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KABUL EDİLMEZLİK KARARI 

 
 
 

Dava no:  KI 36/11 
 
 

Başvurucu 
 
 

Arjeta Halimi 
 
 

Gilan Bölge Mahkemesi CN:nr. 24/09 sayı ve 17 Kasım 2009 tarihli kararının 
iddia edilen yürütümünün yapılmamasının Anayasaya uygunluğunun ve 

başvurucunun iddia edilen insan hakları ihlalinin değerlendirilmesi  
 
 
 
 

KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ 
 
 
 
Aşağıdaki yapıdadır: 
 
Enver Hasani, Başkan  
Kadri Kryeziu, Başkanvekili 
Robert Carolan, Yargıç 
Altay Suroy, Yargıç  
Almiro Rodrigues, Yargıç  
Snezhana Botusharova, Yargıç 
Ivan Čukalović, Yargıç  
Gjyljeta Mushkolaj, Yargıç 
Iliriana Islami, Yargıç 
 
 
Başvurucu 
 

1. Başvurucu, Vitina Belediyesine bağlı Drobesh köyünde mukim Arjeta Halimi’dir. O 
şu anda 19 yaşındadır. Başvurucu, Anayasa Mahkemesi nezdinde açtığı davada 
Priştine merkezli Hukuki Yardım ve Bölgesel Kalkınma Merkezi (CLARD) tarafından 
temsil edilmektedir.  
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Dava Konusu 
 

2. Başvurucu, Gilan Bölge Mahkemesinin CN:nr. 24/09 sayı ve 17 Kasım 2009 tarihli 
kararının iddia edilen yürütümünün yapılmamasının Anayasaya uygunluğunun 
değerlendirilmesini talep etmektedir. Bu kararla başvurucunun dava dilekçesi kabul 
edilmiş ve davalı olan Vitina Belediyesi Eğitim Müdürlüğü davalının (yani 
başvurucunun) Vitina “Kuvendi i Lezhës” Lisesindeki öğrenciliğinden kaynaklanan 
haklarını tanımakla yükümlü olmuştur.  
Başvurucu dilekçesinde Gilan Bölge Mahkemesinin yayımladığı kararın Vitina 
Belediyesi Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmesinin sağlanmasını talep 
etmektedir. Başvurucu, Gilan Bölge Mahkemesinin CN:nr. 24/09 sayı ve 17 Kasım 
2009 tarihli kararı yürütülmeyerek yerel ve uluslararası hükümlerle güvence altına 
alınan eğitim hakkının hiçe sayıldığını iddia etmektedir.  
 

3. Başvurucu Anayasanın şu maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürmektedir: 24. madde 
(Kanun Önünde Eşitlik), 38. madde (İnanç, Vicdan ve Din Özgürlüğü) ve 47. madde 
(Eğitim Hakkı). 

 
4. Başvurucu, Anayasanın 22. maddesine (Uluslararası Anlaşma ve Belgelerin 

Doğrudan Uygulanması) göre uluslararası kabul görmüş şu insan haklarının da ihlal 
edildiğini öne sürmektedir: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1. Ek Protokolünün 2. 
maddesi (Eğitim Hakkı), Sözleşmenin 14. maddesiyle (Ayrımcılık Yasağı) ilgili olarak 
9. maddesi (Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü). 

 
5. Başvurucu devamında Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 18. 

maddesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 2 ve 26. maddelerinin de ihlal 
edildiğini ileri sürmektedir. Başvurucu en sonunda uluslararası belgelerle ilgili olarak 
BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 14 ve 28. maddesine de atıfta bulunmuştur.  

 
6. Başvurucu davasında Kosova Ayrımcılık Karşıtı Yasasının (2004/3) 2, 4 ve 9. 

maddeleri ile İdari Uyuşmazlık Yasasının (03/L-202) 12. maddesinin de ihlal 
edildiğini iddia etmiştir.   

 
Yasal Dayanak 
 

7. Kosova Cumhuriyeti Anayasasının (bundan sonra “Anayasa” şeklinde anılacaktır) 
113.7 maddesi, 03/L-121 sayılı Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasanın (bundan sonra 
“Yasa” şeklinde anılacaktır) 20 ve 47. maddeleri ile Kosova Cumhuriyeti Anayasa 
Mahkemesi İçtüzüğünün (bundan sonra “İçtüzük” şeklinde anılacaktır) 36. kuralı.  

 
Davanın Mahkemeye Geliş Biçimi 
 

8. Başvurucu 10 Mart 2010 tarihinde Mahkemeye başvurmuştur. 
 
9. Mahkeme Başkanı raportör yargıç olarak Yargıç Iliriana Islami’yi, ön inceleme 

heyetine Yargıç Snezhana Botusharova başkanlığında yargıçlar Prof. Dr. Ivan 
Čukalović ve Prof. Dr. Enver Hasani’yi tayin etmiştir.  

 
10. Mahkeme 28 Nisan 2011 tarihinde istem hakkında Vitina Belediyesi Eğitim 

Müdürlüğünü (BEM) bilgilendirmiş ve Yasanın 22.2 maddesine dayanarak istemle 
ilgili BEM’in cevap vermesini talep etmiştir.  

 
11. İstemle ilgili olarak Mahkeme, aynı tarihte Gilan Bölge Mahkemesi ile Eğitim, Bilim 

ve Teknoloji Bakanlığını (EBTB) bilgilendirmiştir.  
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12. Gilan Bölge Mahkemesi 4 Mayıs 2011 tarihinde istemle ilgili cevabını sunmuştur.  
 

