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EASO Eğitim Müfredatına Giriş

Üye Ülkelerin sığınma ko-
nularından sorumlu ulusal 
idareleri ve ulusal hizmet-
lerinin eğitim geliştiril-
mesi ve verilmesi yoluyla 
desteklenmesi, EASO’nun 
(AB) 439/2010 sayılı Yö-
netmeliğinin 6. maddesin-
de (“EASO Yönetmeliği”) 
tanımlanan yükümlülükle-
rinden biridir. 2012 yılında 
Ofisin kurulmasından bu 
yana EASO Eğitim Müfre-
datı, Üye Ülkelerdeki sığın-
ma ve göç alanında çalışan 
vaka ve kabul görevlileri ile diğer çalışanlara yüksek kaliteli öğrenim materyalle-
ri sağlamaktadır. Bugüne kadar, 23.000’den fazla yetkilinin hem AB’de hem de 
başka yerlerde EASO Eğitim Müfredatını uyguladığını belirtmekten dolayı gurur 
duyuyoruz. Bu sayı, EASO’nun eğitim ve öğrenim stratejisinin başarılı bir şekilde 
uygulandığını göstermektedir.

EASO Eğitim Müfredatı, ulusal yetkililerin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam 
edecek ve böylece, ulusal idarelerin uluslararası koruma alanında ortak 
bir anlayışa ulaşmasına ve AB standartlarını uyumlulaştırılmış bir şekilde 
uygulamasına yardımcı olmayı sürdürecektir. Eğitim, öğrenim ve gelişim yoluyla 
Ortak Avrupa Sığınma Sisteminin pratik uygulamasını ve kalite standartlarının 
yükseltilmesini desteklemeye devam edeceğiz.

©
 EASO
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EASO Eğitim 
Müfredatı Nedir?

AB Üye Ülkeleri, Norveç 
ve isviçre (AB+ Ülkeleri) 
genelinde vaka ve kabul 
görevlileri ile diğer sığınma 
memurları için tasarlanmış 
ortak bir eğitim sistemidir.

Uluslararası koruma alanı-
nın tamamını kapsayan ve 
1951 Mülteci Sözleşmesi 
ve 1967 Protokolü, Ortak 
Avrupa Sığınma Sisteminin 

yasal araçları ve ilgili diğer uluslararası kanunlar ve Avrupa kanunları çerçeve-
sinde geliştirilmiş bir dizi etkileşimli modülden oluşan bir eğitim sistemidir.

Üye Ülkelerin uzmanlarından oluşan, bilgi ve tecrübe sahibi ekipler tarafından 
geliştirilmiş ve üyeleri Avrupa Komisyonu, AB’nin diğer kurumları, uluslararası 
kuruluşlar, akademi ve sivil toplum mensuplarından oluşan bir EASO Referans 
Grubu tarafından kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmiştir.

Hem çevrimiçi bir e-öğrenme formatı hem de yüz yüze oturumlar içeren bu 
müfredat karma öğrenim metodolojisine dayanmaktadır. Bu yaklaşım, eğitimin 
hem teorik hem de pratik yönlerinin en iyi şekilde uygulanmasını sağlar.

Eğitmenlerin beceri, bilgi ve yetkinliklerini artırmaya yönelik olarak 
eğitmeni eğitme metodolojisi benimsenmiştir. Böylece eğitmenler modülü 
tamamladıktan sonra ulusal idarelerdeki personeli eğitebilecek ve böylece 
çarpan etkisi yaratabilecektir.

Eğitim materyalleri, ulusal dillere tercüme edilebilmeleri için ingilizce 
hazırlanmıştır. Tercüme edilmiş versiyonlar, müfredattaki içeriklerin ulusal 
düzeyde daha iyi uygulanmasına katkı sağlayacaktır.

Ayrıca Eğitim Müfredatı, üçüncü ülkelerdeki kapasiteyi artırıp geliştirmek için 
kullanılmakla kalmaz; aynı zamanda operasyonel eğitimin temeli olarak da 
kullanılır.

©
 EASO
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EASO Eğitim Müfredatından kimler yararlanabilir?

Müfredat, AB genelinde kalıcı bir destek aracı olarak kullanılmaktadır. Ancak, 
özel durum ve operasyonlarda acil veya özel destek için kullanılabilir.

Müfredat, Dış Boyut çerçevesinde kapasite oluşturma aracı olarak da 
kullanılabilir.

Müfredat, AB+ Ülkelerindeki sığınma ve kabul yetkililerine yöneliktir. Uluslararası 
koruma ve göç alanında çalışan diğer paydaşlar da Müfredattan yararlanabilir.

Sertifikasyon

EASO ayrıca, bir Avrupa Sertifikasyon süreci üzerinde çalışmaya devam 
etmektedir. Onaylı bir EASO Eğitim Müfredatı, sığınma ve kabul konularından 
sorumlu personelin görevlerini yerine getirmek için gerekli bilgi, beceri ve 
yetkinliğe sahip olmasını ve AB mevzuatı çerçevesine uygun olarak eğitilmesini 
sağlayacaktır.

Bu amaçla ingilizce versiyondaki 13 EASO Eğitim Müfredatı modülü, ingiltere ve 
Galler Ulusal Yeterlik Çerçevesi kapsamında Middlesex Üniversitesi tarafından 
akredite edilmiş ve onaylanmıştır.

EASO Eğitim Müfredatı hakkında nasıl daha fazla bilgi alabilirim?

EASO Eğitim Müfredatı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen 
training@easo.europa.eu adresiyle iletişime geçin.

mailto:training@easo.europa.eu
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EASO Eğitim Müfredatı Modülleri

Kapsamlı Bilgiler
• ileri Düzeyde Dâhil Etme
• Karşılama / Kabul
• Dublin III Yönetmeliği
• Sığınma Prosedürleri 

Yönergesi
• Menşe Ülke Bilgisi
• Hariç Tutma
• Korumanın Sona Ermesi
• AB’de Temel Haklar ve 

Uluslararası Koruma
• Başka Bir Yere Yerleştirme

Belirli hedef kitleleri için
• Çevirmenler
• Yöneticiler

#EASOtraining

Temel modüller
• Dâhil Etme
• Mülakat Teknikleri
• Kanıt Değerlendirme

Giriş modülleri
• CEAS
• Uluslararası Korumaya Giriş

Özel Ihtiyaçları Olan Kişilere Odaklanma
• Savunmasız Kişilerle Mülakat
• Çocuklarla Mülakat
• Cinsiyet, Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim
• insan Kaçakçılığı
• Savunmasız Kişilerin Kabul Edilmesi

©
 iStock.com

/PeopleIm
ages

©
 iStock.com
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EASO Eğitim Müfredatı Modülleri

• Dâhil Etme
• Mülakat Teknikleri
• Kanıt Değerlendirme
• Savunmasız Kişilerle Mülakat
• Çocuklarla Mülakat
• Cinsiyet, Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim
• insan Kaçakçılığı
• ileri Düzeyde Dâhil Etme
• Karşılama / Kabul
• Dublin III Yönetmeliği
• Sığınma Prosedürleri Yönergesi
• Menşe Ülke Bilgisi
• Hariç Tutma
• Korumanın Sona Ermesi
• Başka Bir Yere Yerleştirme
• Çevirmenler
• Yöneticiler
• AB’de Temel Haklar ve Uluslararası Koruma
• Ortak Avrupa Sığınma Sistemi
• Uluslararası Korumaya Giriş
• Pedagojiye Giriş.

EASO Eğitim Müfredatı modüllerinin yanında Eğitmen Kılavuzu ve Eğitim El 
Kitabı da bulunmaktadır. Eğitmen Kılavuzu, eğitmenlerin yeni eğitmenleri 
eğitmelerine ve ulusal eğitim oturumları yapmalarına yardımcı olmak 
için tasarlanmıştır. Eğitim El Kitabı, bir referans aracı işlevi görür ve eğitim 
materyalinin önemli unsurlarının bir özetini sunarak günlük çalışmalarında 
eğitmenlere yardımcı olur.
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Ana Hedef Grubu Sığınma vakası görevlileri

içerik Özeti Dâhil Etme Modülü, 1951 Cenevre Sözleşmesinin yorumlanması 
ve uygulanması ile bu sözleşmenin AB Yeterlik Yönergesiyle ilişkisi 
hakkında eğitim vermektedir. Bu modül, yapılandırılmış ve etkileşimli 
bir yöntemle mülteci tanımını ve ikincil koruma nedenlerini 
göstermektedir. Ayrıca şu gibi temel terimleri açıklar: BMMYK El Kitabı 
ve Yeterlik Yönergesi kapsamında zulüm; Sözleşme nedenleri (ırk, din, 
milliyet, politik görüş ve belirli bir sosyal grup); zulüm (haklı nedenlere 
dayanan korku) ve Sözleşme gerekçeleri arasındaki bağlantı noktası; 
temel geri göndermeme ilkesi ve mülteci veya ikincil korumadan 
yararlanma statüsüne sahip olma yeterliğine ilişkin diğer önemli 
unsurlar.

Dâhil Etme Modülü, sığınma vakası görevlileri için temel modüllerden 
biridir. Mülakat Teknikleri ve Kanıt Değerlendirmesi modülleriyle 
birlikte, bir vaka görevlisinin görevlerinde ihtiyaç duyacağı bilgi, beceri 
ve yetkinlikler için temel oluşturur.

