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Önsöz 

Eğitim Kataloğumuza hoş geldiniz! 

Avrupa Birliği Sığınma Ajansı (EUAA) olarak uluslararası korumaya başvuran herkesin AB 
genelinde adil ve eşit muamele görmesini sağlamak için yasal, teknik, tavsiye niteliğinde ve 
operasyonel yardım sağlayarak Üye Devletlere destek veriyoruz. Pek çok şekilde yardım 
sunulur ve Avrupa Sığınma Müfredatı mevcut temel araçlardan biridir. 
 
Bu mesleki eğitim müfredatı, ilgili düzenlemeleri uygulamaya geçiren Üye Devletlerde ve ilgili 
ülkelerde çalışan sığınma ve kabul yetkilileri ile diğer yetkililer için özel olarak tasarlanmıştır. 
Avrupa Sığınma Müfredatı; harici iş birliği stratejisi çerçevesinde AB dışındaki ülkelerin ulusal 
sığınma ve kabul idarelerini destekleyen kapasite geliştirme araçlarından biridir. Öğrencileri 
prosedürleri hızlı ve adil şekilde geçekleştirmek için gerekli becerilerle donatarak onların AB 
standartları ve uluslararası standartlar için ortak bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmayı 
amaçlar. 
 
Müfredat eğitim modülleri, ulusal idareleri ortak Avrupa Ortak Sığınma Sistemi kapsamındaki 
yükümlülüklerini uygulamaya geçirmeye veya göçmen akışlarından kaynaklanan orantısız 
baskıyı etkili bir şekilde yönetmeye hazırlayan operasyonel bir bağlamda sunulan eğitime temel 
teşkil etmektedir. EUAA, ortak mesleki eğitim vererek ulusal sığınma ve kabul uygulamalarına 
daha fazla uyum getirmeye çalışmaktadır. 
 
Bu eğitim kataloğunda tüm eğitim modüllerinin ve sunuldukları dillerin kapsamlı bir özetini 
bulacaksınız. Ayrıca katalog, her modül hakkında hedef öğrenciler, süre, öğrenme çıktıları, genel 
bilgi ve amaç gibi gerekli bilgiler içermektedir. 
 
EUAA, sığınma ve kabul alanında çalışan uygulayıcılar için özel 
nitelikler sunabilme yolunda ilk adım olarak gönüllü 
değerlendirmeler başlatmaktadır. Değerlendirmelerden 
başarılı bir şekilde geçmek, öğrencinin hedeflenen öğrenme 
çıktılarına ulaştığını gösterir ve işverene yetkililerinin Üye 
Ülkelerde Avrupa Ortak Sığınma Sistemi'ni uygulamaya 
hazırlayacak bilgi ve becerilere sahip olduğu hususunda güven 
verir. Değerlendirmelerin hâlihazırda mevcut olduğu eğitim 
modüllerinin sayfalarında değerlendirme stratejisi hakkında 
bilgiler bulacaksınız. 
 
Çalışmalarınızda size gönülden başarılar diliyorum. 
Rachelle Cortis 
EUAA Eğitim ve Merkezi Gelişim Merkezi Başkanı (a.i.) 
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Avrupa Sığınma Müfredatına Giriş 

Avrupa Sığınma Müfredatı, uluslararası koruma alanının tamamını kapsayan çok çeşitli bir 
modül yelpazesine sahiptir. Müfredat şunları içerir: 

• sığınma yetkililerinden beklenen temel bilgileri kapsayan ana modüller; 

• kabul yetkilileri için çeşitli modüller; 

• uluslararası koruma alanında çalışmaya başlayanlara veya diğer sektörlerde olduğu 
hâlde düzenli olarak sığınma konularıyla ilgilenen kişilere (ör. kayıt görevlileri) yönelik 
temel düzeyde veya giriş seviyesinde modüller; 

• deneyimli yetkililerin becerilerini geliştirmeleri veya savunmasızlık gibi belirli bir 
yetkinlik alanında uzmanlaşmalarını sağlayan ileri düzey ve uzman modüller; 

• Eğitmenler için kurslar: Eğitmenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini 
desteklemek amacıyla eğitmenin eğitimi yöntemini kullanıyoruz; böylece daha sonra 
eğitmenlerin ulusal idarelerindeki personeli eğiterek çarpan etkisi yaratılmasını 
sağlıyoruz. 

 

Modüller; Avrupa Ortak Sığınma Sistemi'nin (CEAS) yasal belgesi olan Mülteci Statüsüne İlişkin 
1951 Sözleşmesi (Mülteci Sözleşmesi) ve bu sözleşmenin Protokolü ile diğer ilgili uluslararası 
yasalar ve Avrupa yasası çerçevesinde geliştirilmiştir. Avrupa Birliği Sığınma Ajansı (EUAA); 
Sığınma Bilgi Merkezi ve Operasyonel Destek Merkezi'nden uzmanları bünyesinde barındırır 
ve belirli konular hakkında kapsamlı bilgi ve deneyime sahip Üye Devlet uzmanları ve harici 
uzmanlar ile yakın iş birliği içinde çalışır. Eğitim modülleri; Avrupa Mülteciler ve Sürgünler 
Konseyi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Avrupa Komisyonu uzmanlarından 
oluşan EUAA Referans Grubu tarafından gözden geçirilir. 

EUAA'nın amacı öğrencilerin ve idarelerinin yaptığı her şeyin merkezine sağlam bir şekilde 
yerleştirir. Sunduğu eğitimin özgün olduğundan ve sığınma ve kabul görevlilerine yönelik 
Avrupa Sektörel Yeterlilikler Çerçevesi (ESQF) olarak bilinen sığınma ve kabul yeterlik 
çerçevesini kullanarak hedef öğrencilerin gerçek günlük görevlerine karşılık geldiğinden emin 
olur. Eğitim standartları matrisi, bir yeterliliği elde etmek için eğitim dizisi sonunda sığınma ve 
kabul yetkililerin bilmesi gereken veya yapabileceği şeyleri tanımlar. Bu öğrenme çıktıları, ilgili 
meslek standartlarında belirtilen görevlerle uyumludur. Aynı matris, Avrupa yeterlilik çerçevesi 
(EQF)1 seviyeleriyle uyumlaştırıldığı için öğrenme seviyesini tanımlamak için de 
kullanılmaktadır. Bu öğrenme çıktısı tabanlı yaklaşım; her eğitim modülünün, Üye Devlet 
yetkililerinin2 görevlerini verimli ve etkili bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli olan bilgiye, 
becerilere ve/veya sorumluluğa ve özerkliğe odaklanmasını sağlar. 

 

1 Daha fazla bilgi için bkz. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF) (Europass). Ulusal yeterlilikler çerçevenizin EQF ile 
nasıl uyumlaştırılacağını buradan öğrenmeniz de faydalı olabilir. 

2 Bu yayında yetkililer ve görevliler kelimeleri birbirinin yerine kullanılabilir. 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-educational-standards
https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e8acf5d-41eb-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Feuropean-qualifications-framework-eqf&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O%2FbiiaUUcF8O2FUmr7UNHVxW9jCUPLt4XloIgy123Jw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Fcompare-qualifications&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BbY5jeZtyTtz0rnOErjcsxoP7SquPieaZ2z3mvl0lU8%3D&reserved=0
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Eğitim modülleri farklı ortamlar aracılığıyla sunulur. Çoğu karma öğrenme metodolojisiyle 
sunulur (bir eğitmen tarafından gerçekleştirilen yüz yüze oturumlar eşliğinde çevrim içi ve 
bağımsız öğrenme). Bazıları sadece çevrim içi bileşenlerden oluştuğu için öğrencinin kendi 
hızında öğrenmesini sağlarken, diğerleri internet semineri şeklinde sunulur. 

EUAA yönetmeliği Madde 8(4), ajansın verdiği eğitimin yüksek kalitede olmasını sağlamak 
zorunda olduğunu öngörür. Diğer bir deyişle EUAA eğitimi; idari yöntemlerin, kararların ve 
hukuk uygulamalarının daha fazla yakınlaştırılmasını garanti altına almak amacıyla temel ilkeleri 
ve en iyi uygulamaları tanımlar. Bu nedenle EUAA, eğitim kalitesi güvence çerçevesi 
aracılığıyla uygulanan Eğitim ve Öğrenme Stratejisi'nde yansıtıldığı üzere kalite, verimlilik ve 
şeffaflık standartlarını en üst seviyede sürdürmeyi taahhüt etmektedir. Bu çerçeve; EUAA'nın 
eğitim faaliyetlerini eğitim ve mesleki eğitim alanında kalite güvencesine yönelik Avrupa 
standartları ve kılavuz ilkeleriyle uyumlu hâle getirmektedir. Ajans, eğitim verilen her yerde bu 
standartların sağlandığından emin olmak için Üye Devletlerle yakın iş birliği içinde 
çalışmaktadır. 

Eğitim modülleri İngilizce dilinde geliştirilir ve gerektiğinde başka dillere tercüme edilebilir. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj
https://euaa.europa.eu/publications/euaa-training-and-learning-strategy
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Avrupa Sığınma Müfredatı eğitim modülü için 
tercüme talebinde bulunma 

Eğitim ve Mesleki Gelişim Merkezi, eğitim modüllerinin kendi dillerine tercümesi için EUAA 
tarafından fon sağlanmasını isteyen Üye Devletlere yılda iki kez açık çağrı yapar. 

Tercüme talepleri; kurum içinde bir komite tarafından değerlendirilir ve tercümesi talep edilen 
modülün sürümü, Üye Devletin sığınma makamının büyüklüğü ile ilgili olarak modül başına 
düşen katılımcı sayısı, Avrupa Eğitim Müfredatı'nın uygulanmasına ve kullanımına dair geçmiş 
veriler ve bütçe gibi çeşitli kriterlere göre sıraya koyulur. Bir eğitim modülünün tercümesi 
yapıldığında tüm bileşenler çevrilir ve varsa videolara veya animasyonlara alt yazı yerleştirilir. 

Eğitim modülünün uzunluğuna, önceki sürümlerin tercüme edilip edilmediğine, iş yüküne, yılın 
ilgili dönemine ve diğer kaynaklara bağlı olarak bir eğitim modülünün tüm bileşenlerinin 
tercümesi 6 ila 8 ay sürer. Tercüme tamamlandıktan sonra modülün çevrim içi hazırlanması 8 
ila 10 hafta daha sürer. Acil talepler, duruma göre değerlendirilir. 
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Avrupa Sığınma Müfredatı eğitim modüllerine 
kaydolma hakkım var mı? 

Ulusal bir makam için çalışan sığınma veya kabul yetkilisi iseniz eğitim için ulusal irtibat 
kişinizle iletişim kurmalısınız. Hem EUAA tarafından hem de ulusal olarak düzenlenecek 
eğitimler hakkında sizi bilgilendireceklerdir. Ulusal bir makam için çalışan sığınma veya kabul 
yetkilisi değilseniz ancak gerçekleştirdiğiniz görevler, meslek standartları kapsamına giriyorsa 
yine eğitim için kaydolmaya hak sahibi olabilirsiniz. 

Daha fazla bilgi için EUAA Öğrenme yönetim sisteminin hedef sayfasını, web sitemizi, EUAA 
Eğitimine katılım kurallarını ziyaret edebilirsiniz veya training@euaa.europa.eu adresinden bize 
yazabilirsiniz. 

