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Avrupa Birliği Hollanda Dönem Başkanlığı ve Trio 

Öncelikleri 

Hollanda, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı’nı 1 

Ocak 2016 tarihi itibarıyla Lüksemburg’dan devralmış 

olup, 1 Temmuz 2016 tarihinde başlayacak olan 

Slovakya Dönem Başkanlığı’na kadar 6 ay süreyle 

üstlenecektir. Hollanda’nın Dönem başkanlığını 

üstlendiği 1 Ocak 2016 tarihinde ayrıca Hollanda, 

Slovakya ve Malta’nın dâhil olduğu AB’nin yeni üçlü 

Dönem Başkanlığı (trio) da başlamaktadır. Görevi 

İtalya, Letonya ve Lüksemburg’un oluşturduğu üçlü 

dönem başkanlığından devralan Hollanda, Slovakya 

ve Malta 18 ay boyunca bu görevi sürdürecek ve 

Haziran 2017’de Birleşik Krallık, Estonya ve 

Bulgaristan’dan oluşacak bir sonraki üçlü dönem 

başkanlığına devredecektir. Hollanda Dönem 

Başkanlığı’nda, 29 Kasım 2015 tarihli AB-Türkiye 

Zirvesi'nde alınan karar çerçevesinde sığınmacı 

krizinin çözümünü öngören AB-Türkiye Ortak Eylem 

Planı’nın uygulanması, Türk vatandaşlarına yönelik 

vize muafiyeti süreci gibi kritik konular ele alınacaktır. 

Kaynak: Ulusal Ajans   

Kişisel Verilere AB Standardı Geliyor 

Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılan “Kişisel Verilerin 

Korunması Kanun Tasarısı”, kişisel verilere Avrupa 

Birliği standartlarında koruma getiriyor. 64.Hükümet 

Eylem Planı’nda yer alan “Kişisel Verilen Korunması 

Kanunu Tasarısı” ile ilk defa kişisel verilerin 

işlenmesinin disiplin altına alınması ve Anayasa’da 

öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, 

temel hak ve özgürlüklerin korunması amaçlanıyor. 

Tasarıda, kişisel verilerle ilgili kanunun 

uygulanmasını denetleyecek “Kişisel Verileri Koruma 

Kurumu”nun kurulması ve 7 kişilik Kişisel Veriler 

Koruma Kurulu oluşturulması öngörülüyor. 

Başbakanlıkla ilişkili olacak kuruluş, gerçek ve tüzel 

kişilerin uyumunu denetleme, bu konuda yapılacak 

şikâyetler hakkında karar verme, veri sorumluları 

sicilini tutma ve konuyla ilgili düzenleyici işlemler 

yapma yetkisine sahip olacak. Kişisel verilerin 

işlenmesi konusunun da düzenlendiği tasarıya göre, 

veriler, kişilerin açıkça rızası olmadan işlenmeyecek. 

Kişisel veri, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını 

açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına 

hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin veya 

bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün 

korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin 

kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgisinin 

bulunması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait 

kişisel verilerin işlenmesinin gerekliliği, veri 

sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine 

getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi 

tarafından alenileştirilmiş olması durumlarında 

işlenebilecek. Kişisel verilerin, toplandıkları amaçla 

bağlantılı olarak, yeterli ve doğru olması esas 

alınacak, veriler gerektiğinde güncellenecek. Tasarı 

ile kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi 

inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve 

kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, 

cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik 

tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik verileri özel 

nitelikli kişisel veri olarak kabul edilecek. 

Kaynak: AB Haber 

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi KA1 Online Proje Destek 

Oturumu 

Ulusal Ajans tarafından, son başvuru tarihi 02 Şubat 

2016 olan ve Yetişkin Eğitimi Personelinin 

Hareketliliği faaliyetine yönelik başvuru formu 

doldurma ve teknik destek sağlamak amacıyla 21 

Ocak 2016 tarihinde 10:30 - 11:30 saatleri arasında 

Online Proje Destek Oturumu (Webinar) hizmeti 

sunulacaktır.  Oturumlara sadece Yetişkin Eğitimi 

Koordinatörlüğüne sunulmak üzere KA1 projesi 

hazırlamakta olanlar katılabilecektir.  

Detaylı Bilgi: http://bit.ly/1RonCeE  

 

Kaynak: AB Haber  

http://bit.ly/1RonCeE