1 Dâhil Etme

©
 iStock.com

/pixelfit
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Öğrenim 
Sonuçları (Genel)

Bu modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar şunları yapabilecektir:

• Sığınma sürecine kimlerin dâhil edilmesi gerektiğini belirleme;

• Başvuru sahibinin vakasını analiz ederek hangi koruma statüsünün 
verilmesi gerektiğine karar verme;

• ilgili yasa ve uygulamaları referans göstererek kararlarını açıklama.

Çevrimiçi 
çalışmalar için 
gereken süre

30 saat

F2F süresi 2 gün

Mevcut  
Dil Versiyonları

Almanca, Bulgarca, Çekçe, Danca, Estonca, Felemenkçe, Fince, 
Fransızca, Hırvatça, ingilizce, ispanyolca, italyanca, Lehçe, Letonca, 
Litvanca, Macarca, Norveççe, Portekizce, Romence, Slovakça, 
Slovence, Türkçe, Yunanca

Oluşturulma/
Son değişiklik/
güncelleme

Oluşturulma tarihi: 2011’den önce
Son değişiklik: 2013
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Ana Hedef Grubu Temel sığınma hukuku bilgisine sahip ve uluslararası korumaya hak 
kazanma gerekçelerini bilen yeni sığınma vakası görevlileri

Bilgilerini tazelemek ve uluslararası koruma talep eden başvuru 
sahipleri ile mülakat yapma becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmek 
isteyen deneyimli sığınma vakası görevlileri

içerik Özeti Mülakat Teknikleri Modülü, katılımcılara profesyonel bir kişisel 
mülakat yapmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri sunar.

Bu modülde, EASO tarafından önerilen kişisel mülakat yapmaya 
yönelik yapılandırılmış mülakat protokolü, “Sığınma Mülakatı 
Yöntemi” veya AIM olarak anılacaktır. AIM, araştırmaya ve diğer 
yapılandırılmış mülakat protokollerinden edinilen deneyimlere 
dayanır ve psikoloji, hukuk ve toplum bilimleri alanlarından ilgili 
çalışmaları içerir. Bu model aynı zamanda kişisel mülakat ve sığınma 
prosedürünün özelliklerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Katılımcılar bu modülle, doğru bir şekilde uygulandığında uluslararası 
koruma başvurusunu incelemek için yeterli, ilgili ve güvenilir 
bilgiyi toplamalarına yardımcı olacak AIM’nin nasıl kullanılacağını 
öğrenecektir.

Mülakat Teknikleri Modülü, sığınma vakası görevlileri için 
temel modüllerden biridir. Kanıt Değerlendirmesi ve Dâhil Etme 
modülleriyle birlikte, bir vaka görevlisinin görevlerinde ihtiyaç 
duyacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler için temel oluşturur.

2 Mülakat Teknikleri

©
 iStock.com

/Steve Debenport
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Öğrenme 
Sonuçları (Genel)

Bu modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar şunları yapabilecektir:

• Başvuruyu değerlendirmek için gerekli olan yeterli, ayrıntılı ve 
güvenilir bilgiler toplamak için uygun mülakat gerçekleştirme 
yöntemini kullanarak, uluslararası koruma talebinde bulunan 
başvuru sahibi ile etkili mülakat yapma;

• Mülakatta profesyonel tavır sergileme.

Çevrimiçi 
çalışmalar için 
gereken süre

25-30 saat

F2F süresi 2 gün

Mevcut Dil 
Versiyonları

Almanca, Bulgarca, Çekçe, Danca, Estonca, Felemenkçe, Fince, 
Fransızca, Hırvatça, ingilizce, ispanyolca, italyanca, Lehçe, Letonca, 
Litvanca, Macarca, Norveççe, Portekizce, Romence, Slovakça, 
Slovence, Türkçe, Yunanca

Oluşturulma/
Son değişiklik/
güncelleme

Oluşturulma tarihi: 2011’den önce
Son değişiklik: 2017
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Ana Hedef Grubu Sığınma vakası görevlileri

içerik Özeti Bu modül, kanıt değerlendirme sürecine odaklanmaktadır. 
Bireysel bir vakaya ait maddi vakıaların, mevcut kanıt parçalarının 
toplanması, incelenmesi ve karşılaştırılması yoluyla nasıl 
belirlendiğini işlemektedir.

Modül, benzer vakaların benzer, adil ve tutarlı bir şekilde ele alınması 
gerektiği önermesine dayanmaktadır. Katılımcılara yapılandırılmış 
bir kanıt değerlendirmesi yaklaşımı uygulamak için gerekli bilgi, 
beceri ve davranışları sağlar. Bu yaklaşım türü, bireysel vakalarda 
taraflı olma riskini en aza indirebilir.

Katılımcılar teorik hususları ve ilgili mevzuatı uygulamalı bir 
bakış açısıyla öğrenecektir. Ayrıca, belirli durum senaryolarında 
bunları uygulayarak öğrenme fırsatına sahip olacaklardır. Kanıt 
Değerlendirmesi Modülü, sığınma vakası görevlileri için temel 
modüllerden biridir. Mülakat Teknikleri ve Dâhil Etme modülleriyle 
birlikte, bir vaka görevlisinin görevlerinde ihtiyaç duyacağı bilgi, 
beceri ve yetkinlikler için temel oluşturur.

3 Kanıt Değerlendirmesi

©
 iStock.com
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Öğrenme 
Sonuçları (Genel)

Bu modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar şunları yapabilecektir:

• Yapılandırılmış bir kanıt değerlendirmesi yöntemi uygulama ve 
bunu mantıklı, yazılı bir güvenilirlik değerlendirmesi dâhilinde 
gösterme;

• Bozulmalara neden olabilecek faktörleri değerlendirme.

Çevrimiçi 
çalışmalar için 
gereken süre

20-30 saat

F2F süresi 2 gün

Mevcut Dil 
Versiyonları

Almanca, Bulgarca, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, 
Hırvatça, ingilizce, ispanyolca, italyanca, Lehçe, Letonca, Litvanca, 
Macarca, Norveççe, Portekizce, Romence, Rusça, Slovakça, 
Slovence, Türkçe, Yunanca

Oluşturulma/
Son değişiklik/
güncelleme

Oluşturulma tarihi: 2011’den önce
Son değişiklik: 2015



18 —  EASO EğiTiM KATALOğU

Ana Hedef Grubu Sığınma vakası görevlileri

içerik Özeti Bu modül, savunmasız kişilerin erken belirlenmesi ve mülakatı için 
gerekli beceri, bilgi ve yetkinlikleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
Modül; savunmasızlık durumları, zihinsel ve bedensel engeller, 
tıbbi durumlar ve travmatik deneyimlerle ilgili bilginin yanı sıra zor 
durumlarla nasıl başa çıkılacağı ve mülakatçının kendi ihtiyaçlarını 
nasıl ele alacağına dair tavsiyeler de sağlar. Bu etkenler, başvuru 
sahibinin mülakat esnasında sağlayabileceği bilgi miktarı ve kalitesi 
üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Bu nedenle, söz konusu başvuru 
sahiplerinin özel prosedür ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak için 
vaka görevlilerinin ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve davranışlarla 
donatılmış olmaları oldukça önemlidir.

Bu gelişmiş modül, Mülakat Teknikleri Modülünü temel almaktadır. 
Modül, özel ihtiyaçları olan bir başvuru sahibiyle mülakat esnasında 
dikkate alınması gereken belirli unsurları vurgularken aynı 
yapılandırılmış mülakat çerçevesini izler.

4 Savunmasız Kişilerle Mülakat

©
 iStock.com
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Öğrenme 
Sonuçları (Genel)

Bu modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar şu bilgi, beceri ve 
yetkinlikleri kazanacaktır:

• Savunmasız bir kişiyle yapılacak mülakatı, başvuru sahibi ve 
mülakatçıyı etkileyen yasal, prosedürel ve sosyal bağlama 
yerleştirme;

• Özel prosedür ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların uluslararası koruma 
başvurusuna yapabileceği etkiyi belirleme;

• Savunmasız bir başvuru sahibiyle yakınlık kurmak, mülakat 
gerçekleştirmek ve bilgi vermesini kolaylaştırmak için uygun bir 
yaklaşım sergileme.

Çevrimiçi 
çalışmalar için 
gereken süre

30-40 saat

F2F süresi 2 gün

Mevcut Dil 
Versiyonları

ingilizce

Oluşturulma/
Son değişiklik/
güncelleme

Oluşturulma tarihi: 2011’den önce
Son değişiklik: Nisan 2018
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Ana Hedef Grubu Uluslararası koruma başvurusu sahipleriyle mülakat yapmada 
deneyimli vaka görevlileri

içerik Özeti Çocuklar yeterince olgunlaşmamış ve başkalarına bağımlı oldukları 
için ve gelişim ihtiyaçları nedeniyle tabiatları gereği savunmasızdır. 
EASO Çocuklarla Mülakat modülünün amacı, katılımcıların 
uluslararası korunma başvurusunda bulunan bir çocukla profesyonel, 
etkili bir kişisel mülakat yapabilmesini sağlayacak bilgileri, becerileri 
ve davranışları edinmesine yardımcı olmaktır.

