قانون حماية البيانات الشخصية
الغرض من الفصل األول
 ،المادة ) 1( - 1الغرض من هذا القانون هو حماية الحقوق والحريات األساسية لألشخاص  ،وال سيما الحق ف الخصوصية
فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وتحديد االلتامات والمبادئ واإلجراءات الت يجب أن تكون ملزمة للطبيعية أو
.األشخاص االعتباريون الذين يعالجون البيانات الشخصية
نطاق
المادة ) 2( - 2ترسي أحكام هذا القانون عل األشخاص الطبيعيي الذين تتم معالجة بياناتهم الشخصية وعل األشخاص
ً
الطبيعيي أو االعتباريي الذين يعالجون هذه البيانات ً
جزئيا بوسائل مؤتمتة أو بوسائل غت آلية نصت عل أنها تشكل
كليا أو
ً .
جزءا من البيانات .نظام االيداع
تعريفات
:المادة ) 1( - 3ألغراض هذا القانون
والمستنية" a.
 ،الموافقة الرصيحة "تعني الموافق ية الحرة والمحدد ية
ر
ص طبيعي محدد أو يمكن التعرف b.
ُيقصد بمصطلح "إخفاء الهوي ية "جعل البيانات الشخصي ية مستحيل ية االرتباط بشخ ي
ى
ت أخر ي
ن خالل مطابقتهيا مع بيانا ي
 ،عليه  ،حني م ي
 ،الرئيس "يعني رئيس هيئة حماي ية البيانات الشخصية" c.
ص الطبيعي الذي تتم معالج ية بياناته الشخصي ية"ي)(ç
ع البيانات( "الشخص الطبيعي المعني )يعني الشخ ي
 ،موضو ي
تعن أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن التعرف عليه" d.
ت الشخصية " ي
 ،البيانا ي
ً
ل البيانات الشخصية ً ،
جزئييا بالوسائل e.
كلييا أ يو
صية "أي عملي ية يتم إجراؤهيا ع ي
ُيقصد بمصطلح "معالجة البيانات الشخ ي
ل ً
ن
ل الجم يع والتسجيل والتخزي ي
جزءيا من نظام حفظ البيانات  ،مث ي
ل أن تشك ي
الن تنص ع ي
غي اآللي ية ي
اآللي ية أو الوسائل ر ي
ل ي ،تكييف  ،إفشاء ي ،نقل ي ،اسيجاع ي ،إتاحتهيا للتجميع  ،التصنيف  ،من يع استخدامهيا
 ،والحماي ية والتعدي ي
 ،المجلس "يعني مجلس حماية البيانات الشخصي ية"

f.

تعن هيئ ية حماي ية البيانات الشخصية" g.
 ،السلط ية " ي
ج البيانات الشخصية نيابة عن المتحك يمي)(ğ
ص الطبيعي أو االعتباري الذي يعال ي
ُيقصد بمصطلح "معالج البيانات "الشخ ي
 ،بالبيانيات بناءي عل تفويض منه
ً
لمعايي محددة" h.
ري
 ،نظام حفظ البيانات "يعني النظام الذي تتم في يه معالجة البيانات الشخصية من خالل تنظيمهيا وفقيا
ص الطبيعي أو االعتباري الذي يحدد أغراض ووسائل معالجة البيانات الشخصيةي)(ı
ُيقصد بمصطلح "مراقب البيانات "الشخ ي
.ويكون مسؤولي عن إنشا يء وإدارة نظام حفظ البيانات

الفصل الثان
معالجة البيانات الشخصية
مبادئ عامة
ً
المادة ) 1( - 4ال تتم معالجة البيانات الشخصية إال وفقا لإلجراءات والمبادئ المنصوص عليها ف هذا القانون أو القواني
.األخرى
ب االليام بالمبادئ التالية أثنا يء معالجة البيانات الشخصية )(2
:يج ي

ر
الشعي ية واإلنصاف )a
ث عند الرصورة )b
الدقة والتحدي ي
يت يم معالجتهيا ألغراض محددة ورصيحة ر
وشعية )c
أن تكون ذات صلة ومحدودة ومتناسبة مع األغراض الني تت يم معالجتهيا من أجلهياي)ç
يت يم تخزينهيا للفية الني تحددهيا ر
ض الذي تت يم معالجة البيانات الشخصي ية من )d
ت ذات الصلة أ يو الفية المطلوبة للغر ي
التشيعا ي
.أجلهيا
رشوط معالجة البيانات الشخصية
.المادة ) 1( - 5ال يجوز معالجة البيانات الشخصية دون موافقة رصيحة من صاحب البيانات
الن يتم فيهيا )(2
ف الحاالت ي
يمكن معالج ية البيانات الشخصية دون الحصول عل موافقة رصيحة من صاحب البيانات فقط ي
ر
ط التالية
:استيفاء أحد الشو ي
القواني )a
ري
ف
.هو منصوص عليه رصاحة ي
غي قادر عل رشح موافقته بسبب اإلعاقة )b
ي شخص آخر ي ،ر ي
رصوري لحماي ية الحياة أو السالمة الجسدية للشخص نفس يه أو أل ي
.الجسدية أو الني ال تعتيي موافقته صالحة من الناحية القانونية
أمريا رص ً
.تعد معالج ية البيانات الشخصية ألطراف العقد ً
ورييا  ،ر
مباش بإنشاء العقد أ يو تنفيذه )c
ل ر ي
بشط أن تكون مرتبطة بشك ي
القانون الذي يخضع له مراقب البياناتي)ç
ي
ي االمتثال لالليام
.من الرصور ي
ع البيانات نفسه )d
ل موضو ي
نش البيانات الشخصية من قب ي
تم ر ي
تعتي معالجة البيانات رصورية إلنشاء أو ممارس ية أو حماية أي حق )e
 .ي
المشوع ية الني يتبعهيا مراقب البيانات  ،ر
تعد معالج ية البيانات رصوري ية للمصالح ر
بشط أال تنتهك هذه المعالجة الحقوق )f
ب البيانات
.والحريات األساسية لصاح ي
رشوط معالجة الفئات الخاصة من البيانات الشخصية
المادة ) 1( - 6البيانات الشخصية المتعلقة بالعرق أو األصل العرف أو الرأي السياس أو المعتقد الفلسف أو الدين أو
المذهب الديت أو غته من المعتقدات أو المظهر أو العضوية ف الجمعيات أو المؤسسات أو النقابات  ،والبيانات المتعلقة
بالصحة والحياة الجنسية واإلدانات الجنائية و التدابت األمنية  ،وتعتت البيانات الحيوية والجينية فئات خاصة من البيانات
الشخصية
ن البيانات الشخصية دون موافقة رصيحة من صاحب البيانات
ت خاصة م ي
.يحظر معالجة فئا ي

)(2

)(3
ن معالجة البيانات الشخصية ي ،باستثنا يء البيانات المتعلقة بالصحة والحياة الجنسية  ،المدرجة في الفقرة األوىل دون
يمك ي
السعي للحصول عل موافقة رصيحة من صاحب البيانات ي ،في الحاالت المنصوص عليهيا في القانون .ال يجوز معالجة البيانات
ن السعي للحصول عل موافق ية رصيحة من صاحب البيانات  ،من قبل
الشخصية المتعلقة بالصحة والحياة الجنسي ية إال ي ،دو ي
ب
ض حماي ية الصحة العامة ي ،وتشغيل الط ي
ت والمنظمات العامة المختصة  ،ألغرا ي
الخاضعي الليام الشي ية أو المؤسسا ي
ري
األشخاص
ط وإدارة خدمات الرعاية الصحية وتمويلهيا
ض وتخطي ي
ج والتمري ي
.الوقاني  ،والطب .خدمات التشخيص والعال ي
ً
)(4
ت الشخصي ية
التدابي المناسب ية الني يحددهيا المجلس أثناء معالج ية الفئات الخاصة من البيانا ي
ري
يجب أيضيا اتخاذ

محو البيانات الشخصية أو إتالفها أو إخفاء هويتها
ً
المادة  - 7عل الرغم من معالجتها وفقا ألحكام هذا القانون والقواني األخرى ذات الصلة  ،يجب محو البيانات الشخصية أو
إتالفها أو إخفاء هويتها من قبل مراقب البيانات  ،بحكم منصبه أو بناء عل طلب صاحب البيانات  ،ف حالة وجود أسباب
.للمعالجة لم تعد موجودة

