
Değerli ELSA Türkiye Üyeleri,

Sözlerime öncelikle Türkiye’de ELSA Stajlarının başvurucular, işverenler, ELSA başkan
yardımcıları ve direktörleri tarafından daha iyi anlaşılması açısından bir el kitabı çevirisi
fikrini ortaya atan ve bu fikrin ilk tohumlarını eken Zeynalabdin Tağıyev’e teşekkür ederek
başlamak istiyorum. Bugün ondan aldığım bayrağı daha ileri taşımak gayesiyle derneğimiz
üyelerine çok faydalı olacağını düşündüğüm bu el kitabı çevirisini sizlerle paylaşmaktan
büyük mutluluk duyuyorum.

Bu dernekte neredeyse dördüncü yılımı devireceğim bu dönemde söyleyebilirim ki bu dernek
bana birçok güzel insan kazandırdı. Bu güzel insanların başında gelen Ecem, Kübra, Berfin,
Özgür, Ahmet Selim ve Merve’ye de beraber Yönetim Kurulu üyeliği yaptığımız tüm bu
süreç boyunca gösterdikleri destek ve güzel arkadaşlıkları için çok teşekkür ederim. Ne
zaman zor durumda kalsam arkamı yaslayacağım bir duvarın var olduğunu hissettirdiler bana.
Beraber derneğimizin tarihine unutulmaz bir iz bıraktığımıza ve gelecek nesiller için yeni bir
sayfa açtığımıza inanıyorum. Dilerim bundan sonraki yıllarda bizden bayrağı devralacak
arkadaşlarımız işlerini hakkıyla yaparak derneğimizi çok daha ileri ve parlak bir noktaya
taşır.

Bu el kitabı çevirisi hazırlarken çok yorduğum ve zamanlarını çaldığım ama buna rağmen
hiçbir zaman beni yalnız bırakmayan, verdiğim görevleri hakkıyla yerine getiren sevgili
direktörlerim Gözde’ye, Emine’ye, Senanur’a ve Bengisu’ya en içten teşekkürlerimi sunarım.
Sizlerle beraber çalışmaktan çok büyük keyif aldım ve arkadaşlığımızın bundan sonra da
kopmayacak bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Hepinize ayrı ayrı güzel kalpleriniz ve
emekleriniz için çok teşekkür ederim.

Bu el kitabı çevirisini hazırlarken özellikle önemli olacağını düşündüğümüz bazı noktalara
daha fazla ve detaylı bir şekilde yer vermeye çalıştık. Kendimizce üyelerimize daha kolay
hitap edebilmek adına düzenlemeler yaptık. Dilerim bu el kitabı herkes için faydalı ve ihtiyaç
duyuldukça açıp okunacak bir kaynak haline gelir. Bütün üyelerimize keyifli okumalar
dilerim.
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ELSA

ELSA, Avrupa Hukuk Öğrencileri Birliği, dünyadaki en büyük bağımsız hukuk öğrencileri
derneğidir. 1981’de hukuk öğrencileri ve genç avukatlar tarafından kurulan Uluslararası,
bağımsız, apolitik, kar amacı gütmeyen kuruluştur. ELSA 44 üye ülkesiyle hukuk
öğrencilerine ve gelecek vadeden hukukçulara kişilerarası, akademik ve mesleki becerilerini
geliştirme ve aynı fikirdeki bireylerle iletişim ağı oluşturma fırsatı sağlayan mükemmel bir
platformdur.

VİZYON

İnsan onuruna ve kültürel farklılıklara saygılı adil bir dünya.

AMAÇ

Hukuk öğrencilerinin ve genç avukatların hukuk eğitimine katkıda bulunmak, karşılıklı
anlayış geliştirmek ve sosyal sorumlulukta bulunmalarını teşvik etmek.

METOT

● Hukuk öğrencilerine ve genç avukatlara diğer kültürleri ve hukuk sistemini eleştirel
diyaloglar ve sistematik işbirliği ruhuyla öğrenebilmeleri için fırsat sağlamak.

● Hukuk öğrencilerinin ve genç avukatların çok yönlü ve uluslararası düşünebilmeleri
ve vasıflı olabilmeleri için onlara profesyonelce yardım etmek

● Hukuk öğrencilerini ve genç avukatları toplumun iyiliği için hareket etmeye teşvik
etmek

ELSA STAJLARI

KISACA ELSA STAJLARI

ELSA aktiviteleri üç önemli kilit bölgeye ayrılmaktadır. (1) Seminer ve Konferanslar; (2)
Akademik Aktiviteler ve (3) ELSA’nın bayrak projesi ELSA Stajlarından sorumlu olan
Profesyonel Gelişim.

ELSA Stajları, ELSA üyelerine yılda iki defa çeşitli organizasyonlarda (diğerlerine ilaveten
hukuk firmaları, şirketler, bankalar, üniversiteler, kamu ve özel enstitülerde ve
mahkemelerde) farklı yargı çevrelerinde ve hatta Avrupa dışında birinci elden yasal iş
deneyimleri kazanma imkânı sunuyor. Son zamanlarda ELSA Stajları ayrıca bu tür
deneyimlere uzaktan katılma olasılığını da yürürlüğe koydu.

Sonuç olarak ELSA Stajları, kuruluşların özel ihtiyaç ve ilgi alanlarına uygun adaylar
sağlayarak işverenlerin genel işe alım süreçlerini tamamlar.

ELSA Stajları bütün Lokal Gruplar (LGs), Ulusal Gruplar (NGs), ve ELSA Uluslararası (EI)
ile aynı ELSA Stajları takvimini kullanmakta ve kalite standartları gibi ilgili aynı
düzenlemeleri takip etmektedir.



ELSA STAJLARININ YAPISI

Her ELSA Stajları takvim yılı Ağustos ayının ilk günü başlar ve Temmuz ayının son günü
biter ve ELSA Stajları Döngüleri dediğimiz iki döneme ayrılır. Her döngü aşağıda sayılan
kısımlardan oluşur:

STAJ ARAMA (JH)

JH, ELSA Stajları Staj Sağlayıcıları (TNPs) ile anlaşılmasını ifade etmektedir. JH, yıl
boyunca lokal, ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülür. Her döngü için bir JH son tarihi
vardır.

STAJYER ARAMA (SH)

SH, ELSA Stajları Stajyerlerine, yani hem hukuk öğrencilerine hem de genç avukatlara
stajların tanıtımlarının yapılmasını ve başvuruların teşvik edilmesini ifade eder. SH, esas
olarak lokal ve ulusal düzeyde yürütülür. Her döngü için bir “Harici” bir de “Dâhili” SH son
tarihi vardır.

EŞLEŞTİRME

Eşleştirme, TNP tarafından belirlenen ilgili kriterleri sağlayan başvuruları doğrulama ve ön
eleme süreçlerini ifade eder. Eşleştirmeler EI tarafından gerçekleştirilir. Her döngüde bir
Eşleştirme son tarihi vardır.

SEÇİM

Seçim, eşleşen başvuru sahiplerinin sıralanmasını ve staj tekliflerinin kime gönderileceğinin
nihai seçimini ifade eder. Seçimler TNP’lerce Staj Sağlayıcı Arayüzüyle yürütülür. Her
döngüde bir seçim son tarihi vardır.