Bu modülle katılımcılar, çocukların gelişim aşamalarını, uluslararası 
koruma prosedüründe bulunan çocuklar için yasal ve prosedürel 
önlemleri ve çocuklara özel mülakat tekniklerini öğrenecektir. 
Katılımcılar ayrıca, mülakatı her bir çocuğun olgunluğuna ve özel 
durumuna göre uyarlamak için mülakat öncesinde ve sırasında 
çocuğun olgunluğunu nasıl değerlendirileceklerini öğrenecektir.

Modül boyunca çocuğun çıkarına en uygun olan prensibine özel 
önem verilmektedir.

5 Çocuklarla Mülakat
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Öğrenme 
Sonuçları (Genel)

Bu modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar şunları yapabilecektir:

• Çocuğun çıkarlarını göz önünde bulundurarak uluslararası 
koruma bağlamında bir çocukla etkin bir mülakat yapma;

• Mülakat öncesinde ve sırasında çocuğun olgunluğunu 
değerlendirme;

• Mülakatı çocuğun olgunluğuna ve özel durumuna uyarlama.

Çevrimiçi 
çalışmalar için 
gereken süre

25-30 saat

F2F süresi 2 gün

Mevcut Dil 
Versiyonları

ingilizce

Oluşturulma/
Son değişiklik/
güncelleme

Oluşturulma tarihi: 2011’den önce
Son değişiklik: Nisan 2018
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Ana Hedef Grubu Deneyimli vaka görevlileri

içerik Özeti Bu modül cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ile ilgili konularda 
bilgi ve farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, ilgili hak 
taleplerini işleme alırken bu tür konuları değerlendirmeye almak için 
bu modül aracılığıyla geliştirilen becerileri uygulamayı öğrenecektir.

Modül, normların geliştirilmesine yönelik bir genel bakış sağlar ve 
bunu yaparken normların vaka görevlileri ve başvuru sahiplerine 
uluslararası koruma vakalarını değerlendirmede nasıl etki edeceğini 
işler. Katılımcılar cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsel yönelimle ilgili insan 
hakları ihlallerini öğrenecektir. Bu modülde ayrıca cinsiyet, cinsel 
kimlik ve/veya cinsel yönelimle ilgili bir talebin işlenmesi için geçerli 
yasal çerçeve de sunulmaktadır.

Modül, ek olarak katılımcıların, mülakat yaptıkları kişilerin cinsiyet, 
cinsel kimlik ve cinsel yönelimleri ilgili bilgi vermesini destekleyen 
bir mülakatın nasıl oluşturulacağını ve yapılacağını öğrenmelerini 
sağlayacak pratik bir yaklaşım sunmayı amaçlamaktadır.

Son olarak modül, katılımcıların cinsiyet ve/veya SOGI ile ilgili hak 
taleplerini düzgün bir şekilde dikkate alan bir kanıt değerlendirmesi 
yürütmesine olanak tanıyan bir çerçeve sağlar.

6 Cinsiyet, Cinsel Kimlik ve Cinsel 
Yönelim
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Öğrenme 
Sonuçları (Genel)

Bu modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar şunları yapabilecektir:

• Cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsel yönelime ilişkin deneyimlerin 
ve tutumların uluslararası koruma taleplerinin işleme alınma 
biçimlerini nasıl etkilediğini açıklama;

• Uluslararası koruma taleplerini işleme alırken cinsiyet, cinsel 
kimlik ve cinsel yönelim faktörlerini tespit etme;

• Uluslararası koruma taleplerini işleme alırken cinsiyet, cinsiyet 
kimliği ve cinsel yönelim bakımından uygun bir yaklaşım 
benimseme.

Çevrimiçi 
çalışmalar için 
gereken süre

20-30 saat

F2F süresi 2 gün

Mevcut Dil 
Versiyonları

Almanca, Fince, ingilizce, Slovence

Oluşturulma/
Son değişiklik/
güncelleme

Oluşturulma tarihi: 2015
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Ana Hedef Grubu insan kaçakçılığı mağduru olmuş veya olması muhtemel kişilerle 
temas kurabilecek olan ilgili yetkililer

içerik Özeti İnsan Kaçakçılığı modülü iki düzeyden oluşur.

ilk düzey, insan kaçakçılığı mağduru olmuş veya olması muhtemel 
kişilere denk gelebilecek yetkililer arasında farkındalık yaratmayı 
amaçlamaktadır. Amacı, katılımcılara insan kaçakçılığı olması 
muhtemel kişileri tespit etme ve ilk buluşmayı yönetmeleri için 
gerekli bilgi ve becerileri sağlamaktır.

ikinci düzey, uluslararası korumaya ihtiyaç duyabilecek insan 
kaçakçılığı mağdurlarına odaklanmaktadır. insan kaçakçılığı 
mağduru olmuş veya olması muhtemel kişilerle sığınma mülakatına 
nasıl hazırlanılacağını, mülakatın nasıl yapılacağını ve bu kişilerin 
koruma talebinde bulunması durumunda karar alma sürecine nasıl 
yaklaşılacağını açıklar.

insan Kaçakçılığıyla Mücadele Yönergesine (2011/36/AB sayılı 
Yönergesi) göre, Üye Ülkeler insan kaçakçılığı mağduru olmuş veya 
olması muhtemel kişilerle iletişime geçebilecek yetkililere düzenli 
eğitim vermelidir. Bu modül ayrıca Üye Ülkelerin bu konudaki yasal 
yükümlülüklerini yerine getirme konusunda onları desteklemeyi 
amaçlamaktadır.

7 insan Kaçakçılığı (THB)
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Öğrenme 
Sonuçları (Genel)

Bu modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar şunları yapabilecektir:

1. Düzey

• Günlük mesleki görevlerinde insan kaçakçılığı belirtilerini tespit 
etme;

• insan kaçakçılığı mağduru olmuş veya olması muhtemel kişilerle 
ilk buluşmanın nasıl yönetileceğini açıklama.

2. Düzey

• insan kaçakçılığı mağduru olmuş veya olması muhtemel kişilerle 
sığınma mülakatına nasıl hazırlanılacağını ve mülakatın nasıl 
yapılacağını açıklama;

• insan kaçakçılığı mağduru olmuş veya olması muhtemel kişilerin 
bulunduğu bir koruma talebinde karar alma sürecine nasıl 
yaklaşılacağını açıklama.

Çevrimiçi 
çalışmalar için 
gereken süre

1. Düzey: 8-10 saat
2. Düzey: 8-10 saat

F2F süresi 1. Düzey: 1 gün
2. Düzey: 1 gün

Mevcut Dil 
Versiyonları

ingilizce

Oluşturulma/
Son değişiklik/
güncelleme

Oluşturulma tarihi: 2017
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Ana Hedef Grubu Deneyimli vaka görevlileri ve karar vericiler

içerik Özeti Bu modül, Dâhil Etme Modülünün tamamlayıcısıdır. Zulüm 
eylemleri, zulüm nedenleri, ciddi zarar (ikincil koruma) ve zulüm 
veya ciddi zararlardan korunma konularında uluslararası korumaya 
yönelik daha karmaşık yeterliklere odaklanmaktadır.

Katılımcılar, Avrupa Birliği Mahkemesi (CJEU) ve Avrupa insan Hakları 
Mahkemesinin çalışmalarından çıkan sonuçları uygularken, Üye Ülke 
uygulamaları ve CEAS ile ilgili hukuk bağlamında kendi çalışmalarını 
eleştirel olarak değerlendirecektir.

Ayrıca katılımcılar, uluslararası koruma yeterliğiyle ilgili karmaşık 
yorumlamalı sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında AB hukuku ve 
uluslararası koruma hukukunu yorumlamada yöntem uygulamayı 
öğrenecektir.

Katılımcılar, modülün sonunda uluslararası koruma yeterliğiyle ilgili 
karmaşık yorumlamalı sorunlarda meslektaşlarına yapılandırılmış ve 
ayrıntılı bir rehberlik sunabilmelidir.

8 ileri Düzeyde Dâhil Etme
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Öğrenme 
Sonuçları (Genel)

Bu modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar şunları yapabilecektir:

• Kendi çalışmalarını farklı Üye Ülkelerin uygulamaları ve CEAS ile 
ilgili hukuk bağlamında eleştirel olarak değerlendirme;

• Çalışmalarında Avrupa mahkemelerinden çıkan sonuçları 
uygulama (öncelikle Avrupa Birliği Mahkemesi (CJEU) içtihadı 
ve Avrupa insan Hakları Mahkemesi (ECtHR) içtihadından çıkan 
sonuçlar);

• Doğrudan CJEU rehberliğinin olmadığı durumlarda, AB 
hukukunun yorumlanmasına ilişkin CJEU yöntemine uygun 
olarak uluslararası koruma yeterliğiyle ilgili karmaşık 
yorumlamalı sorunları çözme;

• Uluslararası koruma yeterliğiyle ilgili karmaşık yorumlamalı 
sorunlarda meslektaşlarına yapılandırılmış ve ayrıntılı bir 
rehberlik sunma.