EUAA tarafından düzenlenen eğitimin ne zaman planlandığına dair daha ayrıntılı bilgi için 
eğitim planlarına göz atın. Ulusal eğitim planları için Eğitim Ulusal İrtibat Kişinizle iletişime 
geçin. 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
https://training.euaa.europa.eu/lms/
https://euaa.europa.eu/training/about-euaa-training-and-professional-development
mailto:training@euaa.europa.eu
https://euaa.europa.eu/training/training-activities
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Temel modüller 
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Sığınma ve kabul uygulayıcılarına yönelik iletişime giriş 

Bu modülün amacı; sığınma ve kabul uygulayıcılarına 
etkin kişilerarası iletişim kurmak için gerekli sosyal 
becerileri sağlamaktır. 

Bu modül, iletişim teorisinin temel ilkelerine ve 
kültürler arası sığınma bağlamlarındaki soru sorma 
tekniklerine odaklanır. Ayrıca kişilerarası iletişimin 
ilkeleri, sözsüz iletişimin etkisi ve bilgi almak için en 
etkili soru türleriyle de ilgilenir. Modül, kültürel 
çeşitliliğin iletişim sürecini nasıl etkileyebileceğini ve 
çok kültürlü bir ortamda iletişim eksikliği riskini azaltan 
teknikleri açıklar. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Sığınma bağlamlarında bilgi vermek ve almak için 
etkili iletişim tekniklerini belirleme 

2. Kültürler arası farklılıklardan kaynaklanan iletişim 
eksikliğini en aza indirmek için sığınma 
bağlamlarıyla ilgili iletişim müdahalelerini 
belirleme 

 

Modül eğitimi çevrim içi sunularak öğrencinin kendi 
hızında öğrenmesi sağlanır. 

Değerlendirme stratejisi, modülün sonundaki bir 
değerlendirmeyi esas alır. Sorular çoktan seçmelidir. 
Bazıları senaryo temellidir ve her iki öğrenme çıktısına 
ilişkin unsurları değerlendirir. 

 

HEDEF GRUP 
Sığınma ve kabul 
uygulayıcıları 

 

ESQF SEVİYESİ 
5. Seviye 

 

SÜRE 
4,5 saatlik çevrim içi 
öğrenme, 3 saatlik 
bağımsız öğrenme 
(gerekli okumalar) ve 1 
saatlik değerlendirme 
görevleri 

 

DİLLER 
İngilizce, Portekizce, 
Maltaca, Yunanca ve 
İspanyolca 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1 (2022) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Giriş gerekliliği olarak 
EQF 4. Seviye veya 
eşdeğer nitelikler 
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Etik ve mesleki standartlara giriş 

Bu modülün amacı; sığınma ve kabul yetkililerinin, iş 
yerinde profesyonel ve saygılı hizmet sunulduğundan 
emin olmak için gizlilik ve hesap verebilirlik ilkelerini 
keşfetmelerine yardımcı olmaktır. 

Bu modül, sığınma ve kabul bağlamlarındaki mesleki 
standartların, etik kuralların ve değerlerin temel 
ilkelerine odaklanır. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Sığınma ve kabul bağlamlarında gizlilik dâhil 
olmak üzere etik ve mesleki standartları tanıma 

2. Sığınma ile ilişkili mesleki bağlamlarda kültürel 
çeşitliliğin ve hassasiyetin boyutlarını tanıma 

3. Sığınma ile ilgili etik kural ve değer ihlallerinin ve 
bunların olası sonuçlarının farkına varma 

4. Çok kültürlü sığınma ve kabul bağlamlarında 
profesyonel ve saygılı bir hizmeti teşvik eden 
davranışları belirleme 

 

Modül eğitimi çevrim içi sunularak öğrencinin kendi 
hızında öğrenmesi sağlanır. 

Değerlendirme stratejisi, sığınma ve kabul alanından iş 
yerine özgü etik veya mesleki zorlukları ortaya koyan 
vaka çalışmalarını esas alır. Sorular çoktan seçmelidir, 
senaryo temellidir ve tüm öğrenme çıktılarına ilişkin 
unsurları değerlendirir. 

 

HEDEF GRUP 
Sığınma ve kabul 
yetkilileri 

 

ESQF SEVİYESİ 
5. Seviye 

 

SÜRE 
5 saatlik çevrim içi 
öğrenme, 1 saatlik 
bağımsız öğrenme 
(gerekli okumalar) ve 1 
saatlik değerlendirme 
görevleri 

 

DİLLER 
İngilizce, Portekizce, 
Yunanca, Slovakça, 
Maltaca ve İspanyolca 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1 (2022) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Giriş gerekliliği olarak 
EQF 4. Seviye veya 
eşdeğer nitelikler 
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AB'de temel haklar ve uluslararası koruma ile ilgili yasal 
çerçeveye giriş 

Bu modülün amacı; sığınma ve kabul uygulayıcılarına 
Avrupa Birliği'nde uluslararası koruma ile ilgili temel 
hukuki hükümler ve sığınma prosedürüne erişim 
bağlamında en alakalı temel haklar, yani geri 
göndermeme ve sığınma hakkı ile ilgili temel bilgiler 
vermektir. 

Bu modül, sığınma prosedürüne erişim ile ilgili iki temel 
hak ve CEAS'nin beş temel dayanağına odaklanır. 
Ayrıca uluslararası koruma başvuru sahiplerinin ve 
yararlanıcılarının esas tanımlarını ve sığınma sürecinin 
başlıca adımlarını da sunar. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Sığınma prosedürüne erişim ile ilgili en temel 
hakların farkına varma 

2. Avrupa Ortak Sığınma Sistemi'nin yasal araçlarının 
ana hedeflerini belirleme 

 

Modül eğitimi çevrim içi sunularak öğrencinin kendi 
hızında öğrenmesi sağlanır. 

Değerlendirme stratejisi, modülün sonundaki bir 
değerlendirmeyi esas alır. Sorular çoktan seçmelidir. 
Bazıları senaryo temellidir ve her iki öğrenme çıktısına 
ilişkin unsurları değerlendirir. 

 

HEDEF GRUP 
Sığınma ve kabul 
uygulayıcıları 

 

ESQF SEVİYESİ 
5. Seviye 

 

SÜRE 
8 saatlik çevrim içi 
öğrenme, 1 saatlik 
bağımsız öğrenme 
(gerekli okumalar) ve 2 
saatlik değerlendirme 
görevleri 

 

DİLLER 
İngilizce, Portekizce, 
Yunanca, Maltaca ve 
İspanyolca 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1 (2022) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Giriş gerekliliği olarak 
EQF 4. Seviye veya 
eşdeğer nitelikler 

  

 

Savunmasızlık konusuna giriş 

Bu modülün amacı; sığınma ve kabul uygulayıcılarına 
savunmasız ve ele alınması gereken özel ihtiyaçları 
olabilecek uluslararası koruma başvuru sahiplerinin 
erken tespiti için gerekli bilgileri ve becerileri 
sağlamaktır. 

 

HEDEF GRUP 
Sığınma ve kabul 
uygulayıcıları 

 

ESQF SEVİYESİ 
5. Seviye 



AVRUPA BİRLİĞİ SIĞINMA AJANSI 

 

Bu modül, sığınma bağlamında savunmasızlık 
kavramına ve AB yasal çerçevesi uyarınca potansiyel 
olarak savunmasız uluslararası koruma başvuru 
sahiplerinin ana kategorilerine odaklanır. Ayrıca 
uluslararası koruma başvuru sahiplerinin özel 
ihtiyaçlarının en yaygın göstergelerini, bu ihtiyaçların 
nasıl tespit edileceğini ve bunları tespit edememenin 
sonuçlarını ele alır. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Savunmasızlık kavramının sığınma bağlamlarında 
nasıl uygulandığının farkına varma 

2. Sığınma bağlamlarında savunmasızlık 
kategorilerinin ve savunmasızlığın ana 
göstergelerinin farkına varma 

3. Sığınma bağlamlarında olası özel ihtiyaç sahibi 
kişileri tespit etme 

 

Modül eğitimi çevrim içi sunularak öğrencinin kendi 
hızında öğrenmesi sağlanır. 

Değerlendirme stratejisi, iki değerlendirmeyi esas alır. 
İlk değerlendirme bilgi temellidir ve çoktan seçmeli 
sorulardan oluşur. İkinci değerlendirme senaryo 
temellidir ve öğrencilerin bir kontrol listesinden ilgili 
göstergeleri tespit etmesi gereken bir vaka 
çalışmasından oluşur. 

 

SÜRE 
9 saatlik çevrim içi 
öğrenme, 3 saatlik 
bağımsız öğrenme 
(gerekli okumalar) ve 1 
saatlik sonuç 
değerlendirmesi 

 

DİLLER 
İngilizce, İspanyolca ve 
Maltaca 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1 (2022) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
AB'de temel haklara ve 
uluslararası korumaya 
ilişkin hukuki 
çerçeveye giriş 
konusunu başarıyla 
geçmiş olmak VEYA 
sığınma ve kabul 
alanında 6 aylık iş 
deneyimi VE giriş 
gerekliliği olarak EQF 
4. seviye veya eşdeğer 
nitelikler 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş modüller 
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AVRUPA BİRLİĞİ SIĞINMA AJANSI 

 

Sığınma bağlamında tercümanlık 

Bu modülün amacı; görevleri profesyonel, etkili ve 
uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmek 
için gerekli bilgi ve becerileri edinmektir. 

Bu modülde sığınma bağlamının tercümanların 
perspektifinden genel bir değerlendirmesine ve 
sığınma süreçlerinde ihtiyaç duyulan temel tercüme 
tekniklerine yer verilir. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Genel sığınma bağlamını ve prosedürlerini 
tanımlama ve açıklama 

2. Tercümanın genel anlamda ve özellikle sığınma 
prosedüründeki rolünü açıklama 

3. Genel anlamda ve sığınma bağlamında tercümanlık 
yapmak için gerekli becerileri ve ilkeleri uygulama 

 

Bu modül, Avrupa Sığınma Müfredatı’nın yeniden 
yapılandırılması kapsamında güncellenecektir. 

 

HEDEF GRUP 
Sığınma bağlamında 
çalışan tercümanlar 

 

ESQF SEVİYESİ 
Geçerli değil 

 

SÜRE 
20 saatlik çevrim içi 
öğrenme 

 

DİLLER 
İngilizce, Fransızca, 
Hırvatça, Felemenkçe, 
Slovence, İtalyanca, 
Rusça ve Almanca 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1 (2018) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Geçerli değil 
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Uluslararası korumaya giriş 

Bu modülün amacı; sığınma ve kabul uygulayıcılarını 
uluslararası koruma alanına dâhil etmektir. 

Modül; uluslararası koruma, sığınma ile ilgili önemli 
hukuki belgeler ve bu alanda kullanılan ana terminoloji 
hakkında genel bilgiler verir. Sığınma hakkını, geri 
göndermeme ilkesini, uluslararası koruma kavramını ve 
sığınma prosedürünün başlıca aşamalarını açıklar. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Sığınma hakkı ve geri göndermeme ilkesinin 
önemini anlama 

2. AB müktesebatından alınan uluslararası koruma 
kavramını açıklama 

3. Sığınma prosedürünün temel aşamalarını ve 
sığınma yetkilisinin prosedür içindeki rolünü 
açıklama 

4. Uygunluk kriterleri ve kanıt değerlendirmesi ile 
ilgili temel bilgileri anladığını gösterme 

 

Bu modül, Avrupa Sığınma Müfredatı’nın yeniden 
yapılandırılması kapsamında güncellenecektir. 

