
 

  

 

 

 

 

 

ELSA Hukuk Okulları, dernek çatısı altında yürütülen başlıca ve en büyük projelerden 

biridir. ELSA Lokal veya Ulusal gruplarınca düzenlenebilir. Lokal veya Ulusal gruplar, hukuk 

okulları düzenlemek için koordine de çalışabilir ve organizasyonu birlikte de çıkarabilirler. Projenin 

bütününde organizasyonlar Lokal ve Ulusal gruplarca yapılırken, birbiriyle marka değeri olarak bağlı 

olan bu organizasyonların regülasyonlarını ELSA Uluslararası düzenler ve organizasyona ilişkin 

standartları da yine ELSA Uluslararası denetler. Peki, her lokali bir ELSA Yaz Okulu düzenleyen 

ELSA Türkiye üyesi organizatörler, bu büyük projenin başından sonuna kadarki süreçte nelere 

dikkat etmeli? Sizlerin bu bilgi ve prosedürlere ulaşmanızı kolaylaştırmak adına bu kılavuzu 

hazırladık. Birlikte nice Hukuk Okulu organizasyonlarına… 

  

      

 Feti Alper ALP 

ELSA Türkiye 20/21 Seminer ve Konferanslar Ekibi  

Etkinlik ve Organizasyon Usullerinden Sorumlu Direktör 

Hüsna Kübra YEŞİLDAL 

ELSA Türkiye 20/21 Seminer ve Konferanslardan Sorumlu Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

 



ELSA Hukuk Okulu düzenlemek isteyen bir Lokal veya Ulusal grup, en başta organizasyon ekibini kurar. 

Organizasyon ekibi, organizatörler için sunulan “ELSA Hukuk Okulları Ev Sahipliği Anlaşması (ELSA Law Schools 

Hosting Agreement)” ve “Kalite Standartları (Quality Standards)” belgelerine hakim olmak, organizasyonun her 

aşamasında da bu hususları gözeterek hareket etmek durumundadır.  

 ELSA Uluslararası, Hukuk Okulu düzenlemek isteyen lokal ve ulusal gruplar için önden bir şartname 

hazırlayarak şartnamenin bulunduğu linki ve son tarihi içeren bir bilgilendirmeyi lokal ve ulusal gruplar ile paylaşır. 

ELSA Hukuk Okulları Ev Sahipliği Anlaşması, ev sahipliği için doldurduğunuz teknik şartname formu uygun 

bulunduğu takdirde sizlere ELSA Uluslararası Tarafından sağlanacak ve kalite standartlarına ilişkin belge de 

anlaşmanın eklerinde yer bulacaktır. ELSA Hukuk Okulu düzenlemek adına imzalayacak olduğunuz bu sözleşmede 

taraf, ELSA Uluslararası’dır. Bu belgenin örneğine; “officers.elsa.org > Seminars & Conferences > Hosting 

Agreements > ELSA Law Schools Hosting Agreement” link ve sekmelerini takip ederek rahatlıkla erişebilirsiniz.   

 ELSA Uluslararası, ELSA Hukuk Okulları’nın kalite standartlarının kontrolü anlamında yönetimsel yetkilere 

sahiptir. “officers.elsa.org” sitesindeki ELSA Hukuk Okulları Kılavuzu (ELSA Law Schools Handbook) içerisinde, 

ELSA Hukuk Okulları’na ilişkin alınan kararların bulunduğu bir kısım yer alır (Bu kısma “Karar Kitabı (Decision 

Book)” diyoruz). Karar Kitabı da organizasyon ekibinin her bir üyesi tarafından bilinmesi gerekli olan nüansları içerir 

çünkü ELSA Uluslararası, ELSA Hukuk Okulları üzerindeki yetkilerini, Karar Kitabı anlamında kullanır. Karar 

Kitabında açıkça belirtilen hususlarda bir ihlal olursa, bu anlamda derneğin korunmasını sağlayacak olan, ELSA 

Uluslararası’dır.  

 

KARAR KİTABI İLE BELİRLENMİŞ ŞARTLAR 

1.Her Yıl Düzenli Olarak Organize Edilmesi 

 Bir ELSA Hukuk Okulu’nun her yıl düzenlenmesi amacı vardır. Dolayısı ile Organizasyon Ekibinin her bir 

üyesi, bir sonraki ekibe veya diğer üyelere bilgi ve tecrübe aktarımında bulunmalıdırlar. Bunun sağlanması, her geçen 

yıl çok daha kaliteli organizasyonlar meydana getirmek sonucunu doğuracaktır ki hedeflediğimiz de esasen budur. 

