
 

 

 

“A JUST WORLD IN WHICH THERE IS RESPECT FOR HUMAN DIGNITY 

AND CULTURAL DIVERSITY” 

“İNSANLIK ONURUNA VE KÜLTÜREL FARKLILIKLARA SAYGININ 

OLDUĞU BİR DÜNYA”  

İşte bizler, ortak bir payda denildiğinde ilk aklımıza gelen ve dernek vizyonumuzu sembolize eden bu tek 

bir cümlenin ışığı ile yön veriyoruz faaliyetlerimize.  

Sadece vizyonumuz ele alındığında dahi, “İnsan Hakları” mevzuunun ELSA içerisinde ne denli büyük bir 

öneme sahip olduğu tartışılamayacak kadar açık.  

Derneğimiz, en üst merciinden en alt merciine kadar, tüm üyeleri ile bu çatı altında toplanarak insan 

hakları noktasında duyarlı ve bilinç sahibi bir hukuk camiası oluşturma hedefindedir.  

Bu sebeple her yıl, belirli tarihlerde sesini duyurabildiği her yerde, insan haklarına ilişkin kampanyalar 

düzenlenmesine teşvik eder. Bu kampanyanın genel adı “SENELİK İNSAN HAKLARI 

KAMPANYASI” olarak bilinir. Gayet tabii, kampanyaya katılmak isteyen organizatör üyelerimiz için 

belirlenmiş kurallar ve istekliliği arttıracak bir takım düzenlemeler de koordine edilmiştir. 

Hazırlamış olduğumuz bu kılavuz ile sizlere, Senelik İnsan Hakları Kampanyası’nı tüm detayları ile 

tanıtmaya ve açıklamaya çalıştık. Temennimiz, tüm ilgilenenler için faydalı olmasıdır. 

 

 

İpek KOCA 

ELSA Türkiye 20/21 Seminer ve Konferanslar Ekibi  

“Seminer ve Konferanslar” Alan Direktörü 

Hüsna Kübra YEŞİLDAL 

ELSA Türkiye 20/21 Seminer ve Konferanslardan Sorumlu Başkan Yardımcısı 

 

 



ANNUAL HUMAN RIGHTS CAMPAIGN (SENELİK İNSAN HAKLARI KAMPANYASI) 

(officers.elsa.org > Seminars & Conferences > Handbooks & Guidelines > Annual Human Rights 

Campaign Outline) 

 

SSS 1: “ELSA DAY, Human Rights Campaign, International Focus Programme (IFP)” hususlarında ve 

bu projelerin aralarındaki bağa ilişkin kafa karışıklığı sebebiyle bir değerlendirme yaparak bu noktada 

üyelerimizi aydınlatmak istedik:  

 -Öncelikle, “IFP, eskiden bilinen adıyla ELSA Day” ifadesi YANLIŞ bir ifadedir. 

-Dernek içi anlatımlarda (Academic Activities Handbook) kafalarda soru işareti bırakan ifade 

orijinal haliyle şöyledir: 

 …the IFP cycle is materialised by yearly human rights campaign, previously 

known as the “ELSA Day”. … 

Buradan çıkarmamız gereken sonuç ise şudur: 

IFP Cycle = 2 yıllık olarak planlanır. 

Bu cycle senelik insan hakları kampanyası ile meteryalize edilmiştir, bu kampanyayı da bizler 

eskiden (resmi adı “Human Rights Campaign” değilken) “ELSA Day” olarak biliyorduk. Önceden 

ELSA Day tek isim iken şimdi “Human Rights Campaign” adı altında işleniyor. Özetle, ELSA 

Day hâlâ varlığını sürdürmekte fakat konsept haline getirilmiş marka isimlerine bakıldığında şöyle 

ki: “IFP > Human Rights Campaign > ELSA Day”. Nitekim bugün (2021 Ekim) IFP ve ELSA 

Day’in de içerisinde anlatıldığı Annual Human Rights Campaign’e ilişkin kılavuzlar birbirinden ayrı 

şekilde officers.elsa.org sitemizde bizlere sunuluyor. 