ت الشخصية أو إتالفهيا أو إخفا يء هويتهيا محفوظة
القواني األخرى المت يعلقة بمسح البيانا ي
ري
.أحكام

)(2

يجب وضع اإلجراءات والمبادئ المتعلقة بمسح البيانات الشخصية أ يو إتالفهيا أو إخفاء هويتهيا من خالل القانون

)(3

الداخلي .نقل البيانات الشخصية
.المادة ) 1( - 8ال يجوز نقل البيانات الشخصية دون موافقة رصيحة من صاحب البيانات
ع البيانات عند وجو يد أحد ر
الشوط الوارد ية في )(2
ت الشخصي ية دون الحصول عل موافقة رصيح ية من موضو ي
:يجوز نقل البيانا ي
,الفقرة الثانية من المادة a) 5
.الفقرة الثالث ية من الماد ية  ، 6ر
تدابي كافية )b
ري
بشط اتخاذ
ت الشخصي ية محفوظة )(3
ى المتعلقة بنقل البيانا ي
القواني األخر ي
ري
.أحكام

نقل البيانات الشخصية للخارج
.المادة ) 1( - 9ال يجوز نقل البيانات الشخصية إل الخارج دون موافقة رصيحة من صاحب البيانات
ت الخاضع ية لوجود أحد ر
الشوط )(2
ل عل موافقة رصيحة من البيانا ي
ت الشخصي ية إىل الخارج دون الحصو ي
يجوز نقل البيانا ي
ن تكون في يه البيانات الشخصية يتم نقلهيا
المشار إليهيا في المادة ) 2( 5والمادة ) 3( 6من القانون ي ،وإذيا كان في البلد الذي يجب أ ي
توفي الحماية الكافية )(a
.يت يم ر ي
ً
ت في تركييا وفي البلد األجنني ذي )(b
ل مراقني البيانا ي
كتابييا من قب ي
توفي الحماية الكافية  ،عند وجود اليام بالحماية الكافية
ال يتم ر ي
.الصل ية وتفويض المجلس
ت الحماي ية الكافية )(3
ن الدول ذا ي
.يحدد المجلس ويعل ي
ً
مسموحيا به بموجب الفقرة الفرعية )(4
ت هناك حماية كافية في الدولة األجنبي ية وميا إذيا كان هذيا النقل
يقرر المجلس ميا إذيا كان ي
ت الصلة  ،عند الرصورية
ت ذا ي
ت والمنظما ي
ن الفقرة الثانية  ،من خالل تقييم ميا يلي وتلقي آرا يء المؤسسا ي
(:ب )م ي
,االتفاقيات الدولية الني انضمت إليهيا تركييا )a
بي يالدولة الطالبة وتركييا )b
 ،حالة المعاملة بالمثل فيميا يتعلق بنقل البيانات ر ي
ل حالة فردية ملموسة لنقل البيانات )c
ت والغرض ومدة المعالجة فيميا يتعلق بك ي
 ،طبيعة البيانا ي
 ،ر
التشيعات ذات الصل ية وتنفيذهيا في الدول ية الني سيت يم نقل البيانات الشخصي ية إليهياي)ç
ت في الدولة الني سيتم نقل يالبيانات الشخصية إليهيا )d
الن تليم بهيا وحدة التحكم في البيانا ي
التدابي ي
ري
،
ال )5
خطي  ،ي
ري
ت الني تتعرض فيهيا مصلحة تركييا أو موضوع البيانات لرصر
ت الدولية ي ،في الحاال ي
مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقيا ي
ت
س اإلدارة بعد تلقي آراء المؤسسات العام ية ذا ي
ن مجل ي
ضم ي
ل عل تفوي ي
يجوز نقل البيانات الشخصية إىل الخارج إال بعد الحصو ي
.الصل ية و المنظمات
ج محفوظة )6
القواني األخرى المتعلقة بنقل البيانات الشخصية إىل الخار ي
ري
.أحكام

الفصل الثالث
حقوق و واجبات

التام مراقب البيانات باإلبالغ
المادة ) 1( - 10ف الوقت الذي يتم فيه الحصول عل البيانات الشخصية  ،يكون المتحكم ف البيانات أو الشخص المفوض
:من قبله مل ً
زما بإبالغ أصحاب البيانات بما يل
ب البيانات وممثلهيا ي ،إن وجد )a
 ،هوية مراق ي
الغرض من معالج ية البيانات الشخصي ية ؛ )b
ن نقل البيانات الشخصي ية المعالجة )c
 ،إىل من وألي أغراض يمك ي
 ،الطريقة واألساس القانوني لجمع البيانات الشخصية )ç
.الحقوق األخرى المشار إليهيا في المادة d) 11
حقوق موضوع البيانات
المادة ) 1( - 11لكل شخص الحق ف أن يطلب من مراقب البيانات عنه /عنها ؛
ت بياناته الشخصية تت يم معالجتهيا أم ال )a
 ،لمعرفة ميا إذيا كان ي
ل ميا إذيا تمت معالجة بياناته الشخصية )b
 ،للمطالبة بمعلومات حو ي
ت الشخصي ية بميا يتوافق م يع الغرض )c
 ،لمعرفة الغرض من معالجة بيانياته الشخصي ية وميا إذيا كان يتم استخدام هذه البيانا ي
ج )ç
 ،لمعرفة األطراف الثالثة الني يتم نقل بياناته الشخصية إليهيا في البل يد أو في الخار ي
غي الدقيقة  ،إن وجدت )d
غي الكامل ية أو ر ي
ب تصحيح البيانات ر ي
 ،لطل ي
ف المشار إليهيا في المادة e) 7
ب محو أو إتالف بيانات يه الشخصي ية في ظل الظرو ي
لطل ي
ً
الفرعيتي (د )و (هيـ )إىل أطراف ثالثة تم نقل بياناته يم الشخصية إليهيا )f
ري
للفقر ر ي
تي
ي
ت المنفذة وفقيا
ب اإلبالغ عن العمليا ي
 ،لطل ي
ث نتيجة ضد الشخص نفسه من خالل تحليل البيانات الني تتم معالجتهيا فقط من خالل األنظمة اآللي ية )g
 ،لالعياض عل حدو ي
غي القانونية لبياناته الشخصيةي)ğ
ن الرصر الناجم عن المعالج ية ر ي
للمطالب ية بالتعويض ع ي
االلتامات المتعلقة بأمن البيانات
المادة ) 1( -12يلتم مراقب البيانات باتخاذ جميع التدابت الفنية والتنظيمية الالزمة لتوفت مستوى مناسب من األمان
:ألغراض
غي القانونية للبيانات الشخصية )a
 ،منع المعالج ية ر ي
غي القانوني إىل البيانات الشخصية )b
 ،منع الوصول ر ي
.ضمان حماية البيانات الشخصية )c
)(2
ي آخر نياب ية عن مراقب البيانات ي ،يجب أن
ت الشخصية بواسطة شخص طبيعي أو اعتبار ي
في حالة تنفي يذ معالجة البيانا ي
التدابي المنصوص عليهيا في الفقرة األوىل
ري
ك م يع هؤالء األشخاص عن اتخاذ
.يكون مراقب البيانات مسؤولي بشكل مشي ي
)(3
ف مؤسسته أ يو مؤسست يه الخاصة  ،من أجل ضمان
ق الالزمة  ،أ يو إجرائهيا ي ،ي
ت بإجرا يء عمليات التدقي ي
يليم مراقب البيانا ي
.تنفي يذ أحكام هذيا القانون
)(4
ي شخص بميا يتعارض مع
الن تعلموهيا أل ي
ن البيانات الشخصي ية ي
ومعالج البيانات الكشف ع ي
ي
اقن البيانات
ال يجوز لمر ي
غي تلك الني تمت معالجة البيانات الشخصية من
أحكام هذيا القانون  ،كميا ال يجوز لهم استخدام هذ يه البيانات ألغراض أخرى ر ي
حن بع يد انتهاء فية خدمتهم
.أجلهيا .يستمر هذيا االليام ي

)(5
ق
ب البيانات إبالغ الخر ي
ل مراق ي
غي قانوني ية ي ،يجب ع ي
ن بوسائل ر ي
ل اآلخري ي
في حالة الحصول عل البيانات المعالجة من يقب ي
ت وإخطار المجلس ب يه في أقرص وقت ممكن .عند الرصورة  ،يجوز لمجلس اإلدارة اإلعالن عن هذيا الخرق عل
إىل موضوع البيانا ي
ى يراهيا مناسبة
ن خالل أي طريقة أخر ي
الرسم أو م ي
ي
.موقعه

