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COVID-19: Salgın Kapsamında İnternet, Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Alanında Yeni 

Gelişmeler 
 
Dünya genelinde hızla yayılan Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisini azaltmak amacıyla 
ülkemiz de dâhil tüm devletler çeşitli tedbirlere başvurmaktadır. Salgını kontrol altında tutmanın 
yanı sıra alınan tedbirlerin uygulanabilirliğini sağlamak ve teknolojik gelişmelerin devamını 
sağlamak amacıyla gerek dünyada gerek ülkemizde dijital dünyayı etkileyen tedbirler alınmaya 
devam edilmektedir. 30.03.2020 tarihli yazımızda Türkiye’de salgının internet ve teknoloji 
dünyasına yansıması sonucu söz konusu olan gelişmelere yer vermiştik. Bu alanda çalışmalar 
devam ettiğinden, güncel gelişmelerden hukuk dünyası ile temas eden esaslı konuları aşağıda 
yeniden derledik. 
 
Kişisel Verilerin Korunması Alanında Duyurular 
 
i. Konum verilerinin işlenmesi 
 
Covid-19 salgını sürecinde uygulanan sosyal mesafe, uzaktan çalışma ve karantina tedbirlerinin 
yanında, teknolojinin getirdiği kolaylık ve uygulamalardan faydalanılmaya devam edilmektedir. Bu 
bağlamda, Sağlık Bakanlığı önderliğinde Pandemi İzolasyon Takip Projesi hayata geçirilmiş ve 
Hayat Eve Sığar mobil uygulaması (Mobil Uygulama) kullanılmaya başlanmıştır. Mobil 
Uygulama’yı indiren kişilerin konum verileri işlenerek bu konum verileri ile Covid-19 riski 
nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişilerin evlerini terk etmeleri halinde 
telefonlarına uyarı mesajı iletilmesi, karantina altındaki kişilerin ve bölgelerin hareketliliğinin 
gözlemlenebilmesi ve salgının yayılmasını önleyici analizler yapılabilmesi planlanmıştır.  
 
Konum verisi, Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin 
Korunması Hakkında Yönetmelik’te “kamuya açık elektronik haberleşme hizmeti kullanıcısına ait 
bir cihazın coğrafi konumunu belirleyen ve elektronik haberleşme şebekesinde veya elektronik 
haberleşme hizmeti aracılığıyla işlenen belirli veri” olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte gerçek 
kişileri belirlenebilir kılan konum verisi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında 
da kişisel veri olarak değerlendirilebilir.  
 
Bu kapsamda Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (Kurum), 09.04.2020 tarihinde Covid-19 ile 
Mücadelede Konum Verisinin İşlenmesi ve Kişilerin Hareketliliklerinin İzlenmesi Hakkında 
Bilinmesi Gerekenler başlıklı bir kamuoyu duyurusu (Duyuru) yayımlamıştır. Duyuru’da kamu 
kurum ve kuruluşları tarafından bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi 
faaliyetlerinin KVKK’nın 28. maddesi uyarınca KVKK’nın uygulanmayacağı “kişisel verilerin millî 
savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya 
yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen 
önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi” istisnası arasında yer aldığı 
belirtilmiştir.  Duyuru’da konum verisinin, hastalığın yayılımını engellemek amacıyla kamu kurum 
ve kuruluşları tarafından işlenebileceği belirtilmekle birlikte sağlık durumları nedeniyle kişilerin 
konum verilerini işleyen kurum ve kuruluşların kişisel verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik 
gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alması ve bu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin 
ortadan kalkması halinde söz konusu verilerin silinmesi ve yok edilmesi gerektiği belirtilmiştir.  
 
Kamu sağlığının korunması amacı doğrultusunda konum verisinin işlenmesi makul olarak 
değerlendirilebilecek olmakla birlikte verilerin temel ilkelere uygun işlenmesi ve açıklandığı üzere 
tedbirlerin göz önünde bulundurulması önem arz eder. Bu kapsamda kişisel veri işleme 
faaliyetlerinin; her ne kadar KVKK kapsamında olunmasa da Duyuru ile korunmak istenen 
menfaat göz önünde bulundurulduğunda gerekli, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak 
gerçekleştirilmesi dikkat edilmesi gereken bir husustur.  
 