AĞIRLAMA

Ağırlama, staj esnasında stajyerlerin gelişi için hazırlıkların yapılmasını ve stajyerlerin
entegrasyonunun sağlanmasını ifade eder. Karşılama, TNP ile iletişim halinde olan ev sahibi
lokal ELSA grupları tarafından gerçekleştirilir. Son düzenlemelerle beraber EI, uzaktan staj
yapan stajyerlere yönelik kalite standartlarına uygun olarak, yerinde veya dijital seçeneklerle
karşılama yapabiliyor.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme (1) Gelecekteki stajyerlerin beklentilerinin olduğu staj öncesi değerlendirme
formunu (Pre-TEF) (2) Staj sonrası stajyerlerin ve staj sağlayıcılarının ELSA Stajları
deneyimlerini anlatan, staj sonrası değerlendirme formu (Post- TEF) ve TNP’lerin
doldurduğu (TNP- Evaluation Form) formları ifade eder. Karşılama Grubu TNP’lere ve
stajyerlere nihai değerlendirme formunu hatırlatmakla sorumlu iken EI, seçilen stajyerlerle



Pre-TEF formlarını paylaşmakla ve değerlendirme formlarının ikisini de tamamlayan
stajyerler ve TNP’lere sertifika göndermekle yükümlüdür.

ELSA STAJLARI TAKVİMİ

Programın yürütülmesi ELSA Stajları Takvimi çerçevesinde yapılır. ELSA Stajları Takvimi
dönem başında EI tarafından yayınlanır ve Profesyonel Gelişim Görevlilerinin ELSA Ağında
her düzeyde uyması gereken son tarihleri içerir.

JH SON TARİHİ

Her TNP’nin ELSA Stajları Döngüsü içinde yer alması için Staj Şartnamesini (TSF) EI’a
vermesi gerektiğini ifade eden son tarihtir.

GERİ SAYIMI VE LANSMAN

ELSA Stajları başlangıcından bir hafta önce uluslararası tanıtım kampanyaları EI tarafından
koordine edilir. Bu tarih ELSA Stajları ve Öğrenci Başvuru Formunun (SAF) ELSA Stajları
web sitesinde kullanılabilir hale geldiği tarihtir.

ELSA STAJLARI TANITIMI

EI tarafından koordine edilen kampanyalar ve tanıtımların, Öğrenci Avı dönemleri ile
eşzamanlı olan süredir. ELSA Staj Tanıtımları, stajyerlerin ve staj sağlayıcıların yerel ve
ulusal düzeyde etkinliklerden gelen deneyimleri ve programlarla ilgili genel bilgileri gösterir.
ELSA Stajları ve yönergeleri her staj başlangıcından önce EI tarafından paylaşılır.

HARİCİ SH SON TARİHİ

SAF’lerin çevrimiçi olarak sunulması gereken tarihtir.

DÂHİLİ SH SON TARİHİ

Lokal ve ulusal Profesyonel Gelişim görevlilerinin, ELSA üyelerinin SOS’e yapılan tüm
başvuruları doğrulaması ve onaylaması gereken tarihtir.

EŞLEŞTİRME

TNP’lerin gereksinimleri doğrultusunda EI tarafında stajyer başvurularının kısa listeye
alındığı dönemdir. Eşleştirme tamamlandıktan sonra EI tarafından TPN’lere nitelikli
başvuruların listesi TPI’da mevcut olacak şekilde gönderilir.

SEÇİM SONUÇLARI SON TARİHİ

TNP’lerin başvuranlardan nihai seçimlerini yapıp kimlere staj teklifi götüreceklerine karar
verip tamamladıkları dönemdir. EI seçilen başvuru sahiplerine direkt olarak e-mail üzerinden
bilgi verir.



EN ERKEN STAJ BAŞLANGICI

ELSA Stajlarının mümkün olan en erken staj başlangıç tarihidir. Stajyerler, bu tarihten sonra
esneklikle staja başlayabilir

İLETİŞİM ARAÇLARI

PROFESYONEL GELİŞİM MAİL LİSTESİ

Profesyonel Gelişim Mail Listesi (ELSA-STEP@listserv.elsa.org ) her yerel, ulusal ve
EI-PD görevlilerinin mail kutusuna ulaşır. Mail adresine abone olmak basit bir şekilde EI PD
Başkan Yardımcısına mail yollamaktır(professionaldevelopment@elsa.org) . Genel olarak,
listeye yalnızca Ulusal görevliler yazar ve dolayısıyla Yerel görevlileri listeye ulaşmak için
ilk olarak Ulusal görevlilerine başvurmalıdır.

Listeden gönderilen bir mesaja cevap verirken dikkatli olun – cevabınız adreste varsayılan
listedeki herkese gönderilir. E-postalarınıza büyük dosyalar eklemekten kaçının ve
mümkünse dosya yerine link kullanın.

Profesyonel Gelişim Mail Listesi kullanımına örnekler:

● Kendinizi diğer PD Görevlilerine tanıtmak;
● ICM’lerden önce NG’lerin ilkbahar ve sonbahar faaliyet raporlarının dağıtılması;
● Ülkenizde gerçekleşecek katılımcılara açık uluslararası etkinlikleri paylaşmak; ve
● ICM öncesi tekliflerin tartışılması.

FACEBOOK

ELSA Profesyonel Gelişim Ekibi Facebook Grubu tüm yerel ve ulusal PD Görevlilerine
açıktır. Grup, PD ile ilgili anımsatıcılar, bilgiler ve daha gayri resmi içerik göndermek için
kullanılır. Ancak lütfen Facebook’ta EI Profesyonel Gelişim Başkan Yardımcısına
ulaşmaktan kaçının ve mesajınızın gözetimsiz kalmaması için e-mail ve slack yoluyla
ulaşmayı deneyin.

Dahası, EI ne zaman Facebook’ta (ve diğer sosyal medya hesaplarında) bir yayın paylaşsa,
gönderiyi ELSA Ağınızla paylaştığınızdan emin olun!

STAJ ARAMA

Staj arama, ELSA Stajları web sitesinde yılda iki kez başvuru sürecinin açık olduğu
dönemlerde tanıtımı yapılmak üzere yeni staj sağlayıcılarının kazanılmasını ve halihazırda
var olan eski staj sağlayıcılarının korunmasını ifade etmektedir. Staj arama Profesyonel Gelişi
görevlileri tarafından lokal ve ulusal grup düzeyinde ve bütün yıl boyunca gerçekleştirilir.
İdeal olarak staj aramanın çalışma döneminin başlamasıyla beraber yürütülmesi staj
sağlayıcılarla sağlam profesyonel ilişkiler kurulması bakımından yardımcı olacaktır. Staj
arama sürecine ilişkin bütün belgeler ELSA Officers Portal’ın Profesyonel Gelişim
Sekmesinde bulunabilir.

mailto:ELSA-STEP@listserv.elsa.org
mailto:professionaldevelopment@elsa.org


Alışılmamış Covid-19 virüsünün patlak vermesi ile ortaya çıkan son koşullar ve zorluklar
nedeniyle, toplumsal sorumluluk gözetilerek ELSA Stajlarının uzaktan staj olarak
yürütülmesi gündeme gelmiştir. Konuyla ilgili olarak daha fazla bilgi almak ve yönergelere
ulaşmak için Online Stajlar Hakkında Ek’e bakabilirsiniz.

