
ELSA Delegasyonları

Seçim Kriterleri
El Kitabı

“Uluslararası karar alma mekanizmalarını tecrübe edin”



ELSA Delegasyon başvurusu; başvuranın 
kişisel bilgileri, özgeçmişi, ELSA geçmişi 
ve Movasyon Mektubundan oluşur.

BBu yazının amacı, Delegasyonlara 
başvuru yapmayı düşünenlere nasıl 
başvuru yapılması gerekği ve yapılan 
başvuruların hangi kriterlere göre 
değerlendirildiği ile ilgili bilgi vermekr. 
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RESMİ KRİTERLER

Başvuru Tarihleri: Son başvuru tarihinden sonra yapılan 
başvurular değerlendirmeye alınmayacakr.

Dil: Başvuru formu ve movasyon mektubu İngilizce 
yazılmalıdır. Kalmak için başvuru yapacağınız oturumların 
çalışma dili İngilizce olacakr.

BBirçok oturum için başvuru yapıyorsanız,  birden fazla oturum 
için seçilmeniz halinde tercih e ğiniz oturumu açık bir 
şekilde belirniz. Yalnızca bir delegasyona kalmak 
isyorsanız birden fazla oturuma kalmak istediğinizi 
belirtmeyiniz.

Başvurunun tüm alanları doldurulmalıdır.
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MOTİVASYON MEKTUBU

Movasyon mektubunuz başvurunuzun önemli bir parçasıdır, 
lüen yeterince zaman ayırdığınızdan ve üzerinde 
çalışğınızdan emin olun. Mektubunuz neden ELSA’yı temsil 
etmeye uygun olduğunuzu 500 kelimeden fazla olmamak 
üzere açıkça ifade etmelidir. 

MMovasyon mektubunuzla ifade etmeniz gereken en önemli 
unsurlar;

(1) Neden özellikle bu toplanya gitmeye istekli olduğunuz,

(2) ELSA'yı temsil etme kabiliye ve istekliliği açısından neden 
sizin seçilmeniz gerekği,

(3)(3) Oturumlarda görüşülecek konular ile alakalı  ne tür 
akademik ve / veya prak deneyime sahip olduğunuz ve bu 
deneyimlerin ELSA'yı temsil etme movasyonunuzu ve 
kabiliyenizi nasıl desteklediği.

OOdaklanmış ve kesin olun. Farklı türlerdeki birçok 
delegasyonlara başvuruyorsanız lüen hepsi için farklı 
movasyon mektupları yazın. Movasyon mektubu başvuru 
yapılan oturuma özel olmalıdır.
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Movasyon mektubunuzun aşağıda
belirlen yönleri içermesi gerekir:
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A) NEDEN ÖZELLİKLE BAŞVURDUĞUNUZ 
TOPLANTIYA GİTMEYE İSTEKLİ OLDUĞUNUZ

DDelegelerin kaldığı toplanya ilgi duymaları önemlidir - 
genel olarak bir delege olarak gitme isteği yeterli 
olmayacakr. Lüen bu toplannın neden sizi ilgilendirdiğini 
ve kalımınızın gelecekteki öğrem hayanızda veya 
çalışmalarınızda size nasıl fayda sağlayacağına inandığınızı 
açıkça belirn.
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B) ELSA’YI TEMSİL ETME KABİLİYETİ VE İSTEKLİLİĞİ
AÇISINDAN NEDEN SİZİN SEÇİLMENİZ GEREKTİĞİ

DDelegelerin toplanlara kaldıkları zaman ELSA’yı temsil 
e klerini lüen aklınızda bulundurun. ELSA geçmişi de bu 
noktada değerlendirmenin bir parçası olacakr. Ancak 
delegasyon, deneyim seviyeleri farklı kişilerden de oluşabilir. 
Neden delege seçilmeniz gerekğine dair yapacağınız 
açıklamayla eksik ELSA geçmişinizi yüksek movasyonunuzla 
telafi edebilirsiniz. 

ELELSA geçmişiniz hiç yoksa veya az ise, ELSA’yı nasıl temsil 
edebileceğinizi ve seçildiğiniz takdirde kalım öncesi ELSA’ya 
yönelik gerekli bilgiye nasıl sahip olacağınızı ifade etmelisiniz.

ELSA’yı profesyonel tutum çerçevesinde temsil edebilecek 
delegelerin toplanlara gönderilmesi özellikle önem 
taşımaktadır.
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DİĞER BİLGİLER

ELSA’nın siyasi olmadığını ve tarafsız olduğunu unutmayın. 
ELSA’nın uluslararası partneri olan kuruluşlardaki 
oturumlarda son derece tarşmalı konular görüşülebilir, 
delegeler hiçbir polik açıklamada bulunmamalıdır.

DDelegeler, uluslararası alanda yapılan polika 
düzenlemelerine doğrudan şahit olma imkanına sahip 
olacaklardır. Toplanları takip edebilmek için gerekli 
akademik hazırlığı yapmış olmak son derece önemlidir. Bu 
nedenle delegelerin toplanlara uygun şekilde hazırlanmaları 
beklenmektedir. Eğer gereken akademik hazırlığı yapmak 
istemiyorsanız lüen başvurmayın. Delegeler toplanların 
tümünetümüne - açılış oturumundan kapanış oturumuna kadar - 
kalmakla yükümlüdür.
Birden fazla oturuma başvurmak mümkündür. Lüen hangi 
sırayla kalmak istediğinizi belirn. Lüen birden fazla 
toplanya kalmak istediğinizden gerçekten eminseniz bunu 
seçin. Seçilmenizin ardından başvurunuzu geri çekmeniz 
kontenjan sebebiyle başka bir kalımcının yerleşrilmesine 
engel teşkil edebilir.

EEğer başvurursanız ve son başvuru tarihinden önce 
kalamayacağınızı fark ederseniz lüen hemen ELSA 
Delegasyon Ekibi’yle ileşime geçin, sonuçların 
açıklanmasını beklemeyin. Geçerli mazere olmadan çekilen 
adaylar ileride ELSA Delegesi olmaktan men edilecekr.
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ŞANSLARINIZ NELER?

HHer seçim sürecinde  ELSA’yı temsile yeterli çok sayıda 
basvuru ile karşılaşılmaktadır. Fakat kontenjanın kısıtlı 
olmasından ötürü her seferinde sadece birkaç delege 
seçilmektedir. Başvurunuzun reddedilmesi ileride başka 
toplanlara kalmak için yetersiz olduğunuz anlamına 
gelmez.

SSeçilmemeniz halinde sonraki delegasyon başvuru dönemini 
bekleyebilir ya da başka bir delegasyona başvurmayı 
deneyebilirsiniz. Eğer tecrübelerinizin delege olarak seçilmek 
için yeterli olmadığını düşünüyorsanız tekrar başvurmadan 
önce kendinizi gelişrmeye çalışabilirsiniz.

ELELSA delegesi olma veya başvuru süreci hakkında daha fazla 
sorunuz varsa lüen ELSA Delegasyon Ekibi ile ileşim 
kurmaktan çekinmeyin.

Kendinize dünyanın en büyük kanun koyucuları ile çalışma 
rsa verin ve ELSA Delegasyonlarına başvurun!
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Detaylı bilgi ve başvuru için
delegaons.elsa.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bu döküman ELSA Uluslararası tarandan 
yayınlanmış olan “ELSA Delegaons Selecon 
Criteria” dökümanının Türkçe diline çevirisidir.

ELSA Türkiye
2018/2019 2018/2019 Dönemi

Seminerler ve Konferanslar Ekibi
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