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GİRİŞ  

Değerli ELSA Türkiye ve şube yönetim kurulları, 

ELSA Türkiye olarak günümüze dek gurur duyulması gereken ilerlemeler kaydettik. Bu noktaya 
gelinmesinde ELSA Türkiye’nin kuruluşundan beri seçilmiş her yönetim kurulu üyesi, her direktör ve katkı 
sağlayan diğer herkesin emeği vardır; bu nedenle her birine teşekkür etmeyi borç biliriz. Bununla beraber, 
gelişim ve büyüme, kaçınılmaz olmak zorunda. ELSA Türkiye 2017/2018 Dönemi Yönetim Kurulu 
olarak, kat edilmesi gereken uzun yolun bilinciyle ve de gelecek nesillere bir armağan niteliğinde, bu 
metnin hazırlanmasına ön ayak olmaya karar verdik.  

Stratejik Planlama 2021, üç yıllık bir süre zarfında ELSA Türkiye’yi daha ileriye taşımak ve bu metnin 
yazılışından sonraki yönetim kurullarına yol gösterici olmak amacıyla yazılmıştır.  Yazılan her şey tavsiye 
niteliğinde olup kendi tecrübelerimizle yaptığımız analiz ve çıkarımlardan ibarettir. Stratejik planlama 
çalışmalarımız neticesinde, aşağıda bahsedilen konularda ELSA Türkiye’nin kendini geliştirebileceği ve 
geliştirmesi gerektiği sonucuna varmış bulunmaktayız. 

Söz konusu araştırma, beyin fırtınası ve yazım sürecine katkı sağlayan Stratejik Planlama Çalışma Grubu 
üyelerinin her biri yaratıcılık ve özverileriyle  metne izlerini bırakmış bulunmaktalar. Onlara özel olarak 
teşekkür ve minnetlerimizi ELSA Türkiye adına sunmanın yanında, metnin ELSA’da bir şeyler üretmeye 
çalışan herkese faydalı olmasını diliyor ve içeriğinin layıkıyla uygulanmasını temenni ediyorum. 

ELSA Türkiye 2017/2018 Yönetim Kurulu adına, 

Cansu Doğan 
ELSA Türkiye 2017/2018 Başkanı 

ELSA Türkiye 2017/2018 Dönemi Yönetim Kurulu 
Cansu Doğan- Başkan 
Umut Albayrak - Genel Sekreter 
Alper Özkan - Sayman 
İrem Özener - Tanıtımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı 
İbrahim Enes Altan - Akademik Aktivitelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Pınar Noberi - Seminer ve Konferanslardan Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Emel Özaltun - Stajyer Öğrenci Değişim Programından Sorumlu Başkan Yardımcısı 

Stratejik Planlama Çalışma Grubu 
Bengisu Delibalta - Stratejik Planlama’dan Sorumlu Direktör 
Emel Özaltun 
İlke Yılmaz 
Ezgi Cankurtaran 
Aleyna Gizem Sarıdağ 
Arsal Rehber 
Mehmet Onur Altunay 
Erkut Utku Mol 
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UYGULAMA 

Bu metinde  aşağıdaki hususlara ilişkin bilgiler mevcuttur: 
● Çeşitli alanlara ilişkin hedefler ve bunların açıklamaları, 
● Bu hedeflere ulaşmanın neden önemli olduğu ve ne kazandıracağı, 
● Bu hedeflere ulaşmak için yardımcı olabilecek tüyo ve tavsiyeler. 

Uygulama Süresi: 
Stratejik Hedefler 2021’in üç yıllık bir uygulama süresi vardır. Bu metin, 2019 Ocak ayından 
başlamak suretiyle 2021 Ocak ayına kadar geçerliliğini koruyacaktır. 2021 Ocak ayında, bu metnin 
geçerliliğini yitirmesinin hemen ardından, bir sonraki Stratejik Hedefler metninin uygulamaya 
girmesi temenni edilmektedir. Bu nedenle, o dönemin yönetim kurulunun, vaktinde bu metni 
hazırlamak üzere çalışmalara başlaması gerekmektedir.  

Stratejik Hedefler 2021 nasıl uygulanmalıdır? 
ELSA Türkiye’den Şubelere 
Bu metin, yalnızca ELSA Türkiye yönetim kurullarına yönelik olmayıp, aynı zamanda şube 
yönetim kurullarını da hedef  almaktadır. Bu konuda, şubelerin her zaman ne yapmaları gerektiğini 
bilmelerini beklemek gerçekçi değildir. Bu nedenle ELSA Türkiye yönetim kurulundan beklenen, 
şubeleri bu anlamda bilgilendirmesi ve yüreklendirmesidir. ELSA’nın uluslararası ağı, şubelere her 
zaman çok yakın görünmeyebilir. Bu metni ele almadan önce, uluslararası platformda neler 
olduğunu bilmek bakımından ELSA Uluslararası’nın Stratejik Hedefler’ini gözden geçirmekte 
fayda vardır. Bu yönlendirmeyi şubelere ELSA Türkiye Yönetim Kurulu’nun yapması yerinde 
olacaktır. 