 

HEDEF GRUP 
Sığınma ve kabul 
uygulayıcıları 

 

ESQF SEVİYESİ 
Geçerli değil 

 

SÜRE 
8 ila 10 saatlik çevrim 
içi öğrenme ve 1 
günlük yüz yüze 
oturum 

 

DİLLER 
İngilizce, Lehçe, 
Yunanca, Almanca ve 
İspanyolca 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1.1 (2016) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Geçerli değil 

  

 



AVRUPA BİRLİĞİ SIĞINMA AJANSI 

 

Mesleki iyilik hâli 

Bu modülün amacı; öğrencilerin iş ortamlarındaki 
başlıca olası psikososyal tehlikeleri tanımalarına ve 
mesleki iyilik hâllerini korumak için stratejileri 
belirlemelerine yardımcı olmaktır. 

Bu modül, mesleki iyilik hâlinin temel unsurlarına, öz 
bakım stratejilerine ve sığınma ve kabul 
bağlamlarındaki mesleki iyilik hâliyle ilgili en yaygın 
endişeleri ele almaya yönelik önlemlerin 
uygulanmasına odaklanır. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Mesleki iyilik hâlinin temel unsurlarını, strese ve 
tükenmeye neden olabilecek faktörleri belirleme 

2. İyilik hâlinin yetersiz olduğuna dair belirtileri 
belirleme, iyilik hâlinin yetersizliğinin sığınmayla 
ilgili bağlamlarda etkisini anlama 

3. Kişinin kendi mesleki iyilik hâlini korumaya yönelik 
temel stratejileri belirleme 

 

Modül eğitimi çevrim içi sunularak öğrencinin kendi 
hızında öğrenmesi sağlanır. 

Değerlendirme stratejisi, modülün sonundaki iki çevrim 
içi yazılı görevi esas alır. Sorular açık uçludur, senaryo 
temellidir ve tüm öğrenme çıktılarına ilişkin unsurları 
değerlendirir. 

 

HEDEF GRUP 
Sığınma ve kabul 
yetkilileri 

 

ESQF SEVİYESİ 
5. Seviye 

 

SÜRE 
5 saatlik çevrim içi 
öğrenme 

 

DİLLER 
İngilizce 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1 (2022) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Giriş gerekliliği olarak 
EQF 4. Seviye veya 
eşdeğer nitelikler 
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Bir tercümanla çalışma 

Bu modülün amacı; sığınma ve kabul görevlilerine bir 
tercüman aracılığıyla etkili şekilde iletişim kurmak için 
gerekli bilgi ve becerileri sağlamaktır. Ayrıca 
tercümanın etik kural ihlallerini ele almak için ipuçları 
ve izleme eylemleri sunmayı amaçlar. 

Bu modül tercüman seçme kriterlerine, tercüman 
aracılığıyla iletişim kurmak için gerekli olan becerilere 
ve tercüman aracılığıyla iletişim kurarken karşılaşılan 
zor durumlarla nasıl başa çıkılacağına odaklanır. Ayrıca 
etik kurallarını ele alır ve tercümanın olası kural 
ihlallerinin nasıl ele alacağına dair ipuçları verir. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Sığınma bağlamlarında tercüman aracılığıyla etkili 
iletişimi mümkün kılmak için temel iletişim 
becerilerini uygulama 

2. Tercümanın olası etik kural ihlalleri söz konusu 
olduğunda olası takip tedbirlerini belirleme 

 

Modül eğitimi çevrim içi sunularak öğrencinin kendi 
hızında öğrenmesi sağlanır. 

Değerlendirme stratejisi, üç senaryodan oluşan bir 
göreve dayanır. Her senaryo iki bölümden 
oluşmaktadır. Birinci kısım tercüman aracılığıyla 
iletişim kurmak için gerekli becerilerle ilgilidir; ikinci 
kısım ise tercümanın olası etik kural ihlallerine ilişkin 
olası izleme tedbirlerine odaklanır. 

 

 

HEDEF GRUP 
Tercüman aracılığıyla 
iletişim kuran sığınma 
ve kabul görevlileri 

 

ESQF SEVİYESİ 
5. Seviye 

 

SÜRE 
4 saatlik çevrim içi 
öğrenme, 4 saatlik 
internet semineri, 1 
saatlik bağımsız 
öğrenme (gerekli 
okumalar) ve 1 saatlik 
değerlendirme 
görevleri 

 

DİLLER 
İngilizce 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1 (2022) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Sığınma ve kabul 
uygulayıcılarına 
yönelik iletişime giriş 
VE Etik ve mesleki 
standartlara giriş 
konularını başarıyla 
geçmiş olmak VEYA 
sığınma ve kabul 
alanlarında 6 aylık iş 
deneyimi. Giriş 
gerekliliği olarak EQF 
4. Seviye veya eşdeğer 
nitelikler 



AVRUPA BİRLİĞİ SIĞINMA AJANSI 

 

 

 

  Temel modüller 
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Sığınma mülakatı yöntemi 

Bu modülün amacı; bir başvuruyu değerlendirmek için 
gereken yeterli, ilgili ve güvenilir bilgiyi toplamak için 
sığınma mülakatı yöntemini kullanarak kişisel sığınma 
mülakatı gerçekleştirmek üzere uygulayıcıları 
hazırlamaktır. 

Bu modül; EUAA tarafından psikoloji, hukuk ve sosyal 
bilimler gibi diğer alanlardaki yapılandırılmış mülakat 
protokolleri ile ilgili araştırmalara dayanarak öne 
sürülen bir yapılandırılmış mülakat protokolü olan 
sığınma mülakat yöntemine odaklanır. Bu modül, ilgili 
protokolleri kişisel mülakatın ve sığınma 
prosedürünün belirli özelliklerine göre uyarlar. 
EUAA'nın Sığınma Mülakat Yönteminin beş aşamasına 
(hazırlık, açılış, serbest anlatım, keşif, kapanış) ve 
mülakat sürecini etkileyebilecek psikolojik, kültürel ve 
çevresel faktörlerin nasıl yönetileceğine odaklanır. 
Modül, Uygunluk Direktifi'nde belirtilen gereklilikleri 
yansıtır ve mülakat becerilerinin karmaşık şekilde 
uygulanmadığı vakalara odaklanır. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Kişisel sığınma mülakatını etkileyebilecek 
faktörleri inceleme ve bunları ele almak için 
stratejiler belirleme 

2. Kişisel sığınma mülakatı planlamak ve hazırlamak 
için bir sığınma vakasını inceleme 

3. Uluslararası koruma başvurusunda bulunan bir 
kişiden ilgili bilgilerin toplanmasını sağlamak için 
mülakat tekniklerini uygulama ve uyarlama 

 

Bu modül, karma öğrenme metodolojisiyle (çevrim içi, 
yüz yüze ve bağımsız öğrenme) sunulur. Çevrim içi 
öğrenme; öğrenme çıktılarına yönelik ilerlemeyi 
değerlendiren öğrenme faaliyetlerinden faydalanır. 
Yüz yüze oturumlar ise tartışma ve fiziksel uygulama 
gerektiren karmaşık unsurlara odaklanır. 

Değerlendirme stratejisi, modülün sonundaki iki 
değerlendirmeyi esas alır. İlk değerlendirme, kişisel 
sığınma mülakatını etkileyebilecek psikolojik, kültürel 
ve çevresel faktörler dâhil olmak üzere mülakat 
gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan çok çeşitli bilgileri 
ve becerileri ölçer. İkinci değerlendirmede sığınma 

 

HEDEF GRUP 
Sığınma yetkilileri  

 

ESQF SEVİYESİ 
6. Seviye 

 

SÜRE 
20 ila 30 saatlik çevrim 
içi öğrenme, 2 günlük 
yüz yüze oturumlar, 7 
ila 8 saatlik bağımsız 
öğrenme (gerekli 
okumalar) ve 3 saatlik 
değerlendirme 
görevleri 

 

DİLLER 
İngilizce ve Portekizce 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1 (2021) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Dâhil etme, Bir 
tercümanla çalışma ve 
Savunmasızlığa giriş 
konularını başarıyla 
geçmiş olmak VEYA 
vaka görevlisi olarak en 
az 9 aylık iş deneyimi. 
Giriş gerekliliği olarak 
EQF 5. Seviye veya 
eşdeğer nitelikler 

 

 

 



AVRUPA BİRLİĞİ SIĞINMA AJANSI 

 

mülakatı yöntemine ait beş aşamanın simülasyonunu 
yer alır ve değerlendirmenin işle ilgili görevleri temsil 
etmesini sağlamak için bir vaka çalışmasını esas alır. 
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Kanıt değerlendirmesi 

Bu modülün amacı; bir uluslararası koruma 
başvurusunu değerlendirirken EUAA'nın yapılandırılmış 
kanıt değerlendirme yöntemini uygulayarak bireysel 
vakalardaki öznellik riskini azaltmak için gereken bilgi, 
beceri ve nitelikleri ana hatlarıyla açıklamaktır. 

Bu modül, mevcut kanıt parçalarının toplanması, 
incelenmesi ve karşılaştırılması yoluyla bir vakaya ait 
maddi gerçeklerin nasıl belirlendiğini inceler. Teorik 
yönleri ve ilgili mevzuatı uygulamalı bir bakış açısıyla 
özetler ve bilgi toplama, güvenilirlik değerlendirmesi ve 
risk değerlendirmesinin üç farklı adımını çevreleyen 
kanıt değerlendirme metodolojisini uygular. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. EUAA'nın yapılandırılmış kanıt değerlendirme 
yöntemine göre maddi gerçekleri ve sığınma talebi 
kapsamındaki kanıt parçalarını belirleme 

2. EUAA'nın yapılandırılmış kanıt değerlendirme 
yöntemine göre bir sığınma talebi kapsamındaki 
her bir maddi gerçeği kabul edip etmeyeceğinize 
karar vermek için güvenilirlik değerlendirmesi 
yapma 

3. EUAA'nın yapılandırılmış kanıt değerlendirme 
yöntemine göre bir sığınma talebi hakkında risk 
değerlendirmesi yapma 

 

Bu modül, karma öğrenme metodolojisiyle (çevrim içi, 
yüz yüze ve bağımsız öğrenme) sunulur. Çevrim içi 
öğrenme; öğrenme çıktılarına yönelik ilerlemeyi 
değerlendiren öğrenme faaliyetlerinden faydalanır. Yüz 
yüze oturumlar ise karmaşık unsurlara odaklanarak 
kanıt değerlendirme yöntemine dair kapsamlı genel 
bilgiler sunar. 

Değerlendirme stratejisi, modülün sonundaki bir 
değerlendirmeyi esas alır. Öğrencinin, uluslararası 
koruma talebinin kanıt değerlendirmesini EUAA'nın 
yapılandırılmış kanıt değerlendirmesi yöntemine uygun 
olarak yapması gerektiği bir vaka senaryosundan 
oluşur. 

 

HEDEF GRUP 
Sığınma yetkilileri 

 

ESQF SEVİYESİ 
6. Seviye 

 

SÜRE 
21 saatlik çevrim içi 
öğrenme, 2 günlük yüz 
yüze oturumlar, 10 
saatlik bağımsız 
öğrenme (gerekli 
okumalar) ve 8 saatlik 
değerlendirme 
görevleri 

 

DİLLER 
İngilizce, Almanca, 
Hırvatça, Slovakça ve 
Portekizce 

 

SÜRÜM 
Sürüm 6 (2021) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Dâhil etme ve 
Savunmasızlığa giriş 
konularını başarıyla 
geçmiş olmak VEYA 
vaka görevlisi olarak en 
az 1 yıllık iş deneyimi. 
Giriş gerekliliği olarak 
EQF 5. Seviye veya 
eşdeğer nitelikler 

 

 



AVRUPA BİRLİĞİ SIĞINMA AJANSI 

 

Dâhil etme 

Bu modülün amacı; bir başvuru sahibinin uluslararası 
korumaya ihtiyacı olup olmadığını belirlemek için 
standart vakalarda mülteci ve ikincil koruma kriterlerini 
uygulamak için gerekli bilgi ve becerileri sığınma 
yetkililerine vermektir. 

