
KURUM İÇİ İŞLEMLER İLE DAVA SÜRELERİ HAKKINDA 
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU DUYURUSU

26 Mart 2020 Tarihli ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 1. maddesi (“Geçici 
Madde”) uyarınca; COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını 
önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında olmak üzere, 
yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, dava 
açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, 
bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve 
zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın 
doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler;  13 
Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar 
durdurulmuştur. 

27 Mart 2020 tarihinde, Türk Patent ve Marka Kurumu 
(“TPMK”) tarafından 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 
(“SMK”) uyarınca işleyen süreler hakkında aşağıdaki resmi 
duyuru yayınlanmıştır: 

• Geçici Madde uyarınca, zorunlu idari başvuru yollarına ilişkin 
süreler ile hak düşürücü süreler de dahil olmak üzere bir 
hakkın doğumu, kullanımı ve sona ermesine ilişkin tüm 
süreler 13 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
durdurulmuştur. 

• Geçici Madde SMK’da belirtilen süreleri de kapsamaktadır. 
Bu doğrultuda, sınai mülkiyet mevzuatında yer alan süreli 
işlemlere ilişkin tüm süreler de 13 Mart 2020 tarihi itibariyle 
durdurulmuştur. TPMK Başkanı’nın 26 Mart 2020 tarihinde 
şahsi Twitter hesabından yaptığı duyuruya göre bunlar; sicil 
işlemleri ve ücretlere ilişkin tüm süreler, itiraz süreleri, 
TPMK’nın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu 
kararlarına karşı açılacak davalarda dava açma süreleri ve 
hak kaybına neden olabilecek tüm süreleri kapsamaktadır.

• 13 Mart 2020 ile 30 Nisan 2020 tarihleri arasına denk gelen 
ve gerçekleştirilmemiş işlemler için hak sahiplerine geriye 
dönük olarak bu işlemleri yapma hakkı tanınacaktır. 

ANNOUNCEMENT MADE BY THE TURKISH PATENT 
AND TRADEMARK OFFICE CONCERNING INTERNAL 

PROCEEDINGS AND LITIGATION PERIODS 

As per Provisional Article 1 (“Provisional Article”) of Law No. 
7226 Amending Certain Laws published in the Official Gazette 
dated 26 March 2020 and numbered 31080 (bis), as part of the 
measures taken to prevent the spread of the COVID-19 
pandemic, all statutory periods regarding the origination, 
exercise, and forfeiture of rights, including periods for filing 
lawsuits, initiating enforcement proceedings, making 
applications, complaints, appeals, issuing official letters, 
serving notices, making submissions, as well as statutes of 
limitations, periods for prescription, and compulsory 
administrative application periods have been suspended from 
13 March 2020 until 30 April 2020 in order to prevent the loss of 
rights in the judiciary system.

On 27 March 2020, the Turkish Patent and Trademark Office 
(“TPTO”) made the following official announcement regarding 
the statutory periods set forth under the Industrial Property Law 
No. 6769 (“IPL”):

• As per the Provisional Article, all statutory periods regarding 
the origination, exercise, and forfeiture of rights, including 
periods for compulsory administrative applications and 
periods of prescription, have been suspended as of 13 
March 2020. 

• The Provisional Article also governs the statutory periods 
listed in the IPL. Accordingly, the periods concerning 
time-bound transactions under the industrial property 
legislation have also been suspended as of 13 March 2020. 
As per the announcement dated 26 March 2020 by the 
President of the TPTO on his personal Twitter account, this 
includes the periods for registry transactions and costs, 
objection periods, the term for filing a lawsuit against the 
decisions of the TPTO’s Review and Evaluation Board, and 
all time limitations that may lead to loss of rights.

• Beneficiaries will be retrospectively granted the right to 
conduct their transactions that were not completed between 
13 March 2020 and 30 April 2020.
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