Bu metnin her maddesinin şubelerce uygulanmaya çalışılması sonuç vermeyecektir. Şube yönetim 
kurulları, dönem boyunca bu metinden seçecekleri birkaç ana başlığa odaklanıp bunları 
geliştirmeye çalışabilirler. Şubenin eksiklikleri ve nelere odaklanılması gerektiği ELSA Türkiye 
Yönetim Kurulu’nun da görüşü/tavsiyesi alınarak belirlenebilir. 

Bu metinde yer alan her hedef, her kademeye yönelik değildir. Bazıları hem ulusal hem şubeler 
içinken, bazıları sadece ulusal, bazıları sadece şubeler bazında değerlendirilebilir.  Bu durum 
okuyucunun perspektifine göre farklılık gösterebilir. 

Uygulama Yöntemleri 
Söz konusu hedeflerin göz önüne alınması ve yıl içinde unutulmaması için bunların OYOP’a (Bir 
Yıllık Operasyon Planı) yedirilmesinde fayda vardır. Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul 
sonrasında OYOP hazırlanırken bu hedeflere göz önüne almalıdır. 

Devir teslim sırasında, halef  yönetim kurulu, selef  yönetim kuruluna bu metinde yer alan 
hedeflerin öneminden bahsetmekle kalmayıp, bunları detaylı olarak açıklamalıdır.  

Her yıl gerçekleştirilen Ulusal Konsey Toplantısı’nda, hedeflerin özümsenmesi ve uygulama 
yöntemlerinin öğretilmesi için ELSA Türkiye tarafından çalıştaylar verilmeli, ELSA Türkiye’nin 
getirteceği eğitimciler ile eğitimler (training) organize edilmelidir. 
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● ELSA Türkiye ve şubeleri, Türkiye ağında bilgi yönetimini sağlamak amacıyla 
bilgi arşivlemeyi bir alışkanlık haline getirecektir.  

       

Anlamı ve Önemi:  
ELSA Türkiye Yönetim Kurulu ve şube yönetim 
kurulları, görevleri süresince edindikleri deneyimleri ve 
bilgileri kendilerinden sonra gelecek yönetim kuruluna 
aktarmalıdırlar. Aksi halde yönetim kurulları değiştikçe 
bilgi akışı sağlanamamış olacak, yönetim kurullarının 
bilgi düzeyinde ciddi eksiklikler olacak; böyle bir 
durumda gerek düzenlenen etkinlikler gerekse yönetim 
kurulunun idari yapısı bir standarda oturtulamamış 
olacaktır.  

Tüyo ve Tavsiyeler: 
❏ Kurulan irtibatlar:  

★ Ulusal ve şube yönetim kurullarının, gerek sözlü olarak gerek e-posta vasıtasıyla 
iletişime geçtikleri tüm kişiler ve kurumların listesi tercihen bir excel dosyası 
içinde arşivlenecektir. 

★ Bu excel dosyası yalın bir listeden ibaret olmayacak, ilgili kişi ve kurumların 
ELSA’ya karşı zamanında nasıl bir yaklaşıma sahip olduklarını, olumlu yahut 
olumsuz dönüşlerini ve parasal ya da akademik bir katkıda bulunup bulunmadığını 
içerecektir. Böylelikle, göreve yeni başlamış yönetim kurulları öncelikle 
aktivitelerini düzenlerken kimlerle irtibat kurmaları gerektiğini anlayabilecek, 
işlerine daha hızlı ve bilinçli şekilde başlayabileceklerdir. 

★ Özellikle herhangi bir devir teslim (transition) probleminde, bu liste onlar için bir 
kurtarıcı görevi görecektir.  

❏ Toplantı tutanakları:  
★ Toplantı tutanaklarının arşivlenmesi sonraki yönetimin ELSA’nın yönetim kurulu 

mekanizmasında alınan kararların inceleyerek oluşturulan standardın nasıl 
sağlandığının anlaşılmasını sağlayacaktır.  

★ ELSA Türkiye’nin düzenlediği Genel Kurullarda alınan kararların yer alacağı 
Genel Kurul toplantı tutanakları, hem Türkiye hem de  şubelerinin yönetim 
kurulu toplantılarında tutulan notlar yönetim kurullarının genel sekreterleri 
tarafından arşiv sistemine düzenli olarak geçirilmelidir.  

★ Bu arşiv sistemi, Genel Kurul toplantı tutanakları bakımından ELSA Türkiye’nin 
resmi web sitesinde yayımlanabilecekken, yönetim kurulu toplantılarının 
tutanaklarının gizli tutulması ve bunların yalnızca seçilmiş yönetim kurulları 
tarafından ulaşılabilir olması daha yerinde olacaktır. 

❏ Yapılan etkinlikler:   
★ ELSA Türkiye ve şube yönetim kurulu üyeleri, yıl içinde yaptıkları tüm etkinlikleri 

detaylarıyla birlikte kayıt altına alacaklardır. Bu uygulama özellikle S&C alanı için 
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ELSA’da Bilgi Yönetimi 
kavramı:  

ELSA’nın yönetiminde elde edilen 
bilgi ve deneyimlerin arşivlenerek 
gelecek nesillere aktarılabilmesine 

odaklanır.
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önem teşkil etmektedir. Yapılan organizasyona konuşmacı olarak kimlerin 
çağırıldığı, onlarla ne şekilde  irtibata geçildiği ve nasıl ikna edildiği, konuşmacılar 
şehir dışından geliyorsa ulaşım masraflarının karşılanıp karşılanmadığı, 
karşılanmadıysa ne tür bir açıklama yapıldığı, konuşmacıların performansından 
memnun kalınıp kalınmadığı ve ileride çağrılmasının tavsiye edilip edilmeyeceği 
hususları açıklanacaktır.  