Bu modül, 1951 Mülteci Sözleşmesi ve Uygunluk Direktifi 
uyarınca mültecilerin durumuna ve başvurularına ilişkin 
tüm gereklilikleri ve ayrıca Uygunluk Direktifi’nde ikincil 
koruma statüsü için belirtilen tüm gereklilikleri analiz 
ederek sığınma yetkililerinin görevlerini yerine 
getirmeleri için gereken yeterliliklere odaklanır. Modül, 
AB düzeyindeki ve uluslararası içtihatları yansıtır ve her 
iki tanımın unsurlarının karmaşık bir şekilde 
yorumlanmadığı vakalara odaklanır. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Standart vakalarda mülteci statüsüne yönelik tüm 
gereklilikleri Mülteci Sözleşmesi ve Uygunluk 
Direktifi'ne uygun olarak inceleme 

2. Standart vakalarda ikincil korumaya yönelik tüm 
gereklilikleri uluslararası hukuka ve Uygunluk 
Direktifi'ne uygun olarak inceleme 

 

Bu modül, karma öğrenme metodolojisiyle (çevrim içi, 
yüz yüze ve bağımsız öğrenme) sunulur. Çevrim içi 
öğrenme; öğrenme faaliyetlerinden ve interaktif 
içerikten oluşur; yüz yüze oturumlar ise edinilen bilgi ve 
becerilerin farklı öğrenme faaliyetleri ve vaka çalışmaları 
yoluyla uygulanmasına odaklanır. 

Değerlendirme stratejisi, modülün sonundaki bir 
değerlendirmeyi esas alır. Sorular senaryo temellidir ve 
her iki öğrenmeye ilişkin unsurları değerlendirir. 

 

HEDEF GRUP 
Sığınma yetkilileri 

 

ESQF SEVİYESİ 
6. Seviye 

 

SÜRE 
15 saatlik çevrim içi 
öğrenme, 1,5 günlük 
yüz yüze oturumlar, 
15 saatlik bağımsız 
öğrenme (gerekli 
okumalar) ve 2 saatlik 
değerlendirme 
görevleri 

 

DİLLER 
İngilizce, Portekizce 
ve Slovence 

 

SÜRÜM 
Sürüm 5 (2021) 

 

GİRİŞ 
GEREKLİLİKLERİ VE 
ÖN KOŞULLAR 
AB'de temel haklara 
ve uluslararası 
korumaya ilişkin 
hukuki çerçeveye giriş 
konusunu başarıyla 
geçmiş olmak VEYA 
vaka görevlisi olarak 
en az 3 yıllık iş 
deneyimi. Giriş 
gerekliliği olarak EQF 
5. Seviye veya 
eşdeğer nitelikler 
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Eğitmenin yolu 
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Sığınmanın temeli 

Bu kurs, EUAA temel modüllerinin eğitmenlerine en iyi 
uygulamalar, ek teknikler ve eğitim stratejileri 
sağlamayı amaçlar. 

Bu kurs; Dâhil etme, Sığınma Mülakatı Yöntemi ve 
Kanıt Değerlendirme başlıklı temel modüllerde 
öğrencilerin karşılaştığı birbiriyle kesişen başlıca 
zorluklara odaklanır. Kurs, AB sığınma müktesebatında 
belirtilen ilkeleri yansıtır ve eğitmenlere karmaşık 
sorunları ele almak için pratik örnekler ve stratejiler 
sunar. Bu kurs aynı zamanda EUAA temel modüllerinin 
eğitmenleri için ortak zorlukları uygulama ve tartışma, 
ortak çözümleri de paylaşma fırsatıdır. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. EUAA temel modüllerini öğrenenlerin en sık 
karşılaştığı zorlukları ele almak ve düzeltmek 
için stratejileri belirleme ve uygulama 

2. Eğitmenin uzman olduğu modülü, daha büyük 
bir karar verme sürecinin organik bir parçası 
olarak gösterme 

3. Temel modül eğitmeninin görev ve 
sorumluluklarını yerine getirmesine yönelik 
ilkeleri ve gerekli becerileri uygulama 

 

Bu modül, karma öğrenme metodolojisi (çevrim içi ve 
yüz yüze) aracılığıyla sunulur. Çevrim içi öğrenme; 
öğrenme çıktılarına yönelik ilerlemeyi değerlendiren 
öğrenme faaliyetleri içerir. Yüz yüze oturumlar ise 
tartışmayı gerektiren karmaşık unsurlara odaklanır. 

Bu modül değerlendirilmez. 

 

HEDEF GRUP 
EUAA temel 
modüllerinin 
eğitmenleri  

 

ESQF SEVİYESİ 
Geçerli değil 

 

SÜRE 
8 saatlik çevrim içi 
öğrenme ve 1,5 günlük 
yüz yüze oturumlar 

 

DİLLER 
İngilizce 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1 (2022) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Temel modüllerin 
eğitmeni olma veya 
tüm temel modüllerin 
değerlendirmelerini 
geçmiş olma 
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EUAA Değerlendiricisi olma 

Bu modülün amacı; değerlendirici adaylarına EUAA 
eğitimi bağlamında adil ve etkili değerlendirmeler 
yapmaları için gereken bilgi ve becerileri sağlamaktır. 

Bu modül, değerlendirmelerin ve doğrulamanın çeşitli 
unsurlarına odaklanır. Değerlendiricinin görevlerinin 
bölümlerini yansıtan ve öğrenme yolculuğunu 
tamamlayan öğrenme faaliyetleri ve simülasyonlardan 
oluşur. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Öğrenme değerlendirmelerini not verme 
kriterlerine göre puanlama ve doğrulama 

2. Öğrencilere verilen notu biçimlendirici geri 
bildirimle gerekçelendirme 

3. Değerlendirmelerin kalitesinin sağlanmasında 
değerlendiricinin rolünü belirleme 

 

Bu modül çevrim içi sunulur ve EUAA sertifikalı 
eğitmen olmak için programın zorunlu bir parçasıdır. 
Modül ayrıca bir saatlik sonuç değerlendirmesi dâhil 
olmak üzere 1,5 günlük yüz yüze atölye çalışması 
olarak da mevcuttur. 

Değerlendirme stratejisi iki bölümden oluşmaktadır. 
Birinci kısım, çoktan seçmeli soruları içeren ve kitaplar 
açık olarak yapılan sınavdır; ikinci kısım ise uygulamalı 
değerlendirmedir. Her iki kısım da üç öğrenme 
çıktısının unsurlarını doğrudan değerlendirir. 

Bu modül kural olarak EUAA eğitmeni olma (BET) 
modülü ile birlikte şu isim altında verilir: EUAA Eğitmeni 
ve Değerlendiricisi Olma (BETA) 

 

HEDEF GRUP 
EUAA sertifikalı eğitim 
modüllerinin 
değerlendirilmesine ve 
notların 
doğrulanmasına dâhil 
olan kişiler 

 

ESQF SEVİYESİ 
6. Seviye 

 

SÜRE 
Çevrim içi sürüm: 7 
saatlik çevrim içi 
öğrenme, 30 dakikalık 
bağımsız öğrenme 
(gerekli okumalar) ve 
90 dakikalık 
değerlendirme 
görevleri 
Yüz yüze sürüm için: 1 
saatlik değerlendirme 
görevleri dâhil 1,5 gün 

 

DİLLER 
İngilizce 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1 (2022) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
EUAA eğitmeni olma 
konusunu tamamlamış 
olma. Giriş gerekliliği 
olarak EQF 5. Seviye 
veya eşdeğer nitelikler 
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EUAA eğitmeni olma 

Bu modülün amacı; EUAA eğitmeni adaylarını öğrenci 
merkezli bir yaklaşım uygulamaya, eğitim tekniklerini 
araştırmaya ve eğitim sırasında meydana gelen ortak 
zorlukları yönetmeye hazırlamaktır. 

Bu modül birkaç Avrupa Sığınma Müfredatı modülünde 
bulunan uygulamalı hikâye anlatımı, gerçek dallanma 
senaryoları ve oyun temelli unsurlara (yani notla 
puanlama, öğrenme rozetleri) odaklanır. Vaka 
çalışmalarını ve başarılı iyi uygulamaların uygulamalı 
örneklerini kullanarak EUAA eğitmenlerinin 
görevlerinde karşılaştığı gerçekçi senaryoları da ele 
alır. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. EUAA eğitimi bağlamında öğrenci odaklı yaklaşımı 
tanımlama 

2. EUAA eğitim bağlamında ve öğrenci odaklı 
yaklaşıma uygun olarak eğitim vermeye hazırlama 

3. Çeşitli öğrenme ortamlarında mesleki öğrenmeyi 
kolaylaştıracak ve bu yönde motivasyon 
sağlayacak teknikleri açıklama 

4. Öğrenme sürecinde karşılaşılan zorlukları yönetme 

5. Eğitmenin eğitim kalitesinin sağlanmasındaki 
rolünü ve sorumluluklarını belirleme 

 

Bu modül, karma öğrenme metodolojisiyle (çevrim içi, 
yüz yüze ve bağımsız öğrenme) sunulur. Çevrim içi 
öğrenme; öğrenme çıktılarına yönelik ilerlemeyi 
değerlendiren oyunlaştırılmış öğrenme yaklaşımı 
benimser. Yüz yüze oturumlar ise tartışmayı gerektiren 
karmaşık unsurlara odaklanır. 

Bu modül değerlendirilmemiştir ve kural olarak EUAA 
değerlendiricisi olma modülü ile birlikte EUAA eğitmeni 
ve değerlendiricisi olma (BETA) adı altında verilir. 

 

HEDEF GRUP 
Avrupa Sığınma 
Müfredatı eğitmen 
adayları 

 

ESQF SEVİYESİ 
6. Seviye 

 

SÜRE 
8 saatlik çevrim içi 
öğrenme, 1,5 günlük 
yüz yüze oturumlar ve 
1 saatlik bağımsız 
öğrenme (gerekli 
okumalar) 

 

DİLLER 
İngilizce 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1 (2022) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Giriş gerekliliği olarak 
EQF 5. Seviye veya 
eşdeğer nitelikler VE 
sığınma ve/veya kabul 
alanında bir yıllık 
mesleki deneyim 
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Koçluğa giriş 

Bu kurs, eğitmenlere ve kıdemli uzmanlara bireysel 
ortamda ve grup ortamında koçluk girişimleriyle aşina 
olmaları için temel düzeyde araç seti sağlamayı 
amaçlar. 

Bu kurs, koçluğun doğasını ve koçluğu eğitim veya 
rehberlik gibi diğer müdahale tekniklerinden ayırt etme 
yöntemlerine odaklanır. Kurs, koçluğu hedef belirleyip 
bu hedeflere ulaşmaya ve seçili temel koçluk 
tekniklerini ve araçları uygulamak için gerekli bilgi ve 
becerileri genişletmeye yönelik bir yaklaşım olarak da 
ele alır. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Anlamlı ve eylem odaklı bir sonuca ulaşmak için 
koçluk yaklaşımı ve teknikler planlama ve 
uygulama 

2. Uzun vadeli bir süreçte koç olarak sürekli 
iyileşmeyi ve gelişmeyi sağlamak teknikleri seçici 
şekilde uygulama 

 

Bu kurs karma öğrenme metodolojisi (çevrim içi ve yüz 
yüze) aracılığıyla verilir. Çevrim içi öğrenme; öğrenme 
faaliyetlerinden ve koçluk hakkında interaktif içerikten 
oluşur; yüz yüze oturumlar ise edinilen bilgi ve 
becerilerin farklı öğrenme faaliyetleri yoluyla 
uygulanmasına odaklanır. 

