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Gerekçe

İlk derece ve istinaf mahkemelerine hakimler ve savcılar 
liyakatlerine göre seçilerek atanırlar. Liyakatleri mahkeme-
lerin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Şartları sağlayan bütün 
hukuk meslekleri mensupları başvurabilir. Mesleki bilgi, 
uzmanlık, tecrübe, kişisel ve sosyal yetkinlikler ile önceki 
görevlerdeki başarı durumları ile yazılı sınav ve sözlü mü-
lakat sonuçları dikkate alınır. Liyakati sağlayanlar arasında 
açık yarışma usulüyle seçim yapılır. Mahrumiyet bölgelerin-
de görev yapmak teşvik edilir. Revaçta olan yerler için ilave 
nitelikler aranır.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay üyeliklerine se-
çimlerde seçim tarihinden 6 ay öncesinde üye olma şartla-
rını taşıyan herkes aday adayı olarak AYK'ya başvurabilir. 
AYK üyelik şartlarını taşıdığını tespit ettiği başvuruları liya-
katlerine göre puanlayarak sıralamasını yapar; itiraz ve gö-
rüşlerin bildirilmesi için kamuoyuna açıklar. Adaylar hak-
kında kamuoyunun bildirim ve itirazları toplanır. Kendileri 
ile röportajlar yapılır. Adaylar bütün sorulara dürüst cevap 
verip açıklama yapmak zorundadırlar.

AYK genel kurulu seçim ve atama yapılacak her bir po-
zisyon için en yüksek liyakate sahip 10 aday arasından 5 
kere seçim yaparak her seçimde en yüksek oyu alan 5 kişiyi 
aday olarak belirler. Seçimlerde oylar açık olarak kullanılır 
ve tercih edilen adayın seçilmesini haklı gösteren gerekçe-
ler gösterilir. Cumhurbaşkanı 5 aday arasından görev için en 
liyakatli olanını üye olarak seçer. AYK’nın aday gösterme, 
cumhurbaşkanının adaylar arasında seçme kararları Adalet 

Yüksek Mahkemesi'nde dava edilebilir. 

Cumhuriyet Başsavcısı ve başsavcı vekili görevlerine aday 
adaylarını yargısal meslek kuruluşlarının merkezi birlikleri 
AYK'ya bildirirler. Üyelik şartlarını taşıyanlar da aday adayı 
olarak doğrudan AYK'ya başvurabilir. AYK üyelik şartlarını 
taşıdığını belirlediği başvuruları liyakatlerine göre puanla-
yarak sıralamasını yapar ve kamuoyuna açıklar. Açıklanan 
adaylar kapsayıcı bir panel huzurunda röportaj yaparlar, bü-
tün sorulara dürüst cevap verip açıklama yapmak zorunda-
dırlar. Bilahare AYK genel kurulu 3 turlu açık ve gerekçeli oy 
kullanma usulüyle en liyakatli adayları seçer. AYK’nın aday 
gösterme ve seçme kararları Adalet Yüksek Mahkemesi'nde 
dava edilebilir.  
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NOTLARİlk Derece ve İstinaf Mahkemelerinde
Hakimlik ve Savcılık Mesleğine Kabul ve Atamalar:

•  Hakim ve savcılar liyakatlerine göre seçilerek atanırlar. 

•  Liyakatin gerekleri mahkemenin ihtiyacına göre belirlenir. 

•  Mesleki bilgi, uzmanlık, tecrübe, kişisel ve sosyal yetkinlikler ile önceki başarı durumu ile yazılı sınav 
puanları ile sözlü mülakat sonuçları dikkate alınır. 

•  Liyakati sağlayanlar arasında açık yarışma usulüyle seçim yapılır.

•  Şartlarını sağlayan bütün hukuk meslekleri mensupları başvurabilir. 

•  Mahrumiyet bölgelerinde görev yapmak teşvik edilir. 

•  Revaçta olan yerlerdeki görevler için ilave nitelikler getirilir. 

Süreç, baştan sona yargı denetimine tabi

Yargı hizmeti için 
ihtiyaç duyulan 

görevler ve aranan 
liyakat nitelikleri 

ilan edilir; 
başvurular alınır.