★ Bunun yanı sıra, gerçekleşen etkinlik otelde yapıldıysa ne kadar ücret ödendiği; 
okulda yapıldıysa ise okul yönetiminin nasıl ikna edilip kiminle muhatap olunduğu 
noktalarına değinilecektir. Son olarak etkinliğin gelecek yıllarda tekrarlanması 
öngörülüyorsa (özellikle ELSA Day, SELS gibi imza etkinlikler) öz değerlendirme 
yapılarak hangi hataların tekrarlanmaması gerektiği ve ne şekilde geliştirilebileceği 
belirtilecektir. 

● ELSA Türkiye ve şubeleri, devir teslim sürecinde; tüm bilgi, belge ve tecrübenin 
yeni yönetim kuruluna aktarıldığından emin olacak, bir devir teslim kültürü 
oluşmasını sağlayacaktır.  

Anlamı ve Önemi: 
ELSA içinde devir teslim kültürü büyük önem arz 
etmektedir. Geçmişten günümüze kadar ELSA 
Türkiye’nin düzenli bir devir teslim kültürü 
bulunmamaktadır. Yıldan yıla eski yönetim 
kurullarının yenilerine aktardıkları bilgi belge ve 
deneyimlerin aktarılış biçimi, niteliği ve niceliği 
değişiklik göstermektedir. Eski yönetim kurulu bu bilgi, belge ve deneyimlerin aktarımını eksik 
biçimde yaptığı takdirde yeni yönetim kurulu tecrübesiz kalacak ve bir yıllık operasyon planını 
oluştururken, hatta dönem içinde bu bilgisizlik ulusal grubun/şubenin yönetiminde ciddi 
eksikliklere, acemiliklere belki büyük hatalara sebep olabilecektir. 

Tüyo ve Tavsiyeler: 
★ELSA Türkiye ve şubelerinin yeni çalışma 
döneminin başında eski ve yeni yönetim kurulları 
arasında düzenli bir devrin sağlanması için devir 
teslim el kitabı hazırlamalı; bu devir teslim el 
kitabında dönem boyunca yapılan tüm işlerin/ 
etkinliklerin nasıl yapıldığı yer almalı, bunları 

yaparken nelere dikkat edildiği ve  öneriler yer almalıdır. Oluşturulan ilk devir teslim el 
kitabı daha sonra her yıl sonunda ilgili yönetim kurulu tarafından güncellenmelidir. 

★ ELSA Türkiye ve  şubelerinin eski ve yeni yönetim kurulları yeni çalışma döneminin 
başında genel kuruldan sonra düzenli bir devir teslim yapılabilmesi için bir haftasonu 
toplu bir şekilde bir araya gelerek tüm bilgi, döküman ve devir teslim el kitabı ile diğer 
materyallerin teslimini gerçekleştirmelidir. Eski yönetim kurulu bu buluşmada yeni 
yönetim kurulunun bir yıllık operasyon planını oluşturmasına katkı sağlamalıdır. Eski 
yönetim kurulu yeni yönetim kurulunun öncelikleri ve hedeflerini kendi yaşadıkları 
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Devir Teslim Süreci (Transition):  
Her yıl gerçekleşen Genel Kurul ile 

birlikte yeni seçilen Yönetim Kurulu’na 
görevini tamamlamış olan Yönetim 
Kurulu’nun kendisinde bulunan tüm 
bilgi, belge ve deneyimi aktarmasıdır.

Bir Yıllık Operasyon Planı (OYOP): 
Her yeni seçilen Yönetim Kurulu’nun 
dönem başında yaptığı o dönem için 

önceliklerinin ve hedeflerinin yer aldığı 
plandır.
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tecrübeler üzerinden değerlendirerek yeni yönetim kuruluna yardımcı olmalı ve bilgi ve 
tecrübeleri ışığında yeni fikirlerinin uygulanabilirliği konusunda yeni yönetim kurulu’na 
tavsiye vermelidir. 

● ELSA Türkiye, elektronik ortamda muhafaza edilecek bir üye kayıt sistemine 
geçerek bu sistemin şubeler arasında da yeknesaklaştırılmasını sağlayacaktır.  

Anlamı ve Önemi:  
ELSA Türkiye ve şube yönetim kurulları, düzenli olarak üyelik durumlarına ilişkin sorular 
almaktadır. Üyelerin isimleri, giriş tarihleri gibi detaylar şubeler bakımından üye kayıt 
defterinde yer almaktadır ve bu nedenle genel sekreter bu soruları cevaplayabilmek için 
tüm defterleri inceleyerek kişilerin bilgilerini bulmak durumunda kalmaktadır. Bunun 
uzun ve zahmetli bir iş olmasının yanı sıra, soruların muhataplarına yeterince hızlı bir 
biçimde yanıt verilememektedir. Bunun yanında ELSA Türkiye ve şube saymanları da 
üyelik aidatının takibi konusunda şube genel sekreteri ile pratikte iletişim sorunları 
yaşayabilmektedir.  