Düzenlediğiniz ELSA Hukuk Okulu’na ilişkin bir dosyalama klasörü tutmanızı tavsiye ederim. Sizden sonraki 

organizatörlere, işlerini kolaylaştırmak ve gelişime odaklanmalarını sağlamak adına önemli bilgi, veri, doküman 

aktarımında bulunmanız çok kıymetlidir. Sevgili Organizasyon Ekibi Liderleri, ELSA Hukuk Okulu’nuza aldığınız 

Organizasyon Ekibi üyelerinizin geçmiş dönemlerde aynı görevde bulunan ekip üyelerinden bu bilgi ve tecrübe 

aktarımlarını sağlayıp sağlamadığının kontrolünü yapınız.  

2.Herkese Açık Olması  

 ELSA Hukuk Okulları, ulus, yaş, etnik köken, çalışma alanı, tercihleri fark etmeksizin herkese açık, 

uluslararası, akademik, sosyal ve kültürel bir organizasyondur. Bu da demek oluyor ki, ELSA Hukuk Okulları’na 

yalnızca ELSA’ya üye olanlar değil ELSA üyesi olmayan hukuk öğrencileri ve avukatlar ve başkaca alanlarda çalışan 

kişiler de katılabilir. 

3. “İngilizce” Yürütülmesi 

ELSA içerisinde, uluslararası etkinlik ve organizasyonların tümünde ortak dil İngilizce’dir. Bu sebeple, 

akademik program için davet ettiğiniz konuşmacılarınızın İngilizce’yi akıcı bir şekilde konuşabiliyor olmasına dikkat 

edin. Bunun doğal bir sonucu olarak da katılımcılarınızı seçerken, İngilizce yapılacak anlatımları anlayabilecek 

seviyede İngilizce biliyor olmalarına özen göstermelisiniz.  

4.En Az 7 Gün Sürmesi 

Bir ELSA Hukuk Okulu en az 7 gün sürecek şekilde organize edilir. Katılımcıların gelişi için belirlenen 

tarihteki gün 7 gün içerisine dahil edilmezken gidiş günü bu 7 güne dahildir. Örneğin; düzenlediğiniz organizasyon 

pazar günü başlayıp ilerleyen haftanın pazar gününde bitebilir.  

 



5.Akademik, Kültürel ve Sosyal Programları İçermesi 

 Akademik program, ELSA Hukuk Okulları’nın en önemli kısımlarından biridir. Organizasyon Ekibinden 

beklenen, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara, hukukun belirli bir alanında yüksek kalitede eğitimler içeren 

bir akademik program sunmalarıdır.  

 Bunun yanı sıra ELSA Hukuk Okulları’nı, kültürel çeşitliliğin güzel yanlarını görmek adına da düzenliyoruz. 

Dolayısı ile katılımcılarınızı, kültürel farklılıklarını yansıtıp sunabilecekleri bir atmosfer de sağlayabilmeye 

çalışmalısınız. Örneğin; ulusal giysilerini getirecekleri ve giyip o şekilde katılacakları, kendi ülkelerine ait yiyecek ve 

içecekleri sunabilecekleri bir sosyal program düzenleyip hazırlıklı gelmeleri adına bunu başvuru formunda 

belirtebilirsiniz. Farklı bir şehri veya ülkeyi; mekanları, tarihi yapıtları, mutfağı, sosyal yapılarını ve daha 

sayamadığımız unsurları keşfetme fırsatı sunar. Ayrıca farklı ülkeler ve bölgelerden gelen insanlar ile bu keşfiniz 

yalnızca bulunduğunuz ülkeyle ya da şehirle sınırlı kalmayacak, katılımcı olan kişiler, aslında keşfedilmeye açık birer 

kültür öznesi olacaktır.  

 Diğer bir taraftan, ELSA Hukuk Okulları’nın olmazsa olmazı, turistik gezilerdir. Unutmamalıyız ki, 

organizasyonumuzda şehrimizin turistik anlamda olanaklarını tanıtmak ve bunları entegre ettiğimiz bir program 

yapmak tanıtım ve başvuru sayısını artırma bakamından bir hayli önemli. Kabul etmeliyiz ki, başvuranlar açısından 

akademik program ve kültürel/sosyal program önemi %50-%50’dir. Hatta akademik programı hafta içerisinde 

tamamlayabildiğiniz takdirde, 5. gün akşamından başlayarak gidiş gününe kadarlık zamanı kültürel gezilere ayırmanızı 

önerebiliriz.  

