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Anayasa Mahkemesi’nin Sayın Başkanı Tülay TUĞCU, Sayın
Yargıçlar ve Sayın Bayanlar ve Baylar,
Türk Anayasa Mahkemesi’nin 45. yıldönümünü kutlamak
amacıyla düzenlenen bu konferansa katılmaktan ve konuşma
yapmaktan onur duyuyorum.
Her şeyden önce, Türkiye’nin Anayasa Mahkemesi’nin muazzam
çabaları ve başarıları için içten saygımı sunmak isterim. İnsanları için
Anayasa’nın koruyucusu rolünü üstlenen ve 45 yıllık uzun bir süreçte
sayısız zorlukların ve meydan okumaların üstesinden gelen bu
kurum, Türkiye’de en yüksek yargı kurumu olarak sağlam bir biçimde
yerini almıştır.
Beraberimdekilere ve bana göstermiş olduğunuz
konukseverlik ve sıcak karşılama için size minnettarım.

nazik

Tarihte ve kültürde Türkiye’nin, Kore ile özel bir ilişkisi vardır.
Türkiye’nin sosyal sistemine büyük bir ilgi duyuyorum ve de tarihi ve
güzel kültürel özellikleriyle büyük bir yakınlık hissediyorum.
Şimdi, Kore Anayasa Mahkemesi’nin tecrübesi hakkında kısaca
bilgi vermek isterim.
Kore’de Anayasal denetim sistemi 1948’de başladı. Ancak tam
anlamıyla Anayasal denetim aslında mevcut Anayasa Mahkemesinin,
Eylül 1988’de kurulmasıyla başladı.
Kore Anayasa Mahkemesi, kanunların Anayasal denetimi, yüce
divan yargılamaları, siyasi parti kapatmaları, yetki çatışmalarının
çözümü ve Anayasal şikâyetlerin incelenmesi yetkilerine sahiptir.
Özellikle önemli olan bir nokta Kore’de Anayasal şikâyet
sisteminin, bir bireye doğrudan Anayasa Mahkemesi’ne dilekçe
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vermesine izin vermesidir. Bir bireyin temel hakları, kamu otoritesinin
kullanılması ya da kullanılmaması sonucunda ihlal edildiğinde, birey
bu ihlalin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi’nde bir dava açabilir.
Ayrıca, taraflardan birisinin bir kanunun Anayasallığının denetlenmesi
için Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi yönündeki talebi orijinal
yargı Mahkemesi tarafından reddedilirse, göndermeyi talep eden taraf
kanunun Anayasallığı konusunda nihai bir karar için Anayasa
Mahkemesi’ne dilekçe verebilir. Anayasal şikâyet sisteminin
tanınmasıyla, sıradan bir bireye anayasa yargısında taraf olma
imkanının verilmesi Kore Anayasal yargı sisteminde dikkate değer bir
reform olarak değerlendirilmektedir.
Kore Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşundan beri, Mahkeme,
kanunların Anayasallığını incelediği yaklaşık 550 dava dâhil, toplam
13.800 Anayasal şikâyeti sonuçlandırmıştır. Bunlardan 730 davada,
Kore Anayasa Mahkemesi, kanunların Anayasa’ya aykırı olduğuna ya
da Anayasal şikâyetlerin haklı olduğuna karar vermiştir. Bu büyük
rakamlar,
vatandaşların
Anayasa
Mahkemesinden
yüksek
beklentilerini ve ilgilerini göstermektedir.
Anayasa Mahkemesi’nin faaliyetleri sayesinde, insanların temel
hakları, daha iyi korunmaktadır. Kore halkının hak ve özgürlükleri,
gelişmiş ülkelerle aynı şekilde garanti altına alınmıştır. Kore’nin,
Asya’daki en başarılı Anayasal yargı sistemine sahip ülke olduğu
tahmin edilmektedir.
Pek çok Asya ülkesi, liberal-demokratik Anayasacılığın
güvencesi olarak kurumsal bir araç gerekliliği sebebiyle, Anayasal
yargı sistemini benimsemeye çalışmaktadır. Gelecekte, Kore
Anayasa Mahkemesi, Asya’daki ülkeler için Anayasal yargı sisteminin
kabulü ve yerleştirilmesi sürecinde tam bir işbirliği yapacaktır.
Bu Uluslararası Konferansın düzenlenmesinin önemli ve değerli
olduğunu düşünüyorum. Her bir ülkenin hukuk sistemi, tarihinin ve
kültürünün esasıdır. Birbirimizin sistemini ve tecrübesini bilmek ve
anlamak, kültürün özünü paylaşmaktır. Bu Uluslararası Konferansın,
daha derin bir kavrayış arayışı ve kendi Anayasalarımızı ve Anayasal
yargı sistemlerimizi daha da geliştirme aracı olarak birbirimizin
deneyim ve irfanını paylaşmak için anlamlı bir vesile olacağına
eminim.
Kore Anayasa Mahkemesi, Eylül 2008’de Seul’de 20. yıldönümü
törenleri esnasında, Yüksek Mahkemelerin başkan ve üyelerinin,
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akademisyenlerin ve diğer katılımcıların deneyimlerini ve irfanlarını
paylaşma
fırsatı
bulacakları
bir
uluslararası
konferans
düzenleyecektir. Konferansın tarihinin ve detaylı programının,
yakında kararlaştırılması beklenmektedir ve siz ya da Mahkemenizin
bir temsilcisi, Konferansa dostça davet edileceksiniz. Şimdiden
konferansa desteğiniz ve işbirliğiniz için memnuniyetimi ifade ederim.
Bir kez daha, Türk Anayasa Mahkemesi’nin 45. Yıldönümü için
tebriklerimi sunmak isterim ve bu onurlu törene olan davetten ötürü
derinden memnuniyet duymaktayım.
Nazik ilginiz için çok teşekkür ederim.

