
 

 

 

 

 

 

ELSA DELEGASYONLARI HAKKINDA KILAVUZ  

 

ELSA Delegasyonları, dernek iç faaliyetlerimiz içerisinde belki de en soyut kalan alanlardan biridir. 

Bunun başlıca sebepleri arasında, projenin ELSA Ulusal ve Lokal grupları tarafından değil ELSA Uluslararası 

tarafından organize edilişidir diyebiliriz.  

ELSA Ulusal ve Lokal gruplarının ELSA Delegasyonları’nı tanıtma dışında bir yükleri yoksa da esasen bu 

proje, uluslararası karar alma mekanizmalarını tecrübe etme fırsatı sunması ve daha bir çok avantajıyla, 

derneğimizin bizlere sağladığı imkanların en görkemlilerinden.  

İşte bu sebeple, akıllarda soru işareti kalmaması ve en doğru bilgilendirmeyi yapabilmek adına büyük bir 

emek ile bu kılavuzu sizler için hazırladık. 

Dileriz bu sayede, dernek üyelerimizden, proje kapsamında başvuru yapacak herkese, katkı sağlayabilmiş 

oluruz. 

 

 

Sena Baran KAYA 

ELSA Türkiye 20/21 Seminer ve Konferanslar Ekibi  

Uluslararası Korelasyonlardan Sorumlu Direktör 

Hüsna Kübra YEŞİLDAL 

ELSA Türkiye 20/21 Seminer ve Konferanslardan Sorumlu Başkan Yardımcısı 

 

 



ELSA DELEGATIONS (ELSA DELEGASYONLARI) 

(officers.elsa.org > Seminars & Conferences > Handbooks & Guidelines > ELSA Delegations) 

 

ELSA, 44 ülkede faaliyet gösteren bir dernek olarak seneler içerisinde çeşitli uluslararası örgütler ile 

ortaklıklar kurmuş ve onların bünyesinde özel statülerle varlığını pekiştirmiştir. Bu örgütlerden bazıları: 

 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO); 

 Brleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (UN ECOSOC); 

 Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL); 

 Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC); 

 Avrupa Konseyi (CoE); 

 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR); 

 Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO); 

 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD); 

 Uluslararası Ceza Mahkemesi Komisyonu (CICC) dur. 

Kurulan ortaklılar sayesinde ELSA Uluslararası her sene belirli aralıklarla bu örgütlerin toplantılarına delege 

gönderme şansına sahip olmuştur. ELSA’yı temsilen seçilen delegelerin, görevli bulundukları toplantıda 

ELSA’yı en iyi şekilde temsil etmeleri ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunacak bir deneyim yaşamaları 

sağlanmaktadır. Uluslararası bir örgütün toplantısına katılmak başlıca, tanınmış uluslararası örgütlerin 

işleyişini yakından deneyimleme ve uluslararası bir çevre edinme fırsatı sunmaktadır. 

 

SSS 1: Delegasyon başvuruları ulusal ve lokal gruplarca da değerlendirmeye alınıyor mu? 

Hayır.  

Hatta lokal grubunuz başvurunuza ilişkin bir 

bilgilendirmeye dahi sahip olmazken ulusal 

grubunuz yalnızca isminiz, lokaliniz ve 

başvurduğunuz toplantıya yönelik bilgiye sahiptir. 

Kısacası başvurunuzun içeriği yalnızca ELSA 

Uluslararası tarafından görülebilir. Delegasyonlar, 

ulusal veya lokal gruplar tarafından değil; 

doğrudan ELSA Uluslararası tarafından koordine 

edilen ve gerçekleştirilen bir projedir. Esasen 

ELSA Delegasyonları Projesi kapsamında 

gittiğiniz her toplantıda, ELSA Uluslararası’nı 

temsil edersiniz. Her birimizin aşina olduğu, 

uluslararası örgütlerin büyük çaplı toplantılarında; 

nasıl Almanya temsilcilerinin oturduğu masada 

“Germany” yazıyorsa, sizlerin delege olarak 

katıldığınız toplantılarda da masanızda “ELSA 

International” yazacaktır. Dolayısı ile, projenin 

aktivasyonuna ve gerekli tüm prosedüre ilişkin 

yetki ELSA Uluslararası’ndadır.  