 
 



 

2 
Abide-i Hürriyet Cad. No:158 34387 Şişli/İstanbul/Turkey 

T: +90 212 352 88 33 F: +90 212 352 88 60 
info@gokce.av.tr - www.gokce.av.tr 

 

 
ii. Uzaktan eğitim süreci 
 
Ülkemizde Covid-19 tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı 
doğrultusunda uzaktan eğitime geçilmişti. Uzaktan eğitim çeşitli platformlar üzerinden verilmekte 
olup bu platformlarda, öğrencilerin ad ve soyadları gibi kişisel verileri ile ses ve görüntü gibi 
biyometrik veri kapsamında değerlendirilebilecek özel nitelikli kişisel verileri işlenebilmektedir. 
KVKK kapsamında bu verilerin hangi hallerde işlenebileceği ve işlenme şartları düzenlenmiş olup 
Kurum da bu kapsamda işlenen verilere ilişkin 07.04.2020 tarihinde Uzaktan Eğitim Platformları 
başlıklı bir kamuoyu duyurusu (Uzaktan Eğitim Duyurusu) yayınlanmıştır. Uzaktan Eğitim 
Duyurusu kapsamında uzaktan eğitimde kullanılan bulut hizmet sağlayıcılar aracılığıyla hizmet 
verildiği ve yazılımlara ait veri merkezlerinin yurt dışında olması nedeniyle yurt dışına veri 
aktarımının söz konusu olması durumunda sürecin KVKK ve ikincil düzenlemelerine uygun 
yürütülmesi gerektiği belirtilmiştir. Bununla birlikte Uzaktan Eğitim Duyurusu’nda uzaktan eğitim 
amacıyla kullanılan platformlarda Kurum tarafından hazırlanan "Kişisel Veri Güvenliği Rehberi" ile 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (Kurul) "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri 
Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler Kararı"nın dikkate alınması tavsiye edilmiştir. 
 
Covid-19 ile mücadelede, uzaktan eğitim sürecinin bir süre daha gündemimizde yer alacağını 
öngörmekle birlikte, bu süreçte kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin KVKK, ikincil 
mevzuat ve Kurul önerileri doğrultusunda işlenmesi önem arz etmektedir.  
 
Teknopark Şirketleri ile Ar-Ge Ve Tasarım Merkezlerine Dair Düzenleme 

 
Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren 
şirketler ile Ar-Ge ve tasarım merkezine sahip işletmelerin, kendine tanınan muafiyetlerden ve 
teşviklerden yararlanabilmesi için Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerini bu faaliyet alanları içerisinde 
gerçekleştirmesi gerekir. Bu kapsamda bu faaliyetlerin geçici süreyle bölge dışından da 
yürütülmesine izin verilebilmesi amacıyla 15.03.2020’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
yapılan basın açıklamasında, salgın riski nedeniyle bu alanlarda faaliyet gösteren çalışanların 
evden çalışabileceği duyurulmuş ve Nisan ayı sonuna kadar muafiyet ve teşviklerden 
yararlanmaya devam edecekleri kamuoyuyla paylaşılmıştı.  
 
17.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının 
Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Kanun) kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından yapılan ilgili basın açıklaması kanunlaştırılmıştır. Torba Kanun ile Araştırma, Geliştirme 
ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanun’unda değişikliğe gidilerek Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve 
tasarım merkezleri dışında yapılması ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölge 
sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin bölge dışında da yürütülmesine imkan sağlanmıştır. Bu 
kapsamda merkez ve bölge dışında yapılacak faaliyetlere ilişkin izin süreci getirilmiş olup 
11.03.2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
yetkilendirilmiştir.  
 
