
KVKK’DAN VERBİS’E 3 AY ERTELEME!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“KVKK”) 23 Haziran 2020 
tarihinde internet sitesinde yayımladığı duyuru ile COVID-19 
salgınının iş dünyasında yarattığı olumsuz etkileri dikkate 
alarak Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”)  kayıt süresinin
30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi (kararın 
tam metni için tıklayınız).

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 23 Haziran 2020 
tarihli ve 2020/482 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 sorumluları ile (ii) yurtdışında yerleşik 
gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt 
yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre,
30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı. 

Yıllık çalışan sayısı 50’den ve yıllık mali bilanço toplamı
25 milyon TL’den az olan fakat ana faaliyet konusu özel nitelikli 
kişisel veri işleme olan veri sorumluları için belirlenen süre 31 
Mart 2021 tarihine kadar uzatılırken, kamu kurum ve kuruluşları 
için belirlenmiş süre de 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Bilindiği üzere, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, veri 
sorumlularına veri işleme süreçlerini VERBİS’e kayıt etme 
yükümlülüğü getirmekte olup; VERBİS kayıt süreci KVKK 
tarafından Ekim 2018’de başlatılmış ve pek çok veri sorumlusu 
için son kayıt tarihi 30 Eylül 2019 olarak belirlenmiş, önce
31 Aralık 2019’a ve sonra 30 Haziran 2020’ye kadar uzatılmıştı.

Bu erteleme, COVID-19 salgını sebebiyle VERBİS kayıt 
çalışmalarını henüz tamamlayamamış veri sorumlularının 
gerekli hazırlıkları tamamlamalarına imkan sağlayacaktır.

THE TURKISH DPA EXTENDS THE VERBIS DEADLINE 
FOR 3 MONTHS

The Turkish Data Protection Authority (“Turkish DPA”) 
announced on its website on 23 June 2020 that the deadline for 
registering for the Register of Data Controllers (“VERBIS”) has 
been extended through 30 September 2020 in consideration of 
the business disruptions caused by the COVID-19 pandemic. 

The Turkish DPA’s Board (“Board”) resolved in its decision 
dated 23 June 2020 numbered 2020/482 to postpone the 
deadline for VERBIS registration until 30 September 2020 for 
(i) natural or legal person data controllers whose number of 
employees exceeds 50 or whose annual balance sheet total 
(total assets on the balance sheet) exceeds TRY 25 million and 
(ii) natural or legal person data controllers residing outside of 
Turkey. 

The deadline for VERBIS registration was extended through 31 
March 2021 for data controllers whose main area of activity 
involves processing special categories of personal data, even if 
they have fewer than 50 employees and their annual balance 
sheet value is under TRY 25 million. Finally, the deadline for 
public-institution data controllers has been extended through 
31 March 2021.

As explained in previous alerts, the Turkish Data Protection 
Law requires data controllers to register their data processing 
activities on VERBIS. The Turkish DPA launched the 
registration process in October 2018 and initially set the 
deadline for registration as 30 September 2019 but later 
extended it through 31 December 2019 and then through 30 
June 2020.

With this extension, data controllers who have not yet 
completed the necessary steps towards registering for VERBIS 
due to the COVID-19 pandemic will have additional time to 
ensure compliance.
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