13. BEM 16 Mayıs 2011 tarihinde cevabını bildirmiştir. 
 

14. EBTB cevap sunmamıştır.  
 

15. Mahkeme 28 Haziran 2011 tarihinde Vitina Belediye Mahkemesinden başvurucunun  
kendisi hakkında Bölge Mahkemesinin kesinleşmiş CN.Nr. 24/09 sayılı kararın 
yürütülmesi yönünde dilekçe sunup sunmadığına ilişkin bilgi talep etmiştir.  

 
16. Vitina Belediye Mahkemesi 5 Temmuz 2011 tarihinde cevabını göndermiştir.  

 
17. Raportör yargıcın raporu görüşüldükten sonra ön inceleme heyeti tam kadroda 

toplanan Mahkeme heyetine istemin kabul edilmezliğine ilişkin öneri sunmuştur. 
 

18. Mahkeme 28 Temmuz 2011 ve 23 Eylül 2011 tarihlerinde tam kadroda toplanıp 
danışma toplantıları yaparak istemi oylamıştır.  

 
Olguların Özeti 

 
19. Başvurucu 15 Ocak 2009 tarihinden önce Vitina Belediyesi “Kuvendi i Lezhës” 

Ortaöğretim Okulunda öğrenimine devam etmiştir.  
 
20. Başvurucu 10. sınıf 1. yarıyılı süresince okulda başörtüsü takmaya başlamıştır.  

 
21. Başvurucu, başörtüsünü çekmemesi halinde okula devam edemeyeceği yönünde okul 

müdürlüğünce sözlü olarak uyarıldığını ifade etmiştir. O, başörtünün okulda 
taşınmasının okul kıyafetiyle ilgili yönetmeliğin ihlali olacağı yönünde okula 
bildirdiği iddia edilen BEM’in okul tarafından bilgilendirildiğini iddia etmektedir.  

 
22. Başvurucu, belirli BEM yetkililerinin başörtüsünü çekmeyi kabul ettiğine dair 

beyanat imzalaması yönünde baskı yaptıklarını iddia etmiştir.  
 

23. Başvurucu, söz konusu beyanatı imzalamayı reddetmesi üzerine kendisine okula artık 
gelmemesi söylendiğini ileri sürmüştür.  

 
24. Başvurucu, Vitina “Kuvendi i Lezhës” devlet okulundaki derslerine 15 Ocak 2009 

tarihinden itibaren devam etmediğini bildirmiştir.  
 

25. Başvurucunun ebeveyni, kendisi henüz reşit olmadığından onun “yasal temsilcileri” 
olarak 6 Nisan 2009 tarihinde CLARD tarafından danışmanlık hizmeti almışlardır. 

 
26. Başvurucu 15 Nisan 2009 tarihinde Vitina Belediye Eğitim Müdürlüğünden kendi 

statüsüyle ilgili açıklama ve okuldan atılma gerekçelerini bildiren resmi bildirim 
talebinde bulunmuştur. 

 
27. BEM başvurucunun bu talebine 28 Nisan 2009 tarihinde yazılı olarak şu cevabı 

vermiştir.  
 

“I. Vitina ‘Kuvendi i Lezhës’ Lisesi müdürlüğünün, 10. sınıf öğrencisi Arjeta 
Halimi’nin eğitim hakkını kısıtlamadığı ve engellemediği bilginize sunulur. 
Okul müdürlüğü başörtüsü takmakla ilgili olarak bu öğrenciye sözlü 
uyarıda bulunmuş ve başörtüsünü takmaya devam etmesi durumunda 
okula girişi yasaklanacağı bildirilmiştir.  
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II. Bu öğrenci kendisinden talep edilmeden derslere devam etmemeye 
başlamış, okul müdürlüğü veya BEM nezdinde yılsonu bütünleme 
sınavlarına katılma üzere herhangi bir talepte bulunmamıştır. Öyle ki 
eğitim hakkı herhangi bir şekilde ihlal edilmemiştir.  
 
III. İlk ve Ortaöğretim Yasasına göre ortaöğretim zorunlu olmayıp tercihe 
bağlıdır ve 01-013/86 sayılı Davranış ve Disiplin Kuralları Yönetmeliğinin 
22. maddesi d. fıkrası öğrencilerin aynı kıyafeti giymesi gerektiği belirlemiş 
olup bu öğrenci Yönetmelik ve okul kurallarını ihlal etmiştir. Bu okulun 
farklı din ve inanışlara mensup öğrencileri olduğundan böyle bir kıyafete 
izin verilmesi halinde okulumuzun eğitim süreci zarar görecektir. 
 
Kosova Cumhuriyeti Anayasası da dini açıdan Kosova’yı laik devlet olarak 
tanımlamaktadır.” 

 
28. Başvurucu 6 Mayıs 2009 tarihinde Gilan Eğitim Müfettişliği Departmanına 

başvurarak, söz konusu başvurusunda Anayasa ve yürürlükteki yasaların ihlal 
edildiğini iddia etmiştir. Başvurucu, “Kuvendi i Lezhës” Lisasindeki eğitimine devam 
edebilmesi yönünde Vitina BEM’e izin verdirilmesini ve Ayrımcılığa Karşı Kanunun 
ihlal etmelerinden dolayı Vitina BEM bünyesindeki sorumluların cezalandırılmasını 
talep etmiştir.  

 
29. Gilan Bölge Eğitim Müfettişliği 28 Ağustos 2009 tarihinde bu şikayete cevap verip 

başvurucunun yasa ihlaline ilişkin iddialarının mesnetsiz olduğu ve yasanın yanlış 
yorumlanmasından kaynaklandığını ileri sürmüştür.  