Bu modül değerlendirilmez. 

 

HEDEF GRUP 
Avrupa Sığınma 
Müfredatı eğitmenleri 
ve kıdemli uzmanları 

 

ESQF SEVİYESİ 
6. Seviye 

 

SÜRE 
10 saatlik çevrim içi 
öğrenme ve 3 günlük 
yüz yüze oturumlar 

 

DİLLER 
İngilizce 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1 (2022) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Giriş gerekliliği olarak 
EQF 5. Seviye veya 
eşdeğer nitelikler 
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 İleri düzey temel modüller 
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Dâhil etme - ileri seviye 

Bu modülün amacı, sığınma yetkililerine uluslararası 
korumaya uygunluk ile ilgili yoruma açık karmaşık 
sorunlar hakkında yapılandırılmış ve ayrıntılı şekilde 
rehberlik sunmaktır. 

Bu modül zulüm eylemleri, zulüm nedenleri, ciddi zarar 
(ikincil koruma) ve zulüm veya ciddi zarardan korunma 
konularında uluslararası korumaya uygunluk ile ilgili 
daha karmaşık hususlara odaklanır. Sığınma vaka 
görevlilerinin çalışmalarını, ulusal uygulamalar ve CEAS 
ile ilgili mahkeme içtihadı bağlamında eleştirel olarak 
değerlendirirken Avrupa Birliği Adalet Divanı (CJEU) ve 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çalışmasından 
çıkarılan sonuçları uygular. Ayrıca uluslararası 
korumaya uygunluk ile ilgili yoruma açık karmaşık 
sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında ve CJEU'dan 
rehberlik sağlanmadığı durumlarda AB hukuku ve 
uluslararası koruma hukukunu yorumlama yöntemini 
inceler. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Kendi çalışmalarını farklı Üye Devletlerin 
uygulamaları ve CEAS ile ilgili mahkeme içtihadı 
bağlamında eleştirel olarak değerlendirme 

2. CJEU içtihadı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
içtihadı başta olmak üzere Avrupa'nın mahkeme 
içtihadından çıkarılan sonuçları uygulama 

3. Doğrudan CJEU rehberliğinin olmadığı 
durumlarda, AB hukukunun yorumlanmasına 
ilişkin CJEU yöntemine uygun olarak uluslararası 
korumaya uygunluk ile ilgili yoruma açık karmaşık 
sorunları çözme 

4. Uluslararası korumaya uygunluk ile ilgili yoruma 
açık karmaşık sorunlar hakkında yapılandırılmış ve 
ayrıntılı rehberlik sunma 

 

Bu modül, karma öğrenme metodolojisi (çevrim içi ve 
yüz yüze) aracılığıyla sunulur. Çevrim içi öğrenme; 
öğrenme çıktılarına yönelik ilerlemeyi değerlendiren 
öğrenme faaliyetleri içerir. Yüz yüze oturumlar ise 
tartışmayı gerektiren karmaşık unsurlara odaklanır. 

 

HEDEF GRUP 
Sığınma yetkilileri 

 

ESQF SEVİYESİ 
Geçerli değil 

 

SÜRE 
30 saatlik çevrim içi 
öğrenme ve 2 günlük 
yüz yüze oturumlar 

 

DİLLER 
İngilizce, Rusça ve 
Almanca 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1 (2017) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Geçerli değil 
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Bu modül, 2023 yılında EASO Eğitim Müfredatı’nın 
yeniden yapılandırılması kapsamında güncellenecektir. 
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Çocuklarla mülakat 

Bu modülün amacı; sığınma vaka görevlerine bir 
çocukla profesyonel ve etkili bir kişisel mülakat 
gerçekleştirmek için gereken bilgi, beceri ve davranış 
şekillerini sunmaktır. 

Bu modül, çocukların gelişim aşamalarına, uluslararası 
koruma sürecinde çocuklar için öngörülmüş yasal ve 
usul ile ilgili önlemlere ve çocuklara özgü mülakat 
tekniklerine odaklanır. Çocuğun üstün yararını 
merkezine alan bu modül, mülakat öncesinde ve 
esnasında çocuğun olgunluğunu değerlendirerek 
mülakatın çocuğun olgunluğuna ve durumuna göre 
nasıl ayarlanacağını açıklar. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Uluslararası koruma bağlamında bir çocukla etkili 
bir mülakat gerçekleştirirken çocuğun üstün 
yararını göz önünde bulundurma 

2. Mülakatı çocuğun olgunluğuna ve özel durumuna 
uyarlama 

 

Bu modül, karma öğrenme metodolojisi (çevrim içi ve 
yüz yüze) aracılığıyla sunulur. Çevrim içi öğrenme; 
öğrenme çıktılarına yönelik ilerlemeyi değerlendiren 
öğrenme faaliyetleri içerir. Yüz yüze oturumlar ise 
tartışmayı gerektiren karmaşık unsurlara odaklanır. 

2023'te bu modülün yerini Sığınma sürecindeki 
çocuklar ve Çocuklu vakaları yönetme adlı yeni 
modüller alacaktır. 

 

HEDEF GRUP 
Uluslararası koruma 
başvurusu yapan 
çocuklarla mülakat 
gerçekleştiren sığınma 
vaka görevlileri 

 

ESQF SEVİYESİ 
Geçerli değil 

 

SÜRE 
25 ila 30 saatlik çevrim 
içi öğrenme ve 2 
günlük yüz yüze 
oturumlar 

 

DİLLER 
İngilizce, Slovakça, 
Lehçe, Arapça, Türkçe, 
Slovence, Rusça ve 
Almanca 

 

SÜRÜM 
Sürüm 4 (2018) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Geçerli değil 
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Savunmasız kişilerle mülakat 

Bu modülün amacı; savunmasız kişilerle mülakat 
yaparken olabildiğince güvenilir bilgi alabilmelerini, 
mülakatı profesyonel bir şekilde sürdürmelerini, özel 
ihtiyaçları olan bir başvuru sahibini korumalarını ve 
vakayı sürecin takip eden aşamalarına hazırlamalarını 
sağlamak için sığınma vaka görevlilerini hazırlamaktır. 

Bu modül, savunmasızlık kavramının uluslararası 
koruma prosedürü bağlamındaki yasal çerçevesine ve 
tanımına odaklanır. Başvuru sahibinin normlarını, en 
yaygın savunmasızlık durumlarını tespit etmek için 
normatif çerçevenin nasıl kullanılabileceğini ve 
uluslararası korumaya başvuranlar ile mülakat 
yaparken bilgi almayı engelleyen faktörleri konu edinir. 
Bu modül, savunmasız başvuru sahiplerinin dâhil 
olduğu zorlu mülakatlar hakkında yapılan vaka 
çalışmalarını ve böyle bir mülakat sonrasında kişinin 
kendisine nasıl dikkat edeceğini içermektedir. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Başvuru sahibini etkileyen hukuki, sosyal ve usul 
ile ilgili bağlamları göz önünde bulundurarak 
savunmasız bir kişiyle mülakat gerçekleştirme 

2. Usul ile ilgili özel ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların 
uluslararası koruma başvurusu üzerindeki 
potansiyel etkisini belirleme 

3. Yakınlık kurmak ve başvuru sahibinden bilgi almayı 
kolaylaştırmak uygun bir yaklaşım benimseme 

 

Bu modül, karma öğrenme metodolojisi (çevrim içi ve 
yüz yüze) aracılığıyla sunulur. Çevrim içi öğrenme; 
öğrenme çıktılarına yönelik ilerlemeyi değerlendiren 
öğrenme faaliyetleri içerir. Yüz yüze oturumlar ise 
tartışmayı gerektiren karmaşık unsurlara odaklanır. 

Bu modül, 2023 yılında EASO Eğitim Müfredatı’nın 
yeniden yapılandırılması kapsamında güncellenecektir. 

 

HEDEF GRUP 
Sığınma vaka 
görevlileri 

 

ESQF SEVİYESİ 
Geçerli değil 

 

SÜRE 
25 ila 30 saatlik çevrim 
içi öğrenme ve 2 
günlük yüz yüze 
oturumlar 

 

DİLLER 
İngilizce, Almanca, 
Slovakça, Türkçe, 
Yunanca, Lehçe, 
Arapça, İspanyolca, 
Romence, Rusça, 
Makedonca ve 
Portekizce 

 

SÜRÜM 
Sürüm 4 (2018) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Geçerli değil 

 

 

 

 Menşe ülke modülleri 
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Menşe ülke bilgisi 

Bu modülün amacı; COI araştırmacılarını ve sığınma 
vaka görevlilerini, menşe ülkeler hakkında yüksek 
kalitede bilgiler elde etmede çok önemli olan COI 
kalite standartlarına ulaşmaları için yetkilendirmektir. 

Bu modül, uluslararası koruma prosedürlerinde menşe 
ülke bilgisinin (COI) rolünü ana hatlarıyla ortaya koyar. 
Bir vakadan nasıl COI soruları geliştirileceğine, 
kaynakların nasıl seçileceğine, değerlendirileceğine ve 
doğrulanacağına ve COI konularına ilişkin pratik 
araştırma becerilerine dair bilgi verir. Bu modül aynı 
zamanda COI araştırmasını en iyi şekilde sunma, COI 
sorularını hazırlama ve COI ürünlerinin akran 
değerlendirmesi yöntemleri ile ilgilenir. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

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

2. Bilgileri şeffaf ve izlenebilir bir şekilde sunma 

3. COI ürününün akran değerlendirmesini üstlenme 

 

Bu modül, karma öğrenme metodolojisi (çevrim içi ve 
yüz yüze) aracılığıyla sunulur. Çevrim içi öğrenme; 
öğrenme çıktılarına yönelik ilerlemeyi değerlendiren 
öğrenme faaliyetleri içerir. Yüz yüze oturumlar ise 
tartışmayı gerektiren karmaşık unsurlara odaklanır. 

Bu modül, Avrupa Sığınma Müfredatı’nın yeniden 
yapılandırılması kapsamında güncellenecektir. 

 

HEDEF GRUP 
Menşe ülke bilgisi 
araştırmacıları ve 
sığınma vaka 
görevlileri 

 

ESQF SEVİYESİ 
Geçerli değil 

 

SÜRE 
20 saatlik çevrim içi 
öğrenme ve 2 günlük 
yüz yüze oturumlar 

 

DİLLER 
İngilizce ve Almanca 

 

SÜRÜM 
Sürüm 5 (2019) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Geçerli değil 
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Tıbbi menşe ülke bilgisi 

Bu modülün amacı; MedCOI veri tabanı kullanıcılarına 
veri tabanının kapsamını ve MedCOI'nin uluslararası 
koruma alanındaki rolünü anlamalarına yardımcı 
olmaktır. Öğrenciler, ileri düzey MedCOI eğitimine 
başlamadan önce temel MedCOI eğitimini 
tamamlamak zorundadır. 

