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Önsöz
Değerli ELSA Türkiye üyeleri,

Yönetim Kurulu Başkanlığımın son iki gününde son kez bir handbook çıkarmanın ince bir

üzüntüsünü yaşıyorum. Yıllar çabuk geçti. İlk günden bugüne ben çok değiştim. Kendi sınırlarımı gördüm,

bildim. Kendi gücümün farkına vardım. İstediğim zaman her şeyi yapabileceğimi gördüm. İdeallerim, doğru

bildiklerim uğruna savaşmaktan geri durmayacağımı, her ne olursa olsun tek başıma ayakta durabileceğimi

gördüm. Şimdi bugün bambaşka bir Ecem olarak sizlere veda ediyorum. Vedalar evet zordur. Benim içinde

çok zor. Ama aralıksız 26 aydır görevde olan birinin emin olun ihtiyaç duyduğu bir şey.

Ben dört lokalin konsensusu ile seçilmiş bir başkandım ve buna her daim layık olmaya, bu derneği

ileri götürmeye, geliştirmeye, farkındalık yaratmaya çalıştım. Umarım bunu başarmış ve bana güveninize layık

olabilmişimdir. İnanın bana bu benim için çok kıymetli, eskiden bana biri “Ecem sence sen de başkan olacak

yeterlilik var mı? Bence olmamalısın” demişti. O zaman o kadar çok üzülmüştüm ki, çünkü hiç beklemediğim

birinden duymuştum. Umarım bu cümlenin sahibini haklı çıkarmamışımdır.

Çeşitlilik her daim güzeldir. Ne kadar çok çeşitlenirsek “insanlık onuruna ve kültürel farklılıklara

saygı duyan adil bir dünya” yaratmaya o kadar yaklaşırız. O yüzden bu çalışmanın genişleme çalışmalarında

başvurucu nitelikte olmasını diliyorum. Bu handbook’un oluşturulmasında büyük emekleri olan

direktörlerim Erenay Çelik, Muhammed Talha Kalaycı, Cevat Mert Ergün ve Burak Selçuk Aydın’a, eski

direktörüm şimdinin ELSA Adana Yönetim Kurulu Başkanı, genişlemenin kahrının ne demek olduğunu çok

iyi bilen Emrekağan Tekman’a ve çok sevgili Yönetim Kuruluma - Mehlika’nın değişiyle tarih yazan Yönetim

Kuruluma- çok büyük bir teşekkürü borç biliyor, beni hayatınıza dahil ettiğiniz için teşekkür ediyorum.

Son söz mü? Son söz yok, ben bu ailenin parçası olmaya her daim devam edeceğim. Benden sonra

gelen benden daha iyisi olacak her başkanın yönetiminin başarısını gururla alkışlamaya, bu derneğin yarattığı

her farkındalığın en büyük destekçisi olmaya devam edeceğim.

Cemre Ecem EREN ELSA Türkiye 2020/2021 Yönetim Kurulu Başkanı
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Dernek Yapımız

Derneğimiz üçlü bir hiyerarşik yapıdan oluşur:

1. ELSA Uluslararası: Genişleme stratejimizin başladığı yerdir.

2. ELSA Ulusal Grupları: ELSA, 44 ülkeden tüzel kişiliği olan organizasyonlarca temsil edilir.

3. ELSA Şubeleri (Lokalleri): Fakülte temelli bir kuruluş olan derneğimizin büyüdüğü yerel gruplardır.

Türkiye’de şubeleşmemiz, dernekler hukukuna tabii olup şehir bazlıdır.

ELSA'da Genişlemenin Tanımı

Genişleme, Avrupa Devletlerinde1 ve hukuk fakültelerinde2 Ulusal ve Lokal Grupların kurulması ve

gelişimlerini ilerletme sürecidir.

ELSA Uluslararası Yönetim Kurulu Başkanı, Avrupa Devletlerindeki genişleme stratejilerini

oluşturacak, uygulayacak ve koordine edecektir. Ulusal Grup Yönetim Kurulu Başkanları ise aynı adımları,

kendi ülkelerindeki hukuk fakültelerinde uygulayacaktır. Türkiye’de ise bu durum, Ulusal Grup Yönetim

Kurulu Başkanının şube açılması mümkün olan3 şehirleri belirlemesi ile başlamaktadır. Avrupa Kıtasındaki4

her hukuk fakültesinde ve ülkede Ulusal ve Lokal Gruplar bulunana kadar ELSA'nın genişlemesi devam

edecektir. Bu kısa özet bilgiden sonra bu işin ülkemizde nasıl olması gerektiğini yakından inceleyelim.

