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Konu : Covid-19 Sebebi ile VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hk. 

Tarih : 25 Haziran 2020 

 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebi ile birçok işyeri fiziksel olarak çalışmayı 

bırakmış veya evden çalışma sistemine geçmiştir. Hal böyle iken veri sorumluları için de kişisel 

veri işleme envanteri hazırlama, şirketinin veri haritasını çıkartma ve Veri Sorumluları Sicili’ne 

(VERBİS) kayıt gibi süreçlerin yerine getirilmesi de zorlaşmıştır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 

internet sitesinde 23 Haziran 2020 tarihlinde yayınlanan duyuru ve 23.06.2020 tarihli, 2020/482 

sayılı kurul kararı ile bu hususlar göz önünde bulundurularak VERBİS kayıt süreleri uzatılmış olup 

karara göre kayıt için belirlenen son süreler, aşağıdaki gibidir: 

(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 yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri 

sorumlularının kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen son tarih 30.09.2020. 

(ii) Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana 

faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kayıt 

yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen son tarih 31.03.2020. 

(iii) Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının kayıt yükümlülüğünü yerine 

getirmeleri için belirlenen son tarih 31.03.2021. 

 

Bültenimiz ile alakalı sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz olması durumunda her daim 

bizlere ulaşabilirsiniz. 
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Subject : Registration Date to VERBİS is Extended due to Covid-19 

Date  : 25 June 2020 

 

Due to Covid-19 epidemic, many workplaces stopped working physically or switched 

to home office working system. Because of the Covid-19 outbreak, it is difficult for the data 

controllers to prepare personal data processing inventory, prepare a data map and register to 

Registry Information System (VERBİS). According to the Data Protection Board’s decision dated 

23/06/2020 and numbered 2020/482 and with the announcement published on Board’s 

website, registration dates to VERBİS are extended as follows: 

(i) Individuals or legal entity data controllers, who are employing more than 50 

personnel annually or having a total annual balance sheet above TRY 25,000,00 and who are 

residing abroad must enroll until 30.09.2020. 

(ii) Individuals or legal entity data controllers, who are employing less than 50 

personnel annually or having a total annual balance sheet below TRY 25,000,00 but 

processing sensitive data as the main area of activity must enroll until 31.03.2021. 

(iii) Data controllers, who are state institutions or governmental organizations must 

enroll until 31.03.2021. 

 

Should you require any further clarification, please do not hesitate to contact us. 
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