Bu modül tıbbi menşe ülke bilgisi (MedCOI) veri 
tabanına odaklanır. İki farklı öğrenme yolundan oluşur: 
MedCOI veri tabanında nasıl arama yapılacağına ve 
sorgu yanıtlarında bulunan bilgilerin nasıl 
yorumlanacağına odaklanan temel modül ve vakaya 
özgü soruların nasıl geliştirileceğine ve bir MedCOI 
talebinin nasıl başlatılacağına odaklanan ileri düzey 
modül. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. MedCOI'nin farklı prosedürlerdeki kapsamını ve 
rolünü açıklama 

2. EU Üye Devletlerindeki yasal standartları ve farklı 
uygulamaları özetleme 

3. Genel COI ile MedCOI arasındaki farkları açıklama 

4. Güvenilir sorular üretme ve MedCOI veri 
tabanında MedCOI hakkında bilgi arama ve 
yorumlama 

5. Bireysel talep başlatma 

 

Bu modül, karma öğrenme metodolojisi (çevrim içi ve 
yüz yüze) aracılığıyla sunulur. Çevrim içi öğrenme; 
öğrenme çıktılarına yönelik ilerlemeyi değerlendiren 
öğrenme faaliyetleri içerir. Yüz yüze oturumlar ise 
tartışmayı gerektiren karmaşık unsurlara odaklanır. 

Bu modül, Avrupa Sığınma Müfredatı’nın yeniden 
yapılandırılması kapsamında güncellenecektir. 

 

HEDEF GRUP 
Menşe ülke bilgisi 
araştırmacıları ve tıbbi 
menşe ülke bilgisi 
(MedCOI) alanında 
çalışan diğer görevliler 

 

ESQF SEVİYESİ 
Geçerli değil 

 

SÜRE 
Temel MedCOI için 10 
ila 12 saatlik çevrim içi 
öğrenme ve İleri Düzey 
MedCOI için 1,5 günlük 
yüz yüze oturumlar ve 
15 saatlik çevrim içi 
öğrenme 

 

DİLLER 
İngilizce 

 

SÜRÜM 
Sürüm 2 (2022) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Geçerli değil 
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Dublin modülleri 
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Dublin III Yönetmeliği 

Bu modülün amacı, Dublin biriminde çalışan yetkililere 
AB sığınma müktesebatına uygun olarak ve 
uluslararası insan hakları hukuki araçları gereğince 
Dublin III yönetmeliği uygulamaları için gereken 
becerileri ve bilgileri sağlamaktır. 

Bu modül, Dublin siteminin temel işlevine, kapsamına, 
kurallarına ve prosedürlerine odaklanır. Öğrencilerin 
Eurodac sistemine (AB'nin mültecilerin parmak izini 
sakladığı veri tabanıdır) ve DubliNet elektronik ağına 
aşinalık kazanmalarına yardımcı olur. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Sorumluluk kriterlerini ve prosedür kurallarını 
uygulayarak ve Dublin yönetmeliği ve bu 
yönetmeliğin uygulama yönetmeliğinde belirtilen 
araçları kullanarak sorumlu Üye Devletleri 
belirleme 

2. Dublin yönetmeliğinin kendiliğinden uygulanması 
ile bağlantılı bozuklukların göz önünde 
bulundurulması gereken durumların farkına varma 
ve duruma ana hatlarıyla makul bir çözüm 
belirleme 

 

Bu modül, karma öğrenme metodolojisi (çevrim içi ve 
yüz yüze) aracılığıyla sunulur. Çevrim içi öğrenme; 
öğrenme çıktılarına yönelik ilerlemeyi değerlendiren 
öğrenme faaliyetleri içerir. Yüz yüze oturumlar ise 
tartışmayı gerektiren karmaşık unsurlara odaklanır. 

Bir sonraki yükseltmenin, sığınma ve göç yönetimine 
ilişkin yönetmeliğin kabul edilmesi hâlinde yapılması 
planlanmaktadır. 

 

HEDEF GRUP 
Dublin biriminde 
çalışan görevliler 

 

ESQF SEVİYESİ 
Geçerli değil 

 

SÜRE 
20 ila 25 saatlik çevrim 
içi öğrenme ve 2 
günlük yüz yüze 
oturumlar 

 

DİLLER 
İngilizce, Romence, 
Almanca, Çekçe, 
Fransızca ve Slovence 

 

SÜRÜM 
Sürüm 2.1 (2016) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Geçerli değil 
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Olası Dublin vakalarının tespiti 

Bu modülün amacı; katılımcılara uluslararası korumaya 
başvuranlar arasından Dublin prosedürüne girebilecek 
olanları tespit etmeye ve bu kişilerin vakalarını yetkili 
makam olan Dublin Birimine yönlendirmeye yardımcı 
olacak gerekli bilgi ve becerileri sağlamaktır. 

Bu modül, Dublin III yönetmeliğini ve daha kapsamlı bir 
sığınma prosedürüne dâhil olan aktörleri Dublin 
sisteminin teknik detaylarına girmeden anlamaya 
odaklanır. Bilgi verme sürecine (ör. tahliye noktalarında) 
katılan kayıt görevlileri, vaka görevlileri, kabul görevlileri 
ve sığınma yetkilileri gibi farklı uygulayıcıların bakış 
açısından Dublin prosedürlerine dâhil olan ulusal 
makamlarla birlikte uluslararası korumaya başvuranlarla 
ilgilenme ihtimali olan yerel makamları hedef alır. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Dublin III yönetmeliği kapsamında Dublin 
prosedüründeki sorumluluk kriterleri ve atılacak 
başlıca adımların yanı sıra Eurodac yönetmeliği ve 
vize bilgi sistemi yönetmeliğinin ilgili hükümlerini 
açıklama 

2. Dublin III yönetmeliği kapsamındaki sorumluluk 
kriterlerini esas alarak göstergeleri tespit etme 

3. Dublin III yönetmeliği kapsamında kanıt toplamaya 
ve bilgi vermeye yönelik iletişim tekniklerini EUAA 
kılavuzlarına uygun olarak uygulama 

4. Bir vakanın Dublin Birimine yönlendirilip 
yönlendirilmeyeceğine ve yönlendirilecekse hangi 
bilgilerin dâhil edileceğine karar verme 

 

Bu modül, karma öğrenme metodolojisi (çevrim içi ve 
yüz yüze) aracılığıyla sunulur. Çevrim içi öğrenme; 
öğrenme çıktılarına yönelik ilerlemeyi değerlendiren 
öğrenme faaliyetleri içerir. Yüz yüze oturum ise 
tartışmayı gerektiren karmaşık unsurlara odaklanır. 

Bu modül, Avrupa Sığınma Müfredatı’nın yeniden 
yapılandırılması kapsamında güncellenecektir. 

 

HEDEF GRUP 
Kayıt görevlileri, vaka 
görevlileri ve kabul 
görevlileri 

 

ESQF SEVİYESİ 
Geçerli değil 

 

SÜRE 
10 ila 15 saatlik çevrim 
içi öğrenme ve 1 
günlük yüz yüze 
oturum 

 

DİLLER 
İngilizce, İtalyanca, 
İspanyolca ve 
Romence 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1 (2020) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Geçerli değil 
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Uluslararası korumayı hak etmeyen kişilere hariç tutma 
maddelerinin uygulanması 

Bu modülün amacı; uluslararası korumaya uygunluğun 
belirlenmesine yönelik prosedürler dâhilinde bu hariç 
tutma maddelerinin olası uygulanmasını 
değerlendirmek için gerekli bilgi ve becerilerle sığınma 
vaka görevlilerini hazırlamaktır. 

Bu modül 1951 Mülteci Sözleşmesi Madde 1F ve 
Uygunluk Direktifi Madde 12(2) ve 17'nin 
uygulanmasına odaklanır ve alandaki en son 
gelişmeleri yansıtır. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Uluslararası korumadan hariç tutma için geçerli 
ilgili yasal çerçeveleri tespit etme 

2. Mülteci ve ikincil koruma bağlamındaki hariç 
tutma maddelerini oluşturan unsurları belirleme 

3. Olası hariç tutma vakaları için geçerli yasal 
hükümler bağlamında somut gerçekleri ve 
kanıtları saptama 

 

Bu modül, karma öğrenme metodolojisi (çevrim içi ve 
yüz yüze) aracılığıyla sunulur. Çevrim içi öğrenme; 
öğrenme çıktılarına yönelik ilerlemeyi değerlendiren 
öğrenme faaliyetleri içerir. Yüz yüze oturumlar ise 
tartışmayı gerektiren karmaşık unsurlara odaklanır. 

Bu modül, Avrupa Sığınma Müfredatı’nın yeniden 
yapılandırılması kapsamında güncellenecektir. 

 

HEDEF GRUP 
Sığınma vaka 
görevlileri 

 

ESQF SEVİYESİ 
Geçerli değil 

 

SÜRE 
20 ila 25 saatlik çevrim 
içi öğrenme ve 1,5 
günlük yüz yüze 
oturumlar 

 

DİLLER 
İngilizce, Slovakça, 
Lehçe, Slovence, 
İspanyolca ve Almanca 

 

SÜRÜM 
Sürüm 5 (2020) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Geçerli değil 
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Korumanın sona ermesi 

Bu modülün amacı; koruma sona erdiğinde bir kararı 
hazırlamak ve yazmak için gerekli olan teorik ve pratik 
bilgiyi özetlemektir. 

Bu modül, korumanın sona ermesine ilişkin ilgili yasal 
hükümlere ve usul ile ilgili önlemlere odaklanır. Ayrıca 
Uygunluk Direktifi'nde belirtildiği üzere korumanın 
sona ermesine neden olacak koşulların 
yorumlanmasıyla da ilgilenir. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Bireysel değerlendirmeler yaparak uluslararası 
korumanın geri çekilmesine yönelik gerekçeleri 
tespit etme 

2. Korumanın sona ermesine ilişkin geçerli yasal 
hüküm ve prosedürleri uygulama 

 

Bu modül, karma öğrenme metodolojisi (çevrim içi ve 
yüz yüze) aracılığıyla sunulur. Çevrim içi öğrenme; 
öğrenme çıktılarına yönelik ilerlemeyi değerlendiren 
öğrenme faaliyetleri içerir. Yüz yüze oturumlar ise 
tartışmayı gerektiren karmaşık unsurlara odaklanır. 

Bu modül, Avrupa Sığınma Müfredatı’nın yeniden 
yapılandırılması kapsamında güncellenecektir. 

 

HEDEF GRUP 
Sığınma vaka 
görevlileri 

 

ESQF SEVİYESİ 
Geçerli değil 

 

SÜRE 
20 ila 30 saatlik çevrim 
içi öğrenme ve 1,5 
günlük yüz yüze 
oturumlar 

 

DİLLER 
İngilizce, Fransızca, 
Lehçe, Almanca, 
Romence ve 
İspanyolca 

 

SÜRÜM 
Sürüm 5 (2018) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Geçerli değil 
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Olası hariç tutma vakalarının tespiti 

Bu modülün amacı; sığınma prosedürleri üzerine 
çalışan yetkililerin farklı ülkelerden farklı türlerdeki 
vakaların farkında olmalarını sağlamaktır. 

Bu modül, olası hariç tutma vakalarının tespitini 1951 
Mülteci Sözleşmesi Madde 1F ve Uygunluk Direktifi 
Madde 12(2) ve Madde 17 kapsamında ele alır. Bir 
kişinin uluslararası korumayı hak etmediğinin 
düşünülebileceği vakalara odaklanır. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Hariç tutma sürecinde tespitin rolünü ve 
uluslararası korumadan hariç tutulmanın ardında 
yatan gerekçeleri ve amaçları açıklama 

2. Uluslararası koruma prosedürleri bağlamında 
hariç tutulabilen eylemleri ve potansiyel aktörleri 
tespit etme 

3. Hariç tutma maddeleri kapsamında daha fazla 
inceleme gerektirecek ilgili bilgileri fark etme 

 

Bu modül, karma öğrenme metodolojisi (çevrim içi ve 
yüz yüze) aracılığıyla sunulur. Çevrim içi öğrenme; 
öğrenme çıktılarına yönelik ilerlemeyi değerlendiren 
öğrenme faaliyetleri içerir. Yüz yüze oturum ise 
tartışmayı gerektiren karmaşık unsurlara odaklanır. 