ELSA Türkiye Açısından Yeni Lokal Gruplar Oluşturmanın Önemi

Her şeyden bağımsız çeşitlilik güzeldir. Ne kadar çeşitli olursak o kadar çok kültürel farklılık görür ve

“insanlık onuruna ve kültürel farklılıklara saygı duyulan adil bir dünya” yaratabiliriz. ELSA Türkiye'nin

büyümesi ve böylece toplum üzerinde daha geniş çaplı bir etkisinin olması için yeni lokal grupların kurulması

gerekmektedir zira bu şekilde fazla insana ulaşılabilinir. ELSA'nın hukuk eğitimi ve insan hakları

4 Doğuda; Ural Dağları, Ural Nehri ve Hazar Denizi; Kuzeyde Kafkas Dağları ve Karadeniz; Güneyde İstanbul Boğazı ve
Çanakkale Boğazı; Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Rusya ve Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa
Kıtası sayılmaktadır.

3 Öğrenci sayısı, avukat sayısı, muhtemel sponsorlar ve sürdürülebilirlik göz önünde bulundurulduğunda

2 ELSA'nın Standing Orders 1. maddesi

1 ELSA Statutes 5.1. maddesi
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savunuculuğu alanındaki önemi, üye sayısının artması ile birlikte artacaktır. Çok genel bir perspektiften

bakacak olursak, 1981 yılındaki kuruluşundan itibaren ELSA, genişlemeye odaklanmıştır. Bugün ELSA

Avrupa'da 45 ülkede bulunmakta ve kıtanın en uzak bölgelerindeki üniversitelere dahi varlığını

sürdürmektedir. 1981 yılından beri süregelen bu genişleme faaliyetleri sayesinde ELSA bugün 45 ülkede

80.000 den fazla kişinin üye olduğu “dünyanın en büyük bağımsız hukuk öğrencileri derneği” haline

gelmiştir. Esasen ELSA, fakültelerde yer alarak genç ve meraklı hukuk fakültesi öğrencilerine değerlerini,

uygulamalı bir şekilde benimsetme fırsatına sahiptir.

Lokal gruplarımız sayısındaki artış, iyi bir planlamayı gerektirir. Genişleme, iyi planlanmadan

yapılırsa sürdürülebilirlik olmayacaktır. Örneğin, ELSA Türkiye olarak açacağımız bir şubenin bulunacağı

şehrin imkan ve kabiliyetlerini düzgünce değerlendirmeden aceleyle ve plansız şekilde hareket etmemiz, o

şehirdeki hukuk fakültesi öğrencilerinin dernekten gereğince yararlanmalarına engel olmasının yanında,

derneğimizin itibarını ve imajını da olumsuz etkileyecektir.

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları, bir proje veya kuruluşun arkasındaki işgücü için kapsamlı bir terimdir. Yeni bir

lokal grubunun kurulması için İnsan Kaynakları şüphesiz en önemli unsurdur. Yeni bir ELSA grubunun

sürdürülebilirliği için tek önemli unsur insan sayısı değil, bu insanların ilgisidir, yani sürerliliktir. Bu nedenle,

yeni bir ELSA grubu kurarken ana odak, enerjik, kararlı ve becerikli olan “inanmış bir kişi” ve onun ekibini

bulmaktır.

İnsan Kaynakları Döngüsünün sürdürülebilirliğini sağlamak için, kurucu üyelerin grupta daha uzun

zaman ayırmaya hazır olmaları önemlidir. Bu durum, kurucu üyelerin, kurulmakta olan lokal gruptaki

görevleri sona erse de derneğe, aktif rol almak isteyen, yeni insanlar bulmalarını sağlamaktadır. Genellikle

süreç iki yıla kadar sürer. Bu sürecin minimum iki sene sürmesinin sebebi, anlık heves ile gerçek bir lokal grup

kurulması potansiyelini ayırabilmektir.
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Yeni Grup Oluşturmanın İlk Adımları