Çevrimiçi 
çalışmalar için 
gereken süre

30 saat

F2F süresi 2-2,5 gün (değişebilir)

Mevcut Dil 
Versiyonları

Almanca, ingilizce, Rusça

Oluşturulma/
Son değişiklik/
güncelleme

Oluşturulma tarihi: 2017
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Ana Hedef Grubu Kabul edilme bağlamında uluslararası korumaya başvuranlarla 
doğrudan iletişim kuran ve sığınma alanında çalışan profesyoneller

içerik Özeti Bu modül, Kabul Koşulları Yönergesinde belirtildiği üzere kabul 
yetkilileri için gerekli temel eğitimi kapsamaktadır.

Bu eğitim modülünde katılımcılar, uluslararası ve Avrupa’daki 
tarihsel gelişmeleri ve mevcut kabul koşullarının temellendirildiği 
yasal bağlamı öğrenecektir. Katılımcılara, uluslararası korumaya 
başvuranların olası özel kabul ihtiyaçlarını belirleme, savunmasız 
gruplarla çalışma ve kabul bağlamında ruh sağlığı konusu dâhil 
olmak üzere kabul sürecinin çeşitli aşamaları gösterilecektir. Son 
olarak modülde, kabul görevlisinin rolü ve günlük çalışmalarında 
yardımcı olabilecek çeşitli beceriler gösterilmektedir. Bu beceriler 
arasında profesyonel sınırları belirleme, kültürlerarası bir ortamda 
iletişim kurma, paydaşlarla ilişkileri yönetme ve çatışmaları idare 
etme bulunur.

9 Karşılama / Kabul
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Öğrenme 
Sonuçları (Genel)

Bu modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar şunları yapabilecektir:

• Uluslararası korumaya başvuranların kabulüne ilişkin yasal 
ve örgütsel çerçeveyi anlama ve açıklama (anlama, pratik 
beceriler);

• Kabul Yönergesini uygulamaya geçirme (bilgi, pratik beceriler);

• Özel kabul ihtiyaçlarını ve kabul sürecindeki psikolojik destek 
ihtiyaçlarını tanımlama ve uygun müdahaleleri yapma (bilgi, 
anlama, düşünme ve pratik beceriler).

Çevrimiçi 
çalışmalar için 
gereken süre

15-20 saat

F2F süresi 2 gün

Mevcut Dil 
Versiyonları

ingilizce, Slovakça, Yunanca

Oluşturulma/
Son değişiklik/
güncelleme

Oluşturulma tarihi: 2015
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Ana Hedef Grubu Dublin Birimlerinde çalışan görevliler

içerik Özeti Bu modül, katılımcılara AB sığınma müktesebatına uygun olarak ve 
uluslararası insan hakları hukuki araçlarına tam anlamıyla uyarak 
Dublin III Yönetmeliğini uygulamaları için gereken becerileri ve 
bilgileri sağlar. Katılımcılar ayrıca EURODAC sistemi ve DubliNet 
elektronik ağı ile tanışma fırsatı bulacaktır.

Dublin III Yönetmeliği hakkındaki modül gelişmiş bir öğrenme 
modülü olduğu için katılımcılara öncelikle Ortak Avrupa Sığınma 
Sistemi (CEAS) Modülünü ve AB’de Temel Haklar ve Uluslararası 
Koruma (FRIPEU) Modülünü izlemeleri tavsiye edilmektedir.

10 Dublin III Yönetmeliği
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Öğrenme 
Sonuçları (Genel)

Bu modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar şunları yapabilecektir:

• Dublin sisteminin temel işlevini ve kapsamını anlama ve 
açıklama;

• Dublin III kural ve prosedürlerini anlama ve uygulama;

• Mevcut Dublin III araçlarını anlama ve kullanma (ör. Eurodac, 
VIS, DubliNET).

Çevrimiçi 
çalışmalar için 
gereken süre

20-25 saat

F2F süresi 2 gün

Mevcut Dil 
Versiyonları

ingilizce, Almanca, Rumence

Oluşturulma/
Son değişiklik/
güncelleme

Oluşturulma tarihi: 2011’den önce
Son değişiklik: Haziran 2016
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Ana Hedef Grubu Vaka görevlileri ve politika görevlileri

içerik Özeti Bu modül, tüm sığınma görevlileri tarafından izlenebilecek bir 
yol haritası sunmaktadır. Hem başvuru sahipleri hem de ulusal 
idarelerin ortak ilkeleri, garantileri ve yükümlülükleri hakkında 
katılımcılara bilgi ve uygulamalı örnekler sunar. Bu modülde 
katılımcılar prosedüre erişim, kabul edilebilirlik, hukuki yardım ve 
temsil hakkı, karar verme, etkili çözüm yolları ve özel prosedürler 
gibi konulara yönelik kapsamlı bir açıklama bulacaktır.

11 Sığınma Prosedürleri Yönergesi
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Öğrenme 
Sonuçları (Genel)

Bu modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar şunları yapabilecektir:

• APD’nin kapsamını, amaçlarını ve kabul edildiği bağlamı 
açıklama;

• Sürece dâhil olan çeşitli yetkilileri ve rollerini tanımlama ve ayırt 
etme;

• Süreç içindeki çeşitli prosedürleri tanımlama ve açıklama;

• Yönergenin hükümlerini, farklı ihtiyaçları olanlar dâhil olmak 
üzere tüm başvuru sahiplerine uygulama.

Çevrimiçi 
çalışmalar için 
gereken süre

25-30 saat

F2F süresi 1 gün

Mevcut Dil 
Versiyonları

ingilizce

Oluşturulma/
Son değişiklik/
güncelleme

Oluşturulma tarihi: 2011’den önce
Son değişiklik: 2015
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12 Menşe Ülke Bilgisi

Ana Hedef Grubu COI araştırmacıları 

içerik Özeti Bu modül, uluslararası koruma prosedürlerinde Menşe Ülke 
Bilgisinin (COI) rolünü ana hatlarıyla belirtmekte ve bu tür 
araştırmalar için kalite standartlarını sunmaktadır. Bilgi ve 
kaynakların değerlendirmesi, pratik araştırma becerileri ve araştırma 
sonuçlarının nihai sunumu ile ilgili hususların nasıl geliştirileceği 
hakkında bilgi sağlar.

COI, başvuru sahibinin menşe ülkesi, geçiş ülkesi veya önceki 
ikametgâhı hakkındaki bilgileri ifade eder. Bu bilgi, başvuru 
sahibinin mülteci statüsü veya ikincil koruma için uygun olup 
olmadığını belirlemek üzere kullanılır. Yasal çerçeve, insan hakları 
durumları, kültürel ve toplumsal tutumlar, politik bağlam, coğrafya, 
insani koşullar veya güvenlik durumu gibi birçok çeşitli bilgiyi 
kapsamaktadır. COI ayrıca politika geliştirme için bir temel işlevi 
görebilir.
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Öğrenme 
Sonuçları (Genel)

Bu modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar şunları yapabilecektir:

• Güvenilir kaynaklardan menşe ülkeler hakkında uygun, doğru 
ve dengeli bilgileri bulma ve değerlendirme

• Bilgileri şeffaf ve izlenebilir bir şekilde sunma

• Kalite kontrolünü kalite kriterlerine göre gerçekleştirme.

Çevrimiçi 
çalışmalar için 
gereken süre

20-30 saat

F2F süresi 2 gün

Mevcut Dil 
Versiyonları

ingilizce, italyanca, Macarca

Oluşturulma/
Son değişiklik/
güncelleme

Oluşturulma tarihi: 2011’den önce
Son değişiklik: 2014, bir sonraki değişiklik 2019’da yapılacaktır
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Ana Hedef Grubu Vaka görevlileri

içerik Özeti Vaka görevlileri, bu modülü uygulayarak AB Yeterlik Yönergesinde 
de bulunan 1951 Cenevre Sözleşmesi Madde 1, D, E ve 
F bölümlerinin hariç tutma maddelerini değerlendirip uygulamada 
uzmanlaşabilirler.

Katılımcılar ayrıca, hariç tutma maddesinin uygulanmasının 
şunlardan nasıl etkilendiğini öğrenecektir: uluslararası hukuk, iç 
hukuk, politikalar ve operasyonel uygulamalar, iç ve uluslararası 
hukuk (Avrupa Birliği Mahkemesi ve Avrupa insan Hakları 
Mahkemesi gibi), BMMYK ve diğer önemli kuruluşların ya da 
yazarların rehberliği.

Katılımcılar, hariç tutma vakalarında ispat yükü ve standardını göz 
önünde bulundururken hükümleri titizlikle uygulayacak bilgi ve 
becerileri kazanacaktır.

13 Hariç Tutma
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Öğrenme 
Sonuçları (Genel)

Bu modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar şunları yapabilecektir:

• Hariç tutulacak vakaları tespit etme ve uygun bir şekilde ele 
alma;

• Hâlihazırda uluslararası korumadan yararlandıkları veya bu 
haklardan yararlanabildikleri için hariç tutulabilecek iki tür kişiyi 
tanımlama;

• Hangi insanların korunmaya uygun olmadığını belirleme;

• ilgili uluslararası yasal araçları doğru şekilde bulma, yorumlama 
ve uygulama.