الفصل الرابع
الطلب والشكوى وسجل مراقت البيانات

طلب إل مراقب البيانات
المادة ) 1( -13يجب عل صاحب البيانات تقديم الطلبات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون إل مراقب البيانات كتابة أو بوسائل
.أخرى يحددها المجلس
ثالثي ً
)(2
يوميا عل
ن ري
ت مع مراعا ية طبيعة الطلب وفي غضو ي
رص وق ي
ت في الطلب في أق ي
يجب عل مراقب البيانات إنها يء الطلبا ي
ً
الن يحددهيا المجلس
.األكيي مجانيا .ومع ذلك ي ،إذيا كان اإلجراء يتطلب تكلفة إضافي ية  ،فقد يتم فرض رسوم في التعرف ية ي
)(3
بناء عل الطلب أو رفضه م يع أسباب ميرية وإبالغ رد يه عل موضوع البيانات كتابةي أو
ف ي
يجب عل مراقب البيانات الترص ي
ب بسبب خطأ من
ب البيانات .إذيا ت يم تقديم الطل ي
ب ي ،يتم تنفيذه من قبل مراق ي
ف الطل ي
ل الطلب ي
ف حالة قبو ي
ل اإللكيونية  .ي
بالوسائ ي
ت  ،فسيت يم رد الرسو يم إىل موضوع البيانات
.مراقب البيانا ي

شكوى لمجلس اإلدارة
 ،المادة ) 1( - 14إذا تم رفض الطلب  ،أو تبي أن الرد غت كاف أو لم يتم الرد عل الطلب خالل الفتة الزمنية المحددة
فيجوز لصاحب البيانات تقديم شكوى إل مجلس اإلدارة ف غضون ثالثي ً
يوما من علمه أو علمها بشأن استجابة مراقب
ً
.البيانات  ،أو خالل ستي يوما من تاري خ الطلب  ،عل أي حال
ً
)(2
.ال يجوز تقدي يم شكوى قبل استنفا يد عالج الطلب إىل مراقب البيانيات وفقيا للماد ية 13
.الحق في التعويض  ،بموجب األحكام العامة ي ،لمن تنتهك حقوقهم الشخصية  ،محفوظ

)(3

إجراءات ومبادئ االمتحان بحكم الوظيفة (من تلقاء نفسه )أو بناء عل شكوى
المادة ) 1( - 15يتعي عل المجلس إجراء الفحص الالزم بشأن األمور الت تقع ضمن مهمته بناء عل شكوى أو بحكم منصبه
.حيث علم باالنتهاك المزعوم
ً
ال يجوز فحص اإلخطارات والشكاوى الني ال تستوفي ر
)(2
الشوط وفقيا للمادة  6من القانون رقم  3071المؤرخ 1/11/1984
ق التظلم
.بشأن استخدام ح ي
)(3
ق الني
ب عل مراقب البيانات إرسال يالمعلومات والوثائ ي
الن لهيا صفة أشار الدولة  ،يج ي
ق ي
باستثناء المعلومات والوثائ ي
ً
ر
ن الفحص الفوري
ن  ،عن يد الرصورية  ،م ي
عش يوميا ي ،ويجب أن تمك ي
ي
ص في غضون خمسة
.يطلبهيا المجلس والمتعلقة بموضوع الفح ي
)(4
ب ويعطي إجابة لموضوعات البيانات .في حالة عدم الرد علي يه خالل ر ي
ستي
ص المجلس الطل ي
عند تقدي يم شكوى ي ،يفح ي
ً
ً
ب مرفوضيا
.يوميا من تاري ــخ التظلم يعتيي الطل ي
)(5
بناء عل شكوى أ يو بحكم منصبه ي ،في الحاالت الني ُيفهم فيهيا وجود انتهاك  ،يقرر
نتيج ية للفحص الذي تم إجراؤ يه ي
ف المعنية بهذيا القرار .ينفذ
مجلس اإلدارة أن يه يجب معالج ية االنتهاكات المحدد ية من قبل مراقب البيانات ذي الصلة وإخطار األطرا ي
ثالثي ً
ل األكيي بعد اإلخطار
يوميا ع ي
تأخي وخالل ر ي
 ،هذيا القرار دون ر ي
)(6
الن يتم فيهيا تحديد انتشار االنتهاك عل نطاق
بناء عل شكوى أ يو بحكم منصبه  ،في الحاالت ي
نتيج ية للفحص الذي يتم ي
ً
ر
ت
وينش هذيا القرار .قبل اتخا يذ القرار  ،ق يد يتلقي مجلس اإلدارة أيضيا آراء المؤسسا ي
ي
س قر ًاريا بشأن هذه المسأل ية
واسع ي ،يتخذ المجل ي
ت الصلة  ،إذيا لزم األمر
ت ذا ي
.والمنظما ي

)(7
ف حالة حدوث أرصار
قد يقرر مجلس اإلدارية إيقاف معالجة البيانات الشخصية أو نقل البيانات الشخصية إىل الخارج ي
.يصعب أو يستحيل التعويض عنهيا  ،وفي حالة االنتهاك الرصي ــح للقانون
سجل مراقت البيانات
.المادة ) 1( - 16تحت رإشاف المجلس  ،تحتفظ الرئاسة بسجل مراقت البيانات ويتم إتاحته للجمهور
)(2
ل
ل مراقني البيانات قب ي
ت الشخصية التسجيل في سج ي
االعتباريي الذين يعالجون البيانا ي
ري
الطبيعيي أو
ري
يجب عل األشخاص
المعايي الموضوعية الني حد يدهيا مجلس اإلدارة مثل طبيعة وكمية البيانات
ري
ل مراعاة
بدء معالج ية البيانات .ومع ذلك  ،من خال ي
س اإلدارة تقديم
ن  ،أو نقل البيانات إىل أطراف ثالثة ي ،يجوز لمجل ي
ت المنصوص عليهيا في القانو ي
المعالجة  ،أ يو معالجة البيانا ي
اقن البيانات
.استثناء من االليام التسجيل في سجل مر ي
اقن البيانات بإخطار يتضمن
:يجب تقدي يم طلب التسجيل في سجل مر ي

)(3

 ،هوية وعنوان مراقب البيانات وممثلهيا  ،إن وجد )a
 ،الغرض من معالج ية البيانات الشخصي ية )b
ص )c
ت الخاصة بهؤالء األشخا ي
الخاضعي للبيانات وفئات البيانا ي
ري
التفسيات المتعلقة بمجموعة (مجموعات )األشخاص
،
ر
ت الشخصية يإليهم )ç
المستلمي الذين قد يتم نقل البيانا ي
ري
 ،المستلمون أو مجموعات
 ،البيانات الشخصي ية المزمع نقلهيا إىل الخارج )d
ن البيانات الشخصية )e
ت المتخذ ية بشأن أم ي
.اإلجراءا ي
ى الالزمة للغرض الذي تت يم معالجة البيانات الشخصية من أجله )f
.فية التخزين القصو ي
تغييات في المعلومات المقدمة بموجب الفقرية الثالثة
يجب إخطار الرئاسة ع ي
ل الفور بأي ر

)(4

.يجب وضع اإلجراءات والمبادئ األخرى المتعلقة بسجل مراقني البيانات من خالل الئحة

)(5

الفصل الخامس
الجرائم والجنح
المادة ) 1( - 17تطبق المواد  135إل  140من قانون العقوبات التك رقم  5237بتاري خ  26/9/2004عل الجرائم المتعلقة
.بالبيانات الشخصية
ً
وفقا للمادة (2) 138
ن هذيا القانون ي
ن ال يمسح البيانيات الشخصية أ يو يخقي هويتهيا بميا يتعارض مع نص المادة  7م ي
يعاقب كل م ي
.من القانون رق يم 5237
الجنح
المادة ) 1( - 18ألغراض هذا القانون ؛
)a
ض عليه يم دف يع غرامة إداري ية من
ن باالليام باإلبالغ المنصوص علي يه في المادة  10يُ ،يفر ي
بالنسبة ألولئك الذين ال يوفو ي
 ،إىل  100.000رلية تركي ية 5.000
)b
ن البيانات المنصوص عليهيا في المادة  ، 12سيتم فرض غرامة
ن باالليامات المتعلقة بأم ي
بالنسبة ألولئك الذين ال يوفو ي
ن  15.000إىل  1.000.000رلية تركية
 ،إدارية م ي
ً
)c
ن المجلس وفقيا للماد ية  15ي ،يتم فرض غرامة إداري ية من 25.000
بالنسبة ألولئك الذين ال يستوفون القرارات الصادرة ع ي
إىل  1.000.000رلية تركي ية
ت ولإلخطار المنصوص علي يه فيي)ç
ل مراقني البيانا ي
ن بشكل مخالف الليامات التسجيل في سج ي
بالنسبة ألولئك الذين يترصفو ي
ض غرامة إدارية من  20.000إىل  1.000.000رلية تركية
.المادة  16ي ،سيتم فر ي