-Örneğin:  Güncel IFP Konusu: Law and Technology (Hukuk ve Teknoloji) 

   Güncel ELSA Day Konusu: Privacy in the Digital Age (Dijital Dönemde Gizlilik) 

 

GENEL OLARAK 

 

ELSA Uluslararası, İnsan Haklarına ilişkin kampanyayı yıllık olarak düzenler, ulusallarını teşvik eder ve 

koordinesi sağlar. ELSA’nın her alanı, insan hakları konusunda teşvik edilir. ELSA Day ise Seminer ve 

Konferanslar alanı ile Akademik Aktiviteler alanlarının ortak paydasıdır. 

 

AMAÇ: İnsan Haklarının korunmasının önemine dikkat çekmek amacıyla Avrupa çapında, 44 üye ülke ve 

350’nin üzerinde lokalde, aynı dönemde farkındalığa ilişkin çalışmalara teşvik ederek olabildiğince geniş 

çaplı bir kampanya oluşturmaktır. Üyeler bu sayede, ulusal ve uluslararası anlamda İnsan Haklarının 

korunması ve uygulamalar hakkında bilgi edinir ve bunları tartışarak geliştirme fırsatı bulurlar. Bu aynı 

zamanda dernek içerisindeki topluluk ruhunu pekiştirerek ulusal grupları, insan hakları bilinci ve çatısı 

altında toplayabilmeyi sağlar. 

 

ELSA Uluslararası, her yıl, “insan hakları” çatısı altında bir konu ve bir tarih belirler. Derneğin tüm 

ekipleri, bu kampanyada ortaklaşa çalışır. Yani bu da demek oluyor ki; ELSA Day adı altında bir 

organizasyon çıkarabilmek için, organizasyonun konusunun İnsan Hakları oluşu tek başına yeterli değildir. 



Örneğin: 2020/2021 döneminde, ELSA Uluslararası tarafından, “Yapay Zeka ve İnsan Hakları” konusu 

belirlenmişti. Bu dönem (2021/2022), 21. yüzyılda çok önemli bir konuya odaklanacak- Dijital Dönemde 

Gizlilik. Bu belirlemeye ilişkin bilgiyi her zaman yukarıda tarifi verildiği şekilde “Annual Human Rights 

Campaign Outline”ın güncel haline ulaşarak öğrenebilirsiniz. 

 

SSS 2:  ELSA Day ile Annual Human Rights Campaign birbirinden farklı mı?  

-Hayır. ELSA Day geçmişte tek başına bir proje iken artık Annual Human Rights Campaign 

kapsamında değerlendirilen bir projedir. Yani özetle Annual Human Rights Campaign, ELSA 

Day’i kapsar. 

 

ELSA DAY HAKKINDA  

 

- İlk uygulanmaya başlandığı sene: 2012. 

- Derneğin süjelerini belli bir dönem için aynı konu kapsamında projeler üretmeye ve çalışmaya 

teşvik ederek dernek üyelerini birleştirmek, uluslararası bağları kuvvetlendirmek ve bu yolla daha 

da güçlü bir insan hakları kampanyasına imza atmak, projenin misyonudur.  

- ELSA Day adı altında geçmişten günümüze 8 yayın ve 1000’in üzerinde etkinlik ve organizasyon 

yapıldı.  

- Her yıl kasım ayının son çarşambası gerçekleştirilmesi hedeflenen bu proje için zamanlamaya 

ilişkin karar ICM (International Council Meeting-Uluslararası Konsey Toplantısı) Malta 2014’te 

alındı.  

- Yıllar içerisinde bu proje çok tutulmuş, tanınırlığı hızla artmış ve ELSA’nın en büyük ve itibarlı 

projesi haline gelmiştir. 

 

ELSA DAY DÜZENLEMEK 

 

Ulusal gruplar; başta Ulusal Koordinatör olmak üzere, ELSA Day etkinlikleri düzenlenmesi adına lokal 

grupları ve ulusallarını teşvik etmek, desteklemekle görevlidir. ELSA Uluslararası, Annual Human Rights 

Campaign’e ilişkin takvimin en başında, her ulusal gruptan bir kişiyi (Genellikle Seminer ve 

Konferanslardan Sorumlu Başkan Yardımcı veya Akademik Aktivitelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı) 

sırf bu bilgi aktarımlarını yapması adına “Ulusal Koordinatör” olarak atayacaktır. Derneğin uluslararası 

platformundaki faaliyet/yenilik ve gerekli bilgiyi ulusal ve lokal gruplarına aktarmak, açıklamak ve 

prosedürel her türlü hatırlatmayı yapmakla yükümlü bu kişi, “İnsan Hakları Ulusal Koordinatörleri” 

listesinde bulunmak için kampanya takviminin başında ELSA Uluslararası tarafından gelen bilgilendirme 

maili içeriğindeki link üzerinden bir başvuru yapacaktır. Böylece, kampanyaya ilişkin her türlü bilgi ve 

belge, seçilen koordinatöre, koordinatör tarafından da ulusal ve lokal gruplara aktarılır. 