YENİ STAJ SAĞLAYICILARI

ARAMA KAPSAMI

ELSA Stajlarının hukukla ilgili bir alan üzerine olması gerekmek ile birlikte staj
sağlayıcılarının hukuk firmaları olması zorunlu değildir. Genel kural, staj sağlayıcılarının
stajyere bir tür hukuki çalışma alanı sağlamasıdır.
Profesyonel Gelişim görevlileri, kendi bölgelerinde bulunan kuruluşlarla serbestçe iletişim
kurabilir. Eğer uluslararası bir irtibat kurulmak isteniyor ise, örneğin beş veya daha fazla
ülkede bulunan 100’den fazla hukukçunun çalıştığı hukuk büroları (web sitelerinde
belirtildiği gibi) veya beşten fazla ülkede aktif organizasyonlar, önce ELSA Uluslararasının
izni talep edilmelidir. (bkz. Karar Defterinin Dış ilişkiler bölümü).
Benzer şekilde, başka bir ülkede bulunan bir kuruluşla irtibata geçmek istiyorsanız, önce
o ülkede aktif olan ulusal grubun veya ELSA Uluslararasının iznini talep etmelisiniz.

İPUÇLARI

● Diğer ülkelerde daha önce ne tür ELSA stajlarının sunulduğunu kontrol edin;
● Lokal / ulusal ELSA mezunlarınızla iletişime geçin;
● ELSA Grubunuzun halihazırda hangi kuruluşlarla işbirliği / ortaklık içinde
olduğunu kontrol edin;
● Kendinizin ve ELSA Grubunuzun üyelerinin kişisel bağlantılarını kullanın;
● Üniversitenizden destek alın (ELSA için bir profesörden tavsiye alınması staj arama
sürecinde değerli ve ikna edici olabilir); ve
● Farklı yasal dizinleri kontrol edin (ör. Legal 500, Chambers & Partners,
Martindale-Hubbell International Law Directory) ve kiminle iletişime geçileceğine
ilişkin ilham almak için Linkedin’e bakın.

STAJ ARAMA İLETİŞİM VERİTABANI

Kuruluşların ve bağlantıların bir veritabanının oluşturulması ve sürdürülmesi uygun ve
sürdürülebilir bilgi yönetimi amaçları için şiddetle tavsiye edilmektedir.

● Veritabanı ulusal düzeyde oluşturulabilir ve tüm lokal gruplar ile paylaşılabilir.
● Veritabanında yer alan bilgiler, kuruluş ile temasa geçilip geçilmediğini (geçildiyse
ne zaman, kim tarafından,ve nasıl sonuçlandı), kuruluşun hangi alanlarda aktif
olduğunu vb. içermelidir.
● Dış ilişkiler stratejilerinde gereksiz karışıklıklarından kaçınmak için veri tabanını
oluşturmak ve sürdürmek için Başkan ile işbirliği yapmak faydalıdır. Üstelik Başkan



diğer kurumlarla işbirliği üzerine müzakere ederken, ELSA Stajlarını da buraya dahil
edebilir.
● Genel Sekreter, mezunlar ağınız hakkında bilgi toplamanıza yardımcı olabilir.

OLASI BİR STAJ SAĞLAYICISINA YAKLAŞIM

● ELSA temsilcisi olarak, muhtemel staj sağlayıcıları ile eşit konumda, onlara
sunabileceğiniz değerli bir şeye sahip olarak müzakerelere girersiniz.

● Araştırmanızı yapın! Kuruluşun geçmişi, çalışması, uzmanlığı ve
● personelini işe alma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olun. Bu iletişimi

kişiselleştirmenizi sağlar ve kuruluşun dikkatini doğrudan neden ELSA Stajları
stajyeri almanın onlar için daha faydalı olacağına çekebilirsiniz.

● ELSA Stajları, kuruluş ve ELSA arasında gelecekte daha geniş bir işbirliği kurma
potansiyeline sahiptir (ör.kurgusal duruşma yarışmalarında hakim olarak görev
yapma, ELSA Yaz/ Kış Hukuk Okullarında konferans verme, vb.). Bu nedenle, temel
araştırmanız sonucunda yaklaşımınızı kuruluşun çıkarlarını yansıtacak biçimde
modellemenin iyi bir fikir olabileceğini aklınızda tutun.

● Bir kuruluştan kiminle iletişime geçileceğine ilişkin çeşitli seçenekler vardır. Eğer
kişisel irtibatınız varsa doğrudan iletişime geçin veya iletişime geçmek için en uygun
kişinin kim olduğunu sorun. Alternatif olarak, insan kaynaklarından ve işe alım
süreçlerinden sorumlu kişileri veya organizasyonun / departmanın yöneticilerini
arayın.

E-POSTA

Potansiyel bir staj sağlayıcısına gönderilen ilk e-posta için:
● ELSA Stajları ve ELSA hakkında kısa bir açıklama hazırlayın (ağımız ve

çeşitliliğimiz, üye havuzu, prestijli ortaklıklar vb.);
● Kuruluşa bir staj sağlayıcısı olarak rolünün nasıl görüneceğini açıklayın;
● Temel bilgilerin üzerinden verimli bir şekilde geçmek ve staj sağlayıcısını

bilgilendirmek amacıyla e-postaya bilgilendirici tanıtım malzemeleri ekleyebilirsiniz (
staj sağlayıcılarının dikkatini çekecek etkili bir strateji ve promosyon materyali
oluşturmak için pazarlamadan sorumlu ELSA görevlileri ile işbirliği yapın)

● Resmi bir üslup kullanın ve kısa tutun - kuruluşlar genellikle
● bu gibi talep edilmemiş e-postaları çok dikkatli incelemezler, bu nedenle dikkatlerini

çekmeye çalışın.
● Mümkün olduğunca kısaltmalar ve toplu kampanyalardan kaçının (seri e-postalar

otomatik olarak spam klasörüne düşer).

Bir takip stratejisine sahip olmak çok önemlidir, çünkü kuruluşlar genellikle ilk e-mailinize
yanıt vermezler. Örneğin, kuruluşu ilk iletişime geçtiğinizden birkaç iş günü sonra aramanız
önerilir.

TELEFON GÖRÜŞMESİ



Bir telefon görüşmesi eğer kuruluşla irtibata geçmek için doğru kişiyi bulmuşsanız bir
e-postadan daha verimli ve etkili olabilir.

● Daha önce bir e-posta gönderdiyseniz, buna değinmek ilerlemek için iyi bir zemin
oluşturur.

● Görüşme sırasında, kişisel bir görüşme ayarlamayı deneyin veya takriben detaylı bir
mail göndermek için izin alın.

● Görüşmeden önce ELSA Stajları ve ELSA tanıtımı sırasında kullanmak üzere bir
diyalog metni oluşturmanız, görüşmeyi kısa, öz ve profesyonel tutmak için iyi bir
fikirdir.

KİŞİSEL BULUŞMA

Toplantıda ne elde etmek istediğinizi aklınızda bulundurun. Kişisel bir toplantının
amacı,anlaşmayı yapmak ve staj şartnamesini kuruluşla beraber doldurmaktır.

● Profesyonel ve prestijli bir ağ olan ELSA'yı temsil ediyorsunuz, bu yüzden buna göre
giyinin ve hazırlanın!

● Toplantıda yanınızda bazı tanıtım malzemeleri bulundurun, örneğin: görevli
kartınız,grubunuzun organizasyonuyla ilgilendiği etkinliklerin kart ve broşürleri.

● Yönetim kurulu üyelerinden (ör. Başkan, Pazarlamacı) bir üyeyi veya Profesyonel
Gelişim ekibinizden birini sizinle beraber toplantıya almayı düşünün.