İzin sürecinin ardından Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin tanınan 
muafiyet ve teşviklerden yararlanmaya devam edeceği düzenlenmiştir. 
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan KOSGEB ve projelere destek sağlanması 
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Covid-19 salgını nedeniyle 
KOBİ’lere yönelik üçlü koruma paketi kapsamında, KOSGEB’lerin geri ödemeli olarak verdiği 
destekler kapsamında 30.05.2020’ye kadar olan alacakların üç ay ötelenmesine karar verildiği 
duyurulmuştur. Bu kapsamda ödemelerde vade sayısında değişiklik yaşanmayacağı ve 
ödemelere faiz işletilmeyeceği de açıklanmıştır. Olağanüstü bir dönemden geçilmesi sebebiyle 
projelerin de kesintiye uğramaması hedeflenmiş olup proje yükümlülükleri ya da girişimcilik 

https://www.memurlar.net/arama/anahtar/default.aspx?Search=ki%FEisel%20veri
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programı yükümlülüklerini 11.03.2020 ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere, dört 
aya kadar ek zaman verileceğini ve projelerin kesintiye uğramamış sayılacağı açıklanmıştır. 
 
 

Sosyal Ağ Sağlayıcı ve Şebekeler Üstü Hizmet (OTT) Kavramlarının Değerlendirilmesi 
 
Covid-19 kapsamında yeni önlemler alınması amacıyla birçok yasal düzenlemede değişiklik 
öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı (Kanun Teklifi Taslağı) 
gündeme gelmiştir. Kanun Teklifi Taslağı’nda dikkat çekici düzenlemelerden bazıları salgınla 
mücadele dışında sosyal medya ve elektronik haberleşme düzenlemelerine yönelik öngörülmüş 
değişikliklerdir. 
 
Kanun Teklifi Taslağı, gündemde tartışılan konuların çoğu bakımından değişikliğe uğrayarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) iletilmiştir. Kanun Teklifi Taslağı’nın belirli hükümlerinin 
yer aldığı ve TBMM’de görüşülüp Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs 
(Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da sosyal medya ve elektronik haberleşmeye 
ilişkin değişikliklerin yer almadığı göze çarpmıştır. Bu nedenle her ne kadar aşağıda yer verilen 
değişiklikler kısa vadede TBMM’nin gündeminde bulunmasa da önümüzdeki süreçlerde bu 
değişikliklerin herhangi bir kanun teklifi ile birlikte yeniden gündeme gelmesi söz konusu 
olabileceğinden değişiklikler ile tanıtılan yeni kavramların incelenmesi gerekmiştir.   
 
Yeni Bir Kavram: Sosyal Ağ Sağlayıcı 
 
Kanun Teklifi Taslağı’nda yer alan en önemli değişikliklerden biri İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 
Kanun’a (İnternet Kanunu) eklenmesi planlanan “sosyal ağ sağlayıcı” kavramıdır. Bu değişiklik 
ile Türkiye’de yoğun bir şekilde kullanılan sosyal medya platformlarına ilişkin İnternet Kanunu’nda 
özel bir düzenleme getirilmesi amaçlandığı düşünülmektedir. Sosyal ağ sağlayıcı kavramı, Kanun 
Teklifi Taslağı’nda “sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, 
ses, konum gibi verileri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan 
gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmış olup özellikle günlük erişimi 1 milyondan fazla olan 
bu sağlayıcılara aşağıda açıklanan çeşitli sorumlulukların yüklenmesi hedeflenmektedir. 
 
Temsilci Belirleme ve Bildirme Yükümlülüğü  
 
Sosyal ağ sağlayıcılar için getirilmesi planlanan en önemli yükümlülüklerden biri Türkiye’den 
günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların, Türkiye’deki adli 
veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi 
için en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemekle yükümlü olmasıdır. Böylece 
uygulamada sıklıkla karşılaşılan, sosyal medyada yer alan hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya 
içeriğe erişimin engellenmesinin yerine getirilmesi konusunda içerik veya yer sağlayıcılar 
bakımından yetkili bir muhatap bulamamak ya da geç bulmak sorununun aşılması planlanmıştır.  
 
Türkiye’de temsilci bulundurma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal ağ sağlayıcıya bildirimde bulunulacağı 
belirtilmiştir. Bildirimden itibaren 30 gün içerisinde temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü 
yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin %50 azaltılabileceği, bu 
yaptırımın uygulanmasının ardından yine 30 gün içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen 
sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin %95 oranında daraltılabileceği 
düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile sosyal medya platformlarına erişim engellenmeyecek; ancak 
internet trafiği bant genişliği daraltılarak sosyal medya platformlarına ulaşım zor hale gelebilecek 
ve kullanıcılar için dolaylı olarak erişim engellenmesine benzer sonuçlar ortaya çıkabilecektir.  
 