Çevrimiçi 
çalışmalar için 
gereken süre

20-30 saat

F2F süresi 2 gün

Mevcut Dil 
Versiyonları

Almanca, ingilizce, Rusça

Oluşturulma/
Son değişiklik/
güncelleme

Oluşturulma tarihi: 2011’den önce
Son değişiklik: 2014
Bir sonraki değişiklik 2019’da yapılacaktır
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14 Korumanın Sona Ermesi

Ana Hedef Grubu Vaka görevlileri

içerik Özeti Bu modül, vaka görevlilerine iptal ve sona erme maddelerinin 
yanı sıra prosedürel güvencelerin uygulanmasında uzmanlaşma 
fırsatı sunar. Katılımcılar ayrıca, Yeterlik Yönergesinde belirtildiği 
üzere koruma süresinin sona ermesine neden olacak koşulları 
nasıl yorumlayacaklarını da öğrenecektir. Bu modülü tamamlayan 
katılımcılar, bu konuda bir karar hazırlamak ve belirlemek için gerekli 
teorik ve pratik bilgiye sahip olacaktır.

Öğrenme 
Sonuçları (Genel)

Bu modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar şunları yapabilecektir:

• Hariç tutulacak vakaları tespit etme ve uygun bir şekilde ele alma;

• ilgili prosedürleri koruma amacına göre uygulama

Çevrimiçi 
çalışmalar için 
gereken süre

20-30 saat

F2F süresi 1 gün

Mevcut Dil 
Versiyonları

ingilizce

Oluşturulma/
Son değişiklik/
güncelleme

Oluşturulma tarihi: 2011’den önce
Son değişiklik: Eylül 2018
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15 Başka Bir Yere Yerleştirme

Ana Hedef Grubu 1. Sığınma vakası görevlileri (deneyimli) ve başka bir yere 
yerleştirme görevlileri (genç ve deneyimli)

2. Kültürel oryantasyon görevlileri

3. Seçim misyonu/kültürel oryantasyon misyonu yöneticileri

içerik Özeti Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca üye ülkeler, uzun süreli mülteci durumu 
için kalıcı çözümlerden biri olarak başka bir yere yerleştirmeyi 
kullanmaya başlamıştır. Bu modülün amacı, katılımcıların yeniden 
yerleşim sürecinin farklı aşamalarını başarıyla nasıl yönetecekleri 
konusundaki bilgilerini arttırmaktır. Bu hedefe ulaşmak için modül 
içeriğinde sürecin önemli yönleri bulunmaktadır. Bu yönler arasında 
yeniden yerleşim programının tasarlanması ve planlanması, seçim ve 
ayrılma öncesi düzenlemeler ile aktarma ve varış sonrası hizmetlerin 
sağlanması bulunur.
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Öğrenme 
Sonuçları (Genel)

Bu modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar şunları yapabilecektir:

• Başarılı bir başka bir yere yerleştirme sürecinin nasıl 
uygulanacağını açıklama;

• Başka bir yere yerleştirme sürecindeki zorlukları tanımlama;

• iyi işleyen başka bir yere yerleştirme etkinlikleri tasarlama.

Çevrimiçi 
çalışmalar için 
gereken süre

20-30 saat

F2F süresi 2 gün

Mevcut Dil 
Versiyonları

ingilizce

Oluşturulma/
Son değişiklik/
güncelleme

Oluşturulma tarihi: 2018
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Ana Hedef Grubu Ulusal sığınma yetkilileri için çalışan çevirmenler

Modül, istisnai olarak ulusal sığınma süreçlerinde çeviri sürecine 
dâhil olan diğer paydaşlara da açık olabilir.

içerik Özeti Bu modül, çevirmenlerin görevlerini yerine getirmelerinde 
onlara destek olmayı, özellikle de sığınma prosedürü kapsamında 
uluslararası korumaya başvuranlar ve ulusal yetkililer ile ilgili 
diğer paydaşlar arasındaki iletişim sürecini kolaylaştırmayı 
amaçlamaktadır.

Sığınma sürecine dâhil olan çevirmenlerin arka planlarından oluşan 
bir yelpazeye bakıldığında (sığınma geçmişi olmayan nitelikli 
profesyonellerden daha az yaygın dilleri bildikleri için görevlendirilen 
eski sığınmacılara kadar), modül farklı öğrenme ihtiyaçlarını 
kapsamaktadır. Sığınma bağlamının çevirmenlerin perspektifinden 
genel bir değerlendirmesini ve sığınma süreçlerinde ihtiyaç duyulan 
temel çeviri tekniklerini sunar.

Bu eğitim modülü sadece çevrimiçi bir bileşenden oluşur, ancak Üye 
Ülkelerin talebi üzerine yüz yüze bir görüşme düzenlenebilir.

16 Sığınma Bağlamında Çevirmenlik
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Öğrenme 
Sonuçları (Genel)

Bu modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar şunları yapabilecektir:

• Genel sığınma bağlamını ve prosedürlerini tanımlama ve 
açıklama;

• Sığınma prosedürünün yanı sıra çevirmenin rolünü genel 
anlamda açıklama;

• Genel anlamda ve sığınma bağlamında çevirmenlik için gerekli 
becerileri ve ilkeleri nasıl uygulayacağını gösterme.

Çevrimiçi 
çalışmalar için 
gereken süre

20-25 saat

F2F süresi 2 gün (Üye Ülkelerin isteği üzerine)

Mevcut Dil 
Versiyonları

ingilizce

Oluşturulma/
Son değişiklik/
güncelleme

Oluşturulma tarihi: 2018
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Ana Hedef Grubu Sığınma ile ilgili konular üzerinde çalışan personelden sorumlu yöneticiler

içerik Özeti Yönetici Modülü, uluslararası koruma alanında çalışan bir yöneticinin 
günlük görevleri ile ilgili farklı konuları kapsar. Hem teorik hem de 
pratik bilgi içeren bu modül, katılımcıların departmanlarının iyi kalite 
standartlarını verimli ve uluslararası ve AB yasal gerekliliklerine uygun 
olarak sağlamalarına destek olacak yetkinlikler geliştirmelerine 
yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Öğrenme 
Sonuçları (Genel)

Bu modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar, uluslararası koruma 
alanındaki idari ve yönetimsel zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olacak 
araçlarla donatılacaktır.

Çevrimiçi 
çalışmalar için 
gereken süre

15-20 saat

F2F süresi 2 gün

Mevcut Dil 
Versiyonları

ingilizce, Rumence, Rusça

Oluşturulma/
Son değişiklik/
güncelleme

Oluşturulma tarihi: 2014

Değişiklik 2019’da yapılacaktır

17 Yönetici Modülü
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Ana Hedef Grubu Bu modül, sığınma süreci ve kabul memurlarına yöneliktir. Modül 
ayrıca, sınır muhafızları ve politikaları belirleyenler için faydalıdır. 
Hem deneyimli hem de yeni işe alınan personel eğitimden 
yararlanabilir.

içerik Özeti Bu modül sığınma prosedürü bağlamındaki temel hakları 
gözden geçirmektedir. AB Temel Haklar Bildirgesi bu modülün 
temelini oluşturmaktadır. Bildirgenin ilgili hükümleri, sığınmacı 
ve kabul süreçlerinin ardışık aşamaları çerçevesinde katılımcılara 
gösterilmekte ve açıklanmaktadır. Avrupa Birliği Mahkemesinin ilgili 
hukuk sistemi tarafından ele alınanlar gibi en son gelişmelere net 
bir şekilde odaklanılarak hem yasal hem de pratik bir bakış açısıyla 
sunulmaktadır. Modül EASO, FRA ve FRONTEX arasındaki yakın 
işbirliği ile geliştirilmiştir ve bu kuruluşların ortak kullanımı içindir.

18 AB’de Temel Haklar ve Uluslararası 
Koruma
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Öğrenme 
Sonuçları (Genel)

Bu modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar şunları yapabilecektir:

• AB’de uluslararası koruma bağlamında temel hak ve ilkeleri ve 
bunların önemini tanımlama ve açıklama;

• Uluslararası koruma kavramını açıklama;

• AB Bildirgesine özel olarak odaklanıp temel haklar ve 
uluslararası koruma ile ilgili temel uluslararası ve Avrupa 
belgelerini açıklama;

• AB Temel Haklar Bildirgesinin pratik önemini ve diğer insan 
hakları belgeleriyle ilişkisini açıklama;

• Bölgeye, sığınma prosedürüne, uluslararası koruma içeriğine ve 
geri dönüşe erişimle ilgili temel haklar ve uluslararası koruma 
ilkelerini ve belgelerini uygulama;

• Uluslararası korumaya ihtiyaç duyabilecek olan ve duyduğu 
belirlenen kişilerin yanı sıra geri dönüş prosedürlerindeki 
kişilere AB Bildirgesini uygulama;

• Sığınma sürecindeki temel hakların uygulanmasını (bölgeye 
erişim dâhil) ve geri dönüş prosedürünü kolaylaştırma ve teşvik 
etme.