TARTIŞMALAR

ELSA STAJ SAĞLAYICISI OLMANIN FAYDALARI

● 44 farklı ulusal gruptan aktif ve farkındalığı olan gelecek nesil hukukçuların yer aldığı
ELSA Stajları websitesi tarafından tanıtılan ELSA Networkünde görünebilirlik ve
erişime sahip olabilirsiniz (bunlara eşlik eden logo ve tanıtımlarla beraber);

● Staj sağlayıcı tarafından ihtiyaç ve tercihlere göre belirlenen kişiselleştirilmiş elverişli
işe alım araçları (staj sağlayıcı bu konuda özgül olabilir mesela belirli dil yetenekleri
ya da belirli hukuk alanlarında uzmanlık arayabilir);

● Staj sağlayıcısının belirlemelerine göre sadece en iyi başvuruyu yerine getiren adaylar
ELSA tarafından listelenir ve staj sağlayıcılarına sunulur;

● Ani küreselleşmeye ayak uydurma açısından herhangi bir kuruluş için kültürel
değişim kritik olduğundan ELSA Stajlarının uluslararası olma durumu birçok fayda
sağlayacaktır;

● ELSA Stajlarına katılmak tamamen ücretsizdir- ELSA Stajları websitesinde iki yılda
bir staj sağlayıcı olarak yer alabilmeniz için herhangi bir harca gerek yoktur;

● Staj sağlayıcıları son seçime karar vermeden önce ya da staj önerilerinden önce final
listesindeki başvurucularla mülakat yapabilirler vs.

ELSA STAJLARINA KARŞI SIKLIKLA DUYULAN TARTIŞMALAR

“Biz avukatlık ofisi değiliz” / “herhangi bir yasal çalışma yapmıyoruz”
● ELSA Stajları tamamen hukuksal olmak zorunda değildir. Stajyerler genel destek işi

için ya da özel bir proje için işe alınabilir (mesela veri gizliliğine uyma hakkında bir
araştırma yapma ya da farklı stratejileri analiz etme gibi).



● ELSA Stajları ile başarılı bir şekilde işbirliği yapan buna benzer örnekler olan
hukuk-dışı organizasyonları karşılaştırabilirsiniz.

● Eğer organizasyon hukukla ilişkilendirilen bir işi sağlayacak durumda gözükmüyorsa
onunla bağlantıyı koparmamaya çalışın yine de ileride ELSA ile işbirliği yapmaya ilgi
duyabilirler

“Bizim firmamız stajyere ehemmiyetli bir iş imkanı sunmak için çok küçük”
● ELSA Stajları ile başarılı bir şekilde işbirliği yapan buna benzer diğer “küçük çaplı”

örneklere göz atabilirsiniz.
● Kaynak etkinliği ve kendi portfolyolarını genişletme açısından ELSA Stajları stajyeri

almanın çok faydalı olduğuna vurgu yapın.

“Bizim mükemmel bir şekilde işleyen kendi stajyer işe alım sistemimiz var”
● ELSA Stajları kuruluşların idari yükünü azaltır ve böylelikle bu, organizasyonun

kendi işe alım sistemini tamamlamada değerli olabilir.
● ELSA Stajları 44 tane ulusal gruptaki yeteneklere ulaşır ve hatta ötesine gider,

böylelikle işe alınacak nitelikli aday havuzunu genişletir ve çeşitlendirir.
● ELSA Stajları tanıtımları kuruluşun markasını ve çalışmalarını ELSA Networkü

sayesinde bilinir hale getirir.

“ELSA Stajları stajyeri edinmek faydadan çok zarar meydana getirir”
● En başından doğru işi tanımlamak iki türlü de yarar sağlayacaktır dolayısıyla sizin

burada o kuruluş hakkındaki ilk araştırmanız çok önemlidir. (ELSA stajyerine ihtiyacı
doğurmalısınız).

“Biz uluslararası değiliz” / “biz sadece ulusal hukuk ile ilgileniyoruz”
● Uluslararası bir stajyer çalışma ortamını çeşitlendirir, çeşitli yaratıcı fikirleri ile

katkıda bulunur, mesela karşılaştırmalı hukuki araştırmalar gibi.
● Kuruluşlar Staj Şartnamesinde stajyerlerden istedikleri hukuki becerileri ve dil

becerilerini belirleyebilirler, böylelikle ELSA tarafından gönderilen kısa listeye giren
adayların organizasyondaki iş kolunu idare etmeye uygun olmasını sağlayabilirler
(belirli yargı kolunda bile).

● Organizasyonun yeni alanlara ve çevrelere büyüme gayesinin olup olmadığını
araştırın, ELSA Stajları stajyeri almak bu bağlamda bu başarılarına ulaşmak için
katkı sağlayacaktır.

● Bazı ELSA Stajları stajyerlerinin çeşitli yargısal ve hukuki kültür hakkında bilgi
sahibi olma noktasında ilgileri ve özel deneyimleri olabilir.

“Biz ödeme yapamayız (daha fazla) / Biz zaten bu yılki hesap döneminin bütçesini
oluşturduk”

● ELSA Stajları stajyeri almak yeteneklileri işe alım konusunda kaynak açısından
verimli bir yoldur çünkü prosedür basitleştirilmiş ve staj sağlayıcıya en iyi faydayı
sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

● ELSA Stajları stajyerinin ücreti basitçe o ülkedeki geçim giderini kapsamalıdır
(kalacak yer ve yemek gibi).

● Eğer stajyerler bir ücret almıyorlarsa da (belirli bir kuruluşta ya da söz konusu yetki
alanında) onlara aynı cinsten ikincil fayda sağlanmalıdır (öğle yemeği sağlama,
kalacak yer sağlama, ulaşım vs. gibi) ya da tamamen ücretsiz olmalıdır.

● Her halükarda kuruluş, gelecek yılın bütçesine ELSA Stajları stajyerini dahil etmelidir
-bütçeyi düzenlemek için önceden başka bir toplantı planlanmalıdır.



“ELSA Stajları stajyeri katılımını son dakika iptal edebilir”
● Bu haklı bir endişedir ama sonuç olarak normal riskler de ticaret hayatında genel

olarak vardır. (kuruluşun işe alım sistemi de yüksek ihtimalle aynı riskle karşı
karşıyadır).

● ELSA Stajları stajyeri staj sağlayıcı ile zaten Traineeship Agreement’i (TA)
imzalamak zorundadır ve işe başlamadan önce bu tamamlanırsa söz konusu
sözleşmenin hüküm ve koşullarında belirtilen son dakika iptalinden kaynaklanan bazı
zararlara karşı tazminat talebinde bulunma imkanı da olmuş olur sonuçta ortada
tarafların dayanabileceği bir sözleşme vardır. Dahası staj sağlayıcı, olası iptallere karşı
korumak için ELSA Stajları stajyerinden diğer sözleşmeleri de imzalamasını
isteyebilir (ilgili yasa ve standartları uygulamak açısından).

● İptal durumunda ELSA’nın süratle diğer adaylara haber verebilmesi için staj
sağlayıcıları adayları sıralamada bir bekleme listesi oluşturmayı düşünmelidir.

“Her adayın gerçekten iddia edilen yeteneklere ve niteliklere sahip olduğundan emin
olamayız”

● Her bir başvuru lokal, ulusal ve uluslararası seviyede doğrulanmış ve onaylanmıştır.
● Staj sağlayıcı diğerleri arasında referans mektubu, transkript ve hatta hukuki yazı

örneği de isteyebilir (bunu Staj Şartnamesinde belirtmek suretiyle).
● Seçim sonucu tarihine kadar nihai seçimleri onaylamadan olmadan önce staj

sağlayıcıları son elemeye kalan adaylarla mülakat talep edebilirler (mesela video
konferans, telefon görüşmesi gibi) ya da adayın tamamlaması geren bir test
yapabilirler (vaka özeti yazma ya da sabit bir zaman dilimi içerisinde verilen konuda
giriş kağıdı hazırlama gibi).