Sosyal programlar, ilgili Organizasyon Komitesi’nin hangi ülkede ve şehirde olduğuna göre oldukça 

değişkenlik gösteren bir silsiledir. Örneğin ülkemizde düzenlenen bir organizasyonda ‘Rakı Gecesi’nin olması elbette 

kaçınılmazdır. Dolayısıyla ilgili ülkenin değerlerine ve simgelerine göre değişmekle birlikte sıcak bir karşılamanın 

ardından: 

• Belirli Bir Konsepti Olan Partiler 

• Ulusal Geceleri 

• Spor Aktiviteleri 

• Paintball, Karaoke, Bowling, Buz Pateni vb. 

• Bilgi Yarışmaları 

• … 

Kısacası, sınırsız türden etkinlik organize edebilirsiniz, bu tamamıyla organizatör Lokal ya da Ulusal grubun 

inisiyatifindedir.  

Ek olarak unutmamak gerekir, kültürel programlar sosyal programlara göre olabildiğince tanıtıcıdır. 

Dolayısıyla: 

• Şehir 

• Tarihi Yapılar 

• Geleneksel Müzik ve Dans  

• Mutfak 

• … gibi unsurları keşfedebileceğiniz birtakım etkinlikler beklenmektedir.  

 

 

 



GALA: Burada belki de en önemlisi Gala’dır. Adından da anlaşılacağı üzere gayet verimli geçen bir ELSA 

Hukuk Okulu haftasının kapanışıdır. Gala’nın bileşenleri akşam yemeği ve parti şeklindedir. Genellikle bir balo 

şeklinde düzenlenir ve kıyafet kodu belirlidir (Suit Up). Dolayısıyla asla kasvetli bir ortam sizleri beklememekte aksine 

ELSA Law School’un sosyallik standartlarında bir gece sizleri beklemekte. 

6.Akademik Programın En Az 20 Saat Sürmesi 

 Yukarıda da belirtildiği üzere akademik program minimum 20 saat olmaktadır. Bu minimum süre yine bir 

başka minimum süre olan 7 güne orantılıdır. Dolayısıyla artan her gün için akademik programa 4 saat eklenmektedir. 

Örneğin; 8 günlük bir ELSA Hukuk Okulu düzenlemek isterseniz, minimum 24 saatlik akademik program içeriğiniz 

olmak durumundadır. Akademik program genellikle sabah 10:00’dan akşam 5:00’e kadar sürmektedir. Akademik 

bilginin akışının olabildiğince interaktif olması hedeflenmektedir.  

Akademik program seçilen bir ana konu üzerinden katılımcılara aktarılır; 

• Seminerler 

• Dersler 

• Atölyeler 

• Kurgusal Duruşmalar 

• Vaka Çalışmaları 

• Kurum Ziyaretleri 

Seçilen konu çerçevesinde yürütülen akademik programın, konunun yoğunluğuna göre seviyeleri vardır: 

• Giriş: Katılımcılar temel bilgiler edinecekler. 

• Orta: Katılımcılar daha spesifik bilgiler edinecekler. 

• İleri: Katılımcılar ileri seviye bilgi sahibi olacaklar.  

Konuşmacı sayısı en az 6 olmakla birlikte bunlardan 2’si muhakkak uluslararası özgeçmişe sahip kişiler olmalıdır. 

7.Bir Akademik veya Kurumsal Partnerle Yakından İşbirliği 

 Her ELSA Hukuk Okulu’nun bir akademik veya kurumsal partner liderliğinde ve gözetiminde düzenlenmesi 

beklenir. Bu partnerlikte Organizasyon Ekibi ve Partner ortaklaşa çalışırlar. Hukuk okulu organizasyonuna ilişkin 

fikirleri, en başından sonuna kadar tartışarak nihayete erdirirler.  

 Partnerler, Organizasyon Ekibi’ne Hukuk Okulu’nun konusuna yönelik hangi konuların daha uygun ve 

kıymetli olduğu hakkında tavsiyeler verebilir. Bulacağınız partnerlerin Hukuk Okulu’nuzun konsepti olan alan 

dahilinde adı duyulmuş kişi veya kişilerden oluşmasına özen gösterirseniz, potansiyel konuşmacılarla iletişime geçme 

noktasında da sizlere referans olabilir, işlerinizi kolaylaştırabilirler. Ayrıca, güçlü bir partnerle çalışmak hem 

organizasyonunuzun kalitesini artıracaktır hem de potansiyel başvurucular tarafından daha fazla ilgi çekmesini 

sağlayacaktır.  

