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HELP Online course on Refugee and Migrant 
Children (HELP Mülteci ve Göçmen Çocuklar 
Çevrimiçi/Online Kursu) 
 
Background and summary (Arka plan ve özet) 

The mass arrivals of those seeking refuge in Europe from war and persecution, as well as the continuing 
movement of persons across the Mediterranean and Turkey, act as a constant reminder of the precarious 
situation refugee and migrant children find themselves in, as well as the human rights violations they are 
confronted with. All Council of Europe (CoE) member States are affected by the refugee/migration flows, 
either directly or indirectly, as countries of origin, transit, destination or resettlement. (Avrupa’ya savaş ve 
zulümden dolayı sığınan mültecilerin sayısının kitlelere ulaşması ve aynı zamanda Akdeniz ve Türkiye 
boyunca bu kişilerin sürekli hareket etmesi, istikrarsız/tehlikeli durumdaki mülteci ve göçmen çocukların 
kendilerini ve aynı zamanda hak ihlalleri ile karşı karşıya olduklarını sürekli insana hatırlatıyor. Avrupa 
Konseyi’ne (AK) üye tüm Devletler, menşe, transit, varış yeri veya yeniden yerleşim ülkeleri olarak ya 
doğrudan veya dolaylı şekilde mülteci / göç akışlarından etkilenmektedir.) 
 
Children on the move, especially in an irregular way, remain one of the most vulnerable groups in Europe 
today. Regardless of their status and the fact that they are accompanied or not, they may suffer persistent 
violations of their rights. (Hareket halindeki çocuklar, özellikle de düzensiz bir biçimde, bugün Avrupa'da 
en savunmasız gruplardan biri olmaya devam ediyor. Durumları ve eşlik ettikleri ya da eşlik 
edilmediklerinden bağımsız olarak, sürekli hak ihlallerine maruz  kalalabilirler.) 
 
They are exposed to sexual abuse and forced labor. They may face marginalization, discrimination and 
barriers to accessing social services, such as education or healthcare. Some of them are even placed in 
detention on the sole basis of their migration status, in violation of their rights. International and European 
standards are clear: in the context of migration, children should be treated first and foremost as children. 
It concerns all children in migration who arrive or have arrived in the territory of any Council of Europe 
member State. (Mülteci ve göçmen çocuklar cinsel istismara ve zorunlu çalışmaya maruz kalıyorlar. 
Marjinalleşme, ayrımcılık ve eğitim veya sağlık gibi sosyal hizmetlere erişimin önündeki engellerle 
karşılaşabilirler. Hatta bazıları, hakları ihlal edilerek, yalnızca göç statülerinden yola çıkılarak gözaltına 
alınmaktadır. Uluslararası ve Avrupa standartları açıktır: göç bağlamında, çocuklar her şeyden önce 
çocuk olarak görülmelidir. Bu durum Avrupa Konseyi üyesi herhangi bir ülkeye ulaşan ya da buraya gelen 
göçmen tüm çocuklar ile ilgilidir.) 
 
This course explains how critical issues are addressed in the international and European legal framework 
and provides the relevant case-law of the European Court of Human Rights. It allows legal and other 
professionals improving the knowledge and skills on the existing standards in the field of the protection of 
refugee and migrant children and applying them in their daily work. (Bu kurs, uluslararası hukuk ve 
Avrupa hukuku çerçevesinde kritik konuların nasıl ele alındığını açıklar ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi'nin ilgili içtihadını sunar.Bu kurs ayrıca, hukuk ve diğer profesyonellerin mülteci ve göçmen 
çocukların korunması alanındaki mevcut standartlar hakkındaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerini ve 
günlük işlerinde uygulamalarını sağlar.) 
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 (Bu kurs etkileşimli bir şekilde 

geliştirilmiştir ve bilgi, beceri ve değerlerin yeterli şekilde kazanılmasını sağlamak için çeşitli pratik 
alıştırmalar içerir. Avrupa'daki Mülteci ve Göçmen Çocukları Koruma Konusunda AK Eylem Planını 
uygulayan faaliyetlerin bir parçasıdır (2017-2019).) 
 
(Bu kurs 2018 yılında geliştirilmiştir.) 
 
Target audience (Hedef kitle) 

This free on-line course is primarily addressed to the following audience: 
- Judges 
- Prosecutors 
- Lawyers 
- Guardians 
- Children’s Rights experts intervening in judicial proceedings and professionals working within the 

child protection system, like social and health workers 
- Law enforcement officials 
- Staff of the Ombudspersons’ offices and NGOs.  