Tüyo ve Tavsiyeler:  
★ ELSA Türkiye elektronik ortamda saklanacak bir üye kayıt sistemine geçerek şubelerin 

tamamının bu sistemi etkin bir biçimde kullandıklarından emin olmalıdır. Böylelikle tüm 
üyeler düzenli bir şekilde sistemde kayıtlı olacaklar ve üyelik durumuna ilişkin bilgilerin 
kontrolü daha kolay sağlanacaktır.  
Not: Kişisel bilgilerin elektronik ortamda saklanabilmesi hususunda Kişisel Verilerin 
Korunması mevzuatı göz önüne alınmalıdır.  

● ELSA Türkiye ve şubeleri, üniversitelerde ELSA’yı tanıtan ve temsil eden 
temsilcilerin yeterli kalifikasyonları olduğundan emin olacaklardır. 

Anlamı ve Önemi:  
Üniversite temsilcileri şubelerde ELSA'nın temsilcisi ve yüzüdür. Bu sebeple üniversite 
temsilcilerinin ELSA'nın vizyonunu ve misyonunu taşıması, ELSA kültürüne sahip olması 
kritik önem taşımaktadır. Temsilcilerin, aday üyelere ELSA'yı iyi bir şekilde tanıtması 
gerekmektedir. 

Tüyo ve Tavsiyeler:  
Üniversite temsilcilerinin ELSA'yı iyi yansıtabilmesi iki basamakla sağlanabilir. Bunlardan 
birincisi temsilcilerin seçimi sırasında, temsilci adayının bu görevi yürütebileceğine dair bir 
değerlendirmedir. Bu ön değerlendirme şubelerin genel sekreterleri tarafından yapılacak 
mülakatlar yoluyla sağlanabilir. İkinci basamak ise seçilen temsilcilerin ELSA temel 
bilgisiyle donatılması, temsilcilerin ELSA'yı doğru ve tam anlatabilecekleri seviyeye 
getirilmesidir. Bu eğitimin de yine şube genel sekreterleri tarafından yürütülmesi gerekir. 
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● ELSA Türkiye ve şubeleri bir mezun (alumni) ağı oluşturacaktır. 
Anlamı ve Önemi: 

ELSA, bünyesinde aktif  görev yapan hukukçuların özellikle öğrencilik hayatının büyük 

bir kısmına etki eden ve onlara çok şey katan bir dernektir. Bu nedenle, adeta 
üniversitelerin mezunlar derneği gibi, ELSA’dan mezun olanların da birbirleriyle olan 
iletişimi kaybetmemeleri onlar için büyük bir önem taşımaktadır. Eski ELSA çalışanları 
(officerları), hem ELSA sonrasında hem de ELSA’da çalışırken yeniler için yol gösterici ve 
yardımcı olacaklardır. Oluşturulacak bu ağ sayesinde ELSA’lılar birbirinden kopmayacak, 
her sene aralarına yenileri de katarak büyüyen bir aile olmaya devam edeceklerdir. ELSA 
mezunlarının gerçek hayatta da birbirine olan yardımları ve desteği ELSA üyesi olmanın 
ayrıcalığını ve prestijini artıracak ve insanları ELSA’da aktif  olmak için motive edici bir 
etken olacaktır. 

Tüyo ve Tavsiyeler: 
ELSA Türkiye ve şube yönetim kurulları karar defterlerini inceleyerek eski ELSA’lılara en 
azından ismen ulaşabileceklerdir. Halihazırda iletişimde olunan bir alumni üzerinden 
diğerlerine ulaşılabilecek, bu şekilde ağ giderek genişleyecektir. İşin en başından karmaşık 
bir hal almaması için, öncelik olarak eski ELSA Türkiye yönetim kurulu üyeleriyle bu ağın 
temelleri atılacak, ve sonrasında bu kişiler üzerinden ağ şubeler bazında genişletilecektir. 
Bu mezun ağı, ELSA Türkiye ile iletişimde olacak ve özellikle STEP ve genel sponsorluk 
konusunda Türkiye ve şubelere  yardımcı olacaklardır.  

● ELSA Türkiye ve şubeleri, hem akademik hem mali bakımdan işbirliği 
yapacakları partnerler (kişi ve kurumlar) bularak, bu işbirliğinin sürekliliğini 
sağlayacaktır.  

Anlamı ve Önemi: 
ELSA Türkiye ve şube yönetim kurumlarının bir etkinlik düzenlerken en büyük problemi 
mali aşamada ortaya çıkmaktadır. Her etkinliğin masraflı olması ve bazen umulmadık 
masrafların da ortaya çıkabilmesi sebebiyle sponsorluk arayışı doğmaktadır. Çok zorlayıcı 
olan bu durum, özellikle şubeler açısından etkinlik yapmayı gereğinden fazla 
zorlaştırmaktadır. Bu mali sıkıntıların yanı sıra, akademik bakımdan da işbirliği kurma 
ihtiyacı doğabilmektedir. Zira özellikle akademik aktiviteler ve seminer ve konferanslar 
alanında yapılan etkinliği konusuna göre akademik ortaklıklar kurmak, süreci 
kolaylaştıracaktır. 
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ELSA’da Alumni kavramı: ELSA’daki alumi’lar herhangi ELSA üyeleri değildir. Daha 
önce herhangi bir kademede yönetim kurulu üyeliği yapmış veya direktörlük/asistanlık 

