
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Priştine, 31 Mayıs 2013 
Nr. Ref.: RK416/13 

 
 

 
 
 

KABUL EDİLMEZLİK KARARI 
 
 

Başvuru No: KI02/13 
 

Başvurucu 
 

Halil Mazreku 
 

  
Prizren Belediye Mahkemesi’nin C. nr. 691/01 sayı ve 11 Aralık 2007 

tarihli kararı ile Prizren Bölge Mahkemesi’nin Ac. nr. 24/09 sayı ve 12 
Mayıs 2011 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu  

 
 
 

KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ 
 
 
 
Mahkeme Heyeti: 
 
Enver Hasani, Başkan 
Ivan Čukalović, Başkanvekili 
Robert Carolan, Üye 
Altay Suroy, Üye 
Almiro Rodrigues, Üye 
Snezhana Botusharova, Üye 
Kadri Kryeziu, Üye 
Arta Rama-Hajrizi, Üye 
 
 
Başvurucu: 

 
1. Başvurucu, Prizren Arbana Mahallesi mukimi Bay Halil Mazreku’dur.  
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İtiraz Edilen Karar 
 

2. Başvurucu, Prizren Belediye Mahkemesi’nin C. nr. 691/01 sayı ve 11 Aralık 
2007 tarihli kararı ile Prizren Bölge Mahkemesi’nin Ac. nr. 24/09 sayı ve 12 
Mayıs 2011 tarihli kararına itiraz etmiştir. 
 

3. Mevcut başvuruda dört (4) aylık süreye riayet edilmesi nedeniyle son somut 
kanun yolu olarak başvurucuya 25 Temmuz 2011 tarihinde teslim edilen 
Kosova Devlet Savcılığı KMLC nr. 45/11 sayı ve 6 Temmuz 2012 tarihli 
tebligatıdır.  
 

Başvurunun Konusu 
 

4. Başvurunun esas konusu başvurucunun hakkına ilişkin Prizren Belediye 
Mahkemesi’nin C. nr. 691/01 sayı ve 11 Aralık 2007 tarihli kararı ile Prizren 
Bölge Mahkemesi’nin Ac. nr. 24/09 sayı ve 12 Mayıs 2011 tarihli kararıdır.  
 

İlgili Hukuk 
 

5. Kosova Cumhuriyeti Anayasası (bundan sonra: Anayasa)’nın 113.7 fıkrası, 
03/L-121 sayı ve 15 Ocak 2009 tarihli Kosova Cumhuriyeti Anayasa 
Mahkemesi Hakkında Yasa (bundan sonra: Yasa)’nın 47. maddesi ile Kosova 
Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü (bundan sonra: İçtüzük)’nün 28. 
kuralı.  
 

Başvuru Süreci  
 

6. Başvurucu 9 Kasım 2011 tarihinde Mahkeme’ye başvurmuştur.  
 

7. Mahkeme 11 Kasım 2011 tarihinde başvurucudan adalet mahkemeleri 
kararları dahil olmak üzere gerekli evrakın teslimini talep etmiştir.  
 

8. Başvurucu 8 Ocak 2013 tarihinde başvuru formu ile talep edilen diğer evrakı 
Mahkeme’ye teslim etmiştir.  
 

9. Mahkeme 18 Ocak 2013 tarihinde başvurucuya, Prizren Temel Mahkemesi’ne 
ve Priştine’deki İstinaf Mahkemesi’ne başvurunun KI02/13 numara ile 
Mahkeme’nin ilgili kütüğüne kaydedildiğini bildirmiştir.  
 

10. Başkan, 30 Ocak 2013 tarihinde Üye Altay Suroy’u raportör yargıç olarak 
görevlendirmiş, Üyeler Robert Carolan (başkan Snezhana Botusharova 
yerine), Ivan Čukalović ve Prof. Dr. Enver Hasani’den oluşan Ön İnceleme 
Heyeti’ni belirlemiştir.  
 

11. Mahkeme 5 Şubat 2013 tarihinde Prizren temel Mahkemesi’nden ilave evrak 
talep etmiştir. 
 

12. Prizren Temel Mahkemesi talep edilen evrakı 5 Şubat 2013 tarihinde 
göndermiştir.  
 



 3 

13. Ön İnceleme Heyeti 30 Nisan 2013 tarihinde Raportör Yargıç’ın raporunu 
görüştükten sonra Mahkeme Heyeti’ne başvurunun kabul edilmezliğine ilişkin 
öneri sunmuştur.  
 

Olguların Özeti 
 

14. Başvurucu, Halil Mazreku (alıcı) ve müteveffa Bajram Sadik Berisha (satıcı) 
arasında 6 Ocak 1984 tarihinde akdedilmiş ancak onaylatılmamış olan alım 
satım sözleşmesine dayanarak 5 Aralık 2001 tarihinde Prizren Belediye 
Mahkemesi’nde dava açmıştır. Başvurucu, satın alma yoluyla Arbane Kadastro 
Bölgesi “Nen fshat te rruga” mevkiindeki VI. sınıf 402 numaralı 1.17,00 
hektarlık parselin sahibi olduğunu, bu arsanın satıcının KBI Progras-Export 
şirketi tarafından üzerinde inşaat yapılmak üzere kamulaştırılan 146 ve 383 
numaralı parseli karşılığında verildiğini ileri sürmüştür. Davalılar, yani eski 
sahip müteveffa Bajram Berisha’nın aile fertleri hukuk davasıyla Arbane 
Kadastro Bölgesi “Nen fshat te rruga” mevkiinde IV. sınıf 0.74,33 hektarlık 
254 tapuya kayıtlı arsanın mülkiyetini geri almaya ve kendi adlarına 
kaydettirmeye başarılı olmuşlardır.  Başvurucu açtığı davayla mülk alım satım 
sözleşmesinin onayını ve mülk üzerindeki mülkiyet hakkının tanınmasını ve 
de mülkün onun adına kaydettirilmesini talep etmiştir.  

 
15. Prizren Belediye Mahkemesi 11 Aralık 2007 tarihinde çıkardığı C. nr. 691/01 

sayı ve 11 Aralık 2007 tarihli kararında başvurucunun müteveffa Bajram 
Berisha’dan satın aldığını iddia