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İNSAN TİCARETİ VE MÜLTECİ HUKUKU 
ÇEVRİMİÇİ KOLOKYUM PROGRAMI 

23-25 Şubat 2021 
Ankara, TÜRKİYE 

 
Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) katılımcılarındaki hâkimler, savcılar ve adalet 

sisteminde çalışan uzmanlar için Türkiye Adalet Akademisi (TAA) ile Türk İşbirliği ve Kalkınma 
Ajansı (TİKA) tarafından düzenlenen üç günlük eğitim programı 

Tiran                          Üsküp                   Saraybosna              
Sofya                          Bükreş                   Lübliyana 
Podgoritsa              Priştine                 Belgrad                  
 
Özet   : 
Ankara, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) 2020-2021 Dönem Başkanlığını 

üstlenmiştir. 
Bu kapsamda, hâkimler, savcılar ve adalet sisteminde çalışan uzmanların, insan ticareti ve 

mülteci hukukundaki deneyimlerinin artırılması ve iş birliği sağlanmasına yönelik eğitim 
faaliyetlerini kapsayan İnsan Ticareti ve Mülteci Hukuku Çevrimiçi Kolokyum Programı 
düzenlenmesi planlanmaktadır. 

Kolokyum programında, uluslararası hukuk bağlamında insan ticareti ve mülteci hukuku, 
Ankara’nın bu alanlardaki politika ve deneyimleri ile ilgili interaktif seminerler düzenlenmektedir. 
Ayrıca, katılımcıların ülkelerindeki insan ticaretinin önlenmesi ve mültecilerin korunması alanlarında 
çalışmalara katkı sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları sağlanmaktadır. Katılımcılar, 
eğitim programı süresince hem Türkiye'den programa iştirak eden eğitmenler hem de diğer 
katılımcılar ile uluslararası iletişim ağının bir parçası olurlar. Bu iletişim ağı, kurumlar arası öğrenme, 
değişim ve işbirliği için bir zemin oluşturur. 

Kolokyum programı, TAA ile TİKA işbirliği ile düzenlenmekte ve finanse edilmektedir. 
Katılımcıların eğitim sürecine katkı sağlayabilecek ve yeni edindiği bilgi ile deneyimleri 

kendi kuruluşlarında uygulayabilecek pozisyonda olan hâkimler, savcılar ve ilgili uzmanlardan 
seçilmesi hedeflenmektedir. 

Katılımcı sayısının her ülke için en fazla 5 olması öngörülmektedir.   
 
Katılımcılar  : Kolokyumun GDAÜ Katılımcılarındaki hâkim, savcı ve adalet 

alanında çalışan uzmanların katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  
Başvuru  : Başvurular, TİKA'nın ofisinin bulunduğu GDAÜ Katılımcıları 

yönünden TİKA’nın belirlediği yöntemle yapılacaktır. TİKA’nın ofisinin bulunmadığı yerlerde ise 
başvurular, Ankara’nın diplomatik temsilcilikleri aracılığıyla yapılacaktır. Belirlenen isimler, TAA 
Başkanlığına program başlangıcından en az 5 gün önce iletilecektir.  

Eğitim Süresi  : 23-25 Şubat 2021 
Program Dili  : Türkçe-İngilizce 
Yer   : Çevrimiçi - Ankara 
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Giriş 
Günümüzde Güney Doğu Avrupa’nın karşılaştığı en büyük sınamalardan biri, Orta Doğu’dan 

kitlesel göçün artmasıdır. Bu beklenmeyen göç hareketi, bölgede insan ticareti olaylarının ve 
sığınmacıların sayısında artışa neden olmuştur. Bu gelişmeler, insan ticareti ile mücadelede ve 
mültecilerin korunmasında çok boyutlu bir yaklaşımı ve uluslararası işbirliğini gerektirmektedir. Bu 
alanlarda pek çok uluslararası araç kabul edilmiş, Türk mevzuatı da uluslararası standartların 
uygulanması amacıyla yenilenmiştir. 

Bu bağlamda, kolokyum programı ile: 
• İnsan ticaretinde uluslararası hukuk, 
• Türkiye’nin insan ticareti ile mücadele deneyimi, 
• Uluslararası mülteci hukuku, 
• Türk hukukunda mültecilere sağlanan imkanlar  
konularında eğitim verilmek suretiyle katılımcıların bilgi ve deneyimlerinin artırılması, bu 

alanda kalıcı ve etkin bir uluslararası işbirliğinin tesis edilmesi amaçlanmaktadır. 
 
Hedefler 
Kolokyum programının ana hedefi, Güney Doğu Avrupa’da insan ticareti ile mücadelede ve 

mültecilerin korunmasında genel bir anlayış yaratmak ve Ankara’nın ilgili hukuki düzenleme ve 
uygulamalarını katılımcılarla paylaşılmaktır.. Bu bağlamda özellikle katılımcıların: 

• İnsan ticareti hakkında uluslararası hukuk ve uluslararası mülteci hukuku ile ilgili olarak 
sürdürülebilir ve etkin politikalar geliştirmek hususunda bilgi ve deneyimlerini artırmaları; 

• Türkiye'nin insan ticareti ve mülteci hukuku politikasının nasıl şekillendiği ve uygulandığı 
konusunda bilgi sahibi olmaları; 

• bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı elde etmeleri; 
• mesleki anlamda uluslararası iletişim kurma imkânı elde etmeleri; 

amaçlanmaktadır. 
 

Yaklaşım  
Bu Kolokyumda, katılımcıların programda yer alan konuları öğrenmeleri ve tartışmaları 

imkânını sağlayan bir dizi interaktif seminerler verilmesi yaklaşımı benimsenmiştir. 
Kolokyum programı sonunda, tüm katılımcılara sertifika takdim edilmektedir.  
 
Eğitmenler 
Seminerler, Türkiye’den önde gelen akademisyenler, hâkimler, savcılar ve uzmanlar 

tarafından verilecektir. 
 
Kabul şartları 
Katılımcılarda aranılacak özellikler şunlardır: 
• GDAÜ Katılımclarında hâkim, savcı veya adalet sisteminde uzman olarak görev yapmak. 
• İyi derecede İngilizce bilmek. 
• Bilgilerini diğer katılımcılarla paylaşma konusunda açık olmak. 
• Kolokyum programına katılmak için izin aldığını gösteren işverenin yazılı imzalı beyanını 

sunmak. 
 



 3 / 3 
 

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ    
Adres: Ahlatlıbel Mahallesi, İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı, 06800 

Çankaya/Ankara 
Email: disiliskiler@taa.gov.tr  
 
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
Adres: GMK Bulvarı No:140 Anadolu Meydanı 06570 Çankaya/ANKARA  
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