HALİHAZIRDAKİ STAJ SAĞLAYICILARI

Staj Sağlayıcılarına iyi bakın-onlara değer verildiğini hissettirin!

● Staj Sağlayıcılarını gelişme raporlarından haberdar kılın ve onlara yaklaşan son
tarihleri hatırlatın (bu staj sağlayıcı tarafından istenmeyen iptaller riskini en aza
indirmede yardımcı olacaktır)

● Staj Sağlayıcılarını ELSA hakkında haberdar kılın ve onları potansiyel olarak
ilgilenebilecekleri olaylar ile diğer projelere dahil olma konusunda destekleyin.

● Staj Sağlayıcılarının Networke tanıtımları hakkındaki gelişmeleri sağlayın. (en sonda
kaç tane adayın kabul edildiği gibi)

● Onları NCM’lere ya da yerel ya da ulusal grubun düzenlediği diğer etkinliklere davet
edin.

Dönem sonunda (seçim tamamlandığında ya da stajyer işe gelmiş olduğunda) staj
sağlayıcının gelecek dönem ELSA Stajları stajyeri alıp alamayacağını sorusunu gizlice sorun.
Staj sağlayıcıdan değerlendirme formunu doldurmasını istemeyi unutmayın (ve gelecekteki
marketing için referans sağlamasını).

STAJ ŞARTNAMESİ (TRAINEESHIP SPECIFICATION FORM-TSF)

TSF, staj sağlayıcı tarafından doldurulan bir formdur. Bununla birlikte Professional
Development/ELSA görevlileri açık bir izinle de staj sağlayıcı adına bu formu



tamamlayabilir. Staj şartnamesi doldurulmalı ve Job Hunting son tarihine kadar online olarak
gönderilmelidir.

TSF, ELSA ve Staj Sağlayıcı arasındaki sözleşmeyi teşkil eder. Sözleşme staj sağlayıcının
stajyer almayı seçmesi durumunda ondan TSF’yi doldururken bir dizi özen yükümlülüğünü
yerine getirmeyi gerektirir. (bunların arasında telif hakkı olmayan resimler ve materyaller de
vardır).

Staj sağlayıcısının formu kendi başına doldurmaması durumunda PD görevlileri staj
sağlayıcının sözleşmeyi ayrı ayrı imzaladıklarından emin olmalılardır.

ELSA STAJLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ

● Staj yeri: ya yerinde fiziken gerçekleşebilir ya da uzaktan olabilir.
● Başlangıç ve bitiş tarihi: eğer staj sağlayıcının stajyer kabul edebileceği esnek zaman

dilimi varsa bu zaman dilimi içerisinde en erken ve en geç tarihi not et (tercih edilen
başlangıç ve tercih edilen bitiş tarihi).

● Staj süresi: eğer staj sağlayıcısının aklında esnek süre var ise bu ölçekteki asgari ve
maksimum uzunluktaki süreyi not al, ilgili zaman dilimini göster (hafta, ay gibi).

● Haftalık çalışma saati: stajyerlere iş yükünü gösteren gösterge
● Almak istediğiniz stajyer sayısı: staj sağlayıcının tüm dönem boyunca ev sahipliği

yapma kapasitesini gösteren gösterge (eş zamanlı olması zorunlu değil)
● Kesintiler sonrası ödeme: eğer ücret tutarı esnek ise bu ölçekteki asgari ve

maksimum miktarı ilgili para birimini ve zaman dilimini göstererek not al (haftalık
100 € gibi).

● Diğer faydalar: staj şartnamesinin altında ek bilgiler başlığı altında staj sağlayıcının
belirteceği, maaş dışında verilen hakları ve ayni ödemeleri belirt.

EĞİTİM SEVİYESİ

Eğitim şartı asgari gerekliliktir. Staj sağlayıcı “lisans mezunu” istediğinde lisans öğrencileri o
staja başvurmaya hak kazanamazlar. Oysaki hem lisans mezunları hem yüksek lisans
mezunları hem de doktora öğrencileri veya doktorasını tamamlamış kişiler o staja
başvurabilir.

● Lisans Öğrencisi: başvuran kimse henüz lisans derecesini tamamlamamıştır ve
stajının başladığı tarihte de halen lisans eğitimine devam etmektedir.

● Lisans Mezunu: başvuran kimse stajının başladığı tarihte lisans eğitimini
tamamlamıştır.

● Yüksek Lisans Mezunu: başvuran kimse stajının başladığı tarihte yüksek lisans
eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.

● Doktora Öğrencisi: başvuran kimse doktora eğitimine devam eden ya da tamamlamış
kimsedir.

DİL BECERİLERİ

Staj sağlayıcı bu kısmın altında 3 dil seviyesine kadar talepte bulunabilir. Diğer kısımlarda
olduğu gibi bu kısımda eşleştirme (Matching) sırasında zorunlu gereksinimlerden kabul
edilir. Böylece katı gereksinimler olmayan herhangi bir tercih, ek bilgiler kısmı altında daha
ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.



● Temel = A1/A2 başvuran kimse o dil hakkında genel bir anlayışa sahiptir ve basit
terimlerle iletişim kurabilir, rutin görevlerle uğraşabilir vs.

● İyi = B1/B2 başvuran kimse o dil hakkında daha derin bir anlayışa sahiptir ve somut
konular hakkında ve hatta analitik ve soyut kavramlar hakkında iletişim kurabilir.

● Akıcı = başvuran kişi karışık konuşmaları anlayabilir ve doğaçlama biçimde ve ana
dilini konuşan kimse ile kolaylıkla iletişim kurabilir, buna kendi
profesyonel/akademik alanındaki teknik tartışmalar da dahildir.

HUKUKİ BECERİLER

Bu yeni sınırlama 2019 yılında ICM Bakü’de tanıtıldı. Buna göre lisans öğrencilerinin
başvurabileceği stajlar için staj sağlayıcıları 2 tane alan için gelişmiş hukuk becerisi
arayabilir. Dahası staj sağlayıcı toplamda 5 tane gerekli hukuk becerisi belirtebilir. Eğer staj
sağlayıcı daha fazla ekleme imkanı istiyorsa Staj Şartnamesinin ek bilgiler kısmında bunu
yazmalılar.

● Genel Seviye: başvuran kimse o konu hakkında temel/giriş niteliğinde bir kursu
tamamlamıştır ve böylelikle o konu hakkında nasıl yol alacağını bilir.

● İleri Seviye = başvuran kişi o konu hakkında genel seviyenin üzerine inşa edilmiş
daha derin bilgiye sahiptir, o konuda hakkında çalışmak için ek dersler almış, o
konuyla ilgili yasal araştırma yürütmüştür (tez, ELSA yasal araştırma grubu vs.) o
konu hakkında ek faaliyetleri tamamlamıştır (iş deneyimi, kompozisyon yarışmaları,
moot court vs.)

STAJYER BULMA (STUDENT HUNTING-SH)

Stajyer bulma şunları kapsar; (1) Stajların ELSA üyelerine, öğrencilere ve genç avukatlara
tanıtılması, (2) sunulmuş Stajyer Başvuru Formlarının doğrulanması.