 
 



 

4 
Abide-i Hürriyet Cad. No:158 34387 Şişli/İstanbul/Turkey 

T: +90 212 352 88 33 F: +90 212 352 88 60 
info@gokce.av.tr - www.gokce.av.tr 

 

 
Bu konu aynı zamanda, oldukça tartışılan ağ tarafsızlığı konusunu gündeme getirmektedir. Ağ 
tarafsızlığı, internet servis sağlayıcılarının veya devletin, internet üzerinde yer alan verilere eşit 
davranmasına ilişkin özellikle Avrupa’da benimsenmiş bir ilkedir. Buna göre internet üzerindeki 
hiçbir veri, platform veya kullanıcının özel olarak bir politika, kanun veya kural ile kontrol 
edilmemesi gerekir. Her ne kadar devletler kamu yararı ve kamu güvenliğini sağlamak amacıyla 
bu ilkenin aksine düzenlemeler getirmekte olsa da ağ tarafsızlığı ilkesinin özünü zedeleyebilecek 
internet kullanımının amacına aykırı düzenlemeler bir yandan eleştirilmektedir. 
 
Veri Lokalizasyonu Yükümlülüğü 
 
Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılar için getirilmesi planlanan 
bir diğer yükümlülük ise Türkiye’de bulunan kullanıcıların verilerinin Türkiye’de barındırılmak 
zorunda olmasıdır. Böylece düzenleme gereği Kanun Teklifi Taslağı kapsamına giren sosyal ağ 
sağlayıcılar ilgili verileri yurtdışında barındıramayacaktır. Anılan verileri Türkiye’de barındırmayan 
sosyal ağ sağlayıcılara ise 1 milyon TL’den 5 milyon TL’ye kadar idari para cezası 
uygulanabilecektir. Bu konunun sosyal medya platformlarını operasyonel olarak nasıl etkileyeceği 
merak konusudur. 
 
Yetmiş İki Saat İçerisinde Cevap Verme Yükümlülüğü 
 
Kanun Teklifi Taslağı uyarınca sosyal ağ sağlayıcılar, İnternet Kanunu’nun 9 ve 9/A maddeleri 
kapsamında kişilerin kendilerine yaptıkları içerik kaldırma veya erişim engelleme başvurularını 72 
saat içerisinde yanıtlamakla yükümlü olacaktır. Bu süre, yer sağlayıcılar için 24 saat iken sosyal 
ağ sağlayıcı için 72 saat olarak düzenlenmiştir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ 
sağlayıcılar için ise 100 bin TL ila 1 milyon TL arasında idari para cezası uygulanması 
öngörülmüştür. Buna ek olarak sosyal ağ sağlayıcının, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması 
ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve içerik kaldırılması başvurularına 
ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren raporları da üç aylık dönemlerle BTK’ya bildirmesi 
Kanun Teklifi Taslağı’nda yer alan düzenlemelerden biridir. 
 
Zararları Tazmin Yükümlülüğü 
 
Hukuka aykırılığı hâkim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içerikler sosyal ağ sağlayıcıya 
bildirilecek ve sosyal ağ sağlayıcı bu içerikleri bildirimden itibaren 24 saat içerisinde kaldıracaktır, 
aksi takdirde doğacak zararlardan sosyal ağ sağlayıcının sorumlu olacağı düzenlenmiştir. 
 
Şebekeler Üstü Hizmet Tanımı 
 
Kanun Teklifi Taslağı’nda yer alan essalı düzenlemelerden bir diğeri ise Elektronik Haberleşme 
Kanunu’na (Haberleşme Kanunu) “Şebekeler Üstü Hizmet” tanımı getirilmesidir. Şebekeler üstü 
hizmet (Over-the-top, OTT) olarak isimlendirilen uygulamalar hem dünyada hem de ülkemizde 
sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu hizmetleri herhangi bir mevzuata bağlı olmadan yurtdışından 
sunan şirketler ile BTK tarafından yetkilendirilip benzer hizmetler sunan işletmeler arasında bir 
eşitsizlik meydana gelmiştir. Bu kapsamda şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar da Kanun Teklifi 
Taslağı ile düzenlenmesi hedeflenen süjelerden biri haline gelmiş ve bu sağlayıcılara yönelik de 
belirli yükümlülükler getirilmesi hedeflenmiştir.  
 