Bu modül, Avrupa Sığınma Müfredatı’nın yeniden 
yapılandırılması kapsamında güncellenecektir. 

 

HEDEF GRUP 
Sığınma vaka 
görevlileri, kabul 
görevlileri ve Dublin 
vaka görevlileri 

 

ESQF SEVİYESİ 
Geçerli değil 

 

SÜRE 
10 saatlik çevrim içi 
öğrenme ve 1 günlük 
yüz yüze oturum 

 

DİLLER 
İngilizce, Lehçe, 
Yunanca ve Almanca 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1 (2021) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Geçerli değil 
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Yöneticiler için modüller 
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Sığınma bağlamında yönetim 

Bu modülün amacı; sığınma bağlamındaki yöneticilerin 
departmanlarının iyi kalite standartlarını ve verimliliği 
uluslararası ve AB düzeyindeki yasal gerekliliklere 
uygun olarak sağlamalarına destek olacak yetkinlikler 
geliştirmelerine yardımcı olmaktır. 

Bu modül, uluslararası koruma alanında çalışan bir 
yöneticinin günlük görevleri ile ilgili farklı teorik ve 
pratik konuları kapsar. 

 

ÖĞRENME ÇIKTISI 

Liderliğe ve yönetime ilişkin teorileri, becerileri ve 
araçları sığınma yönetimi bağlamında uygulama 

 

Bu modül, karma öğrenme metodolojisi (çevrim içi ve 
yüz yüze) aracılığıyla sunulur. Çevrim içi öğrenme; 
öğrenme çıktısına yönelik ilerlemeyi değerlendiren 
öğrenme faaliyetleri içerir. Yüz yüze oturumlar ise 
tartışmayı gerektiren karmaşık unsurlara odaklanır. 

Bu modül, Avrupa Sığınma Müfredatı’nın yeniden 
yapılandırılması kapsamında güncellenecektir. 

 

HEDEF GRUP 
Sığınma bağlamındaki 
yöneticiler, müdürler 
ve ekip liderleri 

 

ESQF SEVİYESİ 
Geçerli değil 

 

SÜRE 
20 saatlik çevrim içi 
öğrenme ve 2 günlük 
yüz yüze oturumlar 

 

DİLLER 
İngilizce 

 

SÜRÜM 
Sürüm 2 (2019) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Geçerli değil 
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Kabul bağlamında yönetim 

Bu modülün amacı; kabul alanında çalışan yöneticilerin 
departmanlarının iyi kalite standartlarını ve verimliliği 
uluslararası ve AB düzeyindeki yasal gerekliliklere 
uygun olarak sağlamalarına destek olacak yetkinlikler 
geliştirmelerine yardımcı olmaktır. 

Bu modül, kabul alanında çalışan bir yöneticinin günlük 
görevleri ile ilgili farklı teorik ve pratik konuları kapsar. 

 

ÖĞRENME ÇIKTISI 

Liderliğe ve yönetime ilişkin teorileri, becerileri ve 
araçları kabul bağlamında uygulama 

 

Bu modül, karma öğrenme metodolojisi (çevrim içi ve 
yüz yüze) aracılığıyla sunulur. Çevrim içi öğrenme; 
öğrenme çıktısına yönelik ilerlemeyi değerlendiren 
öğrenme faaliyetleri içerir. Yüz yüze oturumlar ise 
tartışmayı gerektiren karmaşık unsurlara odaklanır. 

Bu modül, Avrupa Sığınma Müfredatı’nın yeniden 
yapılandırılması kapsamında güncellenecektir. 

 

HEDEF GRUP 
Kabul tesisleri ve 
ajanslarının 
yöneticileri, müdürleri 
ve ekip liderleri 

 

ESQF SEVİYESİ 
Geçerli değil 

 

SÜRE 
20 saatlik çevrim içi 
öğrenme ve 2 günlük 
yüz yüze oturumlar 

 

DİLLER 
İngilizce, İspanyolca ve 
Yunanca 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1 (2020) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Geçerli değil 
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Kabul modülleri 
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Kabul 

Modülün amacı; kabul sürecinin aşamalarına ayrıntılı 
şekilde açıklayarak kabul görevlilerini özel kabul 
ihtiyaçlarını belirleyecek, savunmasız gruplarla 
çalışacak ve kabul bağlamında ruh sağlığı hususunu 
ele alacak şekilde hazırlamaktır. 

Bu modül, Kabul Koşulları Direktifi'ne göre kabul 
görevlilerinin ihtiyacı olan temel eğitimi kapsar. 
Uluslararası tarihsel gelişmelere ve mevcut kabul 
koşullarının geliştiği yasal bağlama ışık tutan bu modül, 
kabul görevlilerinin rolüne ve profesyonel sınırlar 
belirleme, kültürler arası ortamda iletişim kurma, 
paydaşlarla ilgilenme ve çatışmaları yönetme gibi 
gerekli becerilere odaklanır. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Başvuru sahiplerinin uluslararası korumaya kabul 
edilmelerine yönelik yasal ve organizasyonel 
çerçeveyi açıklama 

2. Kabul sürecindeki farklı aşamalara ait unsurları 
tanımlama 

3. Özel kabul ihtiyaçlarına sahip bireyleri belirleme 
ve kişiye özel bir müdahale tasarlama 

4. Kabul görevlilerinin rolünü ve mesleki becerilerini 
açıklama 

5. Görev ve sorumluluklarına göre farklı paydaşlarla 
iş birliği yapılan alanları açıklama 

 

Bu modül, karma öğrenme metodolojisi (çevrim içi ve 
yüz yüze) aracılığıyla sunulur. Çevrim içi öğrenme; 
öğrenme çıktılarına yönelik ilerlemeyi değerlendiren 
öğrenme faaliyetleri içerir. Yüz yüze oturumlar ise 
tartışmayı gerektiren karmaşık unsurlara odaklanır. 

Bu modül, Avrupa Sığınma Müfredatı’nın yeniden 
yapılandırılması kapsamında güncellenecektir. 

 

HEDEF GRUP 
Uluslararası koruma 
başvuru sahipleriyle 
temasta bulunan kabul 
görevlileri 

 

ESQF SEVİYESİ 
Geçerli değil 

 

SÜRE 
15 ila 20 saatlik çevrim 
içi öğrenme ve 2 
günlük yüz yüze 
oturumlar 

 

DİLLER 
İngilizce, Almanca, 
Yunanca, Slovakça, 
Hırvatça, Fransızca, 
İtalyanca, Felemenkçe, 
Rusça, Romence, 
İspanyolca, Letonca ve 
Litvanca 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1.1 (2015) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Geçerli değil 
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Savunmasız kişilerin kabulü: savunmasızlığın 
belirlenmesi ve ilk desteğin sağlanması (Blok A) 

Bu modülün amacı; savunmasızlık hakkındaki 
gözlemleri açıklayan tarafsız raporların nasıl 
hazırlanacağını, savunmasız kişilere tesis ve oda tahsis 
etmeye yönelik temel ilkeleri ve savunmasız kişilere 
bilgi verme sürecini ana hatlarıyla anlatmaktır. 

Bu modül, kabul bağlamında savunmasızlık kavramına 
odaklanır. Savunmasız kişilere ilişkin farklı kategorileri, 
savunmasızlık göstergelerini ve koruyucu faktörleri 
araştırır. Modül ayrıca özel kabul ihtiyaçlarının söz 
konusu olduğuna dair savunmasızlık ipuçları, özel 
kabul ihtiyaçları olan başvuru sahiplerini desteklemek 
için ilk adımlar, psikolojik ilk yardım, ön yargılar ve ön 
yargıların üstesinden nasıl gelineceği ile ilgilenir. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Savunmasızlık göstergelerini, savunmasız kişi 
kategorilerini ve özel kabul ihtiyaçlarının söz 
konusu olduğuna dair savunmasızlık ipuçlarını ana 
hatlarıyla açıklama 

2. Sığınma başvurusu yapan ve özel kabul ihtiyaçları 
olan kişileri tespit etmeye yönelik teknikleri ve 
prosedürleri uygulama ve bu kişilerle nasıl 
ilgileneceğine karar verme 

3. Özel kabul ihtiyaçları olan başvuru sahipleri için 
destek sağlama sürecini başlatma 

 

Bu modül, karma öğrenme metodolojisi (çevrim içi ve 
yüz yüze) aracılığıyla sunulur. Çevrim içi öğrenme; 
öğrenme çıktılarına yönelik ilerlemeyi değerlendiren 
öğrenme faaliyetleri içerir. Yüz yüze oturum ise 
tartışmayı gerektiren karmaşık unsurlara odaklanır. 

Bu modül, 2023 yılında EASO Eğitim Müfredatı’nın 
yeniden yapılandırılması kapsamında güncellenecektir. 

 

HEDEF GRUP 
Kabul sisteminde 
uluslararası koruma 
başvuru sahipleriyle 
temasta bulunan kabul 
görevlileri 

 

ESQF SEVİYESİ 
Geçerli değil 

 

SÜRE 
20 ila 30 saatlik çevrim 
içi öğrenme ve 1 
günlük yüz yüze 
oturum 

 

DİLLER 
İngilizce, Yunanca, 
Çekçe, Almanca, 
Slovakça, İspanyolca, 
Litvanca ve Letonca 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1 (2020) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Geçerli değil 
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Savunmasız kişilerin kabulü: ihtiyaç değerlendirmesi ve 
müdahalelerin tasarlanması (Blok B) 

Modülün amacı; savunmasızlıkların kabul ihtiyaçlarını 
nasıl etkilediğini kabul görevlilerinin anlamasını 
sağlamaktır. 

Bu modül, başvuru sahiplerinin savunmasızlıklarından 
doğan ihtiyaçları kabul sürecindeki kararlara ve 
eylemlere dâhil etmenin önemine odaklanır. Ayrıca 
uluslararası koruma başvurusunda bulunan bir başvuru 
sahibiyle özel kabul ihtiyaçlarının değerlendirme ve 
mevcut ve sonradan ortaya çıkan savunmasızlıklar 
bağlamında kişisel kabul planlarının tasarlama ve 
gözden geçirme yöntemlerini de açıklar. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Belirli savunmasızlıkların kabul ihtiyaçları 
üzerindeki olası etkisini açıklama 

2. İhtiyaç değerlendirmesinin üç ana adımını 
uygulayarak başvuru sahiplerinin özel kabul 
ihtiyaçlarını değerlendirme 

3. Sığınma başvurusu sahiplerinin kişisel kabul 
planlarını mevcut ve gelişmekte olan 
savunmasızlıklar bağlamında tasarlama ve 
gözden geçirme 

 

Bu modül, karma öğrenme metodolojisi (çevrim içi ve 
yüz yüze) aracılığıyla sunulur. Çevrim içi öğrenme; 
öğrenme çıktılarına yönelik ilerlemeyi değerlendiren 
öğrenme faaliyetleri içerir. Yüz yüze oturumlar ise 
tartışmayı gerektiren karmaşık unsurlara odaklanır. 

Bu modül, 2023 yılında EASO Eğitim Müfredatı’nın 
yeniden yapılandırılması kapsamında güncellenecektir. 