görevini yerine getirerek aktif  bir şekilde ELSA’da çalışmalar yürüten, katkı sağlayan herkes 
alumni sıfatını kazanmaktadır.
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Tüyo ve Tavsiyeler: 
Bu sorunu en azından daha stabil bir şekilde çözüme kavuşturabilmek için, genel sponsorluk 
yoluna gidilmelidir. Bir hukuk bürosu, sivil toplum kuruluşu veya herhangi başkaca bir kurumla/
kişiyle anlaşılarak, o sene için belirlenecek bir miktarda ELSA Türkiye’ye veya şubelerine destek 
olması istenecektir. Bu şekilde hem her etkinlik öncesi sponsorluk arama külfetinden 
kurtulunacak, hem de senenin başından şartlar daha iyi tartılıp ona göre bir yıllık plan (OYOP) 
hazırlanabilecektir. Bu anlaşmalar sadece parasal destek amacıyla değil akademik destek için de 
yapılabilecektir.  

★ Türkiye’de genel sponsorluk anlayışı yaygın olmadığından, öncelikle bu anlayışa ve ELSA 
kültürüne aşina kurum ve bürolara gidilmesi gerekmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak, 
ilk olarak ELSA’yı tanıyan ve onu deneyim etmiş olan eski ELSA’lılara gidilmesi tavsiye 
edilir. Bunların yanı sıra, ELSA’nın uluslararası bir niteliği olduğundan, yurtdışı ayağı olan 
ve uluslararası çalışan bürolar ve kurumlara yönelmek de yerinde olacaktır.  

★ Potansiyel sponsorların listesi dönem başında belirlenecektir. 
★ Sponsorluk görüşmelerinden önce mutlaka bir sponsorluk kiti hazırlanmalıdır. Söz 

konusu materyalde ELSA’nın ne olduğundan, o sene organize edilmesi planlanan 
etkinliklere, bu etkinliklerin masraf  kalemlerinden, tahmini bütçeye kadar çok detaylı 
bilgilerin yer alması, görüşülen kurumlara güven duygusu verecektir. 

★ Fakat çok muhtemeldir ki yüz yüze görüşmeden önce gönderilen materyaller okunmadan 
geçilecektir. Bu nedenle randevu alınması, sponsorluk kitinin basılı halde götürülmesi ve 
yönetim kurulunun tanıtılması akabinde, bu kitin içeriğine girilmesi büyük fayda 
sağlayacaktır. 

● ELSA Türkiye, ELSA Uluslararası materyallerini (el kitapları, sunumlar ve yol 
gösterici diğer metinlerini) İngilizce dilinden Türkçe diline tercüme edecektir.  

Anlamı ve Önemi: 
ELSA Türkiye, ELSA Uluslararası’nın tüm ulusal grupların yönetimini yeknesaklaştırmak 
için oluşturmuş olduğu metinlere bağlı kalmalıdır. Bu İngilizce kaleme alınmış  metinlerin 
Türkçe’ye tercüme edilmesi ELSA Türkiye ve şubelerinin çeşitli bilgilere ulaşılabilirliğini 
arttıracak, yeni ELSA üyelerini ve çalışanlarını okunması hasıl olan bu materyalleri 
okumak konusunda yüreklendirecektir. 

Tüyo ve Tavsiyeler: 
★ Tercüme çalışmalarına önemli ve öncelikli görülen temel materyallerden başlanmalıdır. 
★ Tercüme çalışmaları için ELSA terminolojisine ve kültürüne hakim ve özellikle İngilizce 

konuşma ve yazma kabiliyeti yüksek bireylerden oluşan bir çalışma grubu kurulması 
gerekmektedir. 

★ Söz konusu çalışma grubu, her materyalin tercümesi için ayrı ayrı oluşturulabileceği gibi, 
sürecin başında tüm tercümeleri sırasıyla yapmaya gönüllü kişiler varsa, her materyali de 
aynı çalışma grubunun tercüme etmesi mümkündür. 
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● ELSA Türkiye, tanıtım alanında bir standart oturtarak yıl içindeki çalışmalarını 
etkili ve ilgi çekici bir şekilde tanıtmak konusunda gelişim kaydedecektir.  

Anlamı ve Önemi: 
ELSA Türkiye’nin uluslararası platformda ve ulusal çapta parmakla gösterilir hale gelmesi için 
ELSA Uluslararasınca belirlenmiş standartların dışına çıkmadan kendi imzasını geliştirmesi ve bu 
imzaya hakim, üzerine yeni şeyler koyabilecek aktif  üyelerin yetiştirilmesi sosyal medyanın 
etkisinin kitleler üzerinde etkisinin güçlenmesi ve ELSA Türkiye’nin çalışma alanında benzer 
faaliyetler gösteren hukuk derneklerinin ortaya çıkması ile son derece önemli hale gelmiştir. 
Tanıtım biriminin bu noktada temel görevi insanlara ELSA Türkiye’ye neden ihtiyaçları olduğunu 
göstermek olmalıdır. Bu bağlamda hedef  kitle olan hukuk fakültesi öğrencileri ve mezunlarının 
gözünde ELSA Türkiye adeta bir baro konumunda olmalı yani insanlar ELSA Türkiye’nin 
akademik hayatlarında olduğu gibi iş hayatlarında da vazgeçilmez olduğunun farkına varmalıdır. 
Bunun bilincinde aktif  üyelerle gerçekleştirilecek olan çalışmalar sonucunda ELSA Türkiye adeta 
hukuk eğitiminin bir parçası olacak ve beş senenin sonunda tüm hukuk öğrencileri tarafından 
bilinen bir dernek halini alacaktır.  

