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       İstanbul, 16 Mart 2021 

                                           MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2021 / 57 
 

                         
 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın 

gizliliğinin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 

yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemesi amaçlarıyla hazırlanan 7 Nisan 2016 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Kanun uyarınca tutulacak olan Veri Sorumluları Sicilinin oluşturulması, idaresi ile Veri Sorumluları 

Siciline yapılması öngörülen kayıtlara ilişkin usul ve esaslar ise 30 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiş olup, Yönetmelik 1/1/2018 

tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığınca veri sorumlularının sicile başvuruda ve sicile 

ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları internet üzerinden erişilebilen “Veri Sorumluları Sicil Bilgi 

Sistemi (VERBİS)” oluşturulmuştur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16’ncı 

maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri 

Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. 

Veri Sorumluları Sicili, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) gözetiminde Başkanlık tarafından 

kamuya açık olarak tutulmaktadır. Bu amaçla oluşturulan ve kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi 

Sistemine, kayıt yükümlülüğü kapsamındaki veri sorumlularınca işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili bilgi 

girişi yapılması gerekmektedir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu daha önce, kurum internet sitesinde yer alan 2019/387 sayılı Kararı 

ile, veri sorumluları siciline kayıt sürelerini uzatmış olup, uzatmaya ilişkin 2019/387 sayılı karar çerçevesinde, 

sicile kayıt süreleri aşağıdaki gibidir. (Bakınız2019/134 sayılı Sirkülerimiz) 

 

  

Veri Sorumluları 
Başlama tarihi 

Erteleme 

öncesindeki 

son kayıt tarihi 

Güncellenen son 

kayıt tarihi 

1 

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık 

mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok 

olan veri sorumluları 

01.10.2018 31.12.2019 30.06.2020 

2 Yurtdışında yerleşik veri sorumluları 01.10.2018 31.12.2019 30.06.2020 

3 

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 veri sorumluları 

01.01.2019 31.03.2020 30.09.2020 

4 Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 30.06.2020 31.12.2020 

 

       Daha sonra Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile veri 

sorumluları siciline kayıt süreleri Covid-19 Pandemi süreci nedeniyle tekrar uzatılmıştır. Buna göre sicile kayıt 

süreleri aşağıdaki gibi olmuştur. 

 

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Kayıt Sürelerinin Uzatılması 
Hk. 

KONU 

http://www.ecovisdeger.com.tr/
http://www.ecovis.com.tr/
http://www.ecovisdeger.com.tr/tr/images/pdf/..verb%C4%B1skayitsurelerininuzatilmas%C4%B1hk.pdf
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Veri Sorumluları 
Başlama tarihi 

Erteleme 

öncesindeki 

son kayıt tarihi 

Güncellenen son 

kayıt tarihi 

1 

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık 

mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok 

olan veri sorumluları 

01.10.2018 30.06.2020 30.09.2020 

2 Yurtdışında yerleşik veri sorumluları 01.10.2018 30.06.2020 30.09.2020 

3 

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 veri sorumluları 

01.01.2019 30.09.2020 31.03.2021 

4 Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 31.12.2020 31.03.2021 

     

        Bu defa Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile veri 

sorumluları siciline kayıt süreleri Covid-19 Pandemi süreci nedeniyle tekrar uzatılmıştır. Buna göre sicile kayıt 

süreleri aşağıdaki gibi olmaktadır. 

                               

  

Veri Sorumluları 
Başlama tarihi 

Erteleme 

öncesindeki 

son kayıt tarihi 

Güncellenen son 

kayıt tarihi 

1 

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık 

mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok 

olan veri sorumluları 

01.10.2018 30.09.2020 31.12.2021 

2 Yurtdışında yerleşik veri sorumluları 01.10.2018 30.09.2020 31.12.2021 

3 

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 veri sorumluları 

01.01.2019 31.03.2021 31.12.2021 

4 Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 31.03.2021 31.12.2021 

 
         Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararının konuya ilişkin duyuru metni, Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. 
              

         Kişisel verilerin korunması konusundaki kurul kararına ve konuyla ilgili diğer bilgilere www.kvkk.gov.tr  

internet adresinden ulaşılabilir.  

                                                   
Saygılarımızla 

                      
 

 
 

EK: KVKK’nun VERBİS’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında 11/03/2021 Tarihli ve  
2021/238 Sayılı Kararı  
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 Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihlerinin Uzatılması İle İlgili Kişisel Verileri 

Koruma Kurulunun 11/03/2021 Tarihli ve 2021/238 Sayılı Kararı 

Karar Tarihi : 11/03/2021 

Karar No : 2021/238 

Konu Özeti : Veri Sorumluları Siciline kayıt tarihlerinin uzatılması 
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren salgın nedeniyle Sicile kayıt yükümlülüğünün yerine 
getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin birçok veri 
sorumlusu veya bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar ile bazı kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde; 

 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 Sicile kayıt 
yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine, 

 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 Sicile kayıt yükümlülüğünü 
yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine, 

 Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile 
kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine 

kadar uzatılmasına, 

 Anılan kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazetede yayımlanmasına 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

Kararın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 

Tarihi Sayısı 

16/03/2021 31425 

 

http://www.ecovisdeger.com.tr/
http://www.ecovis.com.tr/

