SAYIN MÜŞTERİMİZ,
Aşağıda bilgileri verilen ürünümüz 2012/00082 nolu tasarımın tescil belgesi ile adımıza kayıtlı
olup, bazı müşterilerimizin iş bu tasarımımızı taklit etmesi üzerine kendilerine uyarı yapılmış ve noter
aracılığı ihtar gönderilmiştir. İhtara olumlu cevap gelmemesi halinde yasal haklarımız kullanılacaktır.
Türk Patent Enstitüsüne yaptığımız müracaat sonucunda kazandığımız tescil hakkı aşağıda resimleri
de verilen zincir muhafaza parçasının tek üreticisi ve satıcısı olmamızı sağlamaktadır:
Dosya Bilgileri
Başvuru
Numarası
Başvuru Tarihi

: 2012/00082

Tescil Numarası : 2012 00082

Bülten Numarası : 191

: 06.01.2012

Tescil Tarihi

Bülten Tarihi

: 06.01.2012

: 01.03.2012

Başvuru Sahipleri
Sahip No: 212884 MĐPSAN MOPED-BĐSĐKLET-OTOMOTĐV YEDEK PARÇA SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ.
(129/11 Sok.No:18 4.Sanayi Sitesi Bornova ĐZMĐR TÜRKĐYE)
Tasarımcılar
MEHMET PAÇAMAN
(129/11 Sok.No:18 4.Sanayi Sitesi Bornova/ĐZMĐR)
Vekil Bilgileri
ĐLKAY YASEMĐN ÖZLÜK (DESTEK PATENT A.Ş.)
POLARĐS PLAZA AHĐ EVRAN CAD. NO:1 KAT:17 D:70 MASLAK/ ĐSTANBUL
Tasarımlar
1. Zincir Muhafaza Parçası (Motorsikletlerde)

Locarno Sınıfı : 12-11

Resimler

Zira 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname uyarınca:
"MADDE 17 - Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü
kişiler, tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarlanan veya tasarımın
uygulandığı bir ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, sözleşme yapmak için icapta
bulunamaz, ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz.
MADDE 48 - Aşağıda yazılı fiiller tasarım hakkına tecavüz sayılır:
a) Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın tasarımın aynını veya belirgin bir şekilde benzerini yapmak,
üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme akdi için icabda bulunmak, kullanmak, ithal etmek ve
bu amaçlarla depolama, elde bulundurmak"
MADDE 48/A.
c) 48 inci maddede yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına
veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine, ayrıca
işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine,
Hükmolunur."
Konunun önemi uyarınca yukarıdaki ürün ile ilgili tasarım hakkımız gereği ürünün tek satıcısı
olduğumuzu hatırlatır, bilgilerinize arz ederiz.