 

ELSA Uluslararası, kılavuzlar ve tanıtım materyalleri oluşturarak ulusal koordinatörler aracılığıyla derneğe 

bu konuda rehberlik eder. Kampanyayı, uluslararası, ortak ve eşzamanlı çalışmalarla güçlendirmek için 

ulusal ve lokal gruplar, ELSA Day etkinliği ile ilgili haberler paylaşılırlar. Paylaşımlarda, #ELSADay ve 

#alldifferentalltogether etiketleri birlikte kullanılır. 

 



SSS 3: Bir lokal VP S&C (veya AA) olarak, ELSA Day’e ilişkin ne tür etkinlikler düzenleyebilirim? ELSA 

Day’in organizasyonel çerçevesi nedir? 

-Öncelikle, etkinlik veya organizasyonlarınızda, sadece ELSA Day değil derneğin hiçbir projesinde, 

siyasi herhangi bir ibare bulunamaz.  

-Ulusal ve lokal gruplarda münazara yarışmaları düzenlenebilir ve o dönem için belirlenen ELSA 

Day konusunun günümüzdeki etkileri tartışılabilir. 

-Etkinliklere ilişkin tanıtımı yalnızca hukuk camiasına değil, geri kalan camiada da tanıtmanızı 

tavsiye etmekteyiz. İnsan Hakları genel bir konsepttir ve hedef kitlenizi büyüttükçe etkinliğiniz 

daha büyük bir etki bırakacaktır.  

-İnsan haklarının, o yıl belirlenen konu kapsamındaki kısmıyla ilgilenen uzmanlar, akademisyenler 

veya avukatlarla temas kurarak bu hususta pratik bilgi edinme fırsatı sunacak şekilde Lawyers at 

Work (AA) veya Kurumsal Ziyaretler (S&C) organize edilebilir.  

-Yine o yıl belirlenen konu kapsamında; hedef kitlenizin ne derece bilgi sahibi olduğu, genel 

düşünceler ve konuya aşinalığı; resmi sosyal medya hesaplarından veya daha efektif olduğunu 

düşündüğünüz bir yolla anketler düzenleyerek tespitler yapabilir; bu sayede planladığınız etkinlik 

veya organizasyonu daha da geliştirebilir veya yeni fikirlere kapı açabilirsiniz.  

-ELSA Day farkındalığını artırmak noktasında, online seminerler, Webinar’lar (S&C), makale 

yarışmaları (AA) vb alanınızın görev tanımına uygun planlamalar yapabilirsiniz. Hatta öyle ki; 

konuya ilişkin diğer lokal veya ulusal gruplarla bağlantıya geçerek Legal Research Group (LRG-

Hukuki Araştırma Grubu) (AA) organize edebilir, bu araştırma grubu ile bağlantılı biçimde 

konferans/ söyleşi/ münazara/ zirve/ kısacası aklınıza gelen her şekilde bilgilendirici aktiviteler 

düzenleyebilirsiniz (Bu bağlantılı konferans vb aktivitelerin organizasyonunu S&C ile ortak 

yapmak daha kaliteli bir atmosfer sağlar.). Burada şunu da belirtmeliyiz ki, yapabilecekleriniz 

konusunda kendinizi sınırlandırmamanız gerekir. Esas etkinliğe bağlı, farkındalığı artırmaya 

yönelik birden fazla etkinlik veya organizasyon düzenleyebilirsiniz. 

-Güncel ELSA Day konusuna ilişkin duyarlılığı artırmak için çeşitli videolar veya dijital belgeler 

oluşturarak erişebileceğiniz kitleyi genişletme olanağınızı arttırabilirsiniz.  