Partnerleriniz; hukuk firmaları, hukuk fakülteleri, kamu kurumları veya Hukuk Okulu’nuzun konusuna 

paralel bir uzmanlığı olan tüzel kişiler olabilir.  

 

 

 

 



ORGANİZASYONUN TEMEL UNSURLARI 

Projenin Zaman Çizelgesi 

Öncelikle ELSA Uluslararası’nın ELSA Hukuk Okullarının koordinasyonun sorumlu olduğunu belirtmiştik. 

ELSA UluslararasI, ELSA Hukuk Okulu organizasyonunun her aşamasında organizatörlere liderlik eder. Bu amaçla 

da Koçluk Sistemi (Coaching System) getirilmiştir. Bu sistem, ELSA Uluslararası Takım bünyesindeki ELSA Hukuk 

Okulları takımından birini size mentor olarak atayan ve süreç içerisinde Hukuk Okulunuza ilişkin her konuda destek 

alabileceğiniz bir sistemdir. Mentorunuz, esasen Organizasyon Ekibi Liderine kılavuz olmak ve ilgili Okulun, ELSA 

Uluslararası’nın düzenlemelerine uyup uymadığını denetlemek için vardır.  

Bunun ardından ELSA Hukuk Okulları Eğitim Günleri (ELSA Law Schools Training Weekend), yine ELSA 

Uluslararası, tarafından düzenlenir. Bu her yıl düzenlenen bir organizasyondur. ELSA Uluslararası Yönetim Kurulu 

Seminer ve Konferanslardan Sorumlu Başkan Yardımcısı, ELSA Hukuk Okulu düzenlemeye ilişkin tüm gerekli 

bilgilendirmeyi Organizasyon Ekibi’ne verir ve ekibi bu anlamda eğitir. Çalıştaylar ve bireysel çalışmalar da 

düzenleyebilir. Eğer eğitim yüz yüze olacaksa, Organizasyon Ekibi, bu eğitime katılması için bir temsilci seçebilir. 

Eğitimin çevrimiçi yürütülmesi planlanmışsa, Organizasyon Ekibi’nin tümü bu eğitime katılabilir. 

Son olarak, ELSA Hukuk Okulları, ortak bir tanıtım kampanyasına bağlıdır. Başka bir deyişle, aynı marka 

stratejisi ile karakteristik bir tanıtım ve görsellik söz konusudur. Örneğin isim kullanımı her zaman şöyledir:  

 SELS/WELS (Şehir veya Ülke) on (Hukuk Okulunuzun Konusu) 

  SELS Malta on Maritime Law 

  WELS Munich on International Disputes 

Her ELSA Hukuk Okulu’nun logosu olması zorunluluğu yoktur fakat olması daha profesyonel bir izlenim verecektir. 

ELSA Uluslararası’nın yayınladığı ELSA Hukuk Okulları Tanıtım Kiti’ne paralel görseller olması zorunluluğu vardır.  

ELSA Hukuk Okulları takvimini takip etmek organizasyonu düzenlemenin getirdiği başlıca 

sorumluluklardandır. Belirlenen tarihleri gözeterek organizatörlerden talep edilen ve beklenen bilgilerin ELSA 

Uluslararası’na aktarılması gerekmektedir. Bunların en başında da Teknik Şartname (Specification Form)’nin 

doldurulması gelmektedir. Genellikle şartname aşaması, Kış Okulları için ağustosta, Yaz Okulları için aralıkta biter. 

Belirlenen tarihler içerisinde formu doldurmadıysanız fakat yine de Hukuk Okulu düzenlemek istiyorsanız, ELSA 

Uluslararası’na yapacağınız bireysel bir anlatım ve sunumla organizasyonunuzun o periyoda kabulünü 

sağlayabilirsiniz, bu ELSA Uluslararası’nın insiyatifindedir. Eğer böyle bir düşünceniz varsa, öncelikle Ulusal Başkan 

Yardımcınız ile iletişime geçiniz 

Organizasyon Ekibi 

 Organizasyon ekibi, en az 5 kişiden oluşmalıdır. Bu kişilerden birinin organizasyonla ilgili tam zamanlı 

ulaşılabilecek biri olması gerekir ki bu Organizasyon Ekibi Lideri’dir (Head of the Organising Committee – Head of 

the OC).  

