır? 

Herhangi bir anlaşmazlığa yol açmamak için ödeme vadelerinin net olarak 

belirlenmesi gerekir.  

Lisans alan, lisansa konu ürünlerin net satışlarının %[…]’ını lisans verene lisans 
bedeli olarak öder.  
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d. Ödemelerde kullanılacak para birimi ne olacaktır? 

Uluslararası anlaşmalarda, ödemelerin hangi para birimi ile gerçekleştirileceği 

hususu açıklığa kavuşturulmalıdır. Lisans alan ve verenin farklı ülkelerde 

olduğu ve farklı para birimlerini kullandığı durumlarda üzerinde mutabık 

kalınan para birimi ile birlikte (gerekecek ise) uygulanacak kurun belirtilmesi 

önem taşımaktadır. 

2.4 Risklerin Bertaraf Edilmesi 

Lisans müzakerelerinde, tarafların, karşılaşılabilecek potansiyel riskler üzerine 

çözüm yolları geliştirmeleri de gerekmektedir. Bu konuda aşağıdaki örneklerden 

faydalanılabilir:   

2.4.1 Lisans alanın görevleri  

Özellikle inhisari lisans anlaşmalarında, FM hakkında lisans alanın gereken özeni 

göstermediği durumda lisans verene tazminat ödenmesine yönelik maddeler 

eklemesi önemli bir husustur. Böyle bir maddenin yer alması, lisans alanın 

teknolojiyi kullanırken itinada kusur etmemesini sağlayacaktır. 

Lisans sözleşmesinde, lisans alanın FM veya teknolojiyi “en iyi” şekilde 

kullanacağına veya buluşu kullanırken “gerekli özeni göstereceğine” dair bir ibare 

eklenmesi uygun olacaktır. Ancak bu tip bir ifade muğlak bir tanımlama 

olabileceğinden, uygun durumlarda; belirli tarihlerde varılması beklenen hedefler 

veya kazançlar gibi gereken özenin gösterildiğini belirtebilecek ölçülebilir 

performans kriterlerinin sözleşmeye yazılması önerilmektedir.6 

2.4.2 Geliştirme hakları 

Bir FM veya teknolojiye ilişkin lisans anlaşması yapmak, o FM veya teknolojinin artık 

geliştirilemez olduğunu göstermez. Aksine, çoğu lisans anlaşmasına konu teknoloji, 

bu teknolojinin kullanılabilir hale gelmesi ve kendi know-how’ını yaratması 

sayesinde lisans veren veya lisans alan tarafından daha da fazla geliştirilebilir.  

Dolayısıyla lisans anlaşması müzakere edilirken, olası böyle bir durumun masaya 

yatırılması ve lisans veren ile lisans alanın geliştirme hakları konusunda anlaşmaya 

varması (ve bu hususu lisans anlaşmasına yazması) en uygunu olacaktır.  

Bu konuda en sık karşılaşılan uygulama, her iki tarafın da lisanslanan teknolojiyi 

geliştirme konusunda aynı haklara sahip olması şeklindedir.  

                                                           
6 Bknz. 2 numaralı dip not 
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2.4.3 Üçüncü kişilerin ihlalleri 

Bir lisans anlaşmasında muhakkak suretle olması gereken bir nokta da olası üçüncü 

kişi ihlalleridir. Lisansa konu teknoloji, bir başkası tarafından izinsiz kullanılırsa bu 

konuyu hangi taraf (lisans veren/alan), nasıl ele alacaktır, taraflar nasıl bir 

işbirliğine gidecektir?  

2.4.4 Garanti 

Tarafların buluş konusunda göstereceği özenden (due diligence) bağımsız olarak, 

lisans veren ve alan birbirlerine anlaşma dahilinde bazı garantiler vermek 

durumundadır. Lisans anlaşmalarında, lisans veren için yer alan tipik garanti 

hükümleri şu şekildedir: 

Lisans veren;  

a) ilgili FM hakkı veya lisans verme hakkının kendisinde olduğunu, 

b) FM hakkının yasal koruma süresinin devam ettiğini, 

c) Üçüncü bir kişinin buluşu ihlal ettiğine ilişkin bilgisi olmadığını  

garanti eder. 

Bu ve benzeri garanti hükümleri, tarafların müzakeresi ile formüle edilir. Ancak 

taraflar bu maddelerle kendilerini bağladıklarını unutmamalı ve kendilerine şu 

soruyu sormalıdır: bu yükümlülük riskini almalı mıyım?  