 

HEDEF GRUP 
Kabul sisteminde 
uluslararası koruma 
başvuru sahipleriyle 
temasta bulunan kabul 
görevlileri 

 

ESQF SEVİYESİ 
Geçerli değil 

 

SÜRE 
15 saatlik çevrim içi 
öğrenme ve 1,5 günlük 
yüz yüze oturumlar 

 

DİLLER 
İngilizce, İspanyolca, 
Çekçe, Almanca, 
Slovakça ve Litvanca 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1 (2020) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Geçerli değil 
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Kabul bağlamında tercümanlık 

Bu modülün amacı, mülakat bağlamında çalışan 
tercümanların görevlerini uluslararası standartlara 
uygun olarak ve verimli şekilde yerine getirmeleri için 
gerekli bilgi ve becerileri edinmelerine yardımcı 
olmaktır. 

Bu modül, kabul sürecindeki farklı aşamalara ve 
kabulde ihtiyaç duyulan esas yorumlara ilişkin 
açıklamayla birlikte kabul bağlamı hakkında genel 
bilgiler sunar. Kabul sürecindeki tercümanların 
çalışmak zorunda olduğu; sosyal etkileşim esnasında 
tercüme yapma, doktor randevusu esnasında tercüme 
yapma, psikolojik destek esnasında tercüme yapma ve 
grup bilgilendirme oturumunda tercüme yapma gibi 
çok çeşitli durumları ele alır. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Sığınma başvuru sahiplerinin Avrupa'ya kabul 
edilmesinin bağlamını ve amaçlarını açıklama 

2. Tercümanın genel anlamda ve özellikle kabul 
işlemlerinde sığınma başvuru sahiplerinin 
tercümanı olarak rolünü açıklama 

3. Genel anlamda ve kabul bağlamında 
tercümanlık için gerekli becerileri ve ilkeleri 
uygulama 

 

Modül eğitimi çevrim içi sunularak öğrencinin kendi 
hızında öğrenmesi sağlanır. 

 

HEDEF GRUP 
Sığınma bağlamında 
çalışan tercümanlar 

 

ESQF SEVİYESİ 
Geçerli değil 

 

SÜRE 
15 saatlik çevrim içi 
öğrenme  

 

DİLLER 
İngilizce 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1 (2022) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Geçerli değil 
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Uluslararası koruma başvurusu yapanların kaydı 

Bu modülün amacı; katılımcılara uluslararası korumaya 
başvuranların kayıt işlemini yaparken gerekli olan bilgi 
ve becerileri sağlamaktır. 

Bu modül, sığınma prosedürüne erişim ve kayıt 
sürecinin adımlarına odaklanarak uluslararası 
korumayla ilgili yasal çerçeveyi kapsar. Ayrıca özel 
ihtiyaçları olan başvuru sahiplerinin kaydına yönelik 
güvenlik tedbirlerine ve kayıt yapılmasına yönelik 
iletişim tekniklerine odaklanır. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Özellikle kayıtla ilgili hükümler başta olmak üzere 
AB'nin uluslararası korumaya ilişkin ana yasal 
hükümlerini açıklama 

2. Kayıt sürecinin farklı aşamalarını takip etme ve 
kayıt esnasında özel ihtiyacı olan başvuru sahipleri 
için usul ile ilgili garantileri uygulamaya geçirme 

3. Kayıt esnasında iletişime yönelik uygun bir 
yaklaşım benimseme 

 

Bu modül, karma öğrenme metodolojisi (çevrim içi ve 
yüz yüze) aracılığıyla sunulur. Çevrim içi öğrenme; 
öğrenme çıktılarına yönelik ilerlemeyi değerlendiren 
öğrenme faaliyetleri içerir. Yüz yüze oturum ise 
tartışmayı gerektiren karmaşık unsurlara odaklanır. 

Bu modül, Avrupa Sığınma Müfredatı’nın yeniden 
yapılandırılması kapsamında güncellenecektir. 

 

HEDEF GRUP 
Uluslararası koruma 
başvuru sahipleriyle 
temasta bulunan 
sığınma ve kabul 
görevlileri 

 

ESQF SEVİYESİ 
Geçerli değil 

 

SÜRE 
15 saatlik çevrim içi 
öğrenme ve 1 günlük 
yüz yüze oturum 

 

DİLLER 
İngilizce, Yunanca, 
İtalyanca, Almanca, 
Arnavutça ve 
Boşnakça 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1 (2020) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Geçerli değil 
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Yeniden yerleştirme 

Bu modülün amacı; sığınma vaka görevlilerine, yeniden 
yerleştirme görevlilerine ve yeniden yerleştirme 
sürecine dâhil olan diğer görevlilere yeniden 
yerleştirmenin ne olduğu, nasıl organize edilebileceği 
ve yeniden yerleştirme sürecinin farklı aşamalarının 
nasıl yönetileceği konusunda farkındalık 
kazandırmaktır. 

Bu modül, yeniden yerleştirme ihtiyaçlarının Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi tarafından 
tanımlanması ve yeniden yerleştirme dosyasının söz 
konusu Üye Devlete sunulması aşamalarından oluşan 
yeniden yerleştirme sürecinin temel hususlarını ele alır. 
Ayrıca seçim görevi, dosya seçimi, ayrılış öncesi 
oryantasyon, transfer ve yeniden yerleşen mültecilere 
ilgili varış sonrası hizmetlerin sunulması aşamalarının 
hazırlanması ve yönetilmesi süreçlerini inceler. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Başarılı bir yeniden yerleştirme sürecinin nasıl 
uygulanacağını açıklama 

2. Yeniden yerleştirme sürecindeki zorlukları tespit 
etme 

3. İyi işleyen yeniden yerleştirme etkinlikleri 
tasarlama 

 

Bu modül, karma öğrenme metodolojisi (çevrim içi ve 
yüz yüze) aracılığıyla sunulur. Çevrim içi öğrenme; 
öğrenme çıktılarına yönelik ilerlemeyi değerlendiren 
öğrenme faaliyetleri içerir. Yüz yüze oturumlar ise 
tartışmayı gerektiren karmaşık unsurlara odaklanır. 

Bu modül, Avrupa Sığınma Müfredatı’nın yeniden 
yapılandırılması kapsamında güncellenecektir. 

 

HEDEF GRUP 
Sığınma vaka 
görevlileri, yeniden 
yerleştirme görevlileri 
ve yeniden yerleştirme 
alanında çalışan diğer 
görevliler 

 

ESQF SEVİYESİ 
Geçerli değil 

 

SÜRE 
20 ila 30 saatlik çevrim 
içi öğrenme ve 2 
günlük yüz yüze 
oturumlar 

 

DİLLER 
İngilizce, Almanca, 
İspanyolca ve 
Romence 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1.1 (2019) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Geçerli değil 
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Savunmasızlık modülleri 
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Cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsel yönelim 

Bu modülün amacı; cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsel 
yönelim konularının açığa çıkarılmasını sağlayacak bir 
mülakatı en iyi şekilde gerçekleştirmeye yönelik pratik 
bir yaklaşım sağlamaktır. 

Bu modül; cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsel yönelime 
ilişkin normlar hakkında genel bilgiler verir ve 
vakaların uluslararası koruma kapsamında 
değerlendirilmesi esnasında bu normların vaka 
görevlilerini ve başvuru sahiplerini nasıl etkilediğini 
inceler. Cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsel yönelimle ilgili 
insan hakları ihlallerini ve uygulayıcıların cinsiyet, 
cinsel kimlik ve cinsel yönelim ile ilgili taleplerin özel 
ayrıntılarını düzgün bir şekilde dikkate alarak kanıt 
değerlendirmesi yapmalarına olanak sağlayacak yasal 
çerçeveyi ele alır. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Bir uluslararası koruma talebi işleme alınırken 
cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsel yönelim faktörlerini 
tespit etme 

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

3. Bir uluslararası koruma talebi işleme alınırken 
cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsel yönelim 
bakımından uygun bir yaklaşım benimseme 

 

Bu modül, karma öğrenme metodolojisi (çevrim içi ve 
yüz yüze) aracılığıyla sunulur. Çevrim içi öğrenme; 
öğrenme çıktılarına yönelik ilerlemeyi değerlendiren 
öğrenme faaliyetleri içerir. Yüz yüze oturumlar ise 
tartışmayı gerektiren karmaşık unsurlara odaklanır. 

Bu modül, 2023 yılında EASO Eğitim Müfredatı’nın 
yeniden yapılandırılması kapsamında 
güncellenecektir. 

 

HEDEF GRUP 
Sığınma yetkilileri 

 

ESQF SEVİYESİ 
Geçerli değil 

 

SÜRE 
20 ila 25 saatlik çevrim 
içi öğrenme ve 2 
günlük yüz yüze 
oturumlar 

 

DİLLER 
İngilizce, Lehçe, 
Slovakça, Fince, Rusça, 
Fransızca, Slovence, 
Türkçe ve Almanca 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1.1 (2015) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Geçerli değil 
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İnsan kaçakçılığı 

Bu modülün amacı; gerçek veya olası insan kaçakçılığı 
mağdurları ile temas hâlindeki görevlileri insan 
kaçakçılığı belirtilerini tespit edip ele almak ve gerçek 
veya olası bir insan kaçakçılığı mağduru ile sığınma 
mülakatı gerçekleştirmek için gereken bilgi ve 
beceriler ile hazırlamaktır. 

Bu modül iki seviyeden oluşur. İlk seviye, gerçek veya 
olası insan kaçakçılığı mağdurları ile ilgili farkındalığı 
artırır, olası insan kaçakçılığı mağdurlarını tespit etmek 
için gerekli bilgi ve becerileri ve ilk karşılaşmanın nasıl 
yönetileceğini anlatır. İkinci seviye, uluslararası 
korumaya ihtiyaç duyabilecek insan kaçakçılığı 
mağdurlarına odaklanır. Gerçek veya olası insan 
kaçakçılığı mağduruyla sığınma mülakatına nasıl 
hazırlanılacağını, mülakatın nasıl yapılacağını ve bu 
kişilerin dâhil olduğu bir koruma talebinde karar alma 
sürecine nasıl yaklaşılacağını açıklar. 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI 

1. Seviye: 

1. İnsan kaçakçılığı işaretlerini tespit etme 

2. Gerçek veya olası insan kaçakçılığı mağduruyla 
ilk karşılaşmanın nasıl yönetileceğini açıklama 

 

2. Seviye: 

1. Gerçek veya olası insan kaçakçılığı mağduruyla 
sığınma mülakatına nasıl hazırlanılacağını ve 
mülakatın nasıl yapılacağını bilme 

2. Gerçek veya olası insan kaçakçılığı 
mağdurunun dâhil olduğu bir koruma talebinde 
karar alma sürecine nasıl yaklaşılacağını anlama 

 

Bu modül, karma öğrenme metodolojisi (çevrim içi ve 
yüz yüze) aracılığıyla sunulur. Çevrim içi öğrenme; 
öğrenme çıktılarına yönelik ilerlemeyi değerlendiren 
öğrenme faaliyetleri içerir. Yüz yüze oturumlar ise 
tartışmayı gerektiren karmaşık unsurlara odaklanır. 

 

HEDEF GRUP 
Gerçek veya olası 
insan kaçakçılığı 
mağdurları ile temas 
hâlindeki görevliler 

 

ESQF SEVİYESİ 
Geçerli değil 

 

SÜRE 
18 ila 20 saatlik çevrim 
içi öğrenme ve 2 
günlük yüz yüze 
oturumlar 

 

DİLLER 
İngilizce, Slovakça, 
Almanca, Türkçe, 
İtalyanca, Arapça, 
İspanyolca ve Litvanca 
(yalnızca 1. Seviye) 

 

SÜRÜM 
Sürüm 1.1 (2017) 

 

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ 
VE ÖN KOŞULLAR 
Geçerli değil 
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Bu modül, Avrupa Sığınma Müfredatı’nın yeniden 
yapılandırılması kapsamında güncellenecektir. 
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