Organizasyon Ekibi içerisinde görev dağılımının olması ve her bir ekip üyesinin belirlenmiş başlıca görevleri olması 

çok önemlidir. Örneğin: 

 Organizasyon Ekibi Lideri (Head of the OC) 

 Akademik Programdan Sorumlu Ekip Üyesi (Head of Academic Programme) 

Sosyal ve Kültürel Programdan Sorumlu Ekip Üyesi (Head of Social and Cultural Programme) 

 Katılımcılardan Sorumlu Ekip Üyesi (Head of Participants) 

 Finans ve Bağışlardan Sorumlu Ekip Üyesi (Head of Finances and Fundraising) 

 Lojistikten Sorumlu Ekip Üyesi (Head of Logistics) 



 Konaklamadan Sorumlu Ekip Üyesi (Head of Accomodation) 

 Ulaşımdan Sorumlu Ekip Üyesi (Head of Transportation) 

 Yeme İçmeden Sorumlu Ekip Üyesi (Head of Meals) 

 Tanıtımdan Sorumlu Ekip Üyesi (Head of Marketing), gibi; bu görev dağılımını ihtiyaçlarınız doğrultusunda 

dilediğinizce değiştirebilirsiniz. 

Her Türlü Mekan ve Lojistik 

 Konaklamanın yapılacağı yerin (otel, motel, yurt vb.) akademik ve sosyal programın yapılacağı, yemeğin 

yenileceği yerlere yakın olması çok önemlidir. Önerilen tüm mekân değişikliklerinin yürüme mesafesini kaldırabilecek 

düzeyde olmasıdır. Eğer böyle bir imkân yoksa uygun servis araçlarının koordine edilmesi gerekir. Ayrıca, lokal 

belediyelerle bağlantıya geçerek partnerlik sözleşmesi imzalayabilir ve bu sayede daha uygun veya ücretsiz servis 

araçları ayarlayabilirsiniz.  

 Bu bağlamda, akademik program için imkanlar anlamında üniversiteler biçilmiş kaftandır. Aynı zamanda, 

konaklama için, üniversitelerin yurt imkanlarından da yararlanabilme ihtimalinizi değerlendirmenizi tavsiye ederiz. 

Yurtlar konaklama için hem daha güvenilir hem de finansal anlamda daha uygun olacaktır.  

Akademik Program 

 Bir ELSA Hukuk Okulu en az 7 gün sürer ve 7 gün için minimum 20 saat akademik program içermek 

zorundadır. 

 Düzenlediğiniz ELSA Hukuk Okulu’nun 7 günden fazla sürmesini hedefliyorsanız, uzayan her gün için 4 

saat ekstra akademik program içeriğiniz olmalı. Örneğin; 8 gün sürecek bir ELSA Hukuk Okulu 24 saat akademik 

program içermeli, 9 gün ise 28 saat, gibi.  

 Akademik programın kalitesi çok önemlidir ve hazırlığın ona göre yapılması gerekmektedir.  

 Düzenleyeceğiniz ELSA Hukuk Okulu’nun konusuna karar verirken, lokalinizdeki veya şehrinizdeki 

imkanları değerlendirmeniz en güzelidir. Basitçe bir anlatımla; deniz kıyısı bir şehirde iseniz ve çok fazla deniz 

hukuku ve deniz ticareti hukuku ile uğraşan ofisler biliyorsanız, bu konuyu tercih etmeniz size kolaylık sağlayacaktır 

ve olanakları yerinde değerlendirmenin en büyük artısı da katılımcılara sunabileceğiniz imkanların kalite 

standartlarının yükselmesidir.  

 Günün sabah 10:00 ile akşam 17:00 aralığı, akademik program içim önerilen vakittir. Bu aralıkta konu 

anlatımları, çalıştaylar, yarışmalar, paneller ve konferanslar düzenleyebilir, büro gezileri yapabilir, kurumsal 

ziyaretlerde bulunabilir, pratik çalışmalar yapabilir, kurgusal duruşma yarışmaları düzenleyebilir, aklınıza gelebilecek 

her türden akademik etkinlikler planlayabilirsiniz.  

 Akademik programınızın öğleden sonralara denk gelen kısımlarını daha interaktif planlamanız önerilir. 

ELSA Hukuk Okulu’nuz yalnızca teorik bilgi odaklı olmamasına özen göstermelisiniz, katılımcılarınıza pratik 

öğrenim imkanları da sunabilirseniz bu durum akademik programınızı zenginleştirecektir.  

 Akademik Programın Seviyesi değişebilir ve organizatörlerden bunu belirtmeleri istenecektir: 

  -Giriş Niteliğinde; katılımcı, konuya ilişkin temel bilgileri edinebilecek. 