Tüyo ve Tavsiyeler: 
★ Teknik bir alan olan Tanıtım hakkında şube ve ulusal aktif  üyelerin el kitabı (ICM  
★ Bakü’de güncellenecek olan) ve brandbooka hakim olmalarının sağlanması amacıyla e-

çalıştaylar düzenlenecek ve Google Formlar ile testler yapılacaktır. 
★ ELSA Türkiye bünyesindeki şubelere kurumsal kimlikten şaşmamak şartı ile imza 

kazandırılacaktır. Hazırlanan ürünlerde ELSA kimliğinin yanında ELSA Türkiye alt 
kimliği kazandırılacak, hedef  kitle ELSA International’ın ürünlerinde görülen tutarlılığı 
görebilecek. Daha somut bir anlatımla aynı ürünü farklı kültürlere aynı şekilde 
tanıtamayacağımızın bilinciyle ELSA Türkiye üyelerinin ve gelecekte derneğe üye 
olacakların yönelimleri ilgi alanları ve kültürel farklılıkları göz önünde bulundurulacak. 

★ ELSA Türkiye bünyesinde bulunan şube etkinliklerinin efektif  tanıtımı için söz konusu 
şubeler sosyal medya tanıtımları konusunda birbirlerine mümkün olduğunca yardımcı 
olacaktır. 

● ELSA Türkiye ve şubeleri, delegasyonlar, ELSA yaz okulları (SELS), ELSA Kış 
Okulları (WELS) ve stajyer öğrenci değişim programlarına (STEP) Türkiye’den 
giden başvuruların kalitesini artırmak üzere çalışmalar yapacaktır.  

❖ Delegasyonlar & SELS & WELS:  

Anlamı ve Önemi:  
ELSA Türkiye, Delegasyonlara ve Hukuk Okullarına en çok başvuru yapan ülkelerden biri 
olmasına rağmen kabul oranı, başvuru oranına kıyasla azdır. Bunun gerekçeleri arasında yapılan 
başvuruların gereken şekilde yapılmaması, motivasyon mektubunda ne yazılması gerektiğinin 
bilinmemesi, başvuru süreci hakkında yeterli bilgi sahibi olunmaması gibi nedenler sıralanabilir. 
Belirtilen sorunların üstesinden gelme amacıyla hem Delegasyonlara hem de Yaz ve Kış Hukuk 
Okullarına yapılan başvuruların kalitelerinin artırılması amaçlanacaktır. 
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Tüyo ve Tavsiyeler: 
★ Her birine başvuru için yazılması gereken motivasyon mektubunda nelere değinilmesi ve 

ne şekilde yazılması gerektiği ELSA Türkiye Instagram, Facebook ve Twitter hesapları 
üzerinden paylaşılacak gönderilerle açıklanacaktır. Söz konusu açıklayıcı gönderiler; 
delegasyon başvuruları için yılda dört kez, Hukuk Yaz ve Kış Okulları için ise başvuru 
periyodunun açılmasıyla beraber paylaşılacaktır. 

★ Yukarıda bahsedilen dönemlerde motivasyon mektubu yazma ve CV hazırlama 
taktiklerine ilişkin seminerler düzenlenecektir. 

❖ STEP:  

Anlam ve Önemi:  
ELSA Türkiye Stajyer Öğrenci Değişim Programı (STEP)’e en fazla başvuru gönderen ülkelerden 
biri olduğu halde kabul oranı başvuru sayısına göre çok düşük kalmaktadır. Üstelik bu durum 
programın repütasyonunu da etkilemekte, üyeler kabul edilme şanslarının olmadığını 
düşündükleri için başvuru hazırlamaktan kaçınmaktadır. Bu sorunun en büyük sebebi gönderilen 
başvuruların kalitesi olduğu için, en etkili çözüm de başvuruları iyileştirmek üzerine çalışmalar 
yapmak olacaktır. 

Tüyo ve Tavsiyeler: 
★ CV ve Motivasyon Mektubu yazım etkinlikleri düzenlenmelidir. Bu konuda 

profesyonellerle çalışmak daha kaliteli ve verimli bir etkinlik gerçekleştirilmesini 
sağlayacaktır. Bu etkinliklerin tüm şubelerde gerçekleştirilmesi önemlidir.  

★ Başvuruların daha dikkatli değerlendirilmesi, gerektiğinde öneriler yapılması 
gerekmektedir. 

★ Başvurular kontrol edilirken özellikle yazım hatalarını tespit etmek için Grammarly gibi 
uygulamaların kullanılması tavsiye edilir. 

