
 

 

 

COVID-19 SALGINI NEDENİYLE İDARİ 
SÜRELER İLE YARGILAMA SÜRELERİNİN 
DURDURULMASI 

26 Mart 2020 tarihinde 31080 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de 25 Mart 2020 tarihli ve 7226 

sayılı giren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Bu Kanun’un geçici 1. maddesiyle uzun süredir dünya gündemini meşgul eden Covid-

19 salgınının yargı alanında ve idari işlemler bakımından hak kayıplarına yol açmasını önlemek 

üzere çeşitli önlemler öngörülmüştür. 

Hakların doğumuna, kullanımına ve sona ermesine ilişkin süreler ile usul hukukuna ilişkin 

süreler geriye dönük olarak 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar duracaktır. 

Hakkın doğumu, kullanımı ve sona ermesine ilişkin sürelerin dava açma, icra takibi başlatma, 

başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve 

zorunlu idari başvuru sürelerini de kapsadığı özellikle belirtilmiştir. Dolayısıyla, Sınai Mülkiyet 

Kanunu bakımından Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil işlemleri ile tescil sonrası 

işlemlere ilişkin süreler, itirazlara ilişkin başvurucuya ve üçüncü kişilere tanınmış süreler, 

yenileme işlemlerine ilişkin süreler, ödemelere ilişkin süreler, rüçhan haklarına ilişkin süreler, 

dava açma süreleri ve arabuluculuğa ilişkin süreler 13 Mart 2020 ila 30 Nisan 2020 tarihleri 

arasında duracaktır. Ayrıca marka kullanımına ilişkin beş yıllık hak düşürücü süre de bu 

süreçte işlemeyecektir. 

Bu durumda uygulamada karışıklıklar ortaya çıkması ve birçok markanın statüsünün belirsiz 

hale gelmesi kaçınılmazdır. Örneğin; 13 Mart 2020 ile 30 Nisan 2020 arasında sona eren itiraz 

süreleri işlemeyeceğinden bu süreçte yayıma itiraz süresi sona eren her başvurunun itiraz 

süresi devam edecektir. Hakların doğumuna ilişkin süreler de madde kapsamında 

sayıldığından tescil başvurularını tamamlayıcı işlemler ve ödemelere ilişkin süreler de bu 

tarihler arasında işlemeyecektir. Bu gibi durumlar bu süreçte markaların güncel durumunun 

belirsiz ya da yanıltıcı olmasına yol açabilir. Bu nedenle sürelerin nasıl işleyeceğine dair 

aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması gerekmektedir. 

Sürelerin yeniden işlemeye başlamasıyla ilgili üç farklı durum göz önünde bulundurulmuştur: 

 Sürelerin durduğu tarih olan 13 Mart 2020 tarihinde ilgili sürenin bitimine 15 gün veya daha 

az kaldıysa söz konusu işlem süresi durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden 

itibaren 15 gün uzatılmış sayılacaktır. Bu durumda 13 Mart 2020 tarihinde bitimine 15 gün 

ve daha az kalan süreler 15 Mayıs 2020 tarihinde sona erecektir. 

 13 Mart 2020 tarihi itibariyle ilgili sürelerin bitimine 15 günden daha fazla zaman varsa, söz 

konusu süre, sürelerin bitim tarihi olan 30 Nisan 2020 tarihini takip eden günden itibaren 

işlemeye kaldığı yerden devam edecektir.  

 Başlangıç zamanı 13 Mart 2020 ile 30 Nisan 2020 arasına denk gelen süreler ise, 1 Mayıs 

2020 tarihi itibariyle işlemeye başlayacaktır.  
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Salgının devam etmesi halinde öngörülen sürelerin Cumhurbaşkanı kararıyla altı ayı 

geçmemek üzere bir kez uzatılabileceği düzenlenmiştir. 

7226 sayılı Kanun’un geçici 1.maddesinde ayrıca bazı istisnalar da öngörülmüştür. 

Düzenlemeye göre cezai ve idari müeyyide öngören kanunlarda bu müeyyidelere ilişkin 

zamanaşımı süreleri, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda öngörülen koruma tedbirlerine 

ilişkin süreler ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ihtiyatı tedbirlere 

ilişkin süreler hükmün kapsamı dışındadır.  

Durma süresi olan 13 Mart 2020 ve 30 Nisan 2020 arasında görülecek duruşmaların 

ertelenmesine ve alınacak diğer tedbirlere ilişkin usul ve esaslar Yargıtay ve Danıştay 

bakımından ilgili Başkanlar Kurulu, ilk derece ve istinaf yargılamaları bakımından HSK 

düzenleyecektir. Adalet hizmetleri bakımından bu yetki Adalet Bakanlığı’na verilmiştir. Nitekim, 

30.03.2020 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından duruşmaların da 30 Nisan 2020'ye kadar 

durdurulduğu açıklandı. 

Sizleri gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz. 

* * * 

Avukatlık mevzuatına uygun olarak, bu bültende yer alan Türk hukukuna ilişkin tüm bilgiler 

Gide Loyrette Nouel'in Türkiye'de işbirliği içinde çalıştığı Özdirekcan Dündar Şenocak Avukatlık 

Ortaklığı tarafından verilmektedir. 
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