Staj bulmakta olduğu gibi, stajyer bulma da ELSA Stajları tanıtımı açısından tüm sene
içerisinde yürütülür, ancak ELSA Stajları Lansmanı ile Dış Stajyer Arama Son Günü (
External SH Deadline) arasındaki süreçte daha yoğun çalışılır.

ELSA STAJLARI TANITIMI

Önceden planlanır! Tanıtımdan sorumlu kişi ile birlikte, Yoğun Stajyer Bulma süreci
başında önceden güçlü bir ELSA Stajları tanıtım stratejisi tasarlanır.

● Geri Sayım: ELSA Stajları Lansmanından önceki hafta, ELSA Uluslararası sosyal
medya kanalları üzerinden, şevklendirmek adına geri sayım paylaşımları yapar.

● ELSA Stajları Tanıtım Kiti: ELSA Uluslararası ELSA Stajları Lansmanı süresince
Tanıtımdan sorumlu kişi ile birlikte bir zip dosyası yayınlar (sosyal medya paylaşımı
biçimleri, tanıtım materyalleri örnekleri, Facebook arka plan fotoğrafları vb.)



● Farklı etkinlikler ile birlikte, ulusal ve lokal seviyede kişileri başvuru yapmaları için
teşvik edici kampanyalar düzenlenir; örn; CV ve motivasyon mektubu yazma
semineri.

● Geçmişte ELSA Stajları stajı yapmış ELSA üyelerinin deneyim ve görüşleri alınır.

● Sosyal medya kanallarının kullanımında yaratıcı olunur.

● ELSA Stajları imkanları hakkında paylaşım yapacak dış platformlarla anlaşmalar
yapılır.(Örn; üniversite internet sayfaları, öğrenci portalları, kariyer siteleri, ELSA
grubunuzun ortakları vb.)

STAJYER ARAMA HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Neredeyse tüm üyeler ELSA Stajları ismini bilir. Maalesef, bunların sadece birkaçı ELSA
Stajları sürecine hakimdir. Bu yüzden, ortaya da birçok soru çıkmaktadır. Profesyonel
Gelişim görevlileri başvurucuların şu gibi sorularına hemen cevap verebilmelidir.

“ Herkes üç staja başvurabildiği için, başvurum red mi edilecek.”

● Başvurucular, başvurular açıldığında, her bir staja kaç kişinin başvurmu olduğunu
görebilmektedir. Böylece çok başvuru yapılmış olan pozisyonlara başvurmaktan
kaçınabilirler. Ayrıca Profesyonel Gelişim görevlileri stajlara uygunluk hakkında ek
bilgiler de verebilir.

● Başvurucular, başvurularının nitelikli olmasına, motivasyon mektubu ve staj
sağlayıcılar tarafından yapılması olası mülakatlarda gösterdikleri performanslarına
dikkat etmelidir.

“Çok gencim veya hala mezun olmadım”

● Öğrenciler ELSA Stajlarına başvurmaya çekinmemelidir! Stajların büyük bir kısmı
öğrencilere açıktır.

● Profesyonel Gelişim görevlileri geçmişteki öğrenci stajyerlerinin deneyimlerine dair
bilgiler iletmelidir.

“ELSA Stajları süreci çok uzun sürüyor.”

● ELSA Stajları her bir başvurucuya, Avrupa içi ve Avrupa dışını kapsayan büyük bir
staj havuzu ile en iyi imkanları sunar. Bu yüzden Profesyonel Gelişim görevlileri,
profesyonel süreci her bir başvurucuya adil bir ilgi gösterebilmek için iyi şekilde takip
etmelidir.

● Ayrıca, stajyerlere, başvuruları için en iyi yeri seçebilme ve staj periyotları için en
uygun zamanda karar kılabilme esnekliği verilir.



“Süreç boyunca staj sağlayıcı ile kişisel olarak iletişime geçilemiyor.”

● Staj sağlayıcı ELSA ve Profesyonel Gelişim görevlilerince tanınır.
● Eğer bir staj sağlayıcı geçmişe problematik veya güven vermediği ise, bundan sonra

ELSA Stajları’nın bir parçası olamaz.
● Profesyonel Gelişim görevlileri, geçmişteki stajyerler tarafından verilmiş, staj

sağlayıcılar hakkındaki görüşleri elinde bulundurmalıdır.

“Uzun süre yurt dışında çalışmak ve yaşamaktan korkuyorum”

● Stajyerler, staj hazırlığı ve yardımından sorumlu ELSA ev sahibi grup tarafından,
süreç öncesi ve süreç süresince iyi karşılanmaktadır.

● Bu, stajyerlerin ev arama, havalimanından konaklamaya ulaşım, internete erişim ve
benzeri konularda yardım alabildiği anlamına gelmektedir.

● Ev sahibi grup stajyerler için etkinlikler düzenler ve hatta onları, farklı kültürler arası
ikili anlayışın beslenmesi ve stajyerlerin staj yeri çevresiyle kaynaşabilmesi amacıyla
genel ELSA etkinliklerine davet eder.

“ELSA Stajlarına katılmak için maddi durumum yok”

● “Gönüllülük esaslı olanlar dışında, tüm stajlar, genel yaşam masrafını (örneğin
ortalama bir konaklama, yemek masrafı) karşılayacak seviyede bir ücret verir.

● Ancak başvurucular , kendi yolculuk ve vizeleri ile ilgili masrafları kendi karşılamak
zorundadır.

● Unutulmamalıdır ki, ELSA Stajları sizi, çoğu durumda dış fonları için başvurabilir
hale getirir. (örneğin eğer 8 haftadan fazla süren bir staj söz konusu ise, Erasmus +)

STAJYER BAŞVURU FORMU

ÜYELİK

● ELSA Stajlarına sadece ELSA üyeleri başvurabilir.
● ELSA Grubu bulunmayan bir ülkeden olan kişiler, Dış Başvurucu ücretine tabi olan

Dış Başvurucu statüsü üzerinden ELSA Stajlarına başvurabilir. Bu ücret ELSA
Uluslararası tarafından belirlenir.

● Lokal ya da Ulusal Profesyonel Gelişim görevlileri başvurucular ile iletişimde olmak
ve onların, iddia edilen Ulusal Grup ya da Lokal Grup üyeliği olup olmadığını kontrol
etmek zorundadır (Örnek; genel sekreter ile işbirliği yapılması).

İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ

● Motivasyon mektubu ve CV’yi içeren stajyer başvuru formları tamamen ingilizce
doldurulmak zorundadır.



● Staj sağlayıcı tarafından istenilen diğer dökümanlar, eğer şartlarda uygunluğu
belirtilmişse ingilizce dışında bir dilde eklenebilir.

ÖNEMLİ BAĞLANTI

Adaylar, aşağıdakiler söz konusu olmadıkça, temsil ettikleri ELSA Grubu ülkesince ev
sahipliği yapılan stajlara başvuramaz (Örneğin ELSA İngiltere üyesi, ELSA İngiltere
tarafından düzenlenen staja başvuramaz);

● Eğer staj ELSA’nın “uluslararası” (TN kodlu EI) stajlarından olup bir ulusal grubun
bulunduğu bir ülkede ise, o ulusal grup üyeleri bu imkanlar için başvuru hakkına
sahiptir (örn: Fransa’da düzenlenen Avrupa Konseyi’nde olan bir staja, ELSA Fransa
üyeleri de başvurabilir.

● Eğer bir ulusal grup üyesi, önceden bir yerde bir değişim öğrencisi olmuş ya da
mezun olmuşsa, bu aday o ulusal grubun bulunduğu ülkedeki ELSA Stajlarına
başvurabilir.