Başvuranlar 
arasından aranan 
nitelikleri en iyi 

karşılayanlar 
belirlenerek ilan 

edilir.

İlan edilen listeye 
itirazlar hızla 

giderilir. 

En nitelikli aday 
göreve atanır.

4 İLK DERECE VE İSTİNAF MAHKEMELERİ
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4 ANAYASA MAHKEMESİ, YARGITAY VE DANIŞTAY

NOTLAR Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay Üyeliklerine 
Adaylık, Liyakat Esaslı Seçim ve Atamalar

Süreç, baştan sona yargı denetimine tabi

Adaylık;

Aday listesi;

Röportaj

AYK en liyakatli 5 
aday belirler

Cumhurbaşkanı 
en liyakatli adayı 

seçer.

•  Üye olma şartlarını (üye seçim tarihinden 6 ay öncesinde) taşıyan herkes aday adayı olarak doğrudan 
AYK’ya başvurabilir.

•  AYK şartlarını taşıdığını tespit ettiği adayları liyakatlerine göre puanlamasını ve sıralamasını yapar ve 
bilgilerini kamuoyuna açıklar. 

•  Kapsayıcı bir paydaş paneli huzurunda TRT’de röportaj yaparlar. Adaylar bütün sorulan sorulara cevap 
verir; bilgilerini kamuoyuna dürüstçe açıklar.

•  AYK genel kurulu en yüksek niteliklere sahip 10 aday arasında 5 kere seçim yaparak her seçimde en yüksek 
oyu alan kişiyi aday olarak belirler. Bir seçimde seçilmesine karar verilen kişi sonraki seçime katılamaz. 

•  Bu şekilde belirlenen 5 aday arasından en liyakatli olanını cumhurbaşkanı  
üye olarak seçer. 

•  AYK’nın aday gösterme, cumhurbaşkanının adaylar arasında seçme kararları  
Adalet Yüksek Mahkemesi’nde dava edilebilir.  



207

4 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

NOTLARCumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekili Görevlerine 
Adaylık, Liyakat Esaslı Seçim ve Atamalar

Süreç, baştan sona yargı denetimine tabi

Aday adayları,

AYK aday listesi

TRT Röportaj

Hakim, savcı, 
avukat, noter 

meslek kuruluşları 
adaylarını belirler. 

3 turlu seçimle

AYK genel kurulu 
en liyakatli 

adayları seçer.

•  Hakimler Odaları Birliği 4 aday; Savcı Odaları Birliği 6 aday, Türkiye Barolar Birliği 2 aday, Türkiye Noterler 
Birliği 1 aday adayı belirler AYK’ya bildirir. 

•  Üye olma şartlarını (üye seçim tarihinden 3 ay öncesinde) taşıyan herkes aday adayı olarak doğrudan AYK’ya 
başvurabilir veya aday adayı gösterecek olan kurumlara başvurabilir.

•  AYK şartlarını taşıdığını tespit ettiği adayları liyakatlerine göre puanlamasını ve sıralamasını yapar ve bilgilerini 
kamuoyuna açıklar. 

•  Kapsayıcı bir paydaş paneli huzurunda TRT’de röportaj yaparlar. Adaylar bütün sorulan sorulara cevap verir; 
bilgilerini kamuoyuna dürüstçe açıklar.

•  AYK genel kurulu belirlenen adaylar arasından seçim yapar.  
Adaylar 3 turlu seçimlerle belirlenir.

•  AYK’nın aday gösterme ve adaylar arasında seçme kararları  
Adalet Yüksek Mahkemesi’nde  
dava edilebilir. 



Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Üye Atama  
ile ilgili kanun taslağını  

aşağıdaki kare kodu okutarak ya da ikona tıklayarak  
inceleyebilir, word ya da pdf dosyası  

olarak indirebilirsiniz.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay  
Üye Atama ilgili Anayasa düzenlemeleri  

taslağını da sayfa 300-302 arasında bulabilirsiniz.

https://www.dahaiyiyargi.org/adan-zye-turk-yargi-reformu/#anayasa-mahkemesi-yargitay-ve-danistay-uye-atama-kanunu

