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SÖZ SENDE” ETKİNLİĞİ  

 

Amaç 

Madde 1– Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezi, hâkim-savcı adaylarının Akademi’de 

bulundukları adaylık süresi boyunca psiko-sosyal becerilerinde pozitif değişimlerle yakından 

ilgilenmekte ve bu kapsamda faaliyetler organize etmektedir. Bu yönde düzenlenen etkinliklerle 

adayların kendilerini daha aktif ifade edebilmelerini,  meslek yaşantılarında karşılaşacakları sorunlara 

yaratıcı çözümler üretmelerini, uyum içerisinde çalışmalarını hedeflemektedir.  

Bu kapsamda hâkim-savcı adaylarının deneyimlerinin konuşulacağı, yeteneklerini 

gösterecekleri, bilgi alışverişinde bulunmaktan keyif alacakları yeni bir platform oluşturulmuştur. 

 

 

Etkinliğin Konusu ve Kapsamı 

Madde 2–  Bu platformda konu sınırlaması olmaksızın sadece adaylarımızın paylaşmaktan 

keyif alacakları, hem kendilerine hem de meslektaşlarına katkı sağlayacağını düşündükleri bilgi ve 

becerilerini dinleyeceğiz. 

Örneğin; adaylar sunumlarını bu ve benzeri temalar çerçevesinde hazırlayabilirler. 

Enstrüman Çalma   

Hayatında Etkisi Olan Bir Kişiye Karşı Duygu ve Düşünceler (Anne-
Babası/Öğretmeni/Akrabası/Arkadaşı   
Şiir, Öykü ya da Kitap Sunumu  

Hukuk veya Diğer Disiplinlerde Bir Başlık 

Yaşamdan Deneyimleri/Meslek Seçiminde Etkili Olan Olay ya da Durum gibi. 

Film ya da Dizi Analizi (Hukuk, Psikoloji ya da Sosyolojik Boyutuyla Karakter Analizi) 

Mizah vb. gibi 

 

Başvuruların Alınması ve Değerlendirilmesi ve Sahne Süreci 

Madde 3– Bu platformun daha sağlıklı ve verimli geçmesi açısından, etkinliğe katılım sağlamak 

isteyen adaylarımızın başvurularını Kişisel Gelişim Birimine fiziken iletmesini istiyoruz. Gelen 

başvurular değerlendirildikten sonra ilgi duyduğunuz alanlar ve konular sınıflandırılarak sunumlar 

organize edilecektir. Faaliyetlere ilişkin gelişmeler aşama aşama adaylarımızla paylaşılacaktır.  

 

a) Başvuruların alınması değerlendirilmesi süreci ve sahne organizasyonunu yürütmek üzere 

Kişisel Gelişim Eğitim Merkezi’nde “Düşünce, Edebiyat ve Sanat Sahnesi Yürütme 



 
 

Komisyonu” oluşturulacaktır. 

b) Komisyon; 1 daire başkanı, 2 hâkim ve 4 kişisel gelişim uzmanından oluşacaktır. Aynı 

zamanda adaylar arasından belirlenecek 5 hâkim-savcı adayı da etkinlikler sorumlu olacak 

ve komisyon arasında yer alacaktır.  

c) Merkeze yapılan başvurular Komisyon tarafından değerlendirilecektir. 

d) Komisyon başvuruları konu ve kapsamına göre sınıflandırılarak değerlendirilecektir. 

Değerlendirme sonuçlarına göre bir planlama yapılarak adaylara bilgi verilecektir.  
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BAŞVURU FORMU 

(25. Dönem 2. Grup Adli Yargı ve 10. Dönem Av. Geçiş) 

 

  Adı-Soyadı   

  Sınıfı    

Telefon Numarası   

Etkinlik kapsamında 

paylaşılmak istenen 

konu/başlığı 

 

Sunum/paylaşımın 

amacı, özet içeriği, 

kendisi ve akademi 

açısıdan önemli vb. 

hususlarda fikir veren 

açıklamalar 
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