Mevcut Dil 
Versiyonları

ingilizce

Çevrimiçi çalışma 
süresi

25-30 saat

Yüz yüze oturum 
süresi

2 gün 

Oluşturulma/
Son değişiklik/
güncelleme

Oluşturulma tarihi: 2016
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19 Ortak Avrupa Sığınma Sistemi

Ana Hedef Grubu Sığınma alanındaki tüm memurlar

içerik Özeti Bu modül, katılımcılara Ortak Avrupa Sığınma Sisteminin nasıl 
geliştirildiğini, değiştiğini ve gelecekteki gelişimine yönelik bakış 
açılarını sunmaktadır. CEAS’ın ortaya çıkmasına neden olan amaçları 
ve bu amaçların CEAS’ın uygulanmasını nasıl yönlendirdiğini 
araştırmaktadır. Modül, sığınma alanında çalışan uygulayıcıların 
günlük çalışmalarında faydalı bulacağı ilgili yasal araçları, 
içtihadı, araçları ve kaynakları inceler. Sığınma alanında çalışan 
uygulayıcılarda farkındalık yaratıp CEAS’ın uygulanmasındaki temel 
aktörler olarak rollerine yönelik ortak bir anlayışın geliştirilmesini 
sağlamayı amaçlamaktadır.
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Öğrenme 
Sonuçları (Genel)

Bu modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar şunları yapabilecektir:

• CEAS’ın gelişiminin arkasındaki hedefleri ve değerleri 
tanımlama;

• CEAS’ı uygulamak için ilgili yasal araçlara, içtihada, araçlara ve 
kaynaklara başvurma;

• CEAS’ı düzenlemeye yönelik ihtiyacı açıklama.

Mevcut Dil 
Versiyonları

ingilizce

Çevrimiçi çalışma 
süresi

25-30 saat

Yüz yüze oturum 
süresi

2 gün 

Oluşturulma/
Son değişiklik/
güncelleme

Oluşturulma tarihi: 2016/Güncellenme tarihi: 2018
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20 Uluslararası Korumaya Giriş

Ana Hedef Grubu Yeni işe alınan sığınma yetkilileri

içerik Özeti Bu modül, uluslararası koruma alanına bir giriş olarak işlev görmeyi 
amaçlamaktadır. Ders materyali, sığınma sürecindeki temel 
adımların kısa bir özetinin yanı sıra yasal sığınma ile ilgili önemli 
araçların ve terminolojinin ana hatlarını sunmaktadır. Bu modülü 
uygulayan katılımcılar, nihai olarak uluslararası koruma alanında 
çalışmak için gerekli temel bilgileri edinecektir.

Ancak bu bir giriş modülüdür ve Üye Ülkeler özellikle hedef grup 
için belirlenen EASO temel modüllerinin eğitimine ilişkin AB sığınma 
mevzuatı gerekliliklerine uyabilmek için daha fazla eğitime ihtiyaç 
duyulacaktır.
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Öğrenme 
Sonuçları (Genel)

Bu modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar şunları yapabilecektir:

• Sığınma hakkı ve geri göndermeme ilkesinin önemini anlama;

• AB müktesebatında bulunan uluslararası koruma kavramını 
açıklama;

• Sığınma prosedürünün temel aşamalarını açıklama ve sığınma 
görevlisinin prosedür içindeki rolünü tanımlama;

• Uygunluk kriterleri ve kanıt değerlendirmesine yönelik temel 
bir anlayış gösterme;

• Sürekli eğitim için EASO eğitim materyallerini ve pratik 
rehberleri tanımlama.

Çevrimiçi 
çalışmalar için 
gereken süre

8-10 saat

F2F süresi 1 gün

Mevcut Dil 
Versiyonları

ingilizce

Oluşturulma/
Son değişiklik/
güncelleme

Oluşturulma tarihi: 2016
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21 Pedagojiye Giriş
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Ana Hedef Grubu EASO eğitim modüllerinin gelecekteki eğitmenleri

içerik Özeti Bu modülün amacı, EASO modüllerini kullanan ulusal eğitmen olacak 
katılımcıları EASO “eğitmeni eğitme” oturumlarına hazırlamaktır. Bu 
amaçla, çevrimiçi bileşenin beklenen öğrenim sonuçları, öncelikle 
katılımcıların farklı metodolojileri ve ilkeleri uygulayarak hedef 
kitlelerine uyarlanmış eğitimi hazırlayabilmeleri; ikinci olarak ise 
eğitmenlerin eğitimleri sırasında karşılaşabilecekleri belirli zorlukları 
idare etmeleri için uygun yöntemleri değerlendirmektir. Yüz yüze 
program, katılımcıların modülün belirli bir konusunu uygulama 
fırsatına sahip olacakları pratik bir oturuma odaklanacaktır.

Öğrenme 
Sonuçları (Genel)

Bu modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar şunları yapabilecektir:

• Katılımcılarınızı bir EASO modülünün e-öğrenme aşaması 
boyunca etkin bir şekilde yönlendirme;

• Bir EASO modülünün yüz yüze oturumunu düzenleme;

• Eğitmen olarak karşılaşabileceğiniz farklı zorlukları yönetmek 
için stratejileri belirleme.
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Çevrimiçi 
çalışmalar için 
gereken süre

7-12 saat

F2F süresi 1 gün

Mevcut Dil 
Versiyonları

ingilizce, Rusça

Oluşturulma/
Son değişiklik/
güncelleme

2016
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EASO Operasyonel Eğitimi

EASO Operasyonel Eğitiminin yasal temeli, EASO Yönetmeliğinin (1) 6. 
Maddesinde (Eğitim desteği) Sığınma Müdahale Havuzunun parçası olan 
uzmanlara verilen uzmanlık eğitimi biçimindedir. Madde 6’da belirtildiği üzere 
eğitim, uzmanların görev ve işlevleri ile ilgili olmalıdır. Eğitim ayrıca, sığınma 
sistemleri üzerinde belirli bir baskı bulunan Üye Ülkeler ile imzalanmış EASO 
çalışma planlarında yer alan önlemlerden biri olarak müfredata alınmıştır.

Başlangıçta AB merkezi nokta yaklaşımı ve Mayıs 2015 tarihli Avrupa Göç 
Gündemi (2) kapsamında AB yer değiştirme planı çerçevesinde destek 
şeklinde uygulanan EASO Operasyonel Eğitimi, sahadaki ihtiyaçlara ve değişen 
operasyonel bağlamlara bağlı olarak sürekli gelişim ve düzenleme altındadır.

Oturumların operasyonel yapısı göz önüne alındığında, operasyonel eğitimlerin 
formatı genellikle yüz yüze oturumlardan oluşmakta ve büyük ölçüde pratik 
alıştırmalara odaklanmaktadır. Yüz yüze oturumların süresi, (ortalama olarak) 

(1) Avrupa Sığınma Destek Ofisini kuran, 19 Mayıs 2010 tarihli ve AB 439/2010 sayılı Avrupa Parlamentosu ve 
Konseyi Yönetmeliği.

(2) Komisyondan Avrupa Parlamentosuna, Konseye, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesine ve Bölgeler Komitesine 
iletişim: Göç konusunda Avrupa gündemi, Brüksel, 13.5.2015, COM (2015) 240 son.
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bir ile beş gün arasında değişmektedir ve oturumlar, EASO kurum içi eğitmenleri, 
Üye Ülke uzmanları ve belirli konularda kapsamlı uzmanlığa sahip kurum dışı 
uzmanlar tarafından verilmektedir. Yüz yüze oturumlar, EASO operasyonları 
yerine düzenlenmektedir. Ulusal yerel yetkililerin temsilcileri ve operasyona 
katılan uluslararası/AB organlarının temsilcileri, genellikle eğitmen veya 
konuşmacı olarak operasyonel eğitimlere katılmaktadır. E-öğrenme unsuru, 
kapsamlı eğitim programları için de eklenmiştir.

Operasyonel eğitimler, bugüne kadar belirli bir eğitim programı biçiminde 
veya belirli bir talebe yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim oturumu şeklinde 
verilmiştir.

EASO, belirli operasyonlar bağlamında olduğu gibi sahadaki bazı tekrar eden 
eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi eğitim programı geliştirmiştir. Bu 
eğitim programları EASO’nun faaliyetleri çerçevesinde verilmektedir, ancak aynı 
zamanda EASO ile imzalanmış bir çalışma planı olmayan Üye Ülkelerden alınan 
özel talepler üzerine verilebilir.

EASO Operasyonel Eğitim Programları, operasyonel bağlamın yanı sıra sahada 
gerçekleştirilecek görevlerle ilgili tematik eğitimlerden oluşmaktadır. Eğitim 
programlarının yanında genellikle Eğitmen Kılavuzu ve El Kitabı gibi bir dizi 
eğitim materyali bulunmaktadır. Eğitim materyalleri, Üye Ülkelerin temsilcileri 
ve söz konusu konularda kapsamlı bilgi ve deneyime sahip kurum dışı uzmanlar 
tarafından geliştirilmiştir.