(Bu ücretsiz çevrimiçi/online kurs öncelikle aşağıdaki hedef kitleye yöneliktir: 
- Hakimler 
- Savcılar 
- Avukatlar 
- İnfaz Koruma memurları 
- Adli işlemlere müdahil olan Çocuk Hakları uzmanları ve sosyal ve sağlık çalışanları gibi çocuk 
koruma sistemi içerisinde çalışan profesyoneller 
- Kolluk görevlileri 
- Kamu Denetçiliği Kurumu ofisleri ve STK'larının personeli.) 
 

Course outline ( modules) (Kurs içeriği (modüller)) 

The course is composed of 7 modules: 
 

The course is developed in an 
interactive way and includes various 
practical exercises to ensure the 
adequate acquisition of knowledge, 
skills and values. It is a part of the 
activities implementing the CoE Action 
Plan on protecting Refugee and Migrant 
Children in Europe (2017-2019).  

The course was developed in 2018.  
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- Introduction to the legal framework (the specific rights of refugee and migrant children; 

unaccompanied children; family reunification and durable solutions; alternatives to detention; 
administrative proceedings) 

- Child-friendly procedures (the best interests of the child assessment; identification of children; 

access to information; reception conditions; appointment of a guardian; legal representation; 
access to asylum and migration procedures; (forced) return of children) 

- Alternatives to detention (the legal framework; alternatives to child immigration detention; 

safeguards and standards) 
- Family reunification (the importance of family reunification; international and European 

standards; application of the principles to refugee and migrant children) 
- Social rights and integration (adequate standards of living; education; safe work; health; 

integration and durable solution) 
- Guardianship (the legal framework; timing and appointment of a guardian; monitoring and 

complaints; volunteer and professional guardians; guardians and legal representatives; principles 
for guardians) 

- Age assessment (the legal framework; the benefit of the doubt; non-invasive and holistic age 

assesment procedures; legal remedies) 
(Bu kurs 7 modülden oluşmaktadır: 
 
- Yasal çerçeveye giriş (mülteci ve göçmen çocukların özel hakları; refakatsiz çocuklar; aile birleşimi ve 

kalıcıi çözümler; gözaltına alternatifler; idari işlemler) 
- Çocuk dostu prosedürler (çocuğun üstün menfaatinin değerlendirilmesi; çocukların belirlenmesi; 

bilgiye erişim; kabul koşulları; vasi tayini; yasal temsil; iltica ve göç prosedürlerine erişim; (zorunlu) 
çocukların iadesi) 
- Tutuklamaya alternatifler (yasal çerçeve; çocuk göçmenlerin tutuklanmasına alternatifler; güvenlik 

önlemleri ve standartlar) 
- Aile birleşimi (aile birleşiminin önemi; uluslararası ve Avrupa standartları; mülteci ve göçmen çocuklara 

ilkelerin uygulanması) 
- Sosyal haklar ve entegrasyon (yeterli yaşam standartları; eğitim; güvenli çalışma; sağlık; entegrasyon 

ve kalıcı çözüm) 
- Velayet (yasal çerçeve; bir vasinin zamanlaması ve atanması; izleme ve şikayetler; gönüllü ve 

profesyonel vasiler; vasiler ve yasal temsilciler; vasiler için prensipler) 
- Yaş değerlendirmesi (yasal çerçeve; şüphenin ilgili lehine yorumlanması; müdahaleci olmayan ve 

bütüncül yaş değerlendirme prosedürleri; yasal çözümler)) 
Development of the course (Kursun geliştirilmesi) 

The course was developed under the European Programme for Human Rights Education for Legal 
Professionals (HELP; www.coe.int/help) of the Council of Europe, by using the HELP methodology 
(http://www.coe.int/en/web/help/help-training-methodology) in close cooperation with the staff of the CoE 
Special Representative on Migration and Refugees, the relevant Divisions in the CoE and the UNHCR.  
(Bu kurs, Avrupa Konseyi Hukuk Profesyonelleri için İnsan Hakları Eğitimi Programı (HELP; 

www.coe.int/help) kapsamında, AK’nın ilgili bolümleri ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(BMMYK), AK'nın Göç ve Mülteciler Özel Temsilciliği personeli ile yakın işbirliği içerisinde HELP 
metodolojisi (http://www.coe.int/en/web/help/help-training-methodology) kullanılarak geliştirilmiştir.) 
Access the free online course (Ücretsiz çevrimiçi/online kursa erişim) 
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To access the course, you just need to enter the HELP e-learning platform at 
http://help.elearning.ext.coe.int/. First you need to open yourself an account at HELP if you have not yet 
done so (2 minutes). (Kursa erişmek için, http://help.elearning.ext.coe.int/ adresinden HELP e-öğrenme 
platformuna girmeniz yeterlidir. İlk önce, henüz yapmadıysanız (2 dakika) HELP'de kendinize bir hesap 
açmanız gerekir.) 

The course is available in English from July 2018. (Kurs Temmuz 2018'den itibaren İngilizce olarak 
erişime açıktır.) 


