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Gtlnilmtlz diinyasında ktllttlrel değerlerin korurıması ve bu yönde oluşan talebin
karşılanmasına yönelik çalışmalar, son yıllarda Ti,irkiye'de de karşılığnı bulmuş, çok sayıda
kültürel değer ve tirünler menşeleriyle koruma altına alınmıştır. Külttlrel coğafya
araştırmalannda ve külttlrel değerlerin korunmasında tescilli iirtin çalışmalanna dikkat
çekmek, çalışmanın temel ıımacını oluşturmaktadır. Oldukça zengin bir külttlre süip
coğrafyada yer alan ülkemiz, hem Akdeniz iizerinden Afrika ve Avnıpa, hem de Asya
tizerinden Tilrk İslam ktllttlrtlnü bir arada banndıran zengin bir çeşitliliğe süiptir. Bu amaçla
bir dizi çalışmala başlatılarak, ilimizin en büytik ekonomik dinamiği ve adı ilimiz ile
özdeşleşmiş olan "Malıtyı Kayısısı" aşağıda detaylan verilen isim ve işaretlerle hem
ülkemizde Tiirk Patent Kurumunda hem de Avnıpa Birliği Komisyonunda tescili
sağlanmıştır.

Odamız, Malatya Kayısısırun Coğrafi işaret tescili için, 31.07.2000 yılında Ttirk
Patent Kurumuna mtiracaat ederek C 2000 / 003 Sıra no ile odaıııız adına tescilini sağlamıştu.
Sırurlan ve spesifik özellikleri belirlenerek bu haliyle tescili yapılan tlrüntlmilziln datıa soıua
Avnıpa Birliği tescili "Malıtya Kıyısısı" ibaresi ile Avnıpa Birliği Komisyonu taıafından
07.07.20|7 tarihinde resmi biilteninde yayımlanarak 20l7ll220 Ttlrkiye'den 2. Tanm ÜrtlnU
olarak (Menşe) tescili sağlanmıştır.

"Malatya Kayısısı" gerek yetiştirildiği coğrafua sınırları ve gerek tlrUn kalitesi
bakımından ülkemizin değişik yerlerinde ve dtlnyadaki tiretilen kayısı çeşitlerinin
değerlerinden farklılıklüı aıiz etnektedir. Amacımız başka yörelerde yetiştirilen kayısılann
tescilini yaptığımız l'Mılatya Kaysısı" ismi ile satışırun önüne geçmektedir. Bu isim ile
gönderimde bulunan firmalann odamız tarafindan konfırme edilmesi gerekmektedir. Aksi
taktirde Sınai Mükiyet Kanununun verdiği hak ölçüstinde dava açılarak cezai müeyyidenin
uygulanacağı bilinmelidir. 22.12.2016 Tarihli ve 6769 §ıyılı Sınai Mülkiyet Kınunu
S3.Madde'de belirtilen Coğrafı işaret hakkına tecavtiz sayılan fiillerin gerçekleşmesi halinde;

"MAI\DE l49
(I) Sınai mülkiyet hal*ı tecavüze uğrayan hak sahibi, mahlcemeden aşağdaki taleplerde
bulunabilir:
a) Fiilin tecovüz olup olmadığının tespiti,
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b) Muhtemel tecavüzün önlenmesi.

c ) Te c mıaz fi il l erinin durdurulmas ı.

ç) Tecaııüzün lcaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini.
d) Tecavüz oluşturan veya cezayı gereloiren ürünler ile bunların üretimitıde münhasıran
kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze lconu ürünler dışındaki diğer ürünlerin
ür e t i mi ni e nge l l e mey e c e k ş e kil de e l la nul mas ı.

e) (d) bendi uyarınca ellconulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde l<endisine mülkiyet
hakkının tanınması.

fl Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özelliHe masraflar tecavüz edene

ait olmak ihere (d) beııdine göre ellronulan ürünler ile cihaz ve makine ğbi araçların

şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki marlçaların silinmesi veya sınai mülkiyet haHarına
tecavüzün önlenmesi için lraçınılmaz ise imhası.

g) HaHı bir sebebin veya meğaatinin bulunması hillinde, masrafları lrarşı tarafa aiı olmak
üzere lrısinleşmiş lrararın glnl*k gazeıe veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak
ilan edilmesi veya ilgililere tebliğ edilmesi.
(2) Birinci fılqanın (e) bendinde belirtilen talebin lrabulü durumunda, söz lronusu ürün, cihaz
ve makinelerin değeri, tazminat mildarından dğular. Bu değerin lubul edtlen tazminat

mildarını aşmcısı hdlinde, aşan kısım hak sahibince lcarşı tarafa ödenir.
(3) Birinci filcanın (ğ bendinde belirtilen talebin lcabul* durumunda ilanın şekli ve lupsamı
lurarda tespit edilir. İlan halrkı, lurarın lcesinleşmesinden sonra üç ay içinde talep edilmezse

dtişer.

Q) Coğrafi işaret ve gelenelrsel ürün adları bahmından manevi zararın tamıini tolep

edilemez.

DaDDE I50
(l) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz sayılan Jiilleri işleyen kişiler, hak sahibinin zararını
t azmin etme kle yükİimlüdür.
(2) Sınai mülkiyet hakhna tecaııüz edilmesi durumunda, haldca lonu ürün veya hizmetlerin,

tecavtjz eden tarafindan latt şekilde lullanılması veya üretilmest, bu şekilde üretilen

ürünlerin temin edilmesi yahut uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda sınai
mülkiyeı hakkının itibarı zarara uğarsa, bu nedenle ayrıca tazminat isteınebilir,

(3) Hak sahibi, sınai mülkiyet hakhnın ihlali iddiaşııu dayalı tazminat doııası açmadan önce,
delillerin tespiti ya da açılmış tazminat doııosındo uğramış olduğu zarar mildarının
belirlenebilmesi için, sınai mülHyet hal*ının hıllanılması ile ilgili belgelerin, tanninot
yükiimliisü tarafirıdan mohlcımeye sunulması l<onusunda lrarar verilmesini mahlcpmeden talep
edebilir,"

Htlkilmleri amirdir.
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Ttim bu bilgilerin ışığında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, sınai mülkiyet hakkı
süibi olduğu "Malatya Kayısısı" tlrtintlntin hak ettiği değeri bulması, iireticinin ve iirtinü
pazara sunan tiiccarımızın haklannın korunması adına yukarıda belirtilen kanun maddeleri
uyarınca mahkeme yolu açıktır ve gerek|i cezai müeyyidelerin uygulanması için her tttrlü
girişimde bulunacaktır.

Konunun önemine binaen gerekli duyurulann yapılması ve ilgili üyelerinizin
bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Genel sekreter
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