Adım 1 - İnanmış “1” Kişi

Her şeyden önce genişlemenin ilk adımı istektir. Lokal bir grup oluşturabilmemiz için o grubun

isteği ve o grubu toparlayan bir ekip liderinin olmasıdır. Eğer “inanmış kişi” dediğimiz kişi bu ekibe öncülük

etmezse o ekibin istekliliği çok kısa sürecek ve beklediğimiz sürerlilik sağlanamayacaktır. Öncülük edecek

kişinin haricinde bu işi layıkıyla yapacak, iyi şekilde örgütlenmiş, sorumluluk almaktan

kaçınmayacak bir ekibin bulunması elzemdir. Zira, bu ekipteki kişiler lokal grubunun

kurulmasının beklendiği bölgede derneğin ne olduğunu, nasıl işlediğini duyurup çalışacak

kişilerdir. Kısaca, lokal grubun kurulmasının beklendiği yerde o şubenin kurulacağına olan inancın

gerçekleşmiş olması gereklidir.
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Adım 2 - Örgütlenme

Öncülük edecek inanmış bir kişinin haricinde bu işi layıkıyla yapacak, iyi şekilde örgütlenmiş,

sorumluluk almaktan kaçınmayacak bir ekip gereklidir. Bu ekipteki kişilerin de çevresindeki insanlara

derneğin ne olduğunu, nasıl işlediğini duyurup çalışacak olan istekli kişileri ekibin parçası haline getirmesi

gereklidir. Bir araya getirilen bu ekipteki insanların istek ve yeteneklerine dernek içerisindeki alanlara

yönlendirilmesi işleyiş açısından elzemdir. O yerde bir şubenin kurulacağına olan inancın gerçekleşmiş olması

gerekiyor. Bu inançta genişlemenin ilk basamağı olan “inanmış 1 kişinin” varlığından geçiyor.

Adım 3 - ELSA için uygunluk

Yeni bir lokal grup kurarken, grubun ELSA Türkiye'ye uyup uymayacağını kontrol edilmesi

gerekmektedir. Öncelikle, ELSA Uluslararası ve ulusal düzenlemeler kapsamında öngörülen koşulların yerine

getirilebilir olduğundan emin olunmalıdır. Örneğin, Derneğimizin bayrak projeleri bu bölgede

gerçekleştirilebilir mi? Uluslararası etkinlik gerçekleştirdiğimiz takdirde yurtdışından katılımcı bu bölgeye

gelmek ister mi? Bu bölge de yeteri kadar hukuk bürosu var mı? Bu bürolar ile L@W etkinlikleri yapılabilir

mi? STEP projesi bu bölgede başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir mi? Bu soruları çoğaltmak pek tabii

mümkündür. Ancak uygunluk denetimi yaparken bu sorular temel kriterlerimiz olabilir.

Uygun bir lokal grup için ikinci önemli koşul, grubun kurulduğu ülke veya hukuk fakültesinin

yapısı ile ilgilidir. Bazı fakülteler sadece bir yıl süren yüksek lisans programları içermektedir. Bu tür fakülteler,

kural olarak, ELSA'nın bir parçası olabilir, ancak sürdürülebilirliği sağlama konusunda büyük zorluklarla

karşılaşacaktır. Böyle bir fakültede sürdürülebilir bir grup kurmak için alternatif bir plan gereklidir. Bunun

bir yolu, böyle bir gruptaki hukuk öğrencilerine kıyasla genç avukatlara daha fazla odaklanmak olabilir.

Ancak, genç avukatların genellikle hukuk öğrencilerine göre kâr amacı gütmeyen bir kuruluşa yatırım

yapmak için daha kısıtlı zamanları vardır.

Bir Ulusal Grup kurarken benzer bir sorun ortaya çıkabilir. San Marino, Lihtenştayn ve Andorra

gibi bazı küçük Avrupa ülkelerinde hala ELSA grubu bulunmamaktadır. Ülkenin, en azından lisans programı

olan bir hukuk fakültesine sahip olması ve öğrencilerin bir yıldan fazla bir süre üniversitede bulunması

sürdürülebilir bir grup oluşturmak için uygun zemini oluşturur.

Adım 4 - Sürerlilik

Sürerlilik, en başta marka değerimiz olmak üzere lokal grubunun devamlılığı için çok önemlidir.

Kısaca bir lokal grup, �ziksel akti�ik gösterebilen, kuruluş hakkında bilgi sahibi olan ve böyle bir kuruluşa
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katkıda bulunmak için istek, çaba ve gerekli zamanı ayırabilecek potansiyel üyelerden oluşmalıdır. Bu üyeler,

yani insan kaynağı ararken en önce hukuk fakültelerinden başlanması önem arz etmektedir.