Şu anda uygulanan EASO Eğitim Programları aşağıda listelenmiştir:

• EASO tarafından görevlendirilen uzmanlar için operasyonel eğitim
• Tecrübesiz vaka çalışanları için kapsamlı eğitim programı
• Savunmasızlık uzmanları için kapsamlı eğitim programı
• Sığınma prosedürüne erişime ilişkin operasyonel eğitim
• Uluslararası koruma başvurularının kaydına ilişkin operasyonel eğitim
• Dublin III Yönetmeliğine ilişkin operasyonel eğitim
• Kabule ilişkin operasyonel eğitim
• Ekip liderleri için operasyonel eğitim
• Sığınma bağlamında çevirmenliğe ilişkin operasyonel eğitim
• Koçluğa ilişkin operasyonel eğitim
• Diğer EASO operasyonel eğitimi (özel eğitim oturumları)
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1. EASO tarafından görevlendirilen uzmanlar için operasyonel 
eğitim

Görevlendirilen uzmanların EASO operasyonel eğitimi, EASO operasyonlarında 
görevlendirilen AB+ Üye Ülke görevlilerine yöneliktir. Görevlendirilen uzman-
ların görevlerine bağlı olarak operasyonel eğitim, pratik vaka çalışmaları dâhil 
olmak üzere konu odaklı yüz yüze oturumlar sunar. Oturumlar, görevlendirilen 
uzmanlar tarafından yapılacak çalışmalara bağlı olarak değişir ve şu konuları 
kapsayabilir:

• Dâhil Etme, Mülakat Teknikleri, Kanıt Değerlendirme ile ilgili yeni bilgiler 
(EASO Eğitim Müfredatı temel modülleri ile ilgili yeni bilgiler olarak);

• Ulusal sığınma prosedürleri ve süreçleri;
• Operasyon kapsamında kullanılacak Standart Operasyon Prosedürleri ve 

şablonlar;
• Savunmasızlık değerlendirmesi;
• Dublin prosedürü;
• Menşe ülke bilgisi;
• Hariç tutma;
• insan kaçakçılığı.
Bu eğitimlerin süresi iki ila üç gün arasında değişmektedir.
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2. Tecrübesiz vaka çalışanları için kapsamlı eğitim programı

Bu kapsamlı eğitim progra-
mı, sığınma prosedürünü 
yürüten ulusal yetkililerin 
desteklenmesi için görev-
lendirilecek olan tecrübesiz 
vaka çalışanlarını hazırla-
mak üzere geliştirilmiştir.

Eğitim programı farklı 
aşamalardan oluşur:

• 1. Aşama - EASO Eğitim 
Müfredatı temel modül-
leri (çevrimiçi + yüz yüze, 
toplam üç hafta)
Tecrübesiz vaka çalışanları, üç EASO Eğitim Müfredatı temel modülünü 
izleyecektir: Dâhil Etme, Mülakat Teknikleri ve Kanıt Değerlendirme. Bu 
modüller, herhangi bir vaka çalışanının çalışması ve görevlerini AB sığınma 
müktesebatı standartlarına uygun olarak yerine getirebilmesi için temel olarak 
tanımlanmıştır. Her bir modül, bir çevrimiçi bölüm ve bir yüz yüze oturumdan 
oluşur. Her modül için katılımcıların üç günlük çevrimiçi çalışmaları yapması 
(yaklaşık 20 - 25 saat) ve iki günlük yüz yüze oturumu tamamlaması gereklidir.

• 2. Aşama - Operasyonel Eğitim (yüz yüze oturum, üç gün)
Tecrübesiz vaka çalışanlarına yönelik operasyonel eğitim, belirli konulardaki 
yüz yüze oturumlardan oluşmaktadır. Bunlar, ulusal yetkililere ve vaka 
çalışanlarının görevlerine yönelik EASO desteğinin türüne göre seçilir. 
Oturumlar savunmasız başvuranların tespit edilmesi, insan kaçakçılığı, 
potansiyel Dublin vakalarının belirlenmesi, menşe ülke bilgileri ve hariç tutma 
gibi konuları kapsayabilir. Konu odaklı oturumlar, vaka çalışmaları ve işbaşı 
ziyaretleri gibi pratik egzersizleri içerir. Tecrübesiz vaka çalışanlarına yönelik 
operasyonel eğitim, vaka çalışanlarının ulusal bağlamda görevlendirilmesinin 
yanı sıra operasyonlarda kullanılan araç ve şablonlara yönelik oturumları da 
içermektedir. Bu özel oturumlar esas olarak EASO, ulusal yetkililer ve aynı 
operasyonda yer alan diğer paydaşlar tarafından verilmektedir.
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• 3. Aşama - Işbaşı koçluk (isteğe bağlı, iki hafta)
Tercihen görevlendirme yerinde gerçekleştirilen işbaşı koçluğu şu aşamalarla 
ifade edilir:

 – Tecrübesiz vaka çalışanları, deneyimli sığınma görevlilerini işlerini yaparken 
izler ve daha sonra deneyimli uzmanların desteğiyle kendi görevlerini 
yapmaya başlar;

 – Yeni görevlendirilen/yeni işe alınan vaka çalışanlarının çalışmaları EASO 
koçları tarafından gözden geçirilir ve tartışılır. Bu aşama aynı zamanda 
akran değerlendirmesini içerir.

3. Savunmasızlık uzmanları için kapsamlı eğitim programı

Bu eğitim programı, savunma-
sızlık değerlendirmelerini yap-
makla görevli ve EASO operas-
yonlarında çalışan uzmanlara 
yöneliktir. Ayrıca, EASO müla-
katçılarına savunmasızlıkların 
belirlenmesi konusunda reh-
berlik sağlar.

Eğitim programı şu aşamalar-
dan oluşur:

• 1. Aşama - IVP ve Cinsiyet ile SOGI’ye ilişkin EASO Eğitim Müfredatı 
modülleri (çevrimiçi + yüz yüze, toplam iki hafta)
EASO tarafından görevlendirilen uzmanlar, Savunmasız Başvuru Sahipleriyle 
Mülakat (IVP) ve Cinsiyet, Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim (Cinsiyet ve SOGI) 
konusundaki EASO Eğitim Müfredatı modüllerini uygulamaktadır. IVP modülü, 
kursiyerlere savunmasızlık, zihinsel ve bedensel bozukluklar hakkında ileri 
düzeyde bilgi sağlamanın yanı sıra, özel ihtiyaçları olan bir başvuru sahibiyle 
yapılan mülakatta dikkate almaları gereken belirli unsurları öğretmektedir. 
Ayrıca, zorlu durumları nasıl yöneteceğiniz konusunda kursiyerlere tavsiyeler 
verir. Cinsiyet ve SOGI hakkındaki modül, kursiyerlerin farkındalığını artırır 
ve cinsiyet ve/veya SOGI ile ilgili konulara dayanan bir başvuruyu ele almak 
ve değerlendirmek için gerekli bilgi ve becerileri sağlar. Her modül için 
katılımcıların üç günlük çevrimiçi çalışmaları yapması (yaklaşık 20-25 saat) ve 
iki günlük yüz yüze oturumu tamamlaması gereklidir.
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• 2. Aşama - Operasyonel eğitim (yüz yüze oturum, dört ila beş gün)
Savunmasızlık uzmanlarına verilecek operasyonel eğitimde, çocuklarla 
mülakat ve insan kaçakçılığı gibi seçimi ulusal yetkililere ve uzmanların 
görevleri ile ilgili olarak sunulan EASO desteğine dayanan belirli konulardaki 
yüz yüze oturumlardan oluşur. Savunmasızlık uzmanlarına verilecek 
operasyonel eğitimde ayrıca ulusal savunmasızlık prosedürü ve operasyonda 
kullanılan araç ve şablonlar hakkında oturumlar bulunması planlanmaktadır.

• 3. Aşama - Işbaşı koçluk (altı gün)
Şu anda Yunan merkezi noktalarında görevlendirilen savunmasızlık uzmanları 
için uygulanan aşama şunlardan oluşur:

 – Deneyimli sığınma görevlilerini, savunmasızlık değerlendirmesiyle ilgili 
işlerini yaparken izleme ve daha sonra deneyimli uzmanların desteğiyle bu 
görevleri yapmaya başlama;

 – Savunmasızlık uzmanları tarafından yapılan işin gözden geçirilmesi ve 
EASO koçları ile tartışmalar yapılması. Bu aşama aynı zamanda akran 
değerlendirmesini içerir.

4. Sığınma prosedürüne erişime ilişkin operasyonel eğitim

Bu operasyonel eğitim po-
lis, sınır muhafızları, göç 
yetkilileri ve uluslararası 
korumaya erişimi güvence 
altına almada önemli bir 
rol oynayan gözaltı tesis-
leri personeli dâhil olmak 
üzere ilk temas görevlileri-
ne yöneliktir. Eğitim süresi 
1-2 gündür.

Operasyonel eğitim, sığın-
ma prosedürüne erişimle 
doğrudan ilgili temel hak-
lar (yaşam hakkı, geri gön-
dermeme, sığınma hakkı, toplu sınır dışı etmelerin yasaklanması) dâhil olmak 
üzere birinci temas görevlilerinin perspektifinden uluslararası korumaya ve sı-
ğınma prosedürüne erişim üzerine odaklanan uluslararası korumaya ilişkin AB 
yasal çerçevesine bir giriş sunar. Eğitimde, uluslararası korumaya ihtiyaç duyan 
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kişilerin belirlenmesine odaklanan uygulamalı alıştırmaların bulunduğu tema-
tik oturumlar; savunmasızlık göstergelerinin belirlenmesi; insan kaçakçılığı ve 
uluslararası korumaya ihtiyaç duyabilecek kişilere nasıl bilgi verileceği ile ilgili 
iletişim teknikleri bulunmaktadır. Eğitim programı, nihai olarak ilk temas gö-
revlilerini uluslararası korumaya ihtiyaç duyabilecek kişileri ilgili ulusal sığınma 
yetkilisine yönlendirmek üzere gerekli olan mekanizmaları uygulamaya hazırla-
mayı amaçlamaktadır.