Şebekeler üstü hizmet, Kanun Teklifi Taslağı’nda internet erişimine sahip abone ve kullanıcılara, 
işletmecilerden veya sağlanan internet hizmetinden bağımsız olarak bir yazılım vasıtası ile 
sunulan; sesli, yazılı, görsel iletişim kapsamındaki kamuya açık elektronik haberleşme hizmetleri 
veya yazılım platformu vasıtasıyla sunulan uygulama hizmetleri olarak tanımlanmıştır. Yalnızca 
bu tanımdan yola çıkarak şebekeler üstü hizmetlere Yotube, Telegram, WhatsApp veya Netflix 
gibi uygulamalar veya hizmetler örnek olarak gösterilebilir. 
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Kanun Teklifi Taslağı’na göre BTK, kamu yararını göz önünde bulundurarak şebekeler üstü 
hizmete ilişkin kısıtlama getirmeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkili kılınmıştır. Böylece 
BTK yetkilendirilmemiş şebekeler üstü hizmet sunumunu engellemek amacıyla tedbirler 
alabilecek veya yetkilendirilen işletmeciler için uygulandığı gibi; bu hizmet sunucularına yönelik de 
tüketici hakları, kişisel verilerin korunması, hizmet kalitesi, raporlama veya mali konularda 
yükümlülükler getirebilecektir.  
 
Sonuç 
 
Yukarıda açıklandığı üzere, Kanun Teklifi Taslağı’nda yer alan İnternet Kanunu ve Haberleşme 
Kanunu’na ilişkin düzenlemeler, her ne kadar mevcut durumda kanunlaşmamış olsa da, ilerleyen 
dönemde benzer düzenlemelerin Türk hukukunda yer alabileceği işaretleri verilmekte ve bu 
konuya ilişkin bakış açısını göstermektedir. Düzenlemeler her ne kadar yeniden gündeme 
gelmeden önce; yasama çalışmaları sürecinde, kamuoyu görüşü alınması sırasında veya TBMM 
çalışmaları doğrultusunda değişebilecekse de, mantık ve öz olarak proaktif bakış açısıyla 
değerlendirilmesi önem arz etmektedir. 
 

Covid-19’un Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Pratiğine Etkileri 

Covid-19 kapsamında alınan önlemlerden en önemlilerinden biri de salgın nedeniyle doğan veya 
doğması muhtemel hak kayıplarının engellenmesi amacıyla 26.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (7226 sayılı 
Kanun) Geçici Madde 1 hükmü uyarınca, belirli istisnalar bulunmak kaydıyla, adli makamlar 
nezdinde bazı sürelerin durdurulmasıdır.  
 
7226 sayılı Kanun uyarınca Covid-19 salgınının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı 
alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona 
ermesine ilişkin tüm süreler 13.03.2020 tarihinden itibaren 30.04.2020 tarihine kadar (bu tarihler 
dâhil olmak üzere) durmuştur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden 
(01.05.2020) itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla 
(13.03.2020), bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği 
günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır (15.05. 2020). 
Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme ilişkin 
kapsamı daraltabilir. Bu kapsamda 30.04.2020 tarihinde Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının 
Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı 
(Cumhurbaşkanı Kararı) yayımlanmış ve bu karar ile 7226 sayılı Kanun’da düzenlenen ve 
yukarıda açıklanan durma süresi, Kamu İdare Kanunu’nda öngörülen zorunlu idari başvuru 
yoluna ilişkin süreler hariç, 01.05.2020 tarihinden 15.06.2020 tarihine kadar (bu tarihler dâhil 
olmak üzere), salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden 
değerlendirilmek üzere uzatılmıştır. 7226 sayılı Kanun ile Cumhurbaşkanı’na verilen durma 
süresini uzatma yetkisinin bir kereye mahsus olduğunu hatırlatmak isteriz.  
 