BAŞVURU SAYISI
● Her aday, bir başvuru dönemi (Cycle) boyunca bir başvuru formu gönderebilir.
● Her aday, bir başvuru formu içerisinde en fazla üç staja başvurabilir.

EĞİTİM GEÇMİŞİ

● Adayın yazdığı üniversite isimleri staj sağlayıcıya doğrudan ulaşır.
● Adayın öğrenim seviyesinin, staj sağlayıcının aradığı minimum kriterlere uygun olup

olmadığını garanti ediniz. Adayların gerekli eğitim seviyesini, staj başlangıç tarihi
itibariyle ulaşılıyor olması yeterlidir. (Örn: bahar ayları içerisinde “mezun” olmayı
arayan bir staja başvuran üniversite öğrencisi, staja mezuniyet tarihinden sonra
başlayacak ise)

DİL BİLGİSİ

● Adayın, staj sağlayıcısının aradığı minimum seviyedeki dil gerekliliği ile uyumlu
olduğundan emin olun.

● Adayın öne sürdüğü her bir dil bilgisi, lokal ya da ulusal Profesyonel Gelişim
görevlileri tarafından, sertifika veya benzeri kanıtlar ile doğrulanmalıdır
(Doğrulama/teyit bölümünde)

BAŞVURULARIN ONAYLANMASI

Başvuru formu gönderildikten sonra, ilgili lokal ya da ulusal Profesyonel Gelişim görevlisi
SOS üzerinden başvuruyu görebilir. Bu yüzden SOS’a aktif bir şekilde giriş yapabilmek ve
ELSA Stajları Lansmanı ile Dış Stajyer Arama son günü arasında yapılan yeni başvuruları
takip edebilmek önemlidir.



Yeni bir başvuru formu görüldüğünde, formun görüntülenmesi ve hem lokal hem ulusal
Profesyonel Gelişim görevlileri tarafından SOS’tan onaylanması gerekir. Lokal Profesyonel
Gelişim görevlileri, formu sistemde farkettikten sonra mümkün olduğu en kısa zamanda aday
ile iletişime geçmeli ve en azından onaylanmadan önce şunlara bakmalıdır;

● Üyelik statüsü = Güncel lokal grup üyesi olup olmadığının kontrolü
● Minimum kriterler = adayın iddia ettiği yeteneklerinin olup olmadığı veya staj

sağlayıcının minimum aradığı gerekliliklerin kontrolü
● Öğrenim seviyesi = başvurulan staj başlangıç tarihinde, adayın sahip olacağı eğitim

düzeyinin kontrolü
● Dil Bilgisi = Adayın iddia edilen yeterliliklerine dair kanıtların kontrolü (Adayın

birden fazla “ileri” düzey gösterdiği durumlarda dikkat edin)
● Motivasyon mektubu + CV = Dökümanların gerekli stilistik ve profesyonel gerekliliği

yerine getirdiğinin kontrolü.(Örn: politik dürüstlük)

Onay/Teyit sürecinin tamamlamak için, lütfen ELSA Uluslararası tarafından her dönem
çıkarılan Teyit & Eşleşme Kılavuzu’na atıf yapın.

Lokal görevlinin onaylamasıyla, başvuru formu ulusal görevliler tarafından görüntülenebilir
ve onaylanabilir olur. Başvuru formu, sadece ulusal görevli İç Stajyer Aramanın son günü
itibariyle sistemden onayladıktan sonra ELSA Uluslararası ve staj sağlayıcıya ulaşır.

Başvuru formu İç Stajyer Arama son gününe kadar ilgili lokal ya da ulusal Profesyonel
Gelişim görevlilerince gerekli olduğu hallerde değiştirilebilir (örn: dilbilgisinde düzeltme
yapılması vb).

EŞLEŞTİRME

Eşleşme, İç Stajyer Arama son gününden sonra ELSA Uluslararası tarafından yapılır.
Eşleşme süesince, staj sağlayıcının aday uyum kriterleri listelenir ve staj sağlayııcılara, seçim
yapması için gönderilir.

Eşleşme yapıldığında, nitelikli aday listesi, her staj sağlayıcının kendi giriş yaptığı Staj
Sağlayıcı Arayüzünde görülür. Giriş bilgileri ELSA Uluslararası tarafından, hem doğrudan
staj sağlayıcıya hem de yetkili lokal gruba iletilmesi için, önce ilgili ulusal gruba gönderilir.

SEÇİM

ELSA Stajları stajyerlerinin son seçimi, ELSA Uluslararasından bağımsız olarak staj
sağlayıcılar tarafından yapılır. Staj sağlayıcı almayı istediği birkaç stajyer seçer ve adayları
Staj Sağlayıcı Arayüzünde tercih sırası içinde sıraya koyar. Staj sağlayıcılara, olası iptalleri
temin altına almak amacıyla, almak istediklerinden daha fazla aday bile sıralayabileceklerini
hatırlatın.



Seçilen adaylar ELSA Uluslararası tarafından Seçim Sonuçları Son Günü’nde bilgilendirilir.

ELSA STAJLARI STAJYERLERİNİN AĞIRLANMASI

Ağırlama süreci, adayın staj sağlayıcı tarafından seçilip ELSA Uluslararası tarafından
bilgilendirildiği anda başlar. Ağırlama ikiye ayrılır: (1) Stjyer Hazırlığı ve Stajyer
Entegrasyonu.

Ev sahibi grup Profesyonel Gelişim görevlileri, stajyer, ev sahibi grup ve staj sağlayıcılar
arasındaki iletişimi sağlayarak ağırlamadan sorumlu temel kişilerdir.
Ev sahibi grup Profesyonel Gelişim görevlileri, Ağırlama Stratejisi hazırlamak ve
sorumluluklarının farkında olmak için Ağırlama Kalite Standartlarına atıf yapmalıdır.

HAZIRLIK

Stajyer hazırlığı stajyerin seçildiği andan stajyerin ülkeye/şehire geldiği ana kadar işletilir.

STAJYERİ HAZIRLAMA
● Stajyerle iletişimde olun ve stajyerlik sözleşmesini yapmaları ve tarihleri ayarlamaları

için staj sağlayıcıyla irtibata sokun.
● Stajyere staj, staj sağlayıcı, şehir,kültür vb. hakkında daha fazla bilgi gönderin
● Farklı yollarla (E-mail, WhatsApp, Facebook Messenger vb.) iletişimi sürdürün.

Ayrıca aynı tarihlerde gelen stajyerler için bir grup oluşturabilirsiniz.
● Gerekli hallerde idari süreçlerde stajyere yardım edin (örn: vize, sigorta, çalışma izni,

vergi..)
● Gerekli hallerde stajyere konaklama bulması için yardım edin. Bütçeye uygun

seçenekler sunabilir, ajanslarla iletişime geçebilir ve stajyer adına yeri kontrol etmeye
gidebilirsiniz.

● ELSA Grup üyelerinin ev sahibi olup olamayacağını soruşturun.
● Stajyerin vardığı zamanı ve hazırlanmaya ihtiyacı olup olmadığını soruşturun.
● Stajyeri, şehir veya ülkede en uygun şekilde ağırlama programına hazırlamak için ilgi

alanlarının soruşturun.
● Birtakım ağırlama etkinlikleri (kültürel gece gibi) ve stajyerin katılabileceği sosyal

etkinlik takvimi düzenleyin. Stajyere ülkenizdeki yerleri ziyaret (lokal grupla birlikte
şehir ziyaretleri) hakkında önerilerde bulunun.

