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İlgi : Nevşehir Ticaret Borsası'ndan alınan 20.06.20|9 tarih ve l37 sayılı yazısı.

Nevşehir Ticaret Borsası'ndan alınan, Nevşehir Kabak Çekirdeği'nin Türk Patent Kurumu tarafindan
te sc il lendiğini bi ldiren " i|gi" y azı ekted ir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

ğderıp
Mustafa SARAÇÖZ
Genel sekreter

EK: NEVŞEHİR KABAK ÇEKİRDEĞİ İsiııı KULLANIMI HK (l sayfa)

Bu belge, 5070 sayıtı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmışhr.
Evrakı Doğrulamak İçin : http://belgedogrula.tobb,org.tr/dogrula.aspx?V=BELC65].B
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Kiıliııı*l ı,ç, l_.öllı*!cr cl.,:ğerlerin konınması kcınıısı-ıııda _vapılan çalışmalar sonucunda
ülheınizdc bır çok lıülllrei ıieğcrler ve uııııiiğr ırıenşeleriy[e bıılikte kııruıııa ahıııa
aiınnııştıı, l}u amaçla lJçırsaırıızıır yaptığı çalışıııaiar ııetiçesiııde iliıııızıı en 'trııvuk

eiıtıııcımik değeri ve adı ilimız ile anılan "Ncvşehir Kabak Çekiıdeği" Tıiıtr l}atent
K uruıı-ıu'larafından'[esci l lennıişlir.

\evşehir Kabak (iekııdeğinin Coğrafı işaret'l'escilı içın ]0 l0.2ü17 yılında l-ürk l'atenı
Ku rıı nıuna ('2ü17 l16(ı sıra n<r ile nıüracaat edılerek. i i .ü2.20l 9 yılınıİa 4l 5 T'escil No il*
iJoısanıız aıiına tescılı sağlııınıışlır }iu coğıaf i işaret 6769 sayılı sıııai ıniıiLıl ı.ı
kanuırııııı,ın 4l ınci maddesi kapsaıııındu 3ü i0']0i7 tarihiııden itibareıı konııın,ıak tlzere
l 1 iJ] 20 ilı tarihiııde tese iI e<lılnıiştır

"'§er,şe}ıiı, Kabak Çtkirdeği" 1etiştiıilıiiğı tııpıallaı ,,c ürün kalııesı bşkııııııdan bışka
vı,ııerd* vetiştirilcıı kalıak çekiı,ıieği çeşııleıiııdeıı farklılık arz cııT]ektedir. ı\macıınız
başke ver|erde _veliştırileıı vs "§evşehiı" Kabık (|ekirdeği" ısıııı ile 5ıbşınnn ünunş
g*Çnektıı fiu tür sat!şlafın öııüı,ıe geçiltıesı r,e sıııai nıülkiyet kaııunuııun ı,erıiiğ! hak
ölçüııındc: dava açılarak cezai mıie}videlerin uygulanacağıııın bilınnıesı gereknıekteclir

\ı"ı,şciıır f ıc:ıret Bcırsanıız "}ievşehir Kıbak Çiehirdeği"r tınıııünıı kı_-ınınıak, ıireticısinı
ı'ı: l,iıçcarınııı lraklarını savıınnıak aıiıı;a. lııkarıçia lıejiı-tiien kanun gereği ıııahkeıııelere
başı,ıırar:ık ger*:klı cezaı ınüeyyidelerin ııygulanı::ası için her ıiirlü girişiıııde
irulunulaçakı:r_

Konunun öııenıi gereği tüıı 0da ve Borsalıra duyurunuı yapı|arak. üyeierıne
dııvııru lmas ı }ıususunu bi l gi lerin ize a rz ederı nr"

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik imzı Kanununa göre Güvenli Elektronik
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