2.4.5 Anlaşmazlıkların çözümü 

Lisans anlaşmasının tarafları her ne kadar bir anlaşmazlıktan kaçınacak olsalar da, 

yine de olası bir anlaşmazlık durumunun nasıl çözüleceğine ilişkin maddelerin metne 

dahil edilmesi çok önemlidir. Bu bölümde tarafların anlaşmaya varması beklenen iki 

nokta vardır:   

o Anlaşmazlık durumunda hangi ülkenin kanunları uygulanacaktır; ki 

genelde bu lisans verenin, lisans alanın veya lisansın kullanılacağı 

ülkenin kanunu olacaktır. Bu durum özellikle uluslararası boyuttaki 

lisans anlaşmaları için önemlidir.   

o Anlaşmazlıkların çözüm şekli nasıl olacaktır: arabulucu, tahkim veya 

mahkeme7 

 

 

                                                           
7 Bknz. “Alternative Dispute Resolution Mechanisms”: www.iprhelpdesk.eu/library  

http://www.iprhelpdesk.eu/library
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2.5 Anlaşmanın süresi 

 

 

 

 

Herhangi bir belirsizliğe mahal vermemek adına, lisans anlaşmasının başlangıç ve 

bitiş tarihleri ile geçerlilik süresi metinde açıkça ifade edilmelidir.  

Lisans anlaşmasının geçerlilik süresi belirlenirken, lisans süresi ilgili FM hakkının 

koruma süresini aşamayacağından, FM koruma süresi muhakkak suretle göz 

önünde bulundurulmalıdır (örneğin patentler için 20 yıl). Özellikle patent ve know-

how gibi çoklu FM türlerinin bir arada ele alındığı lisans anlaşmalarında, bu farklı FM 

türlerinin koruma sürelerinin de farklı olabileceği düşünüldüğünde bu konuya dikkat 

edilmelidir. Böyle bir durumda, farklı FM’lere ilişkin lisanların geçerlilik sürelerini 

birbirinden ayırmakta fayda vardır. Örneğin bir patentin lisansı, yasal koruma 

süresinin sonuna kadar sürebilecekken, buna ilişkin know-how kullanımına yönelik 

lisans, patent süresinin bitmesinden sonra da devam edebilir.   

2.6 Diğer hükümler 

Lisans anlaşmaları da nihayetinde birer hukuki sözleşme olduğundan, bu anlaşmalar 

da sözleşmelere ilişkin kanunlar çerçevesinde düzenlenir. Dolayısıyla, taraflar bir 

lisans anlaşması metni oluştururken, gizlilik ve ihlale ilişkin hükümleri de anlaşma 

metnine eklemeleri önerilmektedir.  

 

3. Lisans anlaşmalarında, FM hakkı türüne bağlı yapılabilecek 
özelleştirmeler  

3.1 Marka lisansları 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lisans alan, anlaşma süresince Markayı sadece [resmi marka sicilinde yer alan 
biçimde veya lisans verenin yazılı bir şekilde belirttiği renk, tasarım ve biçimde] 
kullanabilir.  
 

Lisans alan, anlaşma süresi boyunca markanın kullanılacağı [ürün veya hizmetlerin 
isimleri] tüm üretim, ambalajlama, depolama, pazarlama ve tedarik süreçlerini lisans 
veren tarafından öngörülen en uygun şekilde yürütecektir.  
 
Lisans verenin, Marka ile ilgili olarak lisans alanın işyerini denetleme hakkı ile, 
Markanın üzerinde kullanıldığı satılmış veya satılacak üründen numune alma hakkı 
saklıdır.   

 

Daha önceden […] maddesi hükmüne göre feshedilmediği takdirde, bu anlaşma […] 
tarihinden itibaren süresiz/[…] yıl geçerli olacaktır.  
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Marka lisans anlaşmalarında kalite kontrol hükümleri bulunması; lisans alanın 

markayı kullanmasından ötürü tüketicilerin bir sorun yaşamamaları için önem 

taşımaktadır. Aslında bu tip hükümler, markanın sürekli olarak aynı biçimde 

kullanılmasını ve tüketicilerin her zaman aynı kalitede mal veya hizmeti alabilmesini 

garanti etmeye yarar. Bu hükümlerin eksikliği, lisans veren marka sahibinin, 

tüketiciler nezdinde itibarını kaybetmesine yol açabilir. 