5. Uluslararası koruma başvurularının kaydına ilişkin 
operasyonel eğitim

Bu operasyonel eğitim, 
uluslararası korumaya yö-
nelik başvuruların kayde-
dilmesi alanında çalışan 
yetkililere yöneliktir ve 
uygulamalı alıştırmaların 
bulunduğu yüz yüze tema-
tik oturumlardan oluşur. 
Sahadaki ihtiyaçlara bağlı 
olarak eğitim 1 veya 2 gün 
sürecek şekilde tasarlan-
mıştır.

ilk olarak eğitim, kayıt gö-
revlilerine AB yasal çer-

çevesi ile ilgili bilgileri sağlamayı; yani, sığınma prosedürüne erişim ve temel 
hakların (özellikle geri göndermeme ve sığınma hakkı) önemine odaklanarak 
Ortak Avrupa Sığınma Sistemine genel bir bakış vermeyi amaçlar. ikinci olarak 
eğitim programında, kayıt görevlilerini işlerine en iyi şekilde hazırlamak ve ulus-
lararası koruma başvurusu sahibinin tüm hak ve yükümlülüklerine saygı göste-
rilmesini sağlamak için uygulamalı alıştırmaların bulunduğu tematik oturumlar 
bulunmaktadır. Bu oturumlar iletişim teknikleri, savunmasız başvuru sahipleri-
nin (refakatsiz küçükler ve insan kaçakçılığı mağdurları dâhil olmak üzere) belir-
lenmesi, olası Dublin vakalarının belirlenmesi ve menşe ülke bilgileri gibi konu-
lara odaklanmıştır. Son olarak eğitim programı, uluslararası korumaya yönelik 
başvuruların kaydedilmesi için ulusal prosedür hakkında bir oturum ve ulusal 
düzeyde uluslararası koruma başvurularının kaydedilmesi için kullanılan araç, 
şablon ve platformlarla uygulamalı alıştırmalar içermektedir.
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6. Dublin III Yönetmeliğine ilişkin operasyonel eğitim

Dublin III Yönetmeliği hakkındaki EASO Eğitim Müfredatı modülüne dayanan 
operasyonel eğitim, farklı perspektiflerden (ör. Dublin Birimi görevlileri, 
kayıt görevlileri, vaka görevlileri, kabul görevlileri, uluslararası korumaya 
başvuranlarla ilgilenebilecek yerel kurumların temsilcileri (belediyeler gibi)) 
Dublin prosedürlerine dâhil olan ulusal yetkilileri eğitmeye yöneliktir.

ihtiyaçlara, hedef gruba ve sahaya bağlı olarak Dublin III Yönetmeliği ile ilgili 
operasyonel eğitim, potansiyel Dublin vakalarının belirlenmesi (a) veya Dublin 
III Yönetmeliğinde tanımlanan bütün prosedür (b) gibi Dublin prosedürünün 
belirli bir bölümünü kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

a. Potansiyel Dublin va-
kalarının belirlenmesi 
ile ilgili operasyonel 
eğitimde (yüz yüze, bir 
gün), Dublin sisteminin 
genel görünümü (pro-
sedür ve pratik uygula-
ma, formlar ve zaman 
sınırlamaları) ile ilgili 
pratik alıştırmaların bu-
lunduğu oturumlar, 
potansiyel Dublin vaka-
larının belirlenmesi ile 
ilgili göstergeler (Dublin 
sorumluluk belirleme 
kriterlerine göre), ulu-
sal düzeyde Dublin sevk mekanizması bulunur.

b. Dublin III Yönetmeliği hakkındaki operasyonel eğitim (yüz yüze, iki gün), kur-
siyerlere Dublin prosedürüyle ilgili olarak tanımlama aşamasından aktarma 
aşamalarına kadar genel bir bakış açısı sağlar ve potansiyel Dublin vakaları-
nın belirlenmesi ile ilgili oturumlar ve sevk mekanizması, sorumluluk kriter-
lerinin uygulanması, prosedür kuralları ve araçlarından oluşur. Operasyonel 
eğitimde, Dublin III Yönetmeliğinin uygulanmasıyla ilgili ulusal ve yerel uy-
gulamalar hakkında oturumlar da bulunur (sevk mekanizmaları, şablonlar).
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7. Kabule ilişkin operasyonel eğitim

Karşılama / Kabul hakkındaki EASO Eğitim Müfredatı modülüne dayanan bu bir 
günlük operasyonel eğitim, temelde kabul görevlilerinin yanı sıra uluslararası 
koruma için başvuranlarla ilgilenen sosyal ve tıbbi çalışanlara yöneliktir. Program, 
AB sığınma prosedürü ve uluslararası koruma başvurusu sahiplerinin kabulüne 
ilişkin AB standartlarına genel bir bakış sunmaktadır. Özel kabul ihtiyaçları, akıl 
sağlığı ve savunmasızlık, profesyonel tutum, davranış kuralları ve kültürler arası 
iletişim konularında uygulamalı alıştırmalar içeren tematik oturumlar da vardır.

8. Ekip liderleri için operasyonel eğitim

Genel olarak Yunanis-
tan’daki EASO Operas-
yonları çerçevesinde Ekip 
Liderleri olarak görevlen-
dirilen EASO uzmanları için 
özel bir operasyonel eğitim 
geliştirilmiştir. Bu operas-
yonel eğitim, teorik girdi 
ve uygulamalı alıştırma-
larla yaklaşık 2 günlük yüz 
yüze oturumdan oluşur. 
Bazı bölümler, eğitimler sı-
rasında sürekli olarak ifade 
edilmekte ve Ekip Liderle-
rine verilecek operasyonel 

eğitim programının temelini oluşturmaktadır. Bunlara örnek olarak yönetim be-
cerileri, kalite geri bildirimi ve Standart Operasyon Prosedürlerine göre prosedü-
rel konular hakkındaki oturumlardır. Bu bölümlerin içeriği; sahadaki ihtiyaçlara, 
katılımcılardan gelen geri bildirimlere ve en yeni kalite geri bildirim raporlarına 
göre düzenlenmektedir. Diğer bölümler sürekli ihtiyaç değerlendirmelerine da-
yalı eğitime dâhil edilebilir. Bu değişken bileşenler arasında görüşme teknikleri, 
kanıt değerlendirmesi, savunmasızlık ve hariç tutma oturumları bulunur.
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9. Sığınma bağlamında çevirmenliğe ilişkin operasyonel eğitim

Sığınma bağlamında çevirmenliğe ilişkin EASO operasyonel eğitimi, EASO 
operasyonlarında görevlendirilen tercümanların sığınma prosedüründeki 
rollerini yerine getirmelerini desteklemeyi, yani üçüncü ülke vatandaşları veya 
vatansız kişiler ile ulusal yetkililer/EASO tarafından görevlendirilen uzmanlar 
arasındaki iletişim sürecini AB sığınma müktesebatı standartlarına uygun olarak 
kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Eğitim, 1-1,5 günlük uygulamalı alıştırmalarla 
yüz yüze oturum şeklinde gerçekleştirilir. Eğitim aşağıdaki konuları kapsar:

• AB sığınma yasal çerçevesi;
• Sığınma bağlamında çevirinin genel ve özel yönleri;
• Çevirmenin sığınma prosedüründeki rolü ve davranış kuralları;
• Belirli sığınma bağlamlarında çevirmenlik (kişisel mülakat, bilgi sağlama, özel 

ihtiyaçları olan kişiler için tercümanlık yapma, grup tercümanlığı).

10. Koçluğa ilişkin operasyonel eğitim

Sahada çalışan uzman koçlara duyulan ihtiyaç nedeniyle EASO, şu anda koçluk 
üzerine bir eğitim programı geliştirmektedir. Koçlara oturumlarını tasarlarken 
ve sunarken mümkün olan en yüksek esnekliği sağlamak için eğitimde koçlara 
sabit bir koçluk modeli sunulmayacaktır. Bunun yerine, koçlara ihtiyaçlara göre 
seçim yapabilecekleri teknikler ve araçlar sağlanması amaçlanmaktadır. Eğitim 
şu gibi unsurları kapsamaktadır:

• Katılımcılar ile yakınlık kurma;
• Verimli geri bildirim teknikleri;
• “Zorlu” koçluk durumlarına verilecek tepkiler;
• Grup tartışması düzenleme;
• Akran değerlendirmelerinin yapılmasını sağlama;
• Koçluk stratejisi oluşturma vb.
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11. Diğer EASO operasyonel eğitimi (özel eğitim oturumları)

Operasyonel eğitim geçici olarak da organize edilebilir ve mevcut eğitim 
programları çerçevesinde ele alınamayan özel bir ihtiyaca yönelik olabilir. Bu tür 
oturumlar mevcut operasyonel eğitim materyallerine ve EASO Eğitim Müfredatı 
modüllerine dayanmaktadır. Bunlar çoğunlukla Üye Ülkeye özgüdür. Bu tür 
eğitimlere örnek olarak şunlar verilebilir: her ikisi de italya’da verilen refakatsiz 
çocukların kabulüne yönelik eğitim ve gönüllü vasiler için eğitim.
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NOTLAR
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