 
30. Başvurucu 18 Eylül 2009 tarihinde Kosova Yüksek Mahkemesine idari uyuşmazlık 

davası açmıştır. Başvurucu Yüksek Mahkemeden harekete geçip kendi iddialarının 
özünü değerlendirerek Vitina Belediyesinin aldığı kararların yasalara uygunluğunun 
değerlendirilmesini talep etmiştir. Başvurucu, Vitina Belediyesinin haklarını ihlal 
eden tüm faaliyetlerinin iptal edilmesini Yüksek Mahkemeden talep etmiştir.  

 
31. Kosova Yüksek Mahkemesi 19 Ekim 2009 tarihinde başvurucunun açtığı dava 

hakkında yargılama yetkisine sahip olmadığını açıklamıştır. Başvurucu, o dönemde 
yürürlükte olan idari uyuşmazlık yasasının 9. maddesine atıfta bulunmuştur. 

 
32. Yüksek Mahkemenin kararına göre başvurucunun davası yasaya aykırı 

davranışlardan korunmakla ilgiliydi. Bu yüzden Yüksek Mahkeme dava dosyasının 
tamamını, o dönemde yürürlükte olan hukuk mahkemeleri yasına göre yargılama 
yetkisine sahip olan Gilan Bölge Mahkemesine göndermiştir.  

 
33. Gilan Bölge Mahkemesi 17 Kasım 2009 tarihinde CN.Nr. 24/09 sayılı kararı çıkartıp 

başvurucunun dava dilekçesini onaylamış ve Vitina Belediyesi Eğitim Departmanını 
“davacının (yani başvurucunun) Vitina “Kuvendi i Lezhës” Lisesindeki 
öğrenciliğinden ileri gelen tüm haklarını tanımayı” buyurmuştur.  

 
34. Bölge Mahkemesi davalının (Vitina Belediyesi) şifahi gerekçeye dayanıp yasaya aykırı 

şekilde hareket ederek davacıyı (başvurucuyu) başörtüsü taktığı gerekçesiyle okuldan 
uzaklaştırmıştır. Davacının okul kıyafeti meselesinin spesifik bir şekilde düzenlendiği 
yönündeki beyanları çelişkilidir.  

 
35. Başvurucu 23 Kasım 2009 tarihinde Vitina Belediyesi Eğitim Departmanına Gilan 

Bölge Mahkemesinin Cn.Nr. 24/09 sayı ve 17 Kasım 2009 tarihli kararı hakkında 
bilgi vererek kararın uygulanmasını talep etmiştir.  
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36. Başvurucu 25 Ocak 2010 tarihinde Gilan Bölge Mahkemesine yazı göndererek Cn.Nr. 
24/09 sayılı kararın Vitina BEM tarafından halen uygulanmadığını bildirip 
mahkemenin yargılama yetkisi çerçevesinde kararın uygulanmasına ilişkin 
önlemlerin alınmasını talep etmiştir.  

 
37. Başvurucu, Gilan Bölge Mahkemesinin Cn.Nr. 24/09 sayı ve 17 Kasım 2009 tarihli 

kararının yürütülmesi konusunda Vitina Belediye Mahkemesinden bugüne kadar 
talepte bulunmamıştır.  

 
Karşı ve/veya ilgili tarafların yorumları  
 

38. Anayasa Mahkemesine sunduğu 4 Mayıs 2011 tarihli cevabında Gilan Bölge 
Mahkemesi, bu meseleyle ilgili karar vermiş olduğundan bu yönde hareket etmenin 
artık kendisinin yetki alanı içerisinde olmadığını ve kararın yürütülmesi konusunda 
Vitina Belediye Mahkemesinin yetkili olduğunu bildirmiştir.  

 
39. Anayasa Mahkemesine 16 Mayıs 2011 tarihinde gönderdiği cevapta BEM 

başvurucunun itirazının özüne karşı gelerek başvurucunun iddialarının asılsız ve 
Anayasa Mahkemesindeki isteminin mesnetsiz olduğunu vurgulamıştır.  

 
40. Vitina Belediye Mahkemesi, 5 Temmuz 2011 tarihli cevabında başvurucunun Gilan 

Bölge Mahkemesinin CN.Nr. 24/09 sayılı kesinleşmiş kararının yürütülmesi için 
herhangi bir başvuruda bulunmadığını teyit etmiştir.  

 
Taraflarca sunulan argümanlar 
 

41. Başvurucu, eğitimini sürdürme hakkının yok sayıldığını iddia etmektedir. Ona göre, 
Kosova’daki eğitim haklarının bulunmasına rağmen iki yıldan bu yana okula devam 
etmeye izin verilmediğini ileri sürmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere başvurucu 
Anayasanın şu maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürmektedir: 24. madde (Kanun 
önünde eşitlik), 38. madde (İnanç, vicdan ve din özgürlüğü) ve 47. madde (Eğitim 
hakkı). 

 
42. Başvurucu bu anlamda yukarıda belirtilen maddelerin ihlal edildiğini nitekim 

becerileri doğrultusunda kendisinin İslami başörtüsünü taktığı müddetçe derse 
devlet okulundaki derslerine devam etmesi engellendiğini belirterek bu hareketin 
Anayasaya göre dini esaslar çerçevesinde ayrımcılık sayılacağını ifade etmiştir.  

 
43. Başvurucu son olarak Vitina BEM’in Gilan Bölge Mahkemesinin uygulanması 

konusunda başarısız olduğunu, kararın bağlayıcı olmasına rağmen eğitimine devam 
etme hakkının yok sayılmaya devam etiğini belirtmektedir. O, Bölge Mahkemesi 
kararının yürütülmesi için başvurabileceği başka kanun yolunun bulunmadığını ileri 
sürmektedir.  

