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Action Plan on Human Rights (“Action Plan”), which was prepared to
enhance human rights standards, was announced to the public on 2
March 2021. Accordingly, Circular of the Presidency on the Action Plan
on Human Rights (2021-2023) numbered 2021/9 (“Circular”) has been
published. In the Circular, it has been introduced that, on the basis of
the implementation period, which is foreseen in the Action Plan as two
years, the aims, goals and activities have been drawn up, and terms
such as “short” (1-3 months), “medium” (6 months-1 year), and “long” (2
years) are determined for each activity.
The main objectives of the Action Plan are gathered under the
categories such as stronger human rights protection system,
strengthening the independence of the judiciary and the right to a fair
trial, legal predictability and transparency, protection and development
of freedom of expression, organization and religion, strengthening the
freedom and security of the person, material and moral integrity of the
person, high level administrative and social awareness on human
rights, securing private life, protecting property rights more effectively,
protecting vulnerable groups and strengthening social welfare. Besides,
as one of the targets, the necessity of a new constitution was
underlined.
In addition, Action Plan on Human Rights Monitoring and Evaluation
Board has been established in order to coordinate and monitor the
ministries and public institutions and organizations with the aim of
implementing the Action Plan effectively, and monitoring it in a
transparent manner.

Goals and activities related with personal data protection and its
implementation term as per the Action Plan on Human Rights
Implementation Schedule, which also includes the goal as protection of
private life in personal data processing, are briefly as follows:
I. Goal: Improving the Effectiveness of Human Rights Institutions
Activity: Effectiveness of the Personal Data Protection Authority and
the Right to Information Assessment Board will be improved.
Responsible Institution: Ministry of Justice (Right to Information
Assessment Board) Personal Data Protection Authority (To the
Extent of its Institutional Authority and Responsibility)
Term: 1 Year
II. Goal: Protection of Private Life in Processing of Personal Data
Activity: Law on Protection of Personal Data will be harmonized
with the European Union standards.
Responsible Institution: Ministry of Justice
Term: 1 Year
Activity: Application to the administrative court, instead of criminal
courts of peace, to challenge administrative fines imposed by the
Personal Data Protection Board, will be introduced.
Responsible Institution: Ministry of Justice
Term: 1 Year
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İnsan hakları standartlarını yükseltmek amacı ile hazırlanan İnsan
Hakları Eylem Planı (“Eylem Planı”) 2 Mart 2021 tarihinde kamuoyuna
açıklanmış olup, İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023) hakkında
Cumhurbaşkanlığı
2021/09
sayılı
Genelgesi
(“Genelge”)
yayımlanmıştır. Genelge’de belirtildiği üzere, uygulama süreci 2 yıl
olarak öngörülen Eylem Planı’nda amaç, hedef ve faaliyetler somut bir
biçimde kaleme alınarak, öngörülen her bir faaliyet için “kısa” (1 ve 3
ay), “orta” ( 6 ay ve 1 yıl) ve “uzun” (2 yıl) süreli vadeler belirlenmiştir.
Eylem Planı’nda yer alan temel amaçlar daha güçlü bir insan hakları
koruma sistemi, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının
güçlendirilmesi, hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, ifade, örgütlenme ve
din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi, kişi özgürlüğü ve
güvenliğinin güçlendirilmesi, kişinin maddi ve manevi bütünlüğü ile özel
hayatının güvence altına alınması, mülkiyet hakkının daha etkin
korunması, kırılgan kesimlerin korunması ve toplumsal refahın
güçlendirilmesi insan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal
farkındalık başlıkları altında toplanmıştır. Hedeflerden biri olarak da
yeni bir anayasanın gerekliliğinin altı çizilmiştir.
Ayrıca, Eylem Planı’nın uygulanması ve şeffaf bir biçimde izlenmesi
amacıyla bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını
takip ve koordine etmek üzere “İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve
Değerlendirme Kurulu” oluşturulmuştur.

Kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın korunması amacını da içeren
İnsan Hakları Eylem Planı Uygulama Takvimi uyarınca kişisel verilerin
korunmasına ilişkin hedef, faaliyetler ve uygulama süreleri ise ana
hatları ile aşağıdaki gibidir:
I. Hedef: İnsan Hakları Kurumlarının Etkinliğinin Artırılması
Faaliyet:
Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile Bilgi Edinme
Değerlendirme Kurulu’nun etkinliği artırılacaktır.
Sorumlu Kurum: Adalet Bakanlığı (Bilgi Edinme Değerlendirme
Kurulu) Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurumsal Yetki ve
Sorumluluğu Çerçevesinde)
Süre: 1 Yıl
II. Hedef: Kişisel Verilerin İşlenmesinde Özel Hayatın Korunması
Faaliyet: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Avrupa Birliği
standartları ile uyumlu hale getirilecektir.
Sorumlu Kurum:Adalet Bakanlığı
Süre: 1 Yıl
Faaliyet: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun idari para cezası
kararlarına karşı sulh ceza hâkimlikleri yerine idari yargıya başvuru
imkânı sağlanacaktır.
Sorumlu Kurum: Adalet Bakanlığı
Süre: 1 Yıl

Should you request further information on what the new
amendments bring, please contact our team. / Konu
hakkında daha detaylı bilgi almak için ekibimiz ile iletişime
geçebilirsiniz.
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