 

TEKNİK ŞARTNAME FORMU VE AVRUPA KONSEYİ MATERYALLERİ 

 

Avrupa Konseyi her yıl, yaklaşık 40 ulusal ve lokal gruba materyal gönderir. Bu çoğu zaman; kalemler, not 

defterleri, takvimler, bilgilendirme broşürleri vb materyaller içeren bir kutu şeklinde gelir. Konsey, 

başvurular arasında en ilgi çekici ve etkili bulduğu organizasyonları bu şekilde ödüllendirir. Konsey’in 

değerlendirme kriterleri genellikle; kalite, yaratıcılık, çarpıcılık ve netlik, konu kapsamına uygunluk, 

şeklindedir.  

 

Etkinliğe ilişkin fikirleriniz bir havuzda toplandıktan ve netleştikten sonra, ilk iş, Teknik Şartname 

Formu’nu doldurmaktır. Formu; “officers.elsa.org > Seminars & Conferences > Forms > Specification 

Forms > Annual Human Rights Campaign Specification Form” şeklinde belirtilen adres ve sekmeleri takip 

ederek bulabilirsiniz.   

ELSA Uluslararası, etkinliğinizi, bu form aracılığıyla Konsey’e iletecek ve formunuzu da Annual Human 

Rights Campaign Yarışma ve Raporu için kaydedecektir.  

 



ÖNEMLİ: Avrupa Konseyi, derneğimizin İnsan Hakları Partneridir. Bahsettiğimiz materyaller, yalnızca 

ELSA Day kapsamındaki etkinlikler için edinilebilir. Bunun içinse, “Council of Europe Visibility 

Materials” için belirtilen son başvuru tarihi kaçırılmaksızın teknik şartname formu doldurulmuş olmalıdır. 

Avrupa Konseyi’nin listesine katılmak adına ELSA Uluslararası’nın yayınladığı şartnameden ayrı 

bir şartname doldurmanız gerekmemektedir. Yalnızca Avrupa Konseyi’nin değerlendirmeye aldığı 

listenin içerisinde organizasyonunuzla birlikte yer alabilmek için Ulusal Koordinatörünüzden öğreneceğiniz 

tarihten önce formu doldurmanız yeterlidir. 

 

DEĞERLENDİRME FORMU 

 

ELSA Day düzenlerken, ulusal ve lokal gruplara bir misyon yüklendiğini söyleyebiliriz. Bu misyonu yerine 

getirme yolunda; etkinlik sonucundaki başarı durumumuz, daha efektif olabilme açısından ileriye yönelik 

hedeflerimiz gibi nüansları içeren bir değerlendirme formunu organizasyon sonunda doldurmanız gerekir. 

Aksi halde Yarışma ve Rapordaki sonuç istatistiklerinde yaptığınız etkinlik veya organizasyon dikkate 

alınmaz. Forma; ““officers.elsa.org > Seminars & Conferences > Forms > Evaluation Forms > Annual 

Human Rights Campaign Evaluation Form” adres ve sekmelerini takip ederek ulaşabilirsiniz.  

 

KAMPANYA KAPSAMINDAKİ YARIŞMA 

 

Etkinlik veya organizasyonları hakkında, Teknik Şartname ve Değerlendirme Formlarını zamanında 

doldurmuş ulusal veya lokal gruplar yarışmaya tabi tutulur. En iyi ELSA Day planlamasını yapan grup, 

ELSA Day ödülüne layık görülür.  

Kriterler: 

-Bahsedilen formlar zamanında doldurulmalıdır. 

-Etkinlik veya organizasyon içeriği, ELSA Uluslararası’nın o yıl belirlediği konuda olmalıdır. 

-Etkinliğin akademik anlamda kalitesi. 

-Etkinliğin, ulusal ya da lokal grubun hedef kitlesine etkisi. (Örn: Katılımcı sayısı, sosyal medya 

hesaplarında ilgili tanıtım elementlerindeki etkileşim oranları) 

-Yaratıcılık düzeyi. 

-Etkinliği desteklemek adına humanrights@elsa.org adresine; resim, video, tanıtım materyali vb 

destekleyici ögeler gönderebilirsiniz.  

ELSA’nın insan hakları hakkında, Senelik İnsan Hakları Kampanyası’ndan da bağımsız, genel tutumunu ve 

insan haklarının dernek içerisindeki yeri hakkında detaylı bilgi için: “officers.elsa.org > Human Rights” 

 

 

mailto:humanrights@elsa.org