★ Başvuranların başvuru dökümanlarını hazırlamadan önce başvurdukları kurum ve ülke/
şehir hakkında araştırma yapmaya teşvik edilmesi yararlı olacaktır. 

★  Başvuranların doğru staj fırsatlarına yönlendirilmesi, böylece kabul alma ihtimalinin 
artırılması hedeflenmelidir. 

● ELSA Türkiye ve şubeleri, diğer ELSA Grupları ile yaptıkları ortak etkinliklerin 
sayısını arttıracaktır.  

Anlamı  ve Önemi: 
ELSA Ağındaki uluslararası etkinlikler, layıkıyla düzenlendiği takdirde düzenleyen ülkelerin 
itibarını artırır nitelikte etkinliklerdir. Bu sebeple hem ELSA Türkiye hem de şubeler  uluslararası 
etkinlikler düzenlemeye gayret göstermeli ve bu hususta çalışmalarda bulunmalıdır. ELSA Türkiye 
ve şubelerinin diğer ELSA Grupları ile gerçekleştirdikleri etkinlikler ELSA’nın üzerine kurulduğu 
değerlerin adeta somutlanmasıdır. Bu etkinlikler sayesinde hukuk öğrencileri ufuklarını 
genişletebildikleri gibi aktif  üyeler ve yönetim kurulları da ortak çalışmalar sonucunda ufuklarını 
genişletebilecektir.  
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Tüyo ve Tavsiyeler: 
★ Etkinliklerin sayılarının artması için ELSA Türkiye, şubeleri bu tip etkinlikleri yapmak 

üzere motive etmeli ve onlara adeta uluslararası etkinliklerin “Tanıtımını” yapmalıdır. Bu 
tanıtım sayesinde şubeler de kendi üzerlerine düşen görevi yapacaktırlar. 

★ Etkinliklerin genel anlamda tanıtımına gelinecek olursa, Tanıtım Ekipleri (Yerli ve Yabancı 
Grupların) ortak çalışmalı ve tüm grupların imzaları bünyeleri el verdiğince bulunmalıdır. 
Şayet bu kültürel imza aynı anda her iki parti tarafından belirtilemiyorsa bu yoldan 
sapılarak ELSA Uluslararasının yaptığı şekilde yerel kültürden bağımsız bir tasarım ile yola 
devam edilmelidir. 

● ELSA Türkiye, STEP dökümanlarının hukukiliği konusunda tartışmak ve 
günümüzde sorun olarak karşımıza çıkan tüm durumlara çare aramak üzere 
çalışma grupları kuracaktır.   

Anlamı ve Önemi:  
Stajyer Öğrenci Değişim Programı’nın belli aşamalarında ELSA ile programa katılan işyerleri ve 
stajyerler arasındaki ilişkileri düzenlemek amacıyla ELSA Uluslararası tarafından sağlanan 
birtakım dökümanlar kullanılmaktadır. Ancak bu dökümanlar birçok ulusal hukuka uygun 
olmadığı için gerektiği gibi uygulanamamakta, bu durum da birçok ciddi probleme yol 
açabilmektedir. ELSA Türkiye, bu durumdan en fazla zarar gören ülkelerden biridir. Bu nedenle 
bu sorun üzerine kapsamlı bir çalışma yapılması zorunlu hale gelmiştir.  

Tüyo ve Tavsiyeler:  
★ Özellikle STEP konusunda deneyimli & sözleşmeler hukukuna hakim ELSA Türkiye 

üyelerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturulmalıdır.  
★ Uzman hukukçulardan hukuki yardım alınmalıdır.  

• ELSA Türkiye, bir ulusal çalıştırıcı havuzu (National Trainers’ Pool) 
oluşturmak için çalışmalar yapacaktır.  

Anlamı ve Önemi: 
Her yeni yönetim kurulunun seçimi ile başlayan 
dönemde gerek yeni yönetim kurullarının 
gerekse direktörlerinin deneyim ve bilgi 
açısından eksikleri kalabilmektedir. İhtiyaç 
duyulan alanlarda bilgi sahibi ELSA Ulusal 
Çalıştırıcıları tarafından çalıştay verilmesi ELSA 
Türkiye’nin kalite standardını artıracaktır. 

Tüyo ve Tavsiyeler: 
ELSA Türkiye ELSA hakkında bilgili ve deneyimli ve çalıştırıcı olma konusunda istekli 
ELSA’lılardan oluşan bir ulusal çalıştırıcı havuzu oluşturmalıdır. Bu veritabanını güncel tutulmalı, 
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Ulusal Çalıştırıcı Havuzu (National 
Trainers’ Pool):   Her ELSA Ulusal 

Grubunun gerektiğinde ELSA hakkında 
eğitim vermeleri için ELSA’nın işleyişi ile 
ilgili deneyim sahibi ve bilgili kişilerden 

oluşturduğu eğitmen topluluğunun 
bulunduğu veritabanıdır.
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ELSA Türkiye ve şubelerinde diğer ulusal gruplara oranla eksik görülen alanlarda eğitim verilmesi 
sağlanmalıdır. Ulusal çalıştırıcılar özel etkinlikler ile çalıştay verebilecekleri gibi internet üzerinden 
konferans yolu ile (webinar) eğitim vermeleri sağlanabilir. Şubeler bu eğitimin olası tüm 
detaylarını planlarlar (konaklama, ulaşım, yer, teknik ekipman vs.) 