Lisans alanın markayı kullanma biçimine yönelik tipik kalite kontrol hükümleri, 

markanın nasıl kullanılacağına ilişkin net açıklamalar veya lisans verenin sağladığı 

kullanım biçimini gösterir dokümanlarla desteklenir. Buna ek olarak bu maddeler, 

markanın lisans alan tarafından doğru bir biçimde kullanıp kullanmadığına ilişkin 

lisans veren tarafından yapılacak kontrolleri de –denetimler, numune alma hakkı 

gibi- kapsar. 8 

3.2 Telif hakkı lisansları 

Telif hakkı lisansları, lisans alanın eserin fiziksel kopyalarına (ses veya film kaydı) 

veya yazılımın kaynak yazılımına erişimine ilişkin hükümleri de içerebilir.9  

Bu hüküm ile taraflar, görevi sadece eserin master kopyası veya kaynak kodunu 

lisans verenin iflası gibi durumlarda lisans alana vermekle sınırlı olan üçüncü bir 

taraf tarafından muhafaza edilebilmesi konusunda anlaşmış olurlar. Bu şekilde 

lisans veren, normal koşullar altında lisans alanın bu çok değerli bilgileri görmesini 

ve kendi üretim ve geliştirme yapabilme yeteneğini kaybetmesini engellemiş olur. 

 

4. Lisans Anlaşması müzakerelerini yürütmek 

4.1 Lisans anlaşması müzakerelerine hazırlanmak: Hazırlık anlaşmaları  

Lisans anlaşmaları genellikle uzun vadeli ortaklık sözleşmeleridir. Lisans veren ve 

alan, belirli bir süre için lisansa konu FM’nin en faydalı şekilde kullanımını sağlamak 

üzere biraraya gelmişlerdir. Dolayısıyla tarafların bu kadar uzun vadeli bir işbirliğine 

girmeden önce, gizlilik veya malzeme transfer anlaşmaları gibi ön hazırlık 

anlaşmalarının yapmasında fayda vardır.   

4.1.1 Gizlilik Anlaşmaları (Non-disclosure agreement/NDA) 

Gizlilik anlaşmaları (non-disclosure agreement/NDA) bir tarafın diğer tarafla bir 

bilgiyi güvenli bir şekilde paylaşmasına olanak sağlayan anlaşmalardır. Bu tip 

anlaşmalarla; fikir, know-how, buluşların tarifnameleri, kimyasal formüller, 

                                                           
8 Fikri Mülkiyetin Sırları: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Rehber, Uluslararası Ticaret Merkezi UNCTAD/WTO ve 

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, 2003. Türkçe uyarlanmış metin, Ed. Onur Emül, 2013. 
9 WIPO Guide on the Licensing of Copyright and Related Rights, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, 2004. 
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araştırma bilgisi, iş ve müzakere yolları gibi her türlü bilginin güvenli bir şekilde 

paylaşılması hüküm altına alınır. Bu anlaşmalardaki temel çıkış noktası, kritik bir 

bilgiyi paylaşacak tarafın, bu bilginin kamuya açılmasını engellemesini sağlamasıdır.  

Çift taraflı bir gizlilik anlaşması, potansiyel lisans veren ve lisans alan tarafların 

kendi gizli ve değerli bilgilerini saklamalarını ve bu bilgilerin hatalı bir şekilde 

kullanılmasının engellenmesini temin eder.10 

4.1.2 Malzeme Transfer Anlaşmaları (Material Transfer Agreement/MTA) 

Malzeme Transfer Anlaşmaları (material transfer agreement/MTA), alıcının (burada 

lisans alan) araştırma veya test yapmak üzere vericiden (burada lisans veren) aldığı 

materyallere ilişkin olarak gerçekleştirilen transfere düzenleme getiren 

sözleşmelerdir.11 Dolayısıyla bu tip bir ön anlaşma, daha çok sağlık sektöründe, 

lisans anlaşması gibi uzun vadeli bir anlaşmaya girmeden önce, potansiyel lisans 

alanın lisansa konu buluşun geçerli olduğuna/çalıştığına dair yapacağı araştırma ve 

testler için potansiyel lisans verenden alacağı materyaller için gerçekleştirilebilir. 