)(2
ن
الخاصي الذي ي
ري
القانونيي
ري
ص
الطبيعيي واألشخا ي
ري
ص
ل األشخا ي
تطبق الغرامات اإلدارية المنصوص عليهيا في هذه المادة ع ي
.هم مراقبو البيانات
)(3
ت العام ية وكذلك المنظمات المهنية
في حالة ارتكاب اإلجراءات المذكورية في الفقرة األوىل داخل المؤسسات والمنظما ي
العاملي في المؤسسات
ري
العموميي
ري
ري
الموظفي
وغيهم من
العامة ي ،يتم تطبي ي
ق األحكام التأديبية عل موظقي الخدمة المدني ية ر
س
بناء عل إشعار مجلس اإلدارة يوالنتيجة يتم إبالغ المجل ي
ت المهنية العام ية ي
العاملي في المنظما ي
ري
ت العام ية ذات الصلة يو
والمنظما ي
.بهيا

الفصل السادس سلطة حماية البيانات الشخصية ومنظمتها سلطة حماية البيانات الشخصية
المادة ) 1( - 19تم إنشاء هيئة حماية البيانات الشخصية  ،وه كيان قانون عام وتتمتع باالستقالل اإلداري والمال  ،للقيام
.بالواجبات الموكلة إليها بموجب هذا القانون
س الجمهورية )(2
.تتبع الهيئة الوزي ير الذي يعين يه رئي ي
مقر الهيئة في أنقرة )(3
س اإلدارة )(4
ه مجل ي
ن المجلس والرئاس ية .هيئة اتخاذ القرار في الهيئة ي
.تتكون الهيئة م ي

واجبات الهيئة
المادة ) 1( - 20مهام الهيئة ه كما يل ؛
 ،لمتابعة آخر التطورات في ر
ت والتوصيات  ،وإجراء البحوث والتحقيقات أو إجرائهيا )(a
التشيعات والممارسات  ،وإجرياء التقييما ي
.في مجال عملهيا
غي الحكومية والجمعيات المهنية أو الجامعات في مجال عملهيا ي ،إذيا )(b
ت العامة والمنظمات ر ي
ت والمنظما ي
التعاون م يع المؤسسا ي
.لزم األمر
ف )(c
ت الدولي ية والمشاركة ي
ت الدولية عل البيانات الشخصي ية ؛ يوالتعاون في مجال عملهيا مع المنظما ي
لمتابعة وتقييم آخ ير التطورا ي
االجتماعات
ى )(ç
إحالة تقرير النشاط السنوي إىل رئاس ية الجمهورية اليكية  ،لجنة التحقيق في حقوق اإلنسان التابع ية للجمعي ية الوطنية الكي ي
.ليكييا
.للقيام بواجبات أخرى ينص عليهيا القانون )(d
مجلس حماية البيانات الشخصية
ر
والترسيعات
المادة ) 1( - 21يقوم مجلس اإلدارة بأداء وممارسة الواجبات والصالحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون
األخرى  ،بشكل مستقل وتحت مسؤوليته الخاصة .ال يجوز ألي هيئة أو سلطة أو مكتب أو شخص إعطاء األوامر
.والتعليمات أو التوصيات أو االقتاحات إل مجلس اإلدارة بشأن المسائل الت تقع ف نطاق واجباته وصالحياته
ى ليكييا خمس ية أعضاء في المجلس ؛ أربعة أعضاء ينتخبهم )(2
يتكون المجلس من تسعة أعضاء .تنتخب الجمعي ية الوطني ية الكي ي
.رئيس الجمهورية اليكية
:يشيط في عضوية مجلس اإلدارية ميا يلي )(3
.أن يكون لدي يه المعرف ية والخية في القضاييا في مجال عمل الهيئة )a
ن الفقرة الفرعية (أ )من الفقرية األوىل من )b
أن يكون لديك المؤهالت الالزمة المحددة في النقاط () 1و () 4و () 5و () 6و () 7م ي
ن موظقي الخدمة المدنية رقم  657من 7/1965/ 14
.المادة  48من قانو ي
ب سياسي )c
ي حز ي
.أال يكون عضويا في أ ي

ت عل األقل )ç
ل عل درج ية البكالوريوس لمدة أربــع سنوا ي
.حاص ي
)d
(ملغ  - 2/7/2018:مرسوم بقانون  -مادة ) (4) [703/163قديم  - 2/7/2018:مرسوم بقانون  -المادة
)703/163
:تنتخب الجمعي ية الوطنية الكيى ليكييا أعضاء مجلس اإلدارية عل أساس اإلجرا يء التاىلي )(5
)a
ت الحزبية السياسية
يت يم ترشيح األشخاص ضعف عدد األعضاء الذي يتم تحديد يه بميا يتناسب مع عد يد نواب المجموعا ي
المرشحي عل
ري
بي هؤالء .
س من قبل الجلسة العام ية للجمعية الوطنية الكيى ليكييا من ر ي
لالنتخاب  ،ويتم انتخاب أعضاء المجل ي
ُ
ال يتخذ أي قرار في مجم يوعات
توي
ل حزب سياسي .ومع ذلك  ،ال يجوز إجراء أي مفاوضا ي
أساس عدد النواب المخصص لك ي
ى ليكييا
ف الجمعي ية الوطني ية الكي ي
ت الني ستجرى ي
.األحزاب السياسية بشأن من يصوتون في االنتخابا ي
س اإلدارة في غضون ر
)b
المرشحي وإعالنهم .تصدر قوائم االقياع الموحدة
ري
عشة أيام بعد تسمي ية
يت يم انتخاب أعضا يء مجل ي
عي أسماء
ت عن طريق تحديد المكان المحدد ي
ف قائم ية منفصلة .يت يم ا يإلدالء باألصوا ي
ل المجموعات الحزبية ي
للمرشحي من قب ي
ري
ب السياسية
ن حصة مجموعات األحزا ي
ن عد يد األعضاء الذين سيتم انتخابهم للمجلس م ي
تعتي األصوات الني تزيد ع ي
المرشحي  .ي
ري
ً
.المحددة وفقيا للفقرة الثاني ية باطلة
)c
ب القانوني للقرار  ،يعتيي المرشحون الذين حصيلويا عل أكيي عد يد من األصوات في عدد الوظائف
رشيطة ضمان النصا ي
.الشاغرة قد تم انتخابهم
ب )ç
ن انتهاء فية عضويتهم ي؛ في حال ية وجود شاغر في مناصب العضوية ألي سب ي
ب لتجديد األعضاء قبل شهرين م ي
ُيجرى االنتخا ي
ن تياري ــخ الشغور مع عطلة الجمعي ية
ب ؛ أو إذيا تزام ي
ت خالل شهر واحد من تاري ــخ خلو المنص ي
من األسباب  ،يت يم إجراء انتخابا ي
ُ
ن نهاية العطلة  ،باتباع نفس اإلجراء .خالل هذ يه االنتخابات  ،يتم
الوطنية الكيى ليكييا ي ،تجرى االنتخابات في غضون شهر واحد م ي
المنتخبي من حصص
ري
ل النظ ير في عدد األعضاء
تخصيص مناصب العضوية الشاغرة للمجموعات الحزبية السياسي ية من خال ي
ب السياسية
ت األوىل والنسب الحالي ية لمجموعات األحزا ي
.المجم يوعات الحزبي ية في االنتخابا ي
وأربعي ً
)(6
يوميا من انتهاء مدة المنصب أو في حالة انتها يء مد ية المنصب ألي سبب من األسباب من األعضاء
ري
قبل خمس ية
ر
عش يوميا
ي
يتعي عل السلط ية إخطار الرئاسة بيـ جمهورية تركييا للوضع في خمسة
المنتخبي من قبل رئيس جمهورية تركييا ( ) ،) 1(...ر ي
ري
ل شهر واحد من انتها يء فيية عضوية األعضاء .إذيا كان هناك شاغر في هذه العضوية قبل (...).
يجب إجراء انتخابات جديد ية قب ي
عش ً
ن تاري ــخ اإلخطار[ 1.
يوميا م ي
)انتها يء مد ية المنصب  ،فيجب إجرا يء انتخابات في غضون خمسة ر ي
س اإلدارة هو أيضيا رئيس السلطة
بي أعضائه الرئيس والرئيس الثاني للمجلس .رئيس مجل ي
ب المجلس من ر ي
.ينتخ ي