● ELSA Türkiye, genişlemeyi (expansion) ve olabildiğince çok hukuk öğrencisine 
ulaşmayı kendine misyon edinecektir. 

Anlamı ve Önemi: 
ELSA Türkiye, insanlık onuru ve kültürel farklılıklara saygı duyulan bir dünya isteyen Türkiye'deki 
tüm hukuk öğrencilerine ulaşarak  güçlenmeli ve büyümelidir. Büyümeyen ya da genişleme 
operasyonunu doğru yönetemeyen bir topluluk, belirli bir süre sonra küçülmeye başlar. Fakat 
ELSA; her zaman büyümek, gelişmek ve vizyonunu hukuk öğrencilerine aşılamak durumundadır.  
       
Tüyo ve Tavsiyeler: 
Genişleme sürecini yürütecek olan direktör ELSA Türkiye Başkanı tarafından belirlenecektir. 
Genişlemeden sorumlu direktör genişleme yapılması planlanan bölgede ELSA’nın yayılmasında 
etkin rol oynayacak olup belirli özelliklere sahip olacaktır. İlk olarak bu kişi sabırlı olacak ve süreci 
yapıcı bir tavırla sürdürebilecektir. Bunun yanı sıra planlı olacak ve süreci yönetirken adım adım 
ilerleyerek aceleci davranmayacaktır. Direktör, ELSA’nın genişleme sürecini yönetmenin vermiş 
olduğu istek ve heyecanı kaybetmeden fakat bu heyecanın hızlı hareket etmelerine sebep olmasına 
izin vermeksizin aksiyon planlarını hayata geçirecektir.  

★ ELSA Türkiye Başkanı, aşağıda açıklanan hususlar bakımından genişleme direktörü 
duraksızca denetleyecek, yönlendirecek ve ona tecrübeleri ışığında yol gösterici olacaktır. 
ELSA Türkiye Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri ise hem ELSA Türkiye Başkanı’na hem 
de direktöre bu konuda her türlü yardımı sunacaklardır. 

★ Genişlemeden sorumlu direktör genişleme yapılması planlanan bölgedeki hukuk 
öğrencilerine ELSA Türkiye’yi tanıtmakla mesul olduğu kadar o bölgede yapılacak 
etkinliklerde ve süreci yürütmesinde kendisine yardımcı olabilecek bir takım kurmayı da 
görev edinecektir. Bu takım, ELSA vizyonunu benimseyebilecek ve kültürüne uyum 
sağlayabilecek bir takım olmalıdır. Bu takımdaki kişilerin olabildiğince çok ELSA 
etkinliğine katılması, direktör tarafından teşvik edilecek, böylelikle bu kişilere hem ELSA 
kültürü aşılanmış olacak hem de organizasyon ve uluslararası deneyim kazanmış 
olacaklardır. Deneyim kazanan bu takım üyeleri ELSA Türkiye’yi daha doğru tanıtarak bu 
bölgede ELSA Türkiye’nin daha etkin olmasını sağlayacaklardır. Genişlemeden sorumlu 
direktör, bu ekibin dostça ve birlik içerisinde, tam bir işlerlikle; verimli çalışmasını 
sağlayacaktır.  

➔ ELSA’da genişleme (expansion) kavramı: Genişleme, içinde hukuk 
fakültesi bulunduran şehirlere ulaşmayı, ELSA kültürünü buralarda yaymayı ve 

nihai olarak söz konusu şehirlerde şubeleşmeyi ifade etmektedir.
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★ Bunun yanı sıra direktör ve ekibi bölgede ELSA’yı tanıtmak amacıyla ulaştıkları hukuk 
öğrencileri konusunda dikkatli davranacak, öğrencilerin ELSA’nın vizyon ve misyonuna 
uygun olup olmadığını iyi değerlendirecek ve analiz edeceklerdir. ELSA Türkiye’nin ve 
direktörün amacı ilk etapta fazla insana ulaşmaktan çok nitelikli insanlara ulaşmak 
olacaktır.  

★ Genişleme sürecinin yürütülmesinde direktör ve ekibi bölgedeki çalışmalarda eğer varsa 
ELSA kültürüne hakim bir mezun ya da eğiticiden yardım alabilir. Bir nevi akıl hocalığı 
görevi üstlenmeyi kabul eden bu kişi, bölgede çalışacak ekibe tecrübelerini aktaracak, bu 
sürecin çok daha iyi yönetilmesini ve planlama aşamasından uygulama aşamasına daha 
doğru adımlar atılarak geçilmesine katkı sağlayacaktır.  

★ Genişlemeden Sorumlu Direktör ve ELSA Türkiye Başkanı süreci doğru yürütebilmek 
adına genişleme bölgesi ile ELSA Türkiye arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde 
sürdürüldüğünden emin olmalıdır. Fiziki şartlardan kaynaklanabilecek iletişimde 
kopukluklarını engelleyebilmek adına hem ELSA Türkiye başkanı hem de direktör sağlam 
bir iletişim ağı kuracak ve süreci birbirlerini her aşamada bilgilendirerek  birlik içerisinde, 
sabırla ve planlı bir şekilde yürüteceklerdir. 
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