  -Orta Seviyede; katılımcı, konuya ilişkin belirli bilgileri edinebilecek. 

  -İleri Düzeyde; katılımcı, konuya ilişkin gelişmiş düzeyde bilgileri edinebilecek. 

Konuşmacılar 

En az 2’si uluslararası özgeçmişe sahip 6 konuşmacınız olmalıdır. Uluslararası özgeçmişten kasıt, düzenlenen 

ülke dışında profesyonel ya da akademik bir tecrübeye sahip olmasıdır.  



 Konuşmacıların ve eğitmenlerin kalitesi, ELSA Hukuk Okulu’nca karşılaması gereken en önemli ve asli 

kriterlerdendir.   

 Konuşmacı portföyünüz, yalnızca hukukçular bağlamında değerlendirilmemeli, konuşmacılar, genelde 

hukuk temelli olsalar da birkaçı seçilen konu ekseninde farklı disiplinlerden -sosyoloji, ekonomi, uluslararası ilişkiler- 

kişiler de olabilir.  

 Farklı disiplinlerden konuşmacıların bir araya gelmesi, katılımcılara farklı bir bakış açısı kazandırır ve tam 

olarak bu hedeflediğiniz şey de bu olmalıdır. Böylece, başvuruların çok daha geniş bir yelpazeden gelmesini sağlamış 

da olursunuz.  

TAVSİYELER  

-Yerel ve Ulusal Konuşmacılar 

• Üniversitenizde ya da ülkenizde bulunan diğer üniversitelerde bulunan profesör ve doktora öğrencilerine 

ulaşın. 

• Kurumsal ve Akademik ortaklarınızdan öneriler isteyebilirsiniz; unutmayın ortaklarınızın çok sayıda 

bağlantıları olacak.  

• Yerel ya da Ulusal ELSA yönetimleriyle daha önce işbirliği, etkinlik ve projelere imza atmış olan kişilerden 

ELSA Hukuk Okulu’na katılma potansiyeli olanlara ulaşın.  

• ELSA mezunlarına (alumni) özellikle yerel ve uluslararası gruplarda görev almış olanlara ulaşın.  

• Hali hazırda çeşitli etkinlik ve projeler için sponsor olmuş ve ortak işlere imza atmış kurumlar ile iletişime 

geçin. Örneğin bir banka ile Bankacılık ve Finans Hukuku konulu bir konuşma için öneri isteyin, bir 

konuşmacı tavsiye edebilirler.  

• İlgili konuya göre lider hukuk firmalarına ve hukukçulara ulaşmayı deneyin.  

-Uluslararası Konuşmacılar 

• Kurumsal ve Akademik partnerlerinizden öneriler isteyebilirsiniz; unutmayın ortaklarınızın çok sayıda 

uluslararası bağlantıları olur.  

• Geçmişte benzer konularda etkinlik yapmış olan yabancı ELSA Ulusal ve Lokal gruplarıyla iletişime geçin.  

• Organizasyon Komitesi’nin bağlı olduğu üniversitelerin akademik kadrolarına bakın, kriterleri sağlayacak 

konuşmacılar olabilir.  

• Kriterleri karşılayan ELSA mezunlarına, (alumni) özellikle lokal ve uluslararası gruplarda görev almış 

olanlara, ulaşın.  

• Ülkenizde bulunan yurtdışı bağlantılı üniversitelere ulaşmaya çalışın.  

• Uluslararası Konuşmacılar Veritabanı (International Speakers Database)’nı kullanın.  

-Adım Adım Konuşmacılarla İletişim 

• Bir EXCEL dosyası, mümkünse Google Drive üzerinden Organizasyon Ekibinin de görebileceği şekilde, 

oluşturun (Kiminle iletişime geçtiniz, ne zaman iletişime geçtiniz, yanıtlar, iletişim bilgileri gibi verilerin 

saklamak ve güncellemek adına).  

• Eğer davet mailinize 4-6 iş günü içerisinde cevap gelmezse, bir mail daha gönderin ve başkaca iletişim 

kanallarına da aynı anda yönelin. 



• Konuşmacıları en kısa sürede belirleyin ve ELSA Hukuk Okulu’na birkaç hafta kala hatırlatma maili 

gönderin ve iletişiminizin kopmamasına dikkat edin.  

• Potansiyel bir konuşmacı teklifinizi kabul etmezse alternatif kişiler için kimi önerebileceğini sorun, onun 

referansıyla önerdiği konuşmacıya ulaşmayı deneyin. 