)(7

)(8
ي
س اإلدارة أربــع سنوات .يجوز إعادة انتخاب األعضاء بعد انتهاء فية عضويتهم .الشخص الذ ي
مدة عضوية أعضا يء مجل ي
.يت يم انتخابه لمنصب العضو الذي ينتهي منصبه قبل انتهاء فية واليت يه ألي سبب من ا يألسباب  ،سيخدم الفية المتبقية
ض" :أقس يم رش ً
)(9
فييا وبكرامة أنني سأقوم
س الرئاس ية األول لمحكمة النق ي
اليمي التالية أمام مجل ي
ري
ي أعضاء مجلس اإلدارة
يؤد ي
ر
ت ذات الصل ية ".يعتيي تقديم طلب إىل
والتشيعا ي
يتماس مع الدستور
ر ي
بواجباني بياهة وصح ية وإنصاف وإحساس مطلق العدل بميا
اليمي من األمور الملحة
ري
.محكم ية النقض ألداء
)(10
غي تلك المتعلقة بأدا يء واجباتهم
ي مهام عامة أو خاص ية ر ي
ال يجوز لألعضا يء توىلي أ ي
ن محد يد  ،ي
ميا لم ينص عل ذلك بقانو ي
ت والهيئات المماثل ية ي؛ ال يجوز ل يه
تنفيذيي في الجمعيات والمؤسسات والتعاونيا ي
ري
ن يعمل كمديرين
ف المجلس .ال يجوز أ ي
الرسمية ي
كمحكمي وشهو يد خياء .ومع ذلك  ،يجوز
ري
ل الحر  ،وال يجوز العمل
االنخراط في األنشطة التجارية ي ،وعدم االنخراط في العم ي
ت وحضور المؤتمرات ر
ال تعيق هذه األعمال واجباته يم
بشط أ ي
ألعضاء مجلس اإلدارة إعدا يد منشورات علمي ية وإلقاء محارصا ي
والنش والرسوم المرتبطة بهيا
ر ي
ل حقوق الطبع
.األساسية  ،وقد يحصلون ع ي

)(11
ن
ب القانو ي
ل األعضاء فيميا يتعلق() 11بواجباتهم بموج ي
ن قب ي
ى المتعلقة بالجرائم الني يزع يم ارتكابهيا م ي
ف الدعاو ي
ي التحقيقات ي
تجر ي
رقم  4483تاري ــخ  2/12/1999بتاري ــخ
ن بالتحقيق
العموميي  ،واإلذ ي
ري
ري
الموظفي
وغيه يم من
ري
ري
الموظفي
ل في
س تركييا ) 1( ،الفص ي
ُ .يمنح رئي ي
العموميي ر
ت واالدعاءات التأديبي ية بحق أعضاء المجلس
ل التحقيقا ي
ن رقم  657ع ي
.تشي أحكام القانو ي

)(12

)(13
ك  ،يجوز عزل أعضاء
ب قبل انتهاء فية خدمتهم  .يوم يع ذل ي
ن األسبا ي
ي سبب م ي
ن مناصبه يم أل ي
ال يجوز عزل األعضاء م ي
ن مناصبهم بقرار من المجلس إذيا
:مجلس اإلدارة م ي
ً
الحقيا أنهم ال يستوفون ر
الشوط المطلوبة النتخابهم )a
 ،ري
تبي
ل جرائم ارتكبوهيا فيميا يتعلق بواجباتهم )b
.يت يم إنها يء الحكم عل الجرائم المحكوم بهيا ع ي
ن أنهم لن يتمكنويا من أداء واجباتهم )c
 ،التأكد من تقري ير المجلس الطني م ي
ً
ً
عيي )ç
ن إذن وعذر رش ر ي
يوما خالل السنة دو ي
ثالثي ي
يوما متصلة أو ميا مجموعه ر ي
عش ي
.إذيا ثبت أنهم تغيبويا عن العمل خمسة ر ي
س اإلدارة في شهر واحد ر
س اإلدارة في عام واحد دون )d
ت لمجل ي
وعشة اجتماعا ي
ت لمجل ي
تم التأكد من عدم حضورهم ثالثة اجتماعا ي
.أي إذن وعذر
ف المجلس  .ر
بشط )(14
ل فية عضويتهم ي
ن مناصبهم السابق ية خال ي
س اإلدارة م ي
يجب عزل أولئك الذين تم تعيينهم كأعضا يء في مجل ي
س اإلدارة أثناء الخدمة
تعيي أولئك الذين يت يم تعيينه يم كأعضاء في مجل ي
ف مدني  ،يتم ر ي
أال يفشلويا في تلبية متطلبات التوظيف كموظ ي
ف المناسبة لمناصبهم وألقابهم في شهر واحد ي ،في حال ية تنتهي فية واليته يم أو يعيون عن رغبتهم في االستقالة وتقديم
في الوظائ ي
ً
التعيي  ،يجب أن تستمر السلطة في دفع أي دفع ية مخولة
ري
ثالثي يوميا .حني
ب في هذيا الصدد إىل مؤسسته يم السابقة في غضون ر ي
طل ي
ً
لهيا .إىل أن يشغلويا منصبيا آخر أو يتولويا وظيفة أخرى  ،يجب أن تستمر يالسلط ية في دفع أجور أولئك الذين تم تعيينه يم كأعضاء في
عموميي والذين انتهت مدة خدمته يم كميا هو مذكور أعاله ؛ وال يجوز أن تتجاوز
ري
ري
موظفي
مجلس اإلدارة عل الرغم من أنهم ليسويا
ت في الهيئة
ق بالحقوق الشخصية والحقوق األخرى ي ،تعتيي المدد الني أنفق ي
المدفوعات بموجب هذيا النطاق ثالثة أشهر .فيميا يتعل ي
ف المؤسسات أو الهيئات السابقة
.قد أنفقت ي
واجبات وصالحيات المجلس
:المادة ) 1( - 22تكون واجبات وصالحيات المجلس كما يل
ت األساسية )a
.لضمان معالج ية البيانات الشخصي ية بميا يتوافق مع الحقوق والحريا ي
ّ
ق بحماية البيانات الشخصية )b
.إلنها يء شكاوى أولئك الذين يدعون انتهاك حقوقهم فيميا يتعل ي
ً
ث تعل يم )c
ب حي ي
للقواني  ،أو عند تقديم شكوى  ،أ يو بحكم المنص ي
ري
لفحص ميا إذيا كانت البيانات الشخصي ية تتم معالجتهيا وفقيا
تدابي مؤقتة  ،إذيا لزم األمر
ري
.باالنتهاك المزعوم  ،واتخاذ
التدابي المناسب ية الالزمة لمعالجة فئات خاصة من البيانات الشخصية )ç
ري
.لتحديد
.لضمان الحفاظ عل سجل مراقني البيانات )d
.لتنفيذ اإلجراءات التنظيمية في األمور المتعلق ية بمجال عمل المجلس وتشغيله )e
ت )f
ل تنظيمي لتحديد االليامات المتعلق ية بأمن البيانا ي
للقيام بعم ي
ب البيانات وممثله )g
مراق ي
ت ي
.لتنفيذ اإلجراءات التنظيمية في األمور المتعلق ية بواجبات وصالحيات ومسؤوليا ي
ص عليهيا في هذيا القانون ğ) -
ت اإلدارية المنصو ي
.الفصل في توقي يع العقوبا ي
ل مسودة ر
ت )h
ي عل أحكام بشأن البيانا ي
الن تحتو ي
ى ي
ت أو المنظمات األخر ي
التشي ــع الني أعدتهيا المؤسسا ي
إبداء الرأي حو ي
.الشخصية

