
 
 

 

VERBİS Kayıt Süreleri Uzatıldı  
 

 
Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi 
(VERBİS), gerçek ve tüzel kişi veri 
sorumlularının, kişisel veri işlemeye 
başlamadan önce kaydolması gereken ve 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı 
tarafından tutulan, bildirim yükümlülüğü 
bulunan veri sorumlularının başvuru ve ilgili 
diğer işlemlerde kullanacakları çevrimiçi 
bilişim sistemidir. 
 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun (Kurul) 
27.12.2019 tarih ve 2019/387 sayılı Kararı 
kapsamında VERBİS’e kayıt yükümlülüğü 
bulunan veri sorumlularının kayıt 
yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 
belirlenen süreler uzatılmış ve ilgili kayıt 
tarihleri aşağıdaki şekilde yeniden 
belirlenmiştir: 
 
-Türkiye’de yerleşik yıllık çalışan sayısı 
50'den fazla olan veya yıllık mali 
bilançosunun toplamı 25 milyon TL'yi geçen 
gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile 
yurtdışı merkezli gerçek ve tüzel kişi veri 
sorumluları 30 Haziran 2020 tarihine kadar, 
 
-Yıllık çalışan sayısı 50'den az olan ve yıllık 
mali bilançosunun toplamı 25 milyon TL'yi 
geçmemekle birlikte asli faaliyetinin konusu 
özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri 
sorumluları 30 Eylül 2020 tarihine kadar, 
 
 
-Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 
31 Aralık 2020 tarihine kadar VERBİS'e 
kaydolmakla yükümlü tutulmuştur.  
 
Kararda ayrıca veri sorumlularına, kayıt 
yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 
belirlenen süreler içerisinde kayıt başvuru 
formu iletilmesinin yeterli olmadığı ve 
VERBİS bildiriminin de tamamlanması 
gerektiği, VERBİS’e bugüne kadar iletilen 
bildirimler incelendiğinde birçok bildirimde 
beyanların örtüşmediği ve mevzuata 
aykırılıkların tespit edildiği, VERBİS’e beyan 
edilen bilgilerin doğru ve güncel olması ve 

Deadline of Registration to VERBIS Has 
Been Extended 

 
Data Controller Registry Information System 
(VERBIS) is a system in which real or legal 
person data controllers are required to enrol 
before starting to process personal data. It 
is kept by the Presidency of Turkish 
Personal Data Protection Authority and the 
data controllers subject to registration 
obligation shall register with the Data 
Controller Registry via VERBIS. 
 
In accordance with the decision numbered 
2019/387 and dated 27 December 2019 
(Decision) of the Turkish Personal Data 
Protection Board (Board), the deadline for 
registering with the VERBIS has been 
extended and the registration deadlines are 
updated as follows:  
 
 
- Data controllers with more than 50 
employees or whose total annual balance is 
higher than 25.000.00,00 TL and Turkish 
non-resident data controllers shall register 
until 30 June 2020, 
 
 
- Data controllers with less than 50 
employees and whose total annual balance 
is lower than 25.000.000,00 TL, but 
processing of sensitive personal data is the 
major commercial activity shall register until 
30 September 2020, 
 
- Data controllers considered as public 
institutions and organizations shall register 
until 31 December 2020. 
 
Under the Decision, data controllers have 
been reminded that; (i) it is not sufficient to 
submit the registration application form only 
within the specified time limit and the 
notification process to the VERBIS should 
also be completed,  (ii) after the 
examination of the notifications submitted to 
the VERBIS so far, it has been observed 
that the notifications are not consistent and 
consist breaches of applicable law, (iii) all 



kayıtlı bilgilerde değişiklik olması halinde 
değişikliklerin yedi gün içerisinde VERBİS 
üzerinden bildirilmesi gerektiği ve VERBİS’e 
kayıt yükümlülüğü olan veri sorumlularının 
aynı zamanda kişisel veri envanteri 
hazırlamak zorunda olduğu, VERBİS 
bildirimlerinin de bu kişisel veri envanterleri 
baz alınarak yapılması gerektiği 
hatırlatılmıştır.   
 
 
Kurul’un ilgili kararına şu linkten ulaşılabilir: 
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6631/Veri-
Sorumlulari-Siciline-Kayit-Yukumlulugune-
Iliskin-Kurulca-Belirlenen-Tarihler-Hakkinda-
2019-387-Sayili-Kurul-Karar-Ozeti  
 
 
Yaptırımlar 
 

VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğüne 
aykırı hareket edenler hakkında, yeniden 
değerleme oranları uyarınca değişebilecek 
şekilde, 20.000 TL’den 1.000.000 TL’ye 
kadar idari para cezası uygulanabileceği 
gibi, Kurul’un takdiri doğrultusunda başkaca 
yaptırımlar da uygulanabilecektir. Bu 
sebeple, VERBİS kayıt yükümlülüğü 
bulunan veri sorumlularının bu 
yükümlülüklerini eksiksiz ve gecikmeksizin 
yerine getirmesi önemlidir. 
 
 
Kayıt yükümlülüğünün kapsamı ve kayıt 
sürecine ilişkin detaylı bilgi ve destek için 
her zaman bize ulaşabilirsiniz. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Bu metin, yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup; 
"hukuki görüş" olarak nitelendirilemez. Dolayısıyla, bu 
metinde verilen bilgiler her durum için farklılık gösterebilir ve 
Gökçe Avukatlık Ortaklığı bu konuda herhangi bir sorumluluk 
kabul etmez.  

 

the information submitted to the VERBIS 
should be accurate and up to date and any 
changes on submitted information should 
be updated  within seven days after such 
change, (iv) all data controllers subject to 
registration obligation are also under the 
requirement of preparing of personal data 
inventory and their submissions to the 
VERBIS should be made on basis of these 
inventories.  
 
The Decision is available at the following 
link:  
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6631/Veri-
Sorumlulari-Siciline-Kayit-Yukumlulugune-
Iliskin-Kurulca-Belirlenen-Tarihler-Hakkinda-
2019-387-Sayili-Kurul-Karar-Ozeti 
 
Sanctions  
 
In case VERBIS registration is not 
completed within the specified time periods 
under the relevant legislation, non-
compliant data controllers shall be subject 
to administrative fines starting from 
20.000,00 TL to 1.000.000,00 TL along with 
the other sanctions may be imposed upon 
the discretion of the Board. Please note that 
the amount of the administrative fine would 
be increased revaluation rates according to 
the communiques issued by Revenue 
Administration. 
  
In case you have any queries on the scope 
of registration obligation and registration 
process, please do not hesitate to contact 
us. 
  
 
 
 
 
 
 
This text is prepared solely for information purposes and not 
considered as a "legal opinion". Hence, information given in 
this text may differ due to special circumstances for each 
case and Gokce Attorney Partnership does not assume any 
liability in this regard. 
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