
Veri Sorumluları Siciline (VERBIS) Kayıt 
Süresi Yeniden Uzatıldı 
 
 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“KVKK”) bugün 
(27.12.2019) internet sayfasında Veri Sorumluları 
Siciline (“VERBİS”) kayıt süresinin uzatıldığını 
duyurdu. 
 
KVKK, 2019/387 sayılı kararı ile (i) yıllık çalışan 
sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 
25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi 
veri sorumlularına ve (ii) yurtdışında yerleşik 
gerçek ve tüzel kişi sorumlularına VERBİS’e kayıt 
ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 
verilen sürenin 30.06.2020 tarihine kadar 
uzatılmasına karar verdi. 
 
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali 
bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana 
faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme 
olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına 
VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine 
getirmeleri için verilen süre 30.09.2020 tarihine, 
kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına 
VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine 
getirmeleri için verilen süre ise 31.12.2020 
tarihine kadar uzatıldı. 
 
Kurum’un internet sayfasında 27.12.2019 
tarihinde yayımlanan 2019/387 sayılı kararının 
tam metnine ekli bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 
 
 
 
Att. Kaan Batum 
Cerrahoğlu Law Firm 

The deadline for registration on the Register 
of Data Controllers (“VERBIS”) has been re-
extended 
 
The Turkish Data Protection Authority (“TDPA”) 
announced on its website today (on 27.12.2019) 
that the deadline for registration on the Register 
of Data Controllers (“VERBIS”) has been 
extended. 
 
The TDPA decided in its decision numbered 
2019/387 to extend the deadline for VERBIS 
registration of (i) the natural or legal person data 
controllers which employ 50 or more employees 
or whose total annual financial balance is more 
than TRY 25 million and (ii) natural or legal 
person data controllers outside of Turkey until 
30.06.2020  
 
The deadline for VERBIS registration of (i) the 
data controllers which employ less than 50 
employees and whose annual balance is less 
than 25 million TL but their main field of operation 
is the processing of sensitive data has been 
extended until 31.09.2020 and (ii) the data 
controllers that are governmental institutions and 
organizations has been also extended until 
31.12.2020. 
 
Please see this link to read the full text of the 
Authority’s decision numbered 2019/387, 
published on its website on 27.12.2019 (only 
available in Turkish). 
 
 
Att. Kaan Batum 
Cerrahoğlu Law Firm 

 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6631/Veri-Sorumlulari-Siciline-Kayit-Yukumlulugune-Iliskin-Kurulca-Belirlenen-Tarihler-Hakkinda-2019-387-Sayili-Kurul-Karar-Ozeti
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6631/Veri-Sorumlulari-Siciline-Kayit-Yukumlulugune-Iliskin-Kurulca-Belirlenen-Tarihler-Hakkinda-2019-387-Sayili-Kurul-Karar-Ozeti