 

Başvurular doğrudan ELSA Uluslararası’nın 

kontrolünde olan delegations.elsa.org üzerinden 

yapılır. Ulusal ve lokal gruplarınızdaki ilgili 

yönetim kurulu üyelerine ELSA Delegasyonları 

sürecinde bir yetki verilmemiştir. Yalnızca ulusal 

grup Seminer ve Konferanslardan Sorumlu 

Başkan Yardımcısı’na başvurunuzu yaptığınız 

anda buna ilişkin bir bildirim gider. Bu bildirimin 

amacı ise başvuran kişinin ELSA üyesi olmaması 

ihtimalinin önüne geçmektir. Bu bildirimler 

uyarınca başvuran isimler, Genel Sekreterler 

aracılığıyla üyelik kontrolüne tabi tutulur ve üye 

olmadıkları tespit edilirse, durum ELSA 

Uluslararası’na bildirilir. Bu halde ulusal ve lokal 

gruplara düşen başlıca misyon; Delegasyonları 

tanıtmak, bilgi vermek, deneyimli delege davet 

etmek ve genel ELSA bilgisini arttırmaktır.  

 

 

 

 



GENEL OLARAK 

 

Süreç; delegasyonun (toplantının) gerçekleşmesinden yaklaşık 2 ay öncesinden, ELSA Uluslararası tarafından 

yapılan bir çağrı (ELSA Delegations First/ Second/ Third… Call) ile başlar. Duyuru hem ulusal gruplara e-

mail yoluyla hem de tüm üyelere sosyal medya hesapları üzerinden yapılır. Ardından 2 haftalık bir tanıtım ve 

başvuru süreci başlar. Başvuruların tamamlanması ile beraber ELSA Uluslararası, delegeleri ve delegasyon 

başkanını (Head of Delegation-HoD) atar ve seçilenlere gerekli tüm bilgilendirme hızlı bir biçimde yapılır.  

 

ELSA Uluslararası her 2-3 ayda 1 yeni çağrı, yani yılda 6 çağrı yapar; her duyuruda başvurulmak üzere 

yaklaşık 15 ila 20 toplantı bulunur ve her toplantıya biri delegasyon başkanı olmak üzere ortalama 5 delege 

seçilir. Seçilen delegeler ELSA Uluslararası’nı temsilen seçilen diğer ulusal grup üyeleri ile bu toplantılara 

yerinde katılırlar. Bununla beraber, geçtiğimiz pandemi süreci içerisinde bazı örgütlerin, toplantılarını 

çevrimiçi platformlarda gerçekleştirdiklerine de şahit olduk. 

 

BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ KOŞULLARI 

 

ELSA Uluslararası tarafından, ELSA Delegasyonları projesine ilişkin, tüm prosedürleri ve başvurudan 

katılım sağlandığı sürece kadar bilinmesi gereken tüm detayları içeren belgeler (Örnek motivasyon 

mektupları, seçimler sırasında kullanılan kriterlerin bulunduğu orijinal belge, hüküm ve koşullar ve gizlilik 

politikası) oluşturulmuştur. Bu belgelere; “officers.elsa.org > Seminars & Conferences > Handbooks & 

Guidelines > ELSA Delegations” şeklinde belirtilen adres ve sekmeleri takip ederek veya; başvuru portalının 

da aynı web sitesinde olduğu; “delegations.elsa.org” adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.  

 

Koşullara ilişkin bir ön bilgi vermek gerekirse;  

 

1. Delegasyona başvurabilmek ve kabul alabilmek için ELSA veya ELSA Alumni üyesi olmak 

zorunludur. Delegasyon bir bakıma bir temsil projesidir ve kurumu temsil etmek için öncelikli kriter 

de üye olmaktır. 

 

2. İnternet sitesindeki başvuru portalı, zaman zaman bir takım teknik aksaklıklar sebebiyle belirtilen 

gün ve saatten birkaç saat sonra kapanabiliyor. Portalın açık olması, son gün ve saat geçtikten sonra 

başvurabileceğiniz anlamına gelmez ve sonrasında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Bu 

sebeple son başvuru gün ve saatini kaçırmamalısınız. 

 

3. Derneğimiz içerisinde uluslararası platformda ortak dil İngilizce’dir. Uluslararası örgüt, kurum ve 

kuruluşlarda da uluslararası platformda yapılan toplantılarda ortak dil İngilizce’dir. Bu sebeple 

başvuru formunu İngilizce doldurma zorunluluğu vardır. 

 

4. Başvuru formunda başvurandan istenen bilgilerin her biri ELSA Delegasyonları’nda projenin 

başından sonuna kadarki süreç içerisinde ihtiyaç duyulan bilgilerdir. Bu sebeple, başvuru formunu 

eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. 



SSS 2: Başvuru formunu doldururken nelere dikkat edilmeli? 