Potansiyel kurucu üyeler bulunduğunda, Genel Merkez tarafından ELSA'nın değerleri ve imkanları

hakkında bilgilendirildiklerinden emin olunmalıdır. Bu şekilde, kültürel farklılıklara rağmen, temel

değerlerde uzlaşılabilir ve ELSA’nın kurumsal kimliği korunarak lokal grubun gelecek nesillerine aktarılabilir.

3 kurucu üye ile başlayan çalışmanın, insan kaynakları bakımından geliştirilmesi gerekir. Üniversite

eğitiminin farklı aşamalarındaki benzer düşünen5 insanları bulmak güzel bir başlangıç olacaktır. Bu sayede

eğitiminin farklı senelerinde olan insanlar, bulundukları çevreye ELSA’yı tanıtabileceklerdir ve genişleme

(İnsan Kaynakları bakımından) ivmelenecektir.

Kurucu üyelerin seçimindeki önemli bir kriter de pazarlama kabiliyetleridir. Grubun ilk imajı,

kurucu üyelerin öğrencilerde oluşturduğu algıya dayanacaktır. Kurucu üyeler, insanlara ELSA'yı ve

amaçlarını en doğru şekilde tanıtmayı hede�emelidir.

ELSA Türkiye olarak, özellikle şube kuruluşu noktasında; kurucu üyelerin, öğrenim gördükleri

üniversiteler bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının yönetim kademelerinde olmalarını

önemsiyoruz. Bunun temel sebebi, bu kişilerin İnsan Kaynağına olan erişimleri ve etkinlik tecrübeleridir.

Adım 5 - Tüm Şubelerin Yeni Kurulması Beklenen  Şubeye Yardımı

Daha önceden kurulmuş olan şubelerinin, yeni kurulacak olan şubeye yardımı önem arz etmektedir.

Yapılan yardımlar yeni kurulacak şubeye ilk dönemlerde çok ciddi düzeyde güven aşılayacaktır. Bu şekilde

yeni şubedeki potansiyel yönetim kurulunun ve potansiyel şube direktörleri ile temsilcilerinin derneğin

işleyişini öğrenmeleri, çalışmalarının daha rahat ve özverili olmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte şubenin

yeni kurulmuş olmasının verdiği stres ve zorluk en alt seviyede yaşanacaktır.

Adım 6 - Maddi Kaynak

Yeni kurulacak bir şubenin karşılaşacağı problemlerden birisinin de maddi kaynak olduğu aşikardır.

Aynı zamanda ELSA kar amacı gütmeyen kuruluş olduğundan dolayı maddi kaynak sorununu belirli şartlar

altında giderebilmektedir. Dernek kurulduktan kısa bir süre sonra destekçi bulunması da dernek kasası için

önemli bir kazanç olabilir. Ancak yeni kurulan bir şubenin ilk aşamada destekçi bulması her zaman mümkün

5 Benzer düşünen insanlar ile ifade edilmek istenen, derneğimizin temel değerleri ile paralel düşüncelere sahip
olan kişilerdir.
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olmamaktadır. Bu sebepten ötürü yelpaze biraz daha genişletilerek destekçi anlaşmaları hukuk büroları

dışındaki kurumlar ile de yapılabilir. Bunun dışında yeni kurulacak şubenin üyelik aidatları bu şubenin

maddi eksikliklerini gidermesinde önemli rol oynamaktadır. Bu sebepten ötürü şube henüz kuruluş

aşamasındayken üye alım çalışmaları başlatılmalıdır. Kuruluş aşamasında alınan üyelerin üyelik aidatlarını

şube resmen kurulana kadar Genel Merkez banka hesabına yatırılacağını unutmamak gerekir.

Bu noktada kurulacak olan şubede üye toplamak hem derneğe insan kazandıracak hem de maddi

gelir elde etmesini sağlayacaktır. Üye toplamak adına, bilgi verme amaçlı kurulacak olan stand ve davet amaçlı

olarak ELSA etkinlikleri düzenlemek insanları ELSA üyesi yapmaya bir adım daha yaklaştırır. Kurulacak

şubenin bulunduğu üniversitenin fakültesindeki öğretim üyelerinin de destek olması potansiyel üyelere karşı

iyi bir izlenim olacaktır. Üye sayısındaki artış hem etkinliklere katılımı artırır hem de maddi kaynak

eksikliğinin giderilmesinde büyük rol oynar.