 
44. Bölge Mahkemesi esasen istemin kabul edilirliğine karşı olup, Vitina Belediye 

Mahkemesinde kararın yürütümünü talep etmesi gerektiğini ve mevcut kanun 
yollarını tüketmesi gerektiğini ileri sürmüştür. 

 
45. BEM, başvurucunun Anayasa Mahkemesine yaptığı başvurunun mesnetsiz olduğu ve 

delillerinin bulunmadığını ortaya koymaktadır. Bu argümanı ile BEM, başvurucunun 
isteminin açıkça mesnetsiz olduğunu iddia etmiştir.  

 
46. BEM kendi argümanlarına dayanarak Anayasa Mahkemesine gönderdiği cevabında 

“Kuvendi i Lezhës Okul Mürlüğü veya BEM’den hiç kimse onun eğitim hakkını 
reddetmemiş, ancak okul müdürlüğü tarafından okulda siyah başörtüsünün 
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taşınmasının yasak olduğu şifahi uyarısı yapıldığını bilginize sunmak isteriz” 
açıklamasına yer verilmiştir. Bu uyarının üzerine söz konusu öğrenci okulu terk etmiş 
olup okul müdürlüğü kendisi hakkında disiplin önlemleri almamıştır ve bu 
öğrencinin dersine devam edeceği beklentisi bulunduğu açıklanmıştır.  

 
47. BEM devamında “Okul müdürlüğü ile BEM Vitina Belediye Meclisinin 01-013/866 

sayılı Davranış ve Disiplin yönetmeliğinin 9. maddesinde belirtilen öğrenci 
kıyafetinin aynı olması gerektiği ve EBTB’nin 7/2009 sayılı Genelgesinin 4. maddesi 
13. fıkrasında belirtilen dini kıyafetlerin okullarda yasak olduğu hükmünü 
uygulamışlardır” açıklamasında bulunmuştur.  

 
48. Yazılı cevabında BEM tekraren “BEM bu öğrencinin eğitim hakkını herhangi bir 

şekilde reddetmemiştir … ders sürecinin engellenip okul müdürlüğü ve BEM 
tarafından böyle bir kıyafetin kabul edilmesine yönelik baskı uygulanmaktadır. Bu 
okulda Müslüman ve Katolik öğrenciler eğitim aldıklarından … ve siyah başörtünün 
yürürlükteki normlarla çeliştiğinden ve de farklı dinlere mensup öğrencilerce farklı 
kıyafetler giyme imkanının doğuracağından belediyemizdeki dinler arası ilişkilere 
zarar vermesine ilişkin büyük bir tehlike oluşturmaktaydı” bildirmiştir.  

 
İlgili yasal dayanak 
 

49. Yasal hükümlerin bir kısmı tarafların yazılı cevaplarında vurgulanmıştır.  
 
50. Mahkeme, 2002 yılına ait Kosova İlk ve Ortaöğretim Yasasının 6. maddesinin 

Kosova’da ilk ve ortaöğretimin okulöncesi, ilk ve ortaöğretim şeklinde organize 
edildiğini tespit emiştir. Buna göre eğitim düzeyleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

 
(a) Seviye 0: Okulöncesi eğitim, (normal olarak 3 – 6 yaş grubu); 

(b) Seviye 1: İlköğretim (temel öğretimin ilk safhası), 5 yıl (normal olarak 6 – 12 

yaş grubu); 

(c) Seviye 2: Alt seviye ortaöğretim (temel öğretimin ikinci safhası), 4 yıl 

(normal olarak 12 – 15 yaş grubu); 

(d) Seviye 3: Üst seviye ortaöğretim, EBTB tarafından belirlenen programlara 

bağlı olarak 3 veya 4 yıl,  (normal olarak 15 – 19 yaş grubu) 

 
51. Aynı yasanın 8. maddesi şunu belirlemiştir: Öğrencilerin tamamı eğitimin 3. 

seviyesine (üst seviye ortaöğretim) tercihleri doğrultusunda devam edebilirler.  
 
52. Dahası üst seviye ortaöğretim öğrencilerine ilişkin Nezaket ve Disiplin Önlemleri 

Kurallarının 3. maddesi öğrenci sorumluluklarını şu şekilde belirler: Okulun özel 
öğrenci kıyafeti (üniforması) belirlemesi halinde öğrenci, ders ve uygulama eğitimi 
süresince okul kıyafetini giymek zorundadır.  

 
53. Aynı kuralın 6. maddesinde eğitim disiplini ile ilgili şu önlemlere yer verilmiştir: 

 
1. Sözlü uyarı 
2. Yazılı uyarı 
3. Yarışma, gezi ve ziyaretlerden geçici olarak uzaklaştırma 
4. Okuldan 3 güne kadar uzaklaştırma 
5. Okuldan 1 aya kadar uzaklaştırma 
6. Okuldan 1 (bir) aydan uzun süreli uzaklaştırma. 
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54. Devamında okul kurallarını hafif şekilde ihlal eden öğrencilere sözlü uyarı yapılacağı 
belirleneceği açıklanmıştır.  

 
55. Son olarak EBTB’nin 7/2009 sayılı Genelgesinin 4. maddesinin ilgili kısmında şunlar 

belirtilmiştir: 
 

Öğrenciye yapması yasaklanan şeyler: 
… 
13. dini kıyafet giymek. 