- Özgeçmişinizin kalitesi, 

- Motivasyon mektubunuzun kalitesi, 

- ELSA bilginiz ve ELSA etkinliklerine katkınız, 

- ELSA Uluslararası’nın görüşü. 

 

KRİTERLER 

 

Yukarıda bahsedildiği şekilde, officers.elsa.org üzerinden ilgili sekmeleri takip ederek “Selection Criteria 

(Seçim Kriterleri)” linkine giriş yaptığınızda, karşınızda 1’den 10’a kadar detaylar üzerinden puanlandırma 

sistemini içeren bir belge göreceksiniz. Siz üyelerimize sunulan bu belge, ELSA Uluslararası’nın da kullandığı 

belgedir. Dolayısı ile buradaki kriterlere yüzde yüz güvenebilir ve esas alabilirsiniz.  

 

MOTİVASYON MEKTUBU 

 

Belki de bu başvurunun en çok dikkat gerektiren kısmıdır. Başvurduğunuz uluslararası örgüte olan ilginiz, 

toplantıda tartışılacak konuya ilişkin tecrübeniz, istekliliğiniz ve yeteneklerinize ilişkin bir motivasyon 

mektubu yazmak sizi diğer başvurular arasından öne çıkaracaktır. ELSA Uluslararası bu alanda da yardımcı 

olması adına “Examples of Motivation Letters (Örnek Motivasyon Mektupları)” adlı bir çalışma hazırlamış 

ve bir motivasyon mektubunun nasıl olması ve nasıl olmaması gerektiğini örnekler ile açıklamıştır. Bu 

dosyaya da officers.elsa.org üzerinden, aynı şekilde, yukarıda belirtilen sekmeleri takip ederek ulaşabilirsiniz. 

 

Çoğu zaman yalnızca özgeçmişinizin yazılı olduğu bir belgedense, kendinizi çerçevesi daha serbest bir yazıyla 

ifade edebilmek daha efektif bir “istekliliği ön plana çıkarma” yöntemi olmuştur. Dolayısıyla, kurgusu ve 

sistematiği güzel, üzerine düşünülmüş bir motivasyon mektubu bir hayli önemlidir. Bunun için ELSA 

Delegasyonları ve hatta genel anlamda bir motivasyon mektubunda bahsedilmesi gerekenleri öneri 

mahiyetinde belirtmek isteriz: 

 

- Bir kişi, aynı çağrı içerisinde başvurusu açılan birden fazla (maksimum 3 olmasını öngörüyoruz) 

toplantıya başvurabilir fakat bir çağrıda yalnızca bir toplantıya delege olarak seçilebilir. Birden fazla 

toplantıya başvuran kişi, bunlardan hangisini öncelikle tercih ettiğini yine formunda belirtir. Bu 

anlamda sıklıkla karşılaştığımız bir problem olarak, bir kişinin aynı delegasyon çağrısı içerisinde 

birden fazla toplantıya aynı veya çok benzer motivasyon mektupları ile başvurması durumu. 

Buradan hareketle; ELSA Uluslararası’nın görmeyi beklediği en belirgin elementlerden biri 

“Başvuranın özellikle bu toplantıya katılmayı tercih etme ve isteme sebebi ne?”  

 

- Başvuru yapılan toplantının konusuna ilişkin akademik ve/veya pratik tecrübeniz varsa, motivasyon 

mektubunuzda bu anlamda bir kısma yer vererek ELSA Uluslararası’nın gözünde hem istekliliğinizi 

hem de temsil yeterliliğinizi pekiştirmiş olursunuz. 

 

- Başvuranın motivasyon mektubu aracılığıyla bu toplantıya gitmek isteme sebeplerini bağlayabileceği 

ve mektubu ileriye götürebilecek tavsiye niteliğinde üç nokta var:  



 

1. Mektubunda ve özgeçmişinde bahsettiği elementlerle istekliliği ve yeteneklerini bir 

arada değerlendirdiğimizde neden ELSA’yı temsilen kendisi seçilmeli? (Örn: “Bu 

konuda şu sebeplerden istekliyim ve bunları yaptım, o sebeple konusu şu olan ve şu 

örgüt bünyesinde yapılan bu toplantıda ELSA Uluslararası’nı şu yönlerden güzel temsil 

edeceğime inanıyorum.” konseptine uygun bir paragraf mektup içerisinde güzel 

görünecektir.) 

 

2. Başvuranın bu toplantıya ELSA’yı temsilen katıldığı ihtimalinde, (başvuranın 

yorumuyla) dernek içerisindeki istekliliği ve “aktif üye” olma süreci nasıl değişecek? Bu 

projeye katılım, başvuran adına, derneksel faaliyet anlamında, neden ve ne şekilde bir 

teşvik olacak? 

