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Sayın Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı, Sayın 
Venedik Komisyonu Başkanı, Sayın Yabancı Ülke Anayasa Mahkemeleri 
Başkan Ve Hâkimleri, Saygıdeğer Sempozyum Katılımcıları, Hanımefendiler, 
Beyefendiler, ben özellikle Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin 56. 
kuruluş yıl dönümünden dolayı tebriklerimi sunmaktan büyük memnuniyet 
duyuyorum. Türkiye Anayasa Mahkemesi ile Endonezya arasında şimdiye 
kadar çok iyi bir ilişki olagelmiştir. İşte bu nedenle Endonezya Anayasa 
Mahkemesi, Sayın Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın 
davetine katılarak demokrasinin ve bu ülkede insan haklarının korunması 
anlamında Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin rolünü takdirle 
karşılamıştır. 

İnsan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması açısından diğer 
ülkelerde de Endonezya Anayasa Mahkemesi gibi benzer kuruluşlar 
bulunmaktadır. Endonezya Anayasa Mahkemesi 2003 yılında kurulmuştur. 
Endonezya Anayasa Mahkemesinin görevi anayasallık değerlendirmesi 
ile anayasaya uygunluk değerlendirmesi yapmak, anayasa ile belirlenen 
yetkilerinin kullanılması açısından devlet makamlarının bu konudaki 
görevleri ile ilgili davalara bakmak ve siyasi partilerin kapatılmasına karar 
vermektir.

Bu anlamda cumhurbaşkanının veya başkan yardımcısının görevden 
alınması ile ilgili olarak da yine bizim yetkimiz bulunmaktadır. Bunlar 
Anayasa’mızın 24. maddesinde bulunmaktadır. Endonezya Anayasa 
Mahkemesi demokrasinin ve anayasanın geliştirilmesi açısından büyük 
çalışmalar yapmıştır. Bunlar da anayasanın uygulanması, korunması, insan 
haklarının ve özgürlüklerinin korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

Genel anlamda Endonezya Anayasa Mahkemesi halkın güvenini 
kazanmıştır. Bu anlamda iyi işleyen bir sistem ve idare kurma açısından 
Anayasa Mahkemesi halk nezdinde başarılı olarak değerlendirilmektedir. 
Anayasa ve kanunlarla ilgili sorunların çözülmesinde nihai merci olarak 
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Anayasa Mahkemesi çok başarılı olmuştur. Anayasa Mahkemesindeki 
oturumlar şeffaf olarak gerçekleştirilmekte, kamuya açık olmakta ve bunlarla 
ilgili basın toplantıları da yapılmaktadır.

Tek bir olgu bile saklı kalmamaktadır, hem halka hem de basına 
açık bir şekilde bu oturumları yaparak aynı zamanda Endonezya’nın farklı 
bölümlerinde kırk iki ilde de yine canlı yayınla bunları yayımlıyoruz ve 
böylece önemli davalar olduğunda halk bunları aynı anda takip edebiliyor. 
Önemli kararlarda, kararın okunması oturumunda iki büyük ekranda bu 
karar yayımlanıyor, daha sonra karar beyan ediliyor, kararın bir nüshası 
hemen doğrudan taraflara 15 dakika içinde verilebiliyor. Bu şekilde 
Endonezya Anayasa Mahkemesinin güçlü bir kurum oluşturma yönündeki 
tecrübesini aktarmaya çalıştık. Bunlar demokrasinin korunması ve anayasanın 
uygulanması, bağımsızlığı, tarafsızlığı ve şeffaflığı ile ilgili olarak halkın 
güveninin oluşturulması açısından önemli unsurlar olmuştur. Güçlü bir yargı 
kurumu olarak görülmesi açısından temel hak ve özgürlüklerini koruyan bir 
kurum olarak ilginiz için çok teşekkür ediyorum.