 
 
İstemin Kabul Edilirliğinin Değerlendirilmesi  
 

56. Mahkemenin, başvurucunun istemi hakkında karar verebilmek amacıyla, öncelikle 
Anayasa belirtilip Yasa ve İçtüzükte vurgulanan kabul edilirlik kriterlerinin yerine 
getirilip getirilmediğini kontrol etmesi gerekmektedir. 

 
57. Bununla ilgili olarak Mahkeme, Anayasanın aşağıda alıntılanan 113 (7). maddesine 

atıfta bulunmaktadır: 
 

“Bireyler, kamu otoriteleri tarafından bireysel hak ve özgürlüklerinin ihlal 
edilmesi durumunda, yasalarla belirlenen tüm kanun yollarını tükettikten sonra 
ancak dava açma haklarına sahiptirler.” 

 
 

58. Kabul edilirlik koşulları Yasada (Yasanın 47.2 maddesi) ve İçtüzükte de daha açık bir 
şekilde belirtilmiştir.  

 
59. İçtüzüğün 36. Kuralının ilgili kısımları şunları belirlemiştir:  

 
Kural 36 
 

Kabul Edilirlik Kriterleri 
 
1.  Mahkeme istemleri yalnız şu hallerde görüşebilir:  
a) İtiraz edilen hüküm veya kararla ilgili yasalarla belirtilen tüm kanun 
yolları tüketildiği zaman;  
b) Başvurucuya nihai etkin hukuki çözüm teslim edildikten sonra istemin 
dört ay içerisinde teslim edilmesi durumunda;    
c) İstem açık bir şekilde isnat edildiği zaman. 
2. Mahkeme, açıkça isnat edilmeyip aşağıdaki kanaatlere varması 
durumunda istemleri reddedecektir:  
a) İlk görünüş ispatı ile gerekçelendirilmediği zaman; 
b) Sunulan olguların herhangi bir şekilde Anayasa ihlali iddialarını 
gerekçelendirmediği zaman;  
c) Mahkeme, başvurucunun Anayasa ile güvence altına alınmış anayasal 
haklarının ihlal edilmediğini tespit ettiği zaman;  
d) Başvurucunun kendi iddiasını yeterli şekilde kanıtlayamadığı zaman. 

 
Bölge Mahkemesi kararının yürütülmemesiyle ilgili kabul edilirlik kıstasları 
 

60. Anayasa Mahkemesi başvurucunun isteminde Bölge Mahkemesinin kararının 
yürütülmesine ilişkin yararlanabileceği kanun yollarının bulunmadığını belirtmiştir.  
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61. Diğer yandan Bölge Mahkemesi istemin kabul edilirlik koşullarına atıfta bulunarak 
başvurucunun yararlanabileceği tüm kanun yollarını tüketmesi gerektiğini, 
dolayısıyla kararın yürütülmesini Vitina Belediye Mahkemesinden talep etmesi 
gerektiğini belirtmiştir.  

 
62. Anayasa Mahkemesi, Vitina Belediye Mahkemesince başvurucunun CN.Nr. 24/09 

sayılı Bölge Mahkemesi kararın yürütülmesi yönünde herhangi bir başvuruda 
bulunmadığına dair teyidini hatırlatır.  

 
63. Kanun yolarının tüketilmesi hakkındaki koşulla ilgili olarak Mahkeme, kendi 

içtihadına dayanmaktadır (bkz. KI 06/10 sayılı Valon Bislimi – Kosova İçişleri 
Bakanlığı, Kosova Yargı Kurulu ve Adalet Bakanlığı davası 13 Ekim 2010 trihli 
kararı):  

 
50. Mahkeme, kabul edilirlikle ilgili benzer bir kriter Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin  (bundan sonra “Sözleşme” şeklinde anılacaktır) 35. 
Maddesinde de öngörüldüğünü hatırlatır.  
 
51. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yaygın içtihadına göre 
başvurucuların yerel mevcut ve etkili yasa yollarını tüketmeleri 
gerekmektedir. Dahası bu kuralın belli bir esneklik ölçüsünde ve aşırı 
formalitelerden kaçınarak uygulanması gereklidir. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi yasa yollarının tüketilmesi kuralının ne mutlak ne de otomatik 
şekilde uygulanan bir kural olmadığını kabul etti. Bu karıl uygulanıp 
uygulanmadığını değerlendirirken her davanın özel koşullarını da göz 
önünde bulundurmak gerekir. Bu da demek oluyor ki, diğer koşulların yanı 
sıra ilgili ülkenin hukuk sisteminde resmi yasa yollarının varlığını değil, bu 
yolların etkili oldukları hukuk ve siyasi sistemi ve başvurucunun bireysel 
koşullarını da dikkate almak gerekir (bkz. Akdıvar-Türkiye davası Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi 16 Eylül 1996 tarihli kararı). 

 
64.  Anayasa Mahkemesi iddia edilen ihlal süresi içerisinde 1977 yılına ait İdari 

Uyuşmazlıklar Yasasının (Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Resmi 
Gazetesi, sayı 4/77) yürülükte olduğunu tespit emiştir. Yasanın “Özel Hükümler” diye 
adlandırılan VI. Kısmında bu kanun yolunu ve uygulanmasını belirlemiştir.  

 
65. Anayasa Mahkemesi, başvurucunun Mahkemeye başvurusunu yaptığı ve 

Mahkemenin dava taraflarına istemle ilgili tebligatta bulunduğu sürede İdari 
Uyuşmazlıklar Yasasını yürürlükte olmadığını da tespit etmiştir. Doğrusu Kosova 
Meclisi 16 Eylül 2010 tarihinde yeni İdari Uyuşmazlıklar Yasasını kabul etmiştir.  