4.2 Özen (due diligence) 

Lisans anlaşmaları, her iki tarafın da lisansa konu FM veya teknolojiye yönelik 

gerekli özeni göstermesi gerektiğini gösteren karmaşık sözleşmelerdir.12 Buradaki 

esas amaç, FM sahipliği ve FM gücüne ilişkin riskleri en düşük seviyede 

tutabilmektir. Buna rağmen, tarafların özeni ile tüm risklerin bertaraf edilemeyeceği 

gerçeğinden hareketle, olası risklerin kontrol altına alınabilmesi için garantilerin de 

tamamlayıcı bir unsur olarak kullanılması gerekmektedir.   

 

Lisans veren ne bilmek ister? 
 

Lisans alan ne bilmek ister? 
 

Lisans alanın iş ve lisanslama konusundaki 
tecrübesi ve lisans alanın fikri mülkiyetin başarılı 

bir şekilde kullanımına ilişkin yeteneği  
 

Lisans verenin fikri mülkiyet üzerindeki hakları: 
Sahiplik, koruma süresi13 

 

Lisansa konu FM varlığının değeri her iki tarafın karar alma sürecinde kritik önem taşır. 
FM’nin değeri, taraflara üzerinde anlaşılacak lisans ücreti konusunda da önemli bir fikir 

verir.  

 

                                                           
10

 Gizlilik sözleşmeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için: Non-Disclosure Agreement: a business tool. EU IPR Helpdesk Web 

sitesi’nden ulaşabilirsiniz: www.iprhelpdesk.eu/library  
11 Mahoney RT ve A Krattiger. Agreements: A Review of Essential Tools of IP Management. Intellectual Property 

Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices (editör: A Krattiger, RT Mahoney, 

L Nelsen, et al.). MIHR: Oxford, U.K. ve PIPRA: Davis, U.S.A. www.ipHandbook.org adresinden edinilebilir. 
12 Özen (due diligence) hakkında ayrıntılı bilgi için: IP due diligence: assessing value and risks of intangibles. EU 

IPR Helpdesk Web sitesi’nden ulaşabilirsiniz: www.iprhelpdesk.eu/library 
13 Lisans alanın FM üzerindeki haklarını belirlemek üzere FM araştırması yapmak önemli bir husustur. Patent ve 

marka araştırmalarına ilişkin bilgi için EU IPR Helpdesk kütüphanesinde yer alan bilgi notlarından faydalanabilirsiniz. 

www.iprhelpdesk.eu/library  

http://www.iprhelpdesk.eu/library
http://www.iphandbook.org/
http://www.iprhelpdesk.eu/library
http://www.iprhelpdesk.eu/library
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5. Lisans anlaşmasının sicil kaydının yapılması 

Bazı ülkelerde inhisari patent lisansı gibi bazı tip lisans anlaşmalarının genellikle o 

ülkenin patent ofisince ilgili FM sicilinde kayıt altına alınması gerekmektedir14. Böyle 

bir kaydın yapılmaması durumunda anlaşmanın yasal geçerliliği olmayabilir veya 

lisans alan bazı haklardan mahrum kalabilir (uğranılan zararın tazmini veya üçüncü 

kişilerin FM ihlali durumunda dava açma hakkı gibi). Lisans alanların bu nedenle söz 

konusu sicil kayıt zorunluluğunu lisansın geçerli olduğu ülke için göz önünde 

bulundurması önemlidir (*).   

 

Yararlı Kaynaklar 

Bu alanda daha fazla bilgi için şu kaynaklara başvurabilirsiniz: 

 Exchanging Value – Negotiating Technology Licenses, A Training Manual 

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) 

ortak yayını  
http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/technology_licensing.html 

 

 Licensing Intellectual Property, Birleşik Krallık Patent Ofisi yayını 
http://www.ipo.gov.uk/licensingbooklet.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 AB ülkelerinin Patent Ofislerinin irtibat bilgisine INNOVACCESS veri tabanından ulaşabilirsiniz. 

(*) Editör Notu: Türk FM mevzuatında da verilen lisansın sicile kaydı zorunludur, aksi durumda haklar 3.kişilere 

karsı ileri sürülemez. (Bknz. 551 Sayılı Patent KHK md. 92/2 vd.) Benzer düzenleme Marka ve Tasarım 
mevzuatında da bulunmaktadır. 

http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/technology_licensing.html
http://www.ipo.gov.uk/licensingbooklet.pdf
http://www.innovaccess.eu/map.php
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BİZİMLE BAĞLANTIYA GEÇİN 

Yorum, tavsiye ve ayrıntılı bilgi için;  

European IPR Helpdesk 
c/o infeurope S.A. 