ومعايي أداء الهيئةي)ı
ري
ومعايي جود ية الخدمة
ري
.االنتهاء من الخطة االسياتيجي ية للهيئة .لتحديد الغرض واألهداف
وميانية الهيئة المقيح ية والني يت يم إعدادهيا بميا يتوافق مع أغراضهيا وأهدافهيا )i
.مناقش ية والبت في الخطة اإلسياتيجية ر
وغيهيا من األمور المتعلقة بالهيئة )j
.اعتماد ر ي
ونش مشاري ــع التقارير الخاصة باألدا يء والوض يع الماىلي واألنشطة السنوية ر
.مناقش ية واتخاذ القرارات بشأن التوصيات المتعلقة ر
وتأجي العقارات )k
ري
بشاء وبيع
.للقيام بالمهام األخرى المنصوص عليهيا في القانون )l
مبادئ عمل مجلس اإلدارة
غي عادي ي ،إذيا
س اإلدارة الجتماع ر ي
س استدعا يء مجل ي
ل أعمال االجتماعات .يجوز للرئي ي
س مواعيد وجدو ي
المادة ) 1( - 23يحدد الرئي ي
.لزم األمر
س  ،ويتخذ القرارات باألغلبية البسيطة إلجماىلي أعضائه .ال يجوز )(2
ن فيهم الرئي ي
ل  ،بم ي
يجتمع المجلس بستة أعضا يء عل األق ي
.ألعضاء مجلس اإلدارة اإلدال يء بأصواتهم
ال يجوز لألعضاء الحضور واإلدالء بأصواتهم في االجتماعات الني تخص أنفسهم وأقاربــهم بالدم حني الدرجة الثالثة وأقاربــهم )(3
ه الزواج
.بالزواج حني الدرجة الثانية واألبناء بالتبني وأزواجه يم حني لو انت ي
الن تعلموهيا فيميا يتعلق باألشخاص ذوي الصلة واألطراف الثالث ية أثناء عملهم إىل )(4
ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة إفشاء األشار ي
ً
حن بعد
ت المخولة قانونيا  ،وال يجوز له يم استخدام هذه األشار لصالحهم .يستمر هذيا االليام ي
غي الهيئا ي
أي شخص آخر ر ي
.انتها يء فيية خدمتهم
ت )(5
ب التصويت المضاد  ،إن وجد ي
ل القضاييا الني تمت مناقشتهيا في المجلس في المحرصي .يجب كتاب ية القرارات وأسبا ي
يت يم تسجي ي
ً
.في غضون  15يوميا عل األكيي .يصدر المجلس القرارات للجمهور إذيا رأى رصورة لذلك ،
ف ذلك )(6
ل خال ي
س شية  ،ميا لم يتم االتفاق ع ي
ت في اجتماعات المجل ي
.تكون المناقشا ي
ل نظيام داخلي )(7
ن خال ي
ت كتابة القرارات والمسائل األخرى م ي
س وإجراءا ي
ئ عمل المجل ي
.يت يم تنظي يم إجراءات ومباد ي

الرئيس
ً
المادة ) 1( -24ينظم الرئيس  ،وهو أعل مسئول الهيئة  ،بصفته رئيس الهيئة ومجلس اإلدارة  ،خدمات الهيئة ويديرها وفقا
ر
لترسيعات الهيئة وأغراضها وسياساتها  ،الخطة اإلستاتيجية ومعايت األداء ومعايت جودة الخدمة  ،وتضمن التنسيق بي
.الوحدات الخدمية
ل الهيئة .وتنطوي هذه المسؤولي ية عل الواجبات والصالحيات المتعلق ية بتنظي يم )(2
الرئيس مسؤول عن اإلدارية العامة وتمثي ي
.وتنفيذ وفحص وتقيي يم عمل الهيئ ية وإعالنهيا للجمهور عند الرصورة
يل ؛ )(3
واجبات الرئيس هي كميا ي
س اإلدارة )a
ت مجل ي
.لرئاسة اجتماعا ي
س اإلدارة واإلعالن العام عنهيا عند الرصورة من قبل مجلس اإلدارية  ،ومراقب ية تنفيذهيا )b
.التأكد من إبالغ قرارات مجل ي
وموظق الهيئة )c
ي
تعيي نواب الرئيس ورؤسا يء الدوائ ير
 .ري
ل الوحدات الخدمية ورفعهيا إىل المجلسي)ç
ن التوصيات المرفوعة من قب ي
.االنتهاء م ي
.لضمان تنفيذ الخط ية اإلسياتيجية ووض يع سياسات الموار يد ر
معايي جودة الخدمة )d
ري
يتماس م يع
ر ي
البشي ية والعمل بميا
ت المحددة واألغراض واألهداف السنوية )e
يتماس م يع االسياتيجيا ي
ر ي
الميانية السنوية والجداول المالية للهيئة بميا
.إعداد ر
غي متماسك ية وفعالة ومنضبطة وحسن ية التنظيم )f
ل بطريقة ر ي
ت الخدمة لجعلهيا تعم ي
بي مجلس اإلدارة ووحدا ي
ق ري
.لضمان التنسي ي

.للحفاظ عل عالقات الهيئ ية م يع المؤسسات األخرى )g
المخولي بالتوقيع نيابة عن الرئيس )ğ
ري
الموظفي
ري
.لتحديد نطاق واجبات وسلطات
للقيام بالمهام األخرى المتعلق ية بإدارة وتشغيل الهيئ ية )h
الثان الترصف نيابة عن الرئيس في حالة غيابه )(4
ي
س
.يحق للرئي ي
تكوين وواجبات هيئة الرئاسة
المادة ) 1( - 25تتكون الرئاسة من نائب الرئيس والوحدات الخدمية .تقوم رئاسة الجمهورية بالواجبات المنصوص عليها ف
.الفقرة الرابعة من خالل الوحدات الخدمية المنظمة كإدارات .يجب أال يزيد عدد األقسام عن سبعة
ً
يعي الرئيس ً
س لمساعدته /مساعدتهيا في مهامه اإلدارية )(2
نائبيا واحديا للرئي ي
 .ري
الحاصلي عل درجة البكالوريوس لمدة  4سنوات عل األقل )(3
ري
ن ري
بي
عيي نائب الرئيس ورؤساء األقسام من قبل الرئيس م ي
يت يم ت ر ي
ر
ل األقل
عش سنوات ع ي
ي
.وخدمويا في المؤسسات العامة لمد ية
:مهام هيئة الرئاسة هي كميا يلي )(4
ت )a
.للحفاظ عل سجل مراقني البيانا ي
ت الكتابية للهيئ ية والمجلس )b
.القيام بالخدما ي
ً
الن تكون السلطة طرفيا فيهيا ؛ لمتابعة هذه ا يإلجراءات أو )c
ت وإجراءات التنفيذ ي
المحامي في اإلجراءا ي
ري
تمثيل السلط ية من خالل
ت القانونية
.متابعتهيا والقيام بالخدما ي
وموظق الهيئة )ç
ي
الموظفي ألعضاء مجلس اإلدارية
ري
ت المتعلق ية بشؤون
.لتنفي يذ الخدما ي
ت تطوير اإلسياتيجيات )d
القواني فيميا يتعلق بالخدمات المالية ووحدا ي
ري
.القيام بالمهام المنصوص عليهيا في
ت للقيام بعمليات الهيئة )e
.التأكد من إنشاء واستخدام نظم المعلوما ي
غيهيا من الموضوعات الني تراهيا رصورية  ،ورفعهيا إىل المجلس )f
.إعداد التقارير السنوية ع ي
ن النشاطات السنوية للهيئة أو ر
.صياغة الخط ية االسياتيجية للهيئة )g
للموظفيي)ğ
ري
ظفي في الهيئ ية ي ،وإعداد وتنفيذ الخطط التعليمي ية والوظيفية
.تحديد سياسة شؤون الم يو ر ي
بالموظفي )h
ري
ن اإلجراءات المماثلة فيميا يتعلق
وغيهيا م ي
ري
.للقيام
بالتعيي والنقل والتأديب واألدا يء واليقي ية والتقاعد ر
وتوفي التدريب الالزم )ı
ري
ري
للموظفي
ئ األخالقية
.لتحديد المباد ي
القيام بالخدمات المتعلقة ب ر
ح والبناء واألرشفة والمسائل الصحية واالجتماعية وميا في حكمهيا في )i
والتأجي والصيانة واإلصال ي
ري
الشاء
.إطار قانون إدارة ومراقبة المالية العامة رقم  5018تاري ــخ 10/12/2003
وغي المنقولة )j
مسك قيد أمالك الهيئة المنقولة ر ي
ن قبل مجلس اإلدارة أو الرئيس )k
.للوفاء بالواجبات األخرى الممنوح ية م ي
حي التنفيذ من قبل رئيس جمهورية تركييا )(5
ل نظام داخلي يدخل ر ي
ن خال ي
ت عملهيا ومبادئهيا م ي
يت يم وضع وحدات الخدمة وإجراءا ي
ً
ح السلطة
ص عليهيا في القانون بناءي عل اقيا ي
.وفقيا لمجال النشاط والواجبات والصالحيات المنصو ي
ختاء حماية البيانات الشخصية والختاء المساعدون
المادة ) 1( - 26يجوز للهيئة تعيي ختاء حماية البيانات الشخصية والختاء المساعدين .سيحصل الختاء والختاء
المساعدين الذين تم تعيينهم كخبت ف حماية البيانات الشخصية ف إطار المادة  41اإلضافية من القانون رقم  657عل
.درجة إضافية واحدة لمرة واحدة فقط

