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Ben büyük bir onur görevi olmak üzere Sayın Anayasa Mahkemesi 
Başkanımız Valery Dmitrievich Zorkin’in mesajını sizlere iletmek istiyorum. 
Müsaadenizle bu mesajı iletiyorum.

Sayın Başkan,

Sayın Üyeler,

Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi hâkim ve görevlileri adına 
sizleri Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin 55. kuruluş yıldönümü 
münasebetiyle tebrik ediyorum.

Bundan 55 yıl önce, Türk halkı, 1961 anayasa reformu neticesinde 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin şahsında kendi hak ve 
özgürlükleri için güvenilir bir savunucuya kavuşmuştur. Bu Anayasa 
Mahkemesi, Avrupa modelinin en iyi yönlerini almış, asırların bilgeliğine 
ve çalışkanlığına dayanarak, demokrasi ve yasaların üstünlüğünün yılmaz 
bekçisi olmuştur.

Geçen yıllar zarfında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi 
anayasal yasa düzenini güçlendirebilmiş, adalet kültürünün gelişmesine 
paha biçilmez bir katkıda bulunmuş, gerek yurtta gerekse dünyada hukuk 
camiasının saygısını kazanmıştır. Çağdaş Türkiye’de kamu erkinin yüksek 
itibarı Anayasa Mahkemesinin eseridir.

Geçen yıllar zarfında, Mahkeme ağır iş yükünün altından alnının akıyla 
kalkmış, aldığı cesur kararlara karşı gelen eleştirilere direnmiş ve ülkedeki 
ağır kriz dönemlerini aşmış ve bunları yaparken de hep başarılı olmuş ve 
zorlukları layıkıyla aşmıştır.

2010 yılındaki anayasa değişiklikleri Türkiye Cumhuriyeti Anayasa 
Mahkemesinin gelişiminde yeni bir dönüm noktası olmuştur. Mahkeme, 
kendi çalışma usulünü kendi başına belirleme hakkına sahip olmuş, bu 
da anayasa yargısının bağımsızlığının önemli ölçüde güçlenmesine katkı 
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sağlamıştır. Bunun yanı sıra, Mahkemeye bireysel başvuru hakkının verilmiş 
olması özel bir önem kazanmaktadır. Vurgulama isterim ki, bireysel başvuru 
kapsamındaki başvurular, milli yargı sistemi içinde başarılı bir şekilde 
değerlendirilmekte ve bunun göstergesi olarak da Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinde Türkiye aleyhine açılan davalarda geçen yıllar zarfında dörtte 
bire inecek şekilde azalma olmuştur.

Tarihi süreç açısından bakacak olursak, elli beş yıl çok büyük bir 
zaman olmamakla birlikte, anayasa denetimini sağlayan ve yapan milli bir 
merci açısından bu, olgunluk, tecrübe biriktirme, bilgelik ve büyük imkânlar 
süresidir.

Sağladığınız potansiyeli Türkiye Cumhuriyeti’nin layıkıyla gelişmesi 
için kullanmanızı temenni etmeme müsaade buyurun. Hizmet ettiğiniz 
davanın haklılığında başarı ve emin adımlarda her konuda ilerlemenizi 
temenni ediyorum.

Sizlere ve ailelerinize sulh, sağlık ve başarılar dilerim.


