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KUMtucA TicARET VE sANAYi oDAsl
GENEl- sEKRETERtiĞi

ANTAIYA L

üerinden Tiıık Islaın kültiiıijnü bir arada baJü
biı dizi çalışmalar başIaıtlaİaİ, ilimizin en
özdeşleşmiş olan ''Malatyı l(syıslsl'' aşag
ülkemizde Titk patent kuıumunda hem
sağlanJnl şur.

.odamız. Malatya Kay|slsınln Coğ.afi işaret
Patenı Kuİumuna milİacaaı ederek c 2000 / 003 slra n
Sınır|arı ve spesifik özellikleıi belirlenerek bu halivle
Aırupa Birliğ ıesçili ''Mılıtyı Kıyısısı'' ibaresi ile Avrupa Birliği Komisy nu tarafından07.07.2017 taıihinde resmi btiİtenind'e yayı mlanarak 20l1ülİ2| Tüİ;;;;;;İ Tanm Uriinüolaİaİ (Menşe) tescili sağlarun!şhr,

"M.latya Kayısı§ı''
bakımından ülkemiziD değ
değer|erinden faıkiılıUaı arz
tescilini yaplığlmlz''Malatya KıyBısl'' ismj
göndeİimde bulıjnaı firmaların odamlz talafindan konfirme edilmesi gerekmellediİ Ak§itaktiıde Sınai Mülkiyet Kanununun *.d]c, 

!,."k 
olç*r"a" a"r" lİ,Ğ"İ İ"Jİ'İti"y7ia.r,inııygulaıacağı bilinmelidir, 22.12.2015 T;ıihli v; 6769 SıyıIı Ö,o"i ÜoTir"t xrooou53.Madde'de belinilen Coğrafi işaıet hakkınu ı."urii..uy,lun İİİl".inlerç.-l.'İÖ"si l,ulina";

(!),Sy1,.nllkiıu hokh lecovüze uğıayan hak sahibi, üahkpmeden aşqğıdobi talepterde
bulunabilir
o) Fiilın ıecoviüz olup olmadüğının ıespili
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Hükümleri amirdir

b) Muhıeme l tecavi,lzün onlenmesi.
c) Tecayuz rtilkrinin dufdurulhası
ç) Tecavüzün kaldırılına|ı ile maddi ve maneü zararın tazmini
d) Tecovüz oluşturan veya cezayü gerekliren ürünler ile bünlarü üfeliüinde münlıasıfan
h)llanlan cihaz, nakine gibi araçlarc, tecovüze konu ürühler dışmdaki diğer üyünlerin
ure l i m ün i e nge llemeye c e k şe ki lde e lkonul mas I
e) (d) bendi üyqrınca elkonulaı' ülün, cihaz ve makinelef uzerinde kendisine mültavel
hakkünın lonınmasü.

u Teca|üzün devamnl önlehek üzefe ıedbirlerin alınmasr, ozellikle masralar lecayüz edeneail olmak ürere (d) bendine gore elkınulan irünler ile cıhaz ve makine gibi orfuçların
Şekillerınin değiŞıirilneİi, üzerlerindeki markqlarün silinmesi veya sınai miiliiyet haklarıno
tecavüzün önlenmesi üçin küçınılmoz üse imhası
ğ Haklı bir sebebin veya menlaaıinin bulunması halınde, ınasraları k rşı ıaraJa ait olınğk
üzere kesinleşmiş kırann gunlük gazete veyo benzeri vasıtalarla ıamamen veya ozel olarak
ilan edilnesi veya il?ililere ıeblig edilnesi_
(2) Birinci fıkranın (e) bendinde belirlilen ıalebtn kobuli) durumunda, söz konusü ürük, cihaz
ve hqkinelelin değeri, tazminoı mlkJaründon düşülür -Bu değerin kabül edilen tozminaı
niharını aşması hdlinde, aşan kısın hak sahibince kırşı ıaru/a adentr
(3) Birinci fkranün (g) bendinde belflilen lolebin kabulu durumunda ilanın şeHf ve kapsamı
kararda lespıl edilir. Ilan hakkı, kararın kesırüleşmesinden lonro lç ay içinde ıalep edilmezse
düŞer-

(4) coğrali işareı ve gelenek\el ürün adları bakmından manevi zararın tazhini ıqlep
edilemez.

MADDE 150
(l) Sınaı mülkiyet hakküna lecavüz saylan Jiilleri iŞIeyen kiŞiler, hak sahıbinin zararınl
tanıi n eıme He yü hil l üdür.
(2) Sınai üülkiyet hak*lno tecavüz edilmesi durumunda, hqk*a konu ürün veya hizmeılefin,
lecavüz eden tafujndan köıü şekilde kullanılması wya üretilmesi, bu şekitde ıretilen
ürünlerin ıemm edilmesi yahuı uygun olmayan bir ıarzda Piyasayq sürülmesi sonucunda sınai
nülkiyeı hakkının iban zarara uğaarŞa, bu nedenle aynca tazhinat islenebilif_
(3).Hak sohibi, sınai mülkiyel hak:.lan h ihloli iddiasına dayalı tazminal .lavası açmadan dnce,delillerin le|pili ya uğfam$
belirlenebilmesi için, mcı§ı ile
,I.ihjmliisü ıarofindan knrar yer
edebilir "
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Ttim bu bilgilerin lşığünda Malatya Ticaret ve Sanayi odası, sınai mülkiyet haİİı
sahibi olduğu "Malatyı Kayıslsİ' ürününün hak ettiği değerı bulmas], üreticinin ve ü nü
pazala sunan tiiccanmrzın haklarının korunması adına yukanda belirtilen kanun maddeleri
uyarınca mahkeme yolu açıkhr ve gerekli cezai müe}ryidelerin uygulanması için h9i türlü
girişimde bulunacakhr,

Konunlın önemine binaen gerekli duyu.uların yapılması
bilgilendirilmesi hususunda geıeğini arz ederim.

ilgili üyelerinizin
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