• Organizasyon boyunca konuşmacılarla iletişimden sorumlu olması adına birini görevlendirin (Head of 

Academics). 

• Seyahat ve konaklama ihtiyaçlarında konuşmacılara elinizden geldiğince yardımcı olun.  

• Organizasyon şehri dışından gelen katılımcıların çoğu zaman seyahat giderleri karşılanır. Seyahatleri için 

rezervasyon yapmanız çoğu durumda gerekli olacaktır. Organizasyon Ekibi ve konuşmacı arasında maddi 

giderlerin nasıl dağıtılacağına dair düşünün ve karar alın.  

• Konuşma içeriğini ve genel olarak organizasyona nasıl entegre edileceğini değerlendirin. 

• Konuşma boyunca her türlü ihtiyacı karşılayın; özellikle su. 

• Organizasyon bittiğinde onlara bir teşekkür veya hatıra hediyesi verin.   

• Örnek bir davet mektubunu officers.elsa.org web sitesindeki ELSA Law Schools Handbook’ta 

bulabilirsiniz. 

Finans   

Başlıca ücret kalemleri: 

• Akademik Program (Dersler, kurgusal duruşma, vaka çalışması, kurumsal ziyaret, ‘lawyers at work’ etkinliği 

vb.);  

• Sosyal Program (Bar/kulüp, parti, karaoke, bowling için giriş ücreti vb.);  

• Kültürel Program (Gezi, müze ziyareti, geleneksel gece vb.);  

• Konaklama (Programın günlerini kapsayan);   

• Varış Günü Hariç Her Gün Kahvaltı;  

• Varış Günü veya Hareket Günü Hariç Her Gün Öğle Yemeği;  

• Hareket Günü Hariç Her Gün Akşam Yemeği  

• ELSA Hukuk Okulu'nun Programı Sırasında Ulaşım (örneğin toplu taşıma, mekanlar arası servisler, şehirler 

arası ulaşım);  

• İdari Maliyetler (Karşılama paketleri (Welcome Packs), çalışma materyalleri, oturum sunumları, rozetler, 

dersler arasında kahve molaları vb). 

 Organizasyon Komitesi yukarıda bahsedilenler dışında ekstra bir hizmet için ücret talep edemez (Karar 

Kitabı (Decision Book)’nda yer alan Ekstra Ücretler kısmı saklıdır). 

Ücretler çoğu zaman maksimize edilir ancak ücreti nispeten daha düşük tutmanız organizasyonu, daha çekici 

hale getirecek ve rekabet halinde olduğunuz diğer ELSA Hukuk Okulu organizasyonları arasında bir adım öne 

çıkmanızı sağlayacaktır.  

Elde ettiğiniz gelirleri yalnızca yemek ve konaklamaya ayırmayın, aksi halde organizasyon gelirleri diğer 

giderleri karşılamayabilir.  



Organizasyon Komitesi, organizasyona açıklanan periyotlar dışında erken gelen yahut geç ayrılmak isteyen 

katılımcılar için ekstra etkinlikler ayarlayabilir.  

 Maksimum ücret belirlenirken iki ayrıma dikkat edilir: Ayrıcalıklı ve ayrıcalıksız ülkeler. 

-Ayrıcalıklı Ülkeler 

Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Gürcistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Moldova 

Cumhuriyeti, Sırbistan, Ukrayna.  

-Ayrıcalıksız Ülkeler 

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Finlandiya, 

Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, 

Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, 

Birleşik Krallık. 

Ayrıcalıklı ülkelerde maksimum katılımcı ücreti: 7 gün için 315€; uzayan her gün için 45€. 

Ayrıcalıksız ülkelerde maksimum katılımcı ücreti: 7 gün için 350€; uzayan her gün için 50€. 

Bu ücretler ELSA üyesi olsun olmasın herkes için geçerlidir ve sabittir.  

-Hibeler 

3 tip hibe programı önerilebilir: 

• Üniversite hibesi, üniversiteler bu tarz aktiviteler için çeşitli bütçeler ayırabilmekteler. Yine akademik ve 

kurumsal ortaklarınıza hibe için danışabilirsiniz.  

• ELSA Gelişim Vakfı (ELSA Development Foundation), ELSA Hukuk Okulu, ELSA Uluslararası 

tarafından yönetilen bu vakfın hibesi için uygundur. Ayrıntılı bilgiler için EDF Guidelines.  

• Yerel ve uluslararası kurumlara da başvurulabilir. Ayrıntılı bir bilgiler için ELSA Grants DataBase.  