 
66. Mahkeme, yürütüm usullerinin 2008 yılına ait Yürütüm Usulleri Yasası ile 

belirlendiğini de dikkat etmiştir. Bu yasa, başak bir yasa ile başka türlü 
belirlenmediği durumlar için yürütümle ilgili yargılama usullerini belirlemiştir.  

 
67. Başvurucunun iddialarına ve dava dosyasındaki evraka göre başvurucunun Bölge 

Mahkemesinin 17 Kasım 2009 kararının yürütülmesine ilişkin herhangi bir 
başvuruda bulunmadığı anlaşılmaktadır.  

 
68. Öyle ki Mahkeme, başvurucunun “tüm etkin kanun yollarını tüketmediği” ve  bu 

durumun İçtüzüğün 36.1(a) kuralıyla çeliştiği sonucuna varmıştır.  
 



 
9 

Başvurucunun diğer şikâyetleriyle ilgili kabul edilirlik kıstasları 
 

69. Mahkeme, başvurucunun eğitim hakkının reddedildiği yönündeki şikâyetlerini 
hatırlatır. Ona göre, Kosova’da eğitim haklarının bulunmasından bağımsız olarak iki 
yıldan bu yana okula devam etmesine izin verilmemiştir. Yukarıda belirtildiği gibi 
başvurucu Anayasanın şu maddelerinin ihlal edildiğini iddia etmektedir: 24. madde 
(Kanun Önünde Eşitlik), 38. madde (İnanç, Vicdan ve Din Özgürlüğü) ve 47. madde 
(Eğitim Hakkı). Bu anlamda başvurucu, yukarıdaki maddelerin ihlal edildiğini, 
İslami başörtüsünü takmaya devam ettiği sürece okula devam etmesi 
yasaklandığından yeterlikleri doğrultusunda eğitim hakkının reddedildiğini, böyle bir 
fiili Anayasanın dini esaslara göre ayrımcılık olarak adlandıracağını ileri sürmüştür.  

 
70. Mahkeme, başvurucunu derse devam ettiği okuldan (veya BEM’den) derse devam 

etmesini yasaklayan veya okuldan atıldığını bildiren herhangi bir karar almadığı 
konusunda tarafların da tartışmasız olarak mutabakata vardıkları hususu hatırlatır.  

 
71. Dahası başvurucunun dava dilekçesi Bölge Mahkemesinin 17 Kasım 2009 tarihli 

kararıyla onaylanmıştır.  
 

72. Netice itibariyle Mahkeme, başvurucunun Kuvendi i Lezhës Okulunda derslerine 
devam etmesi engellendiği yönündeki iddiasını kabul etmemektedir. Mahkeme, 
başvurucunun sözlü bir uyarı üzerine 15 Ocak 2009 tarihinde okula devam etmeyi 
kestiğini tespit etmiştir. Bundan üç ay sonra 15 Nisan 2009 tarihinde ilgili devlet 
organı olan BEM’e başvurmuştur. Yedi ay sonra başvurucunun yürütülmediğini iddia 
ettiği bir mahkeme kararı kabul etmiştir.  

 
73. Başvurucunun iddialarına ve dava dosyasındaki evraka göre, 15 Ocak 2009 

tarihinden sonra derse devam etmeye teşebbüs etmediği anlaşılmaktadır.  
 

74. Öyle ki Mahkeme, başvurucunun İçtüzüğün 36.1(d) kurallına uygun olarak iddiasını 
yeterli şekilde kanıtlamadığını tespit etmiştir.  

 
75. Aynı gerekçelerden dolayı Mahkeme, başvurucunun istemini ilk bakışta 

gerekçelendirmediği (bkz. yukarıda atıfta bulunulan 36 (2) kuralı) görüşündedir. 
Aslında başvurucu tarafından Anayasa Mahkemesine sunulan deliller İçtüzüğün 36.2 
(b) ve (c) krallarına aykırı olarak “anayasal hakkın ihlali iddiasını herhangi bir şekilde 
haklı çıkarmaz”.  

 
76. Bu yönde Anayasanın 53. maddesine dayanarak Anayasa Mahkemesi temel hak ve 

özgürlükleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uygun olarak 
yorumlamakla yükümlüdür. Mahkeme AİHM’nin aşağıda lıntılanan Doğru – Fransa 
(başvuru no 27058/05) davasına ilişkin 4 Aralık 2008 tarihli kararı hatırlatır: 

 
“61. Mahkeme, din özgürlüğünün bireysel vicdan meselesi olup aynı 
zamanda dinin tek başına veya özel yaşamda ya da aynı dini paylaştığınız 
diğer kişilerle aynı çevrede geliştirme özgürlüğü anlamına geldiğini yineler. 
9. madde dinin veya inancın ifade edilmesinin alabileceği ibadet, yerine 
getirme ve saygı gösterme gibi şekilleri sıralamaktadır. Ancak bir din veya 
inançtan ileri gelen veya ilham olarak ortaya çıkan fiilleri ve bir dinin 
belirlediği şekilde davranmayı korumaz (bkz. Leyla Şahin, yukarıda 
zikredilen §§ 105 ve 212). 
 