7226 sayılı Kanun’un sürelerin durdurulması ilişkin düzenlemeleri, Fikri ve Sınai Haklar 
Mahkemeleri (FSHM) ve Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde yürütülen 
işlemler bakımından da geçerlidir.  
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TÜRKPATENT Uygulamaları 
 
TÜRKPATENT resmi internet sitesi aracılığıyla 26.03.2020

1
 ve 08.04.2020

2
 tarihinde olmak üzere 

sürelere ilişkin iki duyuru yayımlanmıştır. 26 Mart tarihli ilk duyuruda; 7226 sayılı Kanun’un 
sürelerin durdurulmasına ilişkin düzenlemesinin Sınai Mülkiyet Kanunu’nda belirtilen süreleri de 
kapsadığı, buna göre sınai mülkiyet mevzuatında yer alan süreli işlemlere ilişkin tüm sürelerin 
13.03.2020 itibariyle durduğu ifade edilmiştir. Buna ek olarak, sürelerin durdurulduğu tarihler 
arasına denk gelen ve gerçekleştirilmemiş işlemler için hak sahiplerine ve vekillere geriye dönük 
olarak bu işlemleri yapma hakkı tanınacağı belirtilmiştir.  
 
Bu kapsamda TÜRKPATENT nezdinde, marka, patent/faydalı model, coğrafi işaretler ve 
geleneksel ürün adları, tasarım ve entegre devre topografyaları ile ilgili yapılan süreli işlemler yer 
almaktadır. 8 Nisan tarihli ikinci duyuruda ise; sınai mülkiyet mevzuatında yer alan süreli 
işlemlerin uygulanma şekli açıklanmış ve işlemlerin gerçekleştirilebileceği son tarih belirtilmişti. 
Her şartta, Cumhurbaşkanı Kararı’nda Sınai Mülkiyet Kanunu ve ikincil düzenlemelerinde yer alan 
süreleri hariç tutan herhangi bir düzenleme yer almadığından, TÜRKPATENT nezdindeki 
sürelerin de eski duyurulara paralel, aynı şekilde güncelleneceğini söylemek 
mümkündür.Cumhurbaşkanı Kararı ile durma süresinin 15 Haziran 2020’ye kadar uzatılmış 
olması nedeniyle ise TÜRKPATENT’in sürelerin uygulanma şekline ilişkin yeni bir duyuru 
yayımlaması muhtemeldir.  
 
Bu sürelerin uygulanacağı TÜRKPATENT nezdinde yürütülen işlemlere; ücret ödeme işlemleri, 
itirazlar veya yenileme, eksiklik tamamlama ve rüçhan hakkı talebi işlemleri dâhildir. Ancak her 
şartta, TÜRKPATENT faaliyetlerine devam etmektedir. Özellikle bu sebeple TÜRKPATENT’in 
Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) aracılığıyla durdurulan süreler beklenmeden çevrimiçi 
ortamda başvuru yapılabilir, doküman sunulabilir veya işlem talebinde bulunulabilir.  
 
FSHM Nezdinde Yürütülen İşlemler 
 
7226 sayılı Kanun Geçici Madde 1 uyarınca; dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, 
itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler, arabuluculuk ve 
uzlaştırma kurumlarındaki süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri durdurulmuştur. Ancak istisnai 
olarak, koruma tedbirleri ve ihtiyati tedbir işlemlerine ilişkin süreler ile suç ve ceza, kabahat ve 
idari yaptırım için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri kapsam dışında tutulmuştur.  
 
Uluslararası Fikri ve Sınai Mülkiyet Ofislerinin Duyuruları 
 
Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında dünya genelinde hükümetler, uluslararası örgütler ve 
özel kuruluşlar tarafından da çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası 
fikri ve sınai mülkiyet ofisleri de önlemler almaktadır. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin 
(EUIPO) 16.03.2020 tarihli kararı

3
 uyarınca, EUIPO nezdinde yürütülen işlemlerde bitiş tarihi 

09.03.2020 ve 30.04.2020 arasına denk gelen tüm süreler 01.05.2020’ye ve 29.04.2020 tarihinde 
duyurulan ikinci bir karar

4
 ile bitiş tarihi 01.05.2020 ile 17.05.2020 tarihleri arasına denk gelen 

süreler 18.05.2020’ye uzatılmıştır.  
 