● ELSA tanıtım materyallerinden oluşan hoşgeldin paketi, haritalar, ulaşım bilgisi,
kültürel bilgiler ve buna benzer unsurları hazırlayın.

STAJ SAĞLAYICILARIN HAZIRLANMASI

● Stajyer arama, seçim ve hazırlık süreçleri boyunca staj sağlayıcılar ile temasta
bulunun ve uygun olan anlarda güncellemeler sağlayın.



● Staj sağlayıcı ile stajyer ve tarihler hakkında paylaşımlı takvim/Excel bulundurun.
Aynı zamanda staj sağlayıcıyla, staj süresi boyunca gerçekleşecek etkinlik ve
aktiviteleri gösteren ağırlama takvimi paylaşmak iyi olabilir.

● Staj sağlayıcıya, stajyerin işteki ilk gününden en az bir hafta önce hatırlatma yapın ve
staj sağlayıcısının stajyeri alması için her şeyin hazır olup olmadığını soruşturun.

AĞIRLAMA

Ağırlama faaliyetleri, stajyerlerin ülkeye/şehre geldikleri andan itibaren başlar ve stajlarının
bitimine kadar devam eder. Bu periyot için bir takvim oluşturmalı, stajyerlerin ve staj
sağlayıcılarının deneyimlerini periyodik olarak değerlendirmelisiniz.

İLK GÜNLER

● Stajyerlere işyerine kadar eşlik edin veya onlarla buluşmaya çalışın.
● Hoş geldin kitini ve şehir/ülke ile ilgili gerekli materyalleri sağlayın, toplu taşıma ile

ilgili bilgi verin.
● Stajyerlere kalacakları yere kadar eşlik edin ve her şeyin yolunda olduğundan emin

olun.
● Gerekirse, stajyerlerin yerel bir telefon numarası almalarına yardımcı olun ve

stajyerlerin internet erişimi olduğundan emin olun.
● Stajyerlerin staja başlama konusunda kendilerini rahat hissetmelerini sağlayın.
● Stajın yapıldığı yere nasıl ulaşılacağını ve etrafındaki yerleri gösterin. Stajın ilk günü,

stajyerler ile staj yerine gitmelisiniz veya staj yerinin adresi ve ulaşım hakkında açık
talimatlar vermelisiniz.

● Stajyerlerin konaklama ve işyerlerine yakın mağazaların, alışveriş merkezlerinin,
eczanelerin, hastanelerin, kafelerin, restoranların, tarihi yerlerin, görülmeye değer
diğer yerlerin, parkların vb. nerede olduğunu gösterin.

AĞIRLAMA PROGRAMI

Ev sahibi olan lokal, olası karşılama etkinliklerinin bir listesini oluşturmalı ve bunu ilgili
stajyer ile paylaşmalıdır. Aşağıdaki liste yapılabilecek etkinlere örnek olarak verilmiştir,
kendi hayal gücünüz tek sınırdır:

● Stajyerlerin yapabileceği genel faaliyetler (görülmeye değer müzeler, sinemalar,
tiyatrolar, barlar, diskolar, konserler, yüzme havuzları, fitness kulüpleri, bowling
salonları, bilardo salonları, kütüphaneler, kitapçılar);

● Kursiyerlerin ilgi duyabileceği genel etkinlikler (festivaller, geçit törenleri vb.);
● ELSA etkinlikleri (ör. ulusal konsey toplantıları, konferanslar, sosyal etkinlikler vb.)

Konukseverliğinizi, samimiyetinizi ve ELSA Ruhunuzu gösterin!

AKTARIM

Bu aşama, bilgilerin bir sonraki ekibe, düzgün bir geçişi ve ilerlemelerin yıl ve dönem
boyunca korunması için çok önemlidir. Bu nedenle geçişlerin iyi bir şekilde planlanması
gerekir ve bilgi ve önemli tavsiyelerin/ipuçlarının dikkate alınması hazırlıklar için yıl
boyunca devam eder.



GENEL AKTARIM

Genel aktarımlar şunları kapsamalıdır;

● Elsa bilgisi (ELSA vizyonu, Stratejik amaçlar, genel unsurlar vs.)
● ELSA grubunuza ait özel bilgiler (ör. aktivite raporları), Genel Konsey Toplantısı

(NCM) ve diğer özel etkinlikler
● Yeni bir senelik yönetim planının oluşturulması  (OYOP - One Year Operational Plan)
● Takım kurma aktiviteleri
● Sosyal becerilerin çalıştırılması (ör. muhakeme, proje yönetimi,stratejik planlama vb.)

ELSA STAJLARI AKTARIMI

ELSA Stajları Geçişleri, yeni dönem başlayana kadar gelecek dönem görevlisinin seçildiği
veya atandığı anda başlamalıdır. Ancak döneminizin bittiği andan sonra da ortaya çıkabilecek
sorunlar için yardım etmeye de hazırlıklı olmalısınız. Yeni ELSA Stajları Aktarım Kit’i takım
üyelerine bu bu süreçte yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

ELSA Stajları Aktarımı şunları kapsamalıdır;

● ELSA Stajlarına özel senelik yönetim planı ve zaman çizelgeli yol haritası
oluşturulması

● Şartların nasıl düzenleneceği konusunda ipuçları ve ELSA Stajları takvimini akıldan
çıkarmamak

● ELSA Stajları hakkındaki bilgilere nasıl ve nereden ulaşılabileceğini göstermek (ör.
ELSA görevlileri portalı, ELSA Stajları websitesi, SOS, ELSA Stajları Koçluk
Sistemi, Uluslararası Konsey Toplantısı Karar Kitabı vb.)

● Geçmiş ELSA Stajları dönemleri,staj sağlayıcıları,istatikler vb. konularda bilgi sunma
● Önceki yılların ELSA Stajları başarısını ve zorluklarını incelemek ve çalışmaların ne

şekilde geliştirilebileceği hakkında yeni fikirler sunulması
● İleride ortaya çıkabilecek  risk ve engelleri ve nasıl ele alınacağını değerlendirmek
● Başarılması gereken bitmemiş iş ve hedefler (ör. staj arama, karşılama stratejisi vb.)

AKTARIM İPUÇLARI

● Döneminiz boyunca ortaya çıkan konular hakkında notlar veya yorumlar almak
● Gerçekçi hedeflere odaklanın
● Somut aktarım materyalleri hazırlamak (ör. geçiş kontrol listesi, geçiş el kitapçığı vb.)
● Halefinizi aktarımdan çok önce, seçilmesinden veya göreve atanmasından sonra

işinize dahil edin.
● Yaratıcı olun, öğretin, motive edin, ilham verin ve yönlendirin

ELSA STAJLARI AKTARIMININ GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ



Aktarım gerçekleştirilemedi ise, aşağıdaki şekilde durumu hafifletmeye çalışın;
●
● Lokal görevlisi iseniz, ulusal Profesyonel Gelişim görevlileriyle iletişime geçin
● Ulusal görevli iseniz, ELSA Uluslararası Profesyonel Gelişim başkan yardımcısı veya

Profesyonel Gelişim koçunuzla iletişime geçin
● Sizin durumunuzu deneyimlemiş birileri olabileceğinden diğer lokal veya ulusal

görevlilerden asistanlık için yardım talep edin
● Grubunuzun materyallerini, e-maillerini ve arşivini kontrol edin
● Bu el kitapçığındakileri okuyarak kendinizi eğitin

SON