62. Mahkeme, birkaç dinin bir arada yaşadığı popülasyona sahip 
demokratik bir toplumda farklı çıkar gruplarının barışının ve herkesin 
dinine karşı saygının sağlanması amacıyla bu hak zorunlu olarak 
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kısıtlanabilir (bkz. Leyla Şahin, yukarıda zikredilen §§ 106). Dinlerin ifası 
için devletin tarafsız organizasyon rolü ile demokratik toplumlarda bu rolün 
kamu düzeni, uyum ve dini hoşgörü açısından önemine sıkça vurgu 
yapılmıştır. Aynı şekilde devletin tarafsızlık görevinin, dini inançları 
meşruiyetini değerlendirme ve karşıt gruplar arasındaki karşılıklı 
hoşgörüyü sağlamayı gerektiren güçleriyle örtüşmediğini değerlendirir(bkz. 
Leyla Şahin, yukarıda zikredilen §§ 106). Çoğulculuk ve demokrasi diyalog 
ve demokratik bir toplum içerisinde ideal ve değerlerinin korunması ve 
desteklenmesi ile gerekçelendirilen kişilerce farklı imtiyazlar gerektiren 
zorunlu uzlaşmaya dayandırılabilir.  
 
63. Demokratik toplumlarda farklı görüşlerin olabileceği devlet ile dinler 
arasındaki ilişkiler hakkında davalar açıldığında ulusal karar alma 
organlarına özel önem atfedilmelidir. Bu, Avrupa ülkelerinin farklı 
yaklaşımları olan özellikle dini simgelerin taşınmasıyla ilgili olduğu 
durumlarda geçerlidir. Bu yöndeki kurallar, ulusal geleneklere ve 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ile kamu düzeninin 
sağlanmasının dayattığı ihtiyaçlara bağlı olarak ülkeden ülkeye farklılık 
gösterir (bkz. Leyla Şahin, yukarıda zikredilen §§ 108-09).  
 
64. Mahkeme, dinin açıkça belli edilmesi, örneğin İslami başörtüsünü takma 
özgürlüğü, bu özgürlüğün yerine getirilmesinin başkaların hak ve 
özgürlüklerinin ve kamu düzeninin korunmasıyla çelişmesi durumunda 
kısıtlanabilir (bkz. Leyla Şahin, yukarıda zikredilen §§ 111 ile Refah Partisi 
ve diğerleri – Türkiye [GC], 41340/98, 41342/98, 41343/98 ve 41344/98, § 
92, AİHM 2003-II). Sih topluluğu mensubu türbanlı bir bisikletçinin 
güvenlik tedbiri olarak kask taşıma zorunluluğu ve onun sağlık güvenliği ile 
gerekçelendirilen diğer dini özgürlüklerine müdahale (bkz. X – Büyük 
Britanya 7992/77 davası, 12 Temmuz 1978 tarihli Komisyon Kararı, 
Kararlar ve Raporlar (DR) 14 s. 234), aynı şekilde havalimanlarındaki 
zorunlu gümrük kontrolleri (bkz. Pull – Fransa 35753/03 sayılı dava, AİHM 
2005-I, 11 Ocak 2005) veya konsolosluk girişleri (bkz. El Morsli – Fransa 
15585/06 sayılı dava 4 Mart 2008 AİHM 2008-…) ve böyle kontrollerin 
yapılması için türban veya başörtüsünün çıkartılması emirleri dini hakları 
uygulamaya müdahale teşkil etmez. Aynı şekilde öğrencinin laik üniversite 
sisteminin bir talebi olan kıyafet yönetmeliğini reddederek söz konusu 
kişinin kurallara uymayı reddetmesi durumunda (söz konusu davada İslami 
başörtüsünü takan bir öğrencinin pasaporta konan resim için başını açması 
talep edilmiştir), öğrenci işlerinin diploma düzenleme gibi hizmetleri 
vermeyi kabul etmemesi, ihlal teşkil etmez (bkz. Karaduman – Türkiye, 
16278/90, 3 Mayıs 1993 tarihli Komisyon Kararı, DR 74, s. 93). Mahkeme, 
yukarıda zikredilen Dahlab davasında Cenevre Kantonu Anayasasının 
öngörülen “laikliğin demokratik okullarda tarafsızlığı” ilkesini göz önünde 
bulundurarak, diğer hususların arasında genç çocuklara ders vermeye 
girdiği esnada bir bayan öğretmenin başörtü takma yasağının demokratik 
toplumlarda zorunlu olduğuna karar vermiştir. Mahkeme, başörtüsü 
takarak ve cinsiyet eşitliği ilkesi ile bağdaşması zor bir dini kuralın kadına 
dayatılarak değişimin olabilecek etkisi ile temsil edilen “güçlü dış simgelere” 
vurgu yapmıştır.  
 
65. Leyla Şahin, Köse ve diğerleri davasında Mahkeme, bu davadakilere 
benzer şikayetleri ele almış ve diğer hususların yanı sıra laiklik ilkesini de 
dikkate alarak 9. madde ihlalinin bulunmadığı sonucuna varmıştır.  
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66. Leyla Şahin davasında Türkiye bağlamı tahlil edildikten sonra 
Mahkeme, Cumhuriyetin anayasal boyutu olan laik devlet ilkesi üzerine 
kurulduğunu, anayasal sistemin kadın haklarının korunmasına birincil 
önem atfettiğini, ülke nüfusunun çoğunluğunun Müslüman olduğunu ve 
laikliğe vurgu yapanlar için İslami Başörtünün artmakta olan bir siyasi 
İslam etkisi uyguladığını tespit etmiştir. Öyle ki laikliğin şüphesiz olarak 
Devletin temel ilkelerinden biri olduğu ve hukukun üstünlüğü ile insan hak 
ve özgürlükleriyle uyumlu olduğu sonucuna varmıştır. Mahkeme, laikliğin 
Türkiye’de demokratik değerlerin güvencesi olduğu, din özgürlüğü ile 
vatandaşların eşitlik ilkesinin vazgeçilmez olduğu, bireylerin yalnız devletin 
keyfi müdahalelerine karşı değil, aşırıcı hareketlerin dış etkilerinden 
korunmaya yaradığı ve dinin uygulanması özgürlüğünün bu değerleri 
korumak adına kısıtlanabileceğini tespit etmiştir. Mahkeme, bu laiklik 
nosyonunun Sözleşme değerleriyle uyumlu olduğu sonucuna varmıştır. Bu 
sistemin desteklenmesi, Türkiye’de demokratik sistemin korunması için 
zorunlu olarak ele alınmalıdır (bkz. yukarıda zikredilen Leyla Şahin, § 114). 
 