أحكام بشأن حقوق الموظفي والموظفي
.المادة ) 1( -27يخضع موظفو الهيئة ألحكام القانون رقم  657فيما عدا األمور الت ينظمها هذا القانون
)(2
السابقي في نطاق الحقوق
ري
ري
للموظفي
والعاملي بالهيئة المكافآت الني تقرر رصفهيا
ري
يتقاض رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
ي
ن المرسوم بقانون رقم  375تاري ــخ  . 27/6/1989ي ،في إطار نفس اإلجراءات
المالية واالجتماعية حسب المياد ية اإلضافية  11م ي
السابقي  ،تعقي من الرصائب والخصومات المنصوص عليهيا في
ري
ري
للموظفي
بي المكافآت المدفوع ية
والمبادئ المعمول بهيا .ومن ر ي
.القانون تلك المعفاة من الرصائب واالستقطاعات القانوني ية األخرى
)(3
س اإلدارة وموظف يو الهيئة للبند الفرعي (ج )من الفقرية األوىل من المادة  4من قانون التأمينات
خضع رئيس وأعضا يء مجل ي
ي ي
والتأمي الصجي العام رقم  5510تاري ــخ . 31/5/2006يعتيي رئيس وأعضاء مجلس اإلدارية وموظفو الهيئ ية متساوين مع
ري
االجتماعي ية
ن حيث التقاعد
سابقيهم م ي
التأمي عليهم بموجب الفقرة الفرعية (ج )من
ري
الموظفي الذين ت يم تعيينهم كرؤسا يء وأعضاء مجلس اإلدارة عند
ري
حقوق .من ر ي
بي
ت الخدمة في هذه الواجبات أثناء التحقق من الحقوق
ن القانون رق يم  ، 5510يجب مراعاة فيا ي
الفقرة األوىل من الماد ية  4م ي
المكتسبة  ،معاشات ودرجات ودرجات أولئك الذين تنتهي مدة خدمتهم أو الذين يعيون عن رغبتهم في االستقالة .تعتيي مدة
ن في نطاق المادة المؤقتة  4من القانون رقم  5510أثناء أدائهم لواجبهم  ،عل أنهيا الفية
ب ذات الصلة ألولئك الذين يقعو ي
المنص ي
ن
ب عل استبعاد من تم يتعيينهم كرؤساء وأعضاء مجلس اإلدارة م ي
ب والتمثيل عنهيا .ال ييت ي
ت المنص ي
الني يجب دفع تعويضا ي
ن رقم
ن القانو ي
ن المادة  4م ي
ن الفقرة األوىل م ي
التأمي عليهم بموجب الفقرية الفرعي ية (أ )م ي
ري
ت السابقة عند
المؤسسات والمنظما ي
ل هذه الحالة  ،تضاف مدة الخدمة المؤهلة لمكافأة نهاية 5510 ،
تلقي تعويضات إنها يء الخدمة أ يو إنهاء الخدمة .دفع .في مث ي
ل عل أنهيا الفية الني يتم فيهيا
الخدمة أو مدفوعات الفائض إىل فيات الخدمة الني قضاهيا كرئيس وعضو في مجلس اإلدارية ي ،وتقب ي
.مكافأة التقاعد
)(4
 ،موظفو الخدمة المدنية العاملون في اإلدارات العامة الملحقة بالحكومة المركزية  ،ومؤسسات الضمان االجتماعي
 ،واإلدارات يالمحلية  ،واإلدارات المرتبطة باإلدارات المحلية  ،واالتحادات اإلداري ية المحلي ية ي ،ومؤسسات الصناديق المتجددة
ينتم أكيي من  ٪50من رأس مالهيا إىل المؤسسات العامة
ي
ت العام ية  ،والمنظمات الني
قواني  ،والهيئا ي
ري
والصناديق المنشأة بموجب
موظفي
ري
واالقتصادي ية العام ية والمؤسسات االقتصادي ية المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الملحق ية بهيا ي ،باإلضافة إىل
ل موافقته يم ر
ط أن
بش ي
العامي بناءي ع ي
ري
ري
والمدعي
ن يمكن إعارته يم للسلطة بموافقة مؤسستهم ي ،ويمكن إعارة القضاة
عموميي آخري ي
ري
ل مؤسستهم
ن يالحقوق االجتماعية والمالية والمساعدات من قب ي
وغيهيا م ي
.يت يم دف يع رواتبهم وبدالتهم وأية زيادات فيهيا وتعويضاته يم ر
ً
يعتي الموظفون المعينون وفقيا لذلك في إجازة
وتختتم طلبات الهيئة في هذيا الصدد بأولوي ية المؤسسات والمنظمات ذات الصلة  .ي
الموظفي وارتباطه يم بالخدمة المدني ية  ،وتؤخذ فية اإلجازة هذ يه في
ري
مدفوع ية األجر .خالل هذ يه اإلجازة  ،يتم الحفاظ عل حقوق
الن قضاهيا في
ن اإلجراءات .تعتيي المدد ي
ف الوقت المناسب دون الحاجة إىل مزيد م ي
االعتبار في اليقيات والتقاعد  ،ويجب ترقيتهم ي
ً
المعيني وفقيا لذلك
ري
الموظفي
ري
ب أال يتجاوز عدد
ن ت يم تكليفه يم بموجب هذ يه المادة قد تم قضاؤهيا في مؤسساتهم .يج ي
الهيئة م ي
ر
ب أال
عشة بالمائ ية من إجماىلي عدد الوظائف لخياء حماية البيانات الشخصية وخيا يء مساع يد حماي ية البيانات الشخصية  ،ويج ي
عامي .ومع ذلك  ،عند الرصورة  ،يمكن تمديد هذه المدة لمدة سنة واحدة
ري
التعيي
ري
.تتجاوز مدة
)(5
بالموظفي الذين سيتم توظيفهم في السلطة مبين ية في الجدول رق يم () 1المرفق
ري
.أسماء وأرقام الوظائف المتعلقة
ال يتجاوز العد يد
س ي ،عل أ ي
ف الشاغرة بقرار من المجل ي
التغييات في األلقاب والدرجات ؛ يتم إضافة عناوين جديدة وإلغاء الوظائ ي
ر
ن رقم  190بشأن  -الوظائف واإلجراءات العامة
اإلجماىلي للوظائف  ،ويقترص عل العناوين في الجداول المرفقة للمرسوم بقانو ي
.بتاري ــخ 13/12/1983
الفصل السابع
إعفاءات متنوعة
:المادة ) 1( 28ال ترسي أحكام هذا القانون ف األحوال اآلتية
)a
طبيعيي في نطاق األنشطة الشخصية البحتة لصاحب البيانات أو أفراد
ري
ل أشخاص
ن قب ي
ت الشخصي ية م ي
تت يم معالجة البيانا ي
ن تكون االليامات المتعلقة بأمن
ن رشيطة أال يت يم الكشف عنهيا ألطراف ثالث ية وأ ي
ن معه /معهيا في نفس المسك ي
األشة الذين يعيشو ي
.البيانات ليتم االمتثال لهيا
ت الشخصي ية لإلحصاءات الرسمي ية ر
)b
ط أن تكون مجهولة الهوية ألغراض مثل البحث والتخطيط
بش ي
تت يم معالجة البيانا ي
.واإلحصاءات