Adım 7 - NCM - Genel Kurul - SELS vb. Etkinliklere O Bölgenin Üyelerinin Katılımı

Yeni kurulacak potansiyel şubedeki üyelerin hem ELSA hakkındaki bilgilerini çoğaltması hem de

diğer şubedeki üyelerle tanışması ve �kir alışverişinde bulunması potansiyel şubenin üyelerinde olumlu bir

hava yaratacak ve aidiyet duymalarını sağlayacaktır. Bu üyelerin ELSA etkinliklerine katılarak ELSA'nın

işleyişini daha iyi anlayacak, diğer lokallerdeki üyelerle aralarında iletişim kuracak, ve son tahlilde derneğe

aidiyet hissi kendilerine aşılanacaktır. Genel Kurullarda dernek hakkında konuşulan konular yeni şube

üyelerini daha bilinçli hale getirmektedir. NCM’de bulunmaları ise yeni şube üyelerinin çalıştıkları veya

çalışmayı düşündükleri alan hakkında daha da tecrübelenmelerini sağlayacaktır. Bu şekilde üye alanları

tanıyarak kendisi yetenek ve karakterine daha yatkın alanı seçecek ve bu seçim de derneğe olumlu etki

kaçacaktır.

Adım 8 - Adım Adım Şubeleşmeye Geçiş

Yukarıdaki tüm adımlar başarı ile tamamlandıktan ve doğru kurucu üyelere sahip olduktan sonra

kuruluş esasına geçilebilir. Kuruluşun esası, ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelere dayanacaktır. Ulusal

düzenlemelere bakacak olursak:

- Kuruluş Genel Kurulu: Genel Merkez Yönetim Kurulu Şube Kurulumu gündemli bir

Olağanüstü Genel Kurulu toplayacak ve Genel Kurul kararıyla yeni Şubenin kuruluşuna

karar verecektir.
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- Kurucular Kurulu: Genel Merkez Olağanüstü Genel Kurulu Şube kuruluşuna olur

verdiği takdirde Yönetim Kurulu Kurucular Kurulu atayacak bu Kurucular Kurulu’da ilgili

Şubede Kurucular Komitesi atayacaktır. Şubenin İlk Genel Kurulu gerçekleşene kadar Şube

işbu Kurucular Kurulunun koordinasyonunda iş ve işleyişlerini sürderecek, ilgili İl Sivil

Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ndeki gerekli prosedürel işlemleri halledecektir.

- Kuruluş Evrakı: Genel Merkez Olağanüstü Genel Kurulu Şube kuruluşuna olur verdiği

takdirde ELSA Türkiye’nin yeni şubeye izin verme dilekçesi, dernek kuruluş dilekçesi ve

onaylı tüzükle birlikte ilgili İl Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne gidilir ve orada

gerekli işlemler gerçekleştirilir.

- Şubenin Zorunlu Tutması Gereken Defterler: Dernekler tarafından tutulması zorunlu

defterler, kullanılmaya başlanılmadan önce İl Sivil Toplumla İlişkiler Genel

Müdürlüğü’nden veya noterden onaylattırılmalıdır. Kuruluş evrakı kısmındaki işlemler

tamamlandıktan sonra defterler dilekçesi yazılır ve defterler onaylatılır. Lokal bünyesinde

tutulması zorunlu toplamda 4 defter mevcuttur.

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu

deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri,

derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve

yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile

bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları

dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı

alınmak suretiyle saklanır.

4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler

açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

- Banka Hesabının Açılması: Yeni kurulan bir şube için en zorlu süreçlerden birisi de

banka hesabı açmaktır. Çünkü bankalar mevzuatına göre bir bankadan aynı vergi kimlik

numarası ile sadece bir hesap açılmaktadır. Ancak bir alt hesap açılması mümkün

kılınmıştır. ELSA İstanbul ve ELSA İzmir, ELSA Türkiye’nin alt hesabını kullanmaktadır.
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Zorluklar bu süreçte başlamaktadır. Örneğin, ELSA Adana kuruluş sürecinde bankalar

mevzuatında yer alan boşluktan faydalanıp ayrı bir hesap açmayı başarmıştır. Ancak bu

durumun kurulum aşamasını uzattığı alenen ortadadır. Mevcut düzen dahilinde bu

hususun yeni kurulmayı düşünen şubelere zorluk çıkaracağı da aşikardır. Bu husus üzerinde

çalışmaların geçmiş dönemlerden başlaması gerekmekte olup aksi takdirde geçmişte yaşanan

zorlukların tekerrür edeceği de aşikardır.

- Şube İlk Genel Kurulu: Bir genel kurulun yapılması için her ne kadar azami sayı 21 olsa

da derneğimizde tüm kadroların dolması için 24 kişiye ihtiyaç vardır. 24 kişi bulunduktan

sonra ilk genel kurul yapılabilir.