67. Köse ve diğerleri davasında (yukarıda zikredilen) Mahkeme, okullarda 
laiklik ve tarafsızlık ilkesi ile çoğulculuk ilkesinin korunmasının açık olduğu 
ve İslami başörtüsünün okul binası içerisinde çıkartılmasıyla ilgili 
kurallardan bağımsız olarak derslikte başörtüsünü çıkartmayı reddeden 
öğrencilerin okula girişini engellemeyi gerekçelendirmeye yeterli meşru 
dayanak olduğunu tespit etmiştir.  
 
68. Bu davada bu ilke ve ilgili içtihatların uygulanması esnasında Mahkeme, 
yerli makamların ders saati süresince başörtüsünü takma yasağını, 
okuldaki tüm öğrencilere ayrım yapılmaksızın uygulanan sağlık, güvenlik 
ve bakım kurallarıyla örtüşme esasına göre gerekçelendirdiklerini tespit 
etmiştir. Mahkeme aynı şekilde başörtüsünü çıkartmayı reddederek 
başvurucunun okullarda dini inançların ifade edilmesi ve uygulanması 
sınırlarını aştığını da tespit etmiştir.  
 
69. Mahkeme, Conseil d’Etat tarafından 27 Kasım 1989 tarihinde bildirilen 
görüşte yorumlandığı ve müteakip mahkeme içtihadında ve de 
bakanlıklarca bu konu ile ilgili yayımlanan genelgelerde yorumlandığı 
şekilde dini inancın uygulanmasına ilişkin bu sınırlamanın amacının genel 
anlamda devlet okullarında laiklik taleplerinin desteklenmesi olduğunu 
tespit etmiştir.  
 
70. Devamında Mahkeme, çeşitli kaynaklara göre dini simgelerin okullarda 
takılmasının okullarda laiklik ilkesiyle tamamen uyumsuz olmadığını, ancak 
simgelerin taşındığı koşullar ve simgenin taşınmasının olası sonuçları 
esasına göre böyle hareket edildiğini tespit etmiştir.  
 
71. Mahkeme bu doğrultuda, hareket özgürlüğünün uygulanmasında 
öğrencilerin okul binalarında dini özgürlüğünün uygulanmasının baskı ve 
dışlama kaynağı oluşturacak şiddete dönüşmemesi konusunda dikkatli 
olunması gereğinden, çoğulculuk ilkesi ile diğerlerinin özgürlüğüne riayet 
edilmesinin ulusal makamlar ait olduğu tespitinde bulunulan eski 
kararlarından birine atıfta bulunmaktadır (bkz. yukarıda zikredilen Köse ve 
diğerleri). Mahkemenin bakış açısında bu rahatsızlığın Fransa’nın laiklik 
modelinden ileri geldiği sanılmaktadır.  
 
72. Mahkeme, Fransa ve Türkiye ile İsviçre’de laikliğin anayasal ilke ve 
Cumhuriyetin kurucu ilkesi olduğunu, nüfusun tamamı tarafından saygı 
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gösterilen ve özellikle okullarda korunması birincil olduğunu fark etmiştir. 
Mahkeme, bu ilkeye saygı göstermeyen bir tutumun dinin uygulanması 
özgürlüğü için zorunlu bir dayanak olamayacağı ve Sözleşmenin 9. 
maddesine dayanarak korunmayacağını yineler (bkz. yukarıda zikredilen 
Refah Partisi ve diğerleri, § 93). Kilise ile Devlet arasındaki ilişkilerin 
düzenlenmesinin taraf ülkelere bırakılması gereken hareket özgürlüğü göz 
önünde bulundurulduğunda, laiklik gereksinimleri doğrultusunda dini 
özgürlüklerin tanınması ve sınırlandırılması Sözleşmenin esas ilkeleri 
dikkate alındığında meşru görülmektedir.”  

  
77. Mahkeme, Anayasanın 8. maddesinin Kosova Cumhuriyetini laik bir devlet olarak 

tanımladığını hatırlatarak aşağıda alıntılanmıştır:  
 

“Kosova Cumhuriyeti laik devlet olup, din ve vicdan meselelerinde 
tarafsızdır.” 

 
78. Netice itibariyle yukarıda belirtilen gerekçelere dayanarak başvurucunun isteminin 

İçtüzüğün 36. kuralına göre kabul edilmez olduğu ilan edilmelidir.  
 

 
BU SEBEPLERDEN DOLAYI 

 
Anayasanın 113.7 ile Yasanın 47. maddesine dayanarak Anayasan Mahkemesi, oyçokluğuyla: 
 

I. İçtüzüğün 36. kuralına göre istemin kabul edilmez olarak REDDİNE karar 
vermiştir. 

 
II. İşbu karar Yasanın 20.4 maddesine uygun şekilde taraflara bildirilip Resmi 

Gazetede yayımlanır. 
 

III. Karar derhal yürürlüğe girer.  
 
 
 
Raportör Yargıç     Anayasa Mahkemesi Başkanı 
 
 

Dr. Iliriana Islami, imza  Prof. Dr. Enver Hasani, imza 
 


