HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İÇİN GENEL STAJDA DOLDURULACAK
PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU
CUMHURİYET SAVCILIĞI STAJI (Staj Süresi : 1 ay)
Stajyerin Adı Soyadı :

Tarih :

Sıra

YAPACAĞI GÖREV TANIMI

ASGARİ SAYI

1

Kolluktan gelen fezleke ve/veya Cumhuriyet başsavcılığına bizzat müracat eden
şikayetçinin beyanlarını inceleyerek yapılması gerekenlere ilişkin düşünce yazısı
hazırlamak.

10 (suç tipleri farklı)

2

Hazırlık evrakını inceleyerek takip edilecek usul ve esaslarla ilişkin rapor hazırlamak.

3

İddianame ve kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlar ile diğer karar taslaklarını
yazmak.

4

Otopsi, keşif ve duruşmalara Cumhuriyet savcısının yanında katılmak.

10

20 (farklı işlemler)

10

CEZA MAHKEMELERİ STAJI (Staj Süresi : 1 Ay)

1

Ceza mahkemelerinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen iddianameleri
inceleyerek kabul veya ret yönünde karar taslağı hazırlamak.(Ağır Ceza, Asliye Ceza,
Sulh Ceza)

3

2

Tensip taslağını hazırlayıp hâkim onayına sunmak.

3

3

Duruşmalara ve keşfe hâkimin yanında katılmak, duruşma ve keşif öncesi yapılması
gereken işlemlere ve dosyadaki eksiklere ilişkin ve muhtemel ara kararlarına ilişkin
taslak hazırlamak.

2

4

Kısa ve gerekçeli karar taslakları hazırlamak.

2

5

Kesinleştirilecek kararların ön incelemesini yapmak, kesinleşme şartlarını taşıyor ise
kesinleşme şerhini hazırlamak, ayrıca temyize gönderilecek dosyalarda eksiklik bulunup
bulunmadığı yönünde incelemede bulunup tespitlerini rapor haline getirmek.

2

6

Talimat ve değişik işlere ilişkin rapor hazırlamak.

3

HUKUK MAHKEMELERİ STAJI (Staj Süresi : 1 Ay)

1

Hukuk mahkemelerinde, açılan davalara ilişkin ön inceleme işlemlerinin tebligatından
sonra yapılması gereken işlemler ile ilgili taslağı hazırlayıp, Hakime sunmak, (Asliye
Hukuk, Sulh Hukuk, İcra Mahkemeleri)

2

2

Tensip taslağını hazırlayıp hâkim onayına sunmak ,

2

3

Duruşmalara ve keşfe hâkimin yanında katılmak, duruşma ve keşif öncesi yapılması
gereken işlemlere ve dosyadaki eksiklere ilişkin ve muhtemel ara kararlarına ilişkin
taslak hazırlamak,

2

4

Kısa ve gerekçeli karar taslakları hazırlamak.

2

İlgili Hâkim veya Cumhuriyet savcısının, yapılan staj hakkında, adayın performans ve kabiliyetine ilişkin değerlendirmesi
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ADAY TARAFINDAN
YAPILAN SAYI
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