62, rue Charles Martel 
L-2134, Luxembourg 
 
E-posta: service@iprhelpdesk.eu 
Tel: +352 25 22 33 - 333 
Faks: +352 25 22 33 – 334 
 
Onur Emül 
European IPR Helpdesk Elçisi, Türkiye 
İstanbul Sanayi Odası – Avrupa İşletmeler Ağı 
Meşrutiyet Caddesi. No:62 Tepebaşı 
Beyoğlu, İstanbul, Türkiye 
 
E-posta: oemul@iso.org.tr 
Tel: +90 212 292 21 57 - 315 

THE EUROPEAN IPR HELPDESK HAKKINDA 

The European IPR Helpdesk, Fikri Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Hakları alanında, Avrupa Komisyonu tarafından 
fonlanan Araştırma ve Teknolojik Gelişim ve CIP programları çerçevesindeki mevcut ve muhtemel katılımcılara bilgi, 
danışmanlık ve eğitim vermeyi amaçlayan Avrupa Komisyonu girişimidir. Bunun yanı sıra European IPR Helpdesk, 
KOBİ’lerin imzalayacakları ve özellikle Avrupa İşletmeler Ağı tarafından aracılık edilen uluslararası işbirliği 
anlaşmalarının fikri mülkiyet ile ilgili bölümlerinin müzakeresi ve sonuçlandırılması hususlarında destek hizmeti de 
sunmaktadır. European IPR Helpdesk tarafından sunulan tüm hizmetler ücretsizdir. 

YardımHattı (Helpline): YardımHattı hizmeti, fikri haklar konusundaki sorularınızı üç iş günü içinde 
yanıtlamaktadır. Konu ile ilgili web sitemize üye olabilir (www.iprhelpdesk.eu), telefon veya faks ile tarafımıza 
ulaşabilirsiniz. 

Web Sitesi: Fikri Mülkiyet Hakları ve Fikri Mülkiyet Yönetimi’nin farklı alanlarında, özellikle AB tarafından fonlanan 
programlarla ilgili fikri mülkiyet haklarına ilişkin sorular konusunda, ayrıntılı bilgiye ve yardımcı dokümanlara web 
sitemiz aracılığıyla erişebilirsiniz.  

E-Bülten ve Yayınlar: Fikri Haklar ile ilgili son gelişmeleri, uzmanların bu konuda yazdıkları makaleleri ve vaka 
analizlerini (case studies) e-bülten ve yayınlarımıza abone olarak takip edebilirsiniz.  

Eğitimler: Dokuz ayrı modülden oluşan eğitim serimizle ilgileniyorsanız, bizlere ulaşın: training@iprhelpdesk.eu 

YASAL SORUMLULUK REDDİ 

Bu bilgi notunda yer alan içerik, hiçbir şekilde Avrupa Komisyonu’nun görüşlerini yansıtmamaktadır. Avrupa 

Komisyonu ve Avrupa Komisyonu adına görev yapmakta olan kişiler, bu bilginin kullanılmasından sorumlu değildir. 

European IPR Helpdesk ve Avrupa İşletmeler Ağı, yüksek kalitede bir hizmet sunmayı hedef edinmiş olsa da, bu 

dokümandaki bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliğini garanti etmemektedir. Avrupa Komisyonu, European IPR 

Helpdesk ve Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumu üyeleri, bu dokumandaki bilgilerin kullanımı veya bu bilgilere 

güvenilmesinden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz. Yasal sorumluluk reddi beyanının tümü için: 

www.iprhelpdesk.eu 

Bu çalışma, Avrupa İşletmeler Ağı ortaklarından İstanbul Sanayi Odası ve European IPR Helpdesk Elçisi Onur Emül 

tarafından tercüme edilmiştir/uyarlanmıştır. Tercümesi/uyarlaması yapılan bu çalışmanın orijinali, European IPR 

Helpdesk’ten ücretsiz olarak temin edilebilir. European IPR Helpdesk, söz konusu tercüme/uyarlama nedeniyle 

meydana gelen içerik değişikliği veya kaybından sorumlu tutulamaz. 
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