 

                                                           
1
 Duyurunun tam metnine buradan ulaşılabilir: 

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/allAnouncement/anouncementDetail?newsId=1239 
2
 Duyurunun tam metnine buradan ulaşılabilir: 

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/allAnouncement/anouncementDetail?newsId=1240 
3
 Kararın tam metnine buradan ulaşılabilir: https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-20-03_en.pdf 
4
 Kararın tam metnine buradan ulaşılabilir: https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-20-03_en.pdf 

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/allAnouncement/anouncementDetail?newsId=1239
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/allAnouncement/anouncementDetail?newsId=1240
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-20-03_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-20-03_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-20-03_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-20-03_en.pdf
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Diğer yandan, Avrupa Patent Ofisi (EPO) 15.03.2020 tarihli duyurusu

5
 ile, Avrupa Patent 

Antlaşması uyarınca Covid-19 salgını döneminde sürelerin ne şekilde uygulanacağına dair detaylı 
açıklamalarda bulunmuş ve duyuru tarihi olan 15.03.2020 tarihinden itibaren tüm sürelerin 
17.04.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. EPO, bu kararını 22.04.2020 tarihindeki 
duyurusu ile güncelleyip uzatım süresini 04.05.2020 olarak belirlemiştir, ancak her şartta bu süre 
uzatım duyurusunun Nisan ayı sonunda EPO tarafından resmi bir karara bağlanması 
beklenmelidir. 
 
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ise, WIPO’nun Patent İşbirliği Antlaşması, uluslararası marka 
tescili için Madrid Sistemi, endüstriyel tasarımların uluslararası tescili için Lahey Sistemi ve 
coğrafi işaretlerin uluslararası tescili için Lizbon Sistemi dâhil olmak üzere fikri mülkiyet hakları ve 
bağlantılı sistemleri yönetme konusunda faaliyetlerine devam edeceğini ve domain isimleri ile ilgili 
uyuşmazlıklar ile ilgilenen WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin de faaliyetlerine devam 
ettiğini duyurmuş, önlemler alınması halinde bu önlemlere ilişkin bilgilendirmelere WIPO resmi 
internet sitesinde yer alan her sisteme yönelik ilgili alanlarda ulaşılabileceği belirtilmiştir

6
. 

 
Sonuç 

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında salgının etkilerini azaltma amacıyla ve salgını en az 
hasarla atlatma kapsamında bir mücadele verilmektedir. Bu mücadelede alınan tedbirlerin esaslı 
bölümünün hukuk dünyasına etkileri olmaktadır. Ancak içinde bulunduğumuz olağanüstü duruma 
rağmen, yasal düzenlemeler varlığını sürdürmeye devam etmekte olup; kural ve yükümlülüklerin 
uygulanması bütünüyle ortadan kaldırılmamıştır. Bu nedenle, askıya alınan, ertelenen durumların 
yeniden canlanacağı dönemlerin takip edilmesinin, devam eden yükümlülüklerin yerine 
getirilmesinin ve ilgili mevzuat uyumunun devamlılığının sağlanmasının da önem taşıdığı 
kanaatindeyiz.  
 

 

Saygılarımızla, 

Gökçe Avukatlık Ortaklığı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu not, 01 Mayıs 2020 tarihine kadar söz konusu olan gelişmeler ışığında, konu hakkında genel bir bilgilendirme 
yapmak amacıyla hazırlanmış olup somut olaylar özelinde bir değerlendirme içermemektedir. Bu not vergisel 
konularda bir görüş içermez. Bu notta yer alan bilgiler her durum için özel koşullara bağlı olarak farklılık 
gösterebilir ve Gökçe Avukatlık Ortaklığı bu durumlardan sorumlu tutulamaz. 

                                                           
5
 Duyurunun tam metnine buradan ulaşılabilir: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-

journal/2020/03/a29.html 
6
 Duyurunun tam metnine buradan ulaşılabilir: https://www.wipo.int/portal/en/news/2020/article_0015.html 

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/03/a29.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/03/a29.html
https://www.wipo.int/portal/en/news/2020/article_0015.html