Kuruluştaki bir diğer önemli husus, grubun �ziksel olarak bulunduğu yerdeki ve çevresindeki

illerdeki fakülteler ile işbirliği yapmasıdır. Potansiyel bir anlaşma, grup için �nansal, akademik ve yapısal

olarak başka fırsatlar yaratabilir.

Grubun kurulma aşamasında kurucu üyelerin, ELSA ve ELSA'nın üyelerine sunduğu fırsatlar

hakkında kapsamlı bilgi edinmesi gerekmektedir. Kurucu üyeler, tecrübe edinmek ve bilgi almak için

deneyimli ELSA görevlileriyle bağlantı kurmayı amaçlamalıdır. Bu sayede, yeni bir grubun kurulabilmesi için

gerekli tüm noktalar eksiksiz değerlendirilebilir. Şubeleşme için gerekli bazı temel konular; lokal grubun ilk

etkinlikleri, STEP ve ELSA Yaz Hukuk Okulları gibi uluslararası faaliyetler, muhasebe, �nansal destek

sağlama ve temel eğitimdir.

Adım 9 - İleriye Etkili Destek

Bu noktadan sonra kuruluş tamamlanarak grubun düzenleyeceği asıl etkinlikler şimdi başlayacaktır.

Artık ilk yönetim kurulu üyeleri, kendilerinden sonra gelecek yönetim kurulu üyelere yardım ve rehberlik

etmelidir. Bu doğrultuda, kendilerinden sonra gelecek yönetim kurulu üyeleri ile etkili iletişim sağlamalıdır.

İlk yönetim kurulu üyeleri, kendi dönemlerine ait tecrübeleri paylaşmalı ve görevlerini başarılı bir şekilde

tamamlamalarını sağlayan bilgiler paylaşmalıdır.

Önemli Ortaklıklar
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- Hukuk Fakülteleri: Lokal grup kuruluşunda, en önemli işlerden biri de akademik, lojistik ve

�nansal anlamda şubeyi destekleyecek işbirlikleri kovalamak olmalıdır. Bir hukuk fakültesi desteği,

her potansiyel lokal grup için olmazsa olmazdır.

- Baro: Lokal grubun kuruluş aşamasını tamamladıktan sonra dış ilişkilerine yatırım yapması büyük

önem taşımaktadır. Hukuk �rmalarının yanı sıra yerel baroların verebileceği destek

unutulmamalıdır.

- Öğrenci Toplulukları: ELSA Türkiye tarafından yapılan genişlemeler şehir bazlı oldukları için,

yeni kurulan şubenin, yetki alanındaki üniversite öğrenci toplulukları ile sıkı bir dirsek temasının

olması İnsan Kaynakları ve tanıtım bakımından çok önemlidir. Öğrenci toplulukları ile kurulacak

işbirliklerinin, ELSA’nın bağımsız ve politik olarak tarafsız imajını zedelememesine dikkat

edilmelidir.

Önemli İlkeler

Yeni bir grubun kuruluş sürecinde kurucu üyelerin uyması gereken bazı kilit ilkeler vardır. Genel

Merkez Yönetim Kurulunun en büyük sorumluluklarından biri derneğin yeni üyelerine rehberlik etmek ve

onların gelişimini sağlamaktır.

Bunlar aşağıdaki gibidir:

- ELSA’nın vizyonunu ve amaçlarını anlayarak teşvik etmek.

- ELSA'nın kurumsal kimliğine saygı duymak.

- ELSA'nın yönetim yapısını ve insan kaynakları stratejisini  uygulamak ve geliştirmeyi amaçlamak.

ELSA Markasını Kullanma

Gözlemci statüsüne sahip olan grup, ELSA Türkiye Tanıtımdan Sorumlu Başkan Yardımcısının

onayını almak kaydıyla, ELSA Türkiye logosunu, kurumsal kimliğe zarar vermeden ve ELSA Marka Kitabına

uymak koşuluyla6 kullanabilir. ELSA bünyesindeki projeler, gözlemci grup tarafından organize edilemez

ancak ELSA Türkiye’de projenin alanına girdiği yönetim kurulu üyesi tarafından, gözlemci grup üyeleri eliyle

organize edilebilir.

6 ELSA Brandbook
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“A just world in which there is
respect for human dignity and cultural diversity”

“İnsanlık onuruna ve kültürel farklılıklara
saygının olduğu adil bir dünya”


