
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI’NA ÜYE DEVLETLERİN ANAYASA/YÜKSEK 

MAHKEMELERİ/KONSEYLERİ VE MUADİLİ KURUMLARI 2. KONFERANSI 

İNSAN HAKLARI VE ANAYASACILIK HAKKINDA 

BANDUNG DEKLARASYONU  

 

“İnsan Hakları ve Anayasacılık: Müslüman Ülkelerin Yargı Sistemlerinin Katkısı” 

konulu, İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) Üye Devletlerin Anayasa/Yüksek 

Mahkemeleri/Konseyleri ve Muadili Kurumları 2. Konferansı 15-17 Eylül 2021 tarihinde 

Endonezya Anayasa Mahkemesinin ev sahipliğinde Bandung’da gerçekleştirilmiştir. 

İİT Üye/Gözlemci Devletlerden 38 Anayasa Mahkemesi/Yüksek Mahkeme/Konsey ve 

Muadili Kurum, konuk mahkemeler ve uluslararası kuruluşlardan Başkan ve Temsilciler 

konferansa katılım sağlamıştır. Konferans vesilesiyle insan hakları, anayasacılık ve 

demokrasinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin anayasal konularda özellikle de 

Yargının İnsanlığı ve Demokrasiyi Geliştirmedeki Rolü ile Çoğulcu Toplumda Medeni ve 

Siyasi Hakların yanı sıra Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Hakların Korunması konusunda 

bilgi, deneyim ve iyi uygulamaları tartışma ve bu hususlarda paylaşımda bulunma 

imkânı sunulmuştur.  

Anayasa mahkemeleri/konseyleri veya yüksek mahkemeler/konseyler, anayasal yetkileri 

çerçevesinde ulusal anayasaların uygulanmasına, hukukun üstünlüğü ilkesine, 

demokrasiye ve insan haklarına saygı gösterilmesini temin etmede etkili bir rol 

oynamaktadır. 

Anayasanın, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin ve insan haklarının koruyucuları 

olarak biz, İİT Üye Devletlerinin Anayasa/Yüksek Mahkemeleri/Konseyleri ve Muadili 

Kurumlarının Başkan ve Temsilcileri, hukukun üstünlüğünü sağlama taahhüdümüz ile 

hukukun üstünlüğüne ve tüm insanlığın onurlu bir şekilde, çeşitli din ve inançlarla bir 

arada barış içerisinde yaşamasına zarar veren yaygın yabancı düşmanlığı ve İslamofobi 

teşkil eden söylem ve uygulamaların yanı sıra terörizme karşı mücadelemiz konusundaki 

taahhüdümüzü bildiririz. 

Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi 

amacıyla anayasal hususlar bağlamında bilgi ve iyi uygulamalar hakkında paylaşımlarda 



bulunarak paydaşlık oluşturma yönündeki taahhüdümüzü teyit ederek işbu belge ile 

aşağıdaki hususları kabul ettiğimizi beyan ederiz:  

1. Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 

amacıyla, tarafları ilgilendiren anayasal hususlar ve anayasa yargısı konularında 

deneyim ve bilgi alışverişinde bulunulmasına imkân sağlayan bağımsız bir forum 

statüsünde faaliyet gösterecek, İİT Üye Devletleri anayasa yargıları resmî 

platformunun kurulması;  

2. Platformun, İİT Üye Devletleri Anayasa Yargısı Konferansı (İİT-AYK/CCJ-OIC) 

ismiyle resmî olarak faaliyete geçirilmesi; 

3. İİT-AYK (CCJ-OIC) açılış kongresinin gelecek sene Türkiye’de İstanbul’da 

gerçekleştirilmesi; 

4. Aşağıdaki materyaller de dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, 

kongreye sunulmak üzere konferansa ilişkin çalışma belgelerinin hazırlanması için 

Endonezya, Türkiye, Cezayir, Pakistan ve Gambiya’dan oluşan Çalışma Komitesinin 

yetki ve sorumluluğunun devam ettirilmesi:  

• İİT-AYK (CCJ-OIC) tüzüğü, 

• İİT-AYK (CCJ-OIC) ve İslam İşbirliği Teşkilatı ilişkisi üzerine görüşler. 

Burada hazır bulunan Heyet Başkanları ve Temsilcileri, başarılı ve verimli geçen bu 

konferans ile gösterdiği misafirperverlik için Endonezya Anayasa Mahkemesine 

teşekkürlerini sunar. 

 

Bandung, 17 Eylül 2021 

 

 

 

 