 

3. Kişi, başvurulan toplantıya delege olarak seçildiği takdirde; ikinci bir çağrıda tekrar 

projeye başvurduğunu düşünerek; gelecekte bir kez daha seçilirse, bugün başvurduğu 

toplantıya gitmiş olması ona (kendi yorumuyla) ikinci temsil sürecinde ne katacak?  

 

DİĞER DETAYLAR 

 

- Bahsedildiği üzere, seçilen delege toplantıya kendi ulusal veya lokal grubunu değil, ELSA 

Uluslararası’nı temsilen gitmektedir. Bu nedenle, hem ELSA’yı toplantısına katıldığınız örgüt 

nezdinde hem de ulusal ve lokal grubunuzu ELSA Uluslararası nezdinde en iyi şekilde temsil etmek 

adına, başvurudan etkinlik sonuna kadar her konuda özenli davranmak çok önemlidir.  

 

- Dikkat edilmesi gereken konulardan bazıları; “İngilizce seviyesi, kılık-kıyafet, toplantı sırasında 

bulunulacak açıklama ve beyanlar” gibi konulardır. Daha önce belirttiğimiz üzere, başvuru formu 

İngilizce doldurulacaktır. Eğer İngilizce seviyenizin gerçek halini yansıtmayacak şekilde (yardım 

almak suretiyle) bir form doldurduysanız/ toplantılara gelirken kılık-kıyafetinize özen 

göstermezseniz/ toplantı sırasında politik veya ELSA’nın vizyon ve misyonuna aykırı bir takım 

açıklamalar yaptıysanız, bunun tespiti zor olmayacaktır. Bu süreç şöyle ilerler:  

 

ELSA Uluslararası’nın delegasyon ekibi (genellikle 5 kişi olarak belirtmiştik) içerisinden bir delegasyon 

başkanı (Head of Delegation-HoD) seçtiğini söylemiştik. Bu kişi genellikle, seçilen kişiler arasında, 

organizasyon tecrübesi en yüksek olanıdır. Bir nevi, toplantı sırasında, delegasyona katılım sağlayan ekibin 

aşayişini HoD sağlar. HoD, toplantı sırasında, delegasyon ekibinden birinden yana, toplantının düzenini 

bozacak bir durumla karşılaştığında bunu ELSA Uluslararası Takım bünyesindeki Delegasyonlar 

Direktörü’ne bildirmekle görevlidir. En hızlı şekilde, bu bildirime yönelik bir araştırma yapılır ve toplantı 

için hazır bulunmanıza rağmen HoD sizi sonraki günlerde toplantıya katılmaktan men edebilir. 

 

- ELSA Uluslararası Takım bünyesinde Delegasyon Ekibi (Delegations Team) tamamen bu projeye 

yönelik çalışmaktadır. Takımın en başında, tüm Seminer ve Konferanslar projelerinde olduğu üzere, 

ELSA Uluslararası Yönetim Kurulu “Seminer ve Konferanslardan Sorumlu Başkan Yardımcısı” 

vardır. Başkan Yardımcısı ile ekibin diğer üyeleri arasındaki iletişimi sağlamak, projenin işleyişini 



denetlemek ve idare etmekten sorumlu olan kişi, “Delegasyon Direktörü”dür (Director for ELSA 

Delegations). Ekibin geri kalanı Delegasyon Koordinatör ve Asistanları’ndan oluşur. 

Koordinatörler, örgütlerle ve delege seçilen kişilerle iletişimi sağlamanın yanında, organizasyonel 

anlamda birçok konuda görev alırlar. Asistanlar, tüm başvuruları değerlendirmede ilk süzgeçtirler 

ve yeni delegasyon fırsatlarını, örgütlerde yapılacak toplantıları araştırarak delege 

gönderebileceğimiz toplantılara ilişkin Direktör’e öneri sunarlar. Dolayısı ile, motivasyon 

mektuplarınızda hitap ettiğiniz kişiler: “ELSA Delegations Team” olmalıdır. 

 

- Ayrıca, ELSA Uluslararası nezdinde iyi bir izlenime sahip olabilmek adına, ulusal gruptan ELSA 

Uluslararası’na giden başvuruların kalitesi de büyük önem taşır. Ulusal grup olarak, Türkiye’den 

giden başvuruların çokluğu yanında kalitesini de arttırmak en büyük önceliklerimizdendir ve bu 

nedenle de ELSA Delegasyonları Projesi’nin tanıtımını yapmak öncelikli görevimizdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