التعبي ر
)(c
بشط عدم انتهاك
ري
ف نطاق حرية
ت الشخصي ية ألغراض فنية أ يو تاريخية أو أدبية أو علمية  ،أو ي
تت يم معالجة البيانا ي
ي أو الحق في الخصوصية أو الحقوق الشخصية أو
الوطن أو األمن القومي أو األمن العام أو النظام العام أو األمن االقتصاد ي
ي
الدفاع
ل جريمة
.العملية ال تشك ي
ت الشخصي ية في نطاق األنشطة الوقائية والحمائية واالستخباراتية الني تقوم بهيا المؤسسات والمنظمات )(ç
تتم معالجة البيانا ي
الوطن أو األمن القومي أو األمن العام أ يو النظام
ي
ن للحفاظ عل الدفاع
ب القانو ي
ح بهيا والمفوضة حسب األصول بموج ي
العامة المرص ي
.العام أو األمن االقتصادي
)(d
ل السلطات القضائي ية أو سلطات التنفيذ فيميا يتعلق بالتحقيق أ يو المالحقة
ن قب ي
ت الشخصي ية م ي
تت يم معالجة البيانا ي
.القضائي ية أو اإلجراءات القضائي ية أو التنفيذ
ً
ً
ومتناسبيا م يع الغرض والمبادئ األساسية لهذيا القانون ي ،والمادة  10المتعلق ية باليام مراقب البيانات )(2
ن يكون متوافقيا
رشيطة أ ي
باإلبالغ  ،والمادة  11المت يعلق ية بحقوق صاحب البيانات ي ،باستثناء الحق في المطالبة بالتعويض ي ،والماد ية 16
اقن البيانات  ،لن يت يم تطبيقه في الحاالت التالية حيث تت يم معالجة البيانات الشخصي ية
:فيميا يتعلق باالليام بالتسجيل في سجل مر ي
ق في الجريمة )a
.رصوري لمن يع ارتكاب جريمة أو للتحقي ي
ت الني يتم ر
ع البيانات نفسه )b
نشهيا من قبل موضو ي
.تت يم عل البيانا ي
رص ً
ورييا ألدا يء واجبات ر
ت )c
يتعي تنفيذهيا من قبل المؤسسات والمنظما ي
اإلشاف أ يو التنظي يم والتحقيق والمقاضاة التأديبية الني ر ي
ً
ن
ب القانو ي
 ،العامة المعين ية والمرخصة والمنظمات المهنية العامة  ،وفقيا للسلط ية المخولة لهيا بموج ي
بالميانية والرصائب والمسائل المالية )ç
.رصوري لحماية المصالح االقتصادية والمالي ية للدول ية المتعلقة
ر
متانية الهيئة وإيراداتها
المادة ) 1( - 29يتم إعداد واعتماد موازنة الهيئة وفق اإلجراءات والمبادئ المنصوص عليها ف القانون رقم )2. (5018
.إيرادات الهيئة عل النحو التال
ن الموازن ية العامة )a
.منح الخزينة م ي
وغي المنقولة )b
.عوائد ممتلكات الهيئة المنقولة ر ي
ت والمنح الواردة )c
.التيعا ي
.اإليرادات المتأتية من استخدام اإليرادات )ç
.إيرادات أخرى )d
األحكام المعدلة والمضافة
المادة ( - 30تتعلق بالقانون رقم  5018وتاري خ  10/12/2003والمدرج فيه( )( -) 5( -) 2تتعلق بالقانون رقم  5237وتاري خ
)و مدرجة فيه 26/9/2004
(يتعلق بالقانون رقم  3359وتاري خ  7/5/1987والمدرج فيه( )) (7يتعلق بتنظيم ومسؤوليات وزارة الصحة والمؤسسات )(6
المرتبطة بها  -مرسوم بقانون رقم  663بتاري خ  11/10/2011ومدرج ف هذا النظام )النظام الداخل
.المادة ) 1( - 31تعمل الهيئة عل تنفيذ اللوائح المتعلقة بتنفيذ هذا القانون
أحكام انتقالية
مادة مؤقتة ) 1( -1يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ويتم تحديد الهيكل التنظيم لرئاسة الجمهورية خالل ستة أشهر من
.تاري خ ر
نرس هذا القانون وفق اإلجراءات المنصوص عليها ف المادة 21
س اإلدارة )(2
ل مجل ي
ن الوقت المحد يد والمعلن من قب ي
ت في غضو ي
ل مراقني البيانا ي
.مراقبو البيانات ملزمون بالتسجيل في سج ي

سنتي من )(3
ري
نش هذيا القانون مع أحكام هذيا القانون خالل
ت الشخصية الني تمت معالجتهيا قبل تاري ــخ ر ي
يجب أن تتوافق يالبيانا ي
.تاري ــخ ر
يتبي أنهيا ال تتوافق مع أحكام هذيا القانون أو إتالفهيا أو إخفاء هويتهيا عل الفور
نشه .يتم مح يو البيانات الشخصية الني ر ي
نش هذيا القانون متوافقة مع أحكام هذيا القانون  ،ميا لم يت يم
ومع ذلك  ،تعتيي الموافقات الني يتم الحصول عليهيا قبل تاري ــخ ر ي
.اإلعالن عن خالف ذلك خالل سن ية واحدة
نش هذيا القانون )(4
.ينفذ النظام الداخلي المنصوص عليه في هذيا القانون خالل سن ية واحدة من تاري ــخ ر ي
ت والهيئات العامة وإبالغه )(5
ن في المؤسسا ي
ق بتنفيذ القانو ي
ق فيميا ي يتعل ي
تعيي مسؤول تنفيذي رفيع المستوى لضمان التنسي ي
يت يم ر ي
ر
نش هذيا القانون
.إىل رئاسة الجمهورية خالل سنة واحدة من تاري ــخ ي
ن هذه الفيية أربــع )(6
ت ؛ تكو ي
ع ست سنوا ي
الثان وعضوين يتم تحديدهميا باالقيا ي
ي
س
ب والرئي ي
تكون مد ية والية أول رئيس منتخ ي
المتبقي
ري
.سنوات لألعضاء الخمسة
ميانية الهيئة )(7
 .ري
لحي تخصيص ر
ُ
ن موازنة ديوان رئيس الوزراء
.تدفع نفقات الهيئة م ي

)a

)b
ل المباني والمعدات والتأثيث واألجهزة حني تتمكن
بتوفي جميع خدمات الدعم الالزمة مث ي
ري
يقوم مكتب رئيس الوزراء
ن أداء مهامهيا
.الهيئة م ي
ل طاقتهيا )(8
.يتوىل مكتب رئيس مجلس الوزراء أداء الخدمات الكتابية بالهيئ ية يإىل أن تصبح الوحدات الخدمية بالهيئة تعمل بكام ي
المادة المؤقتة ( - 2أضيفت  - 28/11/2017:المادة )7061/120
ق وإدارة األعمال )(1
الذين تخرجويا من برنامج درج ية  4سنوات من كليات العلوم السياسية واالقتصاد والعلوم اإلدارية  ،كلي ية الحقو ي
ت أو الهندسة الكهربائي ية واإللكيونية  ،الهندسة اإللكيونية وهندس ية االتصاالت  ،هندسة الكمبيوتر
 ،أو أقسام اإللكيونيا ي
ن
س التعليم العاىلي ؛ والذي ي
ج الني ت يم االعياف باعتمادهيا من قبل مجل ي
ت هندسة النظ يم لكلي ية الهندسة في تركييا أ يو في الخار ي
المعلوما ي
ر
ن "الشوط
ن الفقرة (أ )م ي
عامي باستثناء اإلجازات السنوي ية في الوظائف المشار إليهيا في الفقرة الفرعي ية () 11م ي
ري
عملويا ألكيي من
ل المهني والتدريب أثناء العمل و المحارصين  ،الذين حصلويا
المشيكة "المياد ية  36من القانون رقم  657الني تتطلب اختبار التأهي ي
ل  70نقطة عل األقل في اختبار تحديد مستوى اللغة األجنبي ية والذين تقل أعمارهم عن ً 40
ف
كخبي ي
ري
عاميا  ،قد يتم تعيينهم
ع ي
ر
ي
عش
ت الشخصية .ال يجوز أن يتجاوز عدد األفراد الذين سيت يم تعيينهم فيميا يتعلق خمسة
.حماية البيانا ي

الدخول حت التنفيذ
المادة ) 1( - 32ألغراض هذا القانون ؛
حي التنفيذ بعد ستة أشهر من تاري ــخ ر
نشهيا )a
.تدخل الموا يد  8و  9و  11و  13يو  14و  15يو  16و  17و  18ر ي
حي التنفيذ في تاري ــخ ر
نشهيا )b
ى ري
.تدخل الموا يد األخر ي
إجباري
.المادة ) 1( - 33تنفذ أحكام هذا القانون من قبل مجلس الوزراء