Periyotlar, Başvuru ve Değerlendirme 

ELSA Hukuk Okulu, yılın iki ayrı döneminde düzenlenir, bunlar: Kış (Winter ELSA Law School-WELS) 

ve Yaz (Summer ELSA Law School-SELS) ELSA Hukuk Okulu. 

Başvuru dönemleri her yıl ELSA Uluslararası tarafından duyurulur. lawschools.elsa.org adresinden 

dönemleri ve başvuruları takip edebilirsiniz.  

-Periyotlar; şartname, hazırlık, başvuru, seçim, etkinlik ve değerlendirme. 

ELSA Uluslararası, organize edilen Hukuk Okulu için birebir iletişimde olarak, Organizasyon Komitesi’nin 

süreçleri başarılı bir şekilde atlatmasında yanında olur. Atanan asistan “Koç” olarak adlandırılır ve Organizasyon 

Komitesi’ne yardımcı olur.  

Şartname aşaması, ELSA Uluslararası’nın duyurusuyla başlar. Bu duyuru, şartname formu ve Organizasyon 

Komitesi’nin muhakkak uyması gereken bir takvimle yayınlanır. Organizasyon Komitesi’ne 12 ay önceden 

hazırlıklara başlaması önerilir. Yaz Okulu için ekim ayının sonunda başlayan periyot, aralık ayında sona erer; Kış 

Okulu için temmuz ayında başlayan periyot, ağustos ayında sona erer. 

Hazırlık aşaması, şartname periyodu sonunda başlar. Planların faaliyete geçtiği dönemdir. En önemli unsurlara en 

erken başlayacak şekilde bir önem sırası yapmalısınız.  

 

https://files.elsa.org/FM/Officers/EDF%20Guidelines%202021.pdf
https://sites.google.com/elsa.org/grants-database/home/international-grants?authuser=0
https://lawschools.elsa.org/


Başvuru aşaması, ELSA Uluslararası, başvuruların kabul edildiği ilgili Hukuk Okulu Portalı’nı denetler, tanıtım 

dönemi başlar. ELSA Uluslararası ile dinamik bir tanıtım süreci geliştirilir. Okula ait bir web sitesi ve sosyal medya 

sayfaları gibi kanallardan katılımcılar bilgilendirilmeye başlanır. Başvurular alınır. 

Seçim aşaması, ek başvuru ve ek başvuru değerlendirme süreleri eklenebilir. 

Başvurular doğrudan Hukuk Okulu’nu düzenleyen Lokal veya Ulusal Gruba gider ve bu grupça değerlendirilir.  

Değerlendirme kriterleri: 

• Akademik Özgeçmiş ve İlgili Tecrübeler 

• Motivasyon Mektubu 

• ELSA Geçmişi 

• İngilizce Dil Seviyesi 

Etkinlik aşaması, Etkinliğin gerçekleştirildiği periyottur. Oluşturulan iletişim kanalları ile haberleşilerek karşılama 

programı hazırlanır. Katılımcılarınızın kalabalık bir grup olduğunu ve herkesin geliş ve gidiş saatlerinin değişiklik 

gösterebileceğini unutmayın. Bu sebepler, geliş ve gidiş günlerinde Havaalanında görevli en az bir Organizasyon 

Ekibi üyesi olmalı ya da bunu dönüşümlü şekilde yapmalısınız. 

Katılımcılarla iletişim için bir Facebook grubu açmalısınız. Eğer her katılımcıya WhatsApp’ten 

ulaşabiliyorsanız, bu da bir olasılıktır.  

Değerlendirme aşaması, İki adet form vardır, birincisi, Organizasyon Komitesi’nin, ELSA Uluslararası’na 

göndermiş olduğu katılımcıların iletişim bilgilerine gönderilen değerlendirme formu, bir diğeri organizasyon sürecine 

katılmış olan katılımcılar dışında tüm ortakların değerlendirme formudur. 

 

SSS 1: Organizasyon Komitesi ekstra ücret talep edebilir mi? 

Organizasyon Komitesi, komite tarafından organize edilen ekstra hizmetler için sizden ödeme yapmanızı isteyebilir. 

Bu hizmetlere karşılık ücretlerin maksimumu şu şekilde belirlenmiştir:  

GALA: 50 €  

Havaalanına (varış-gidiş noktanıza) çift yönlü transfer: 30 € 

 

SSS 2: Katılımdan sonra sertifika; Akademik programın en az %85'ine katılan katılımcılara katılım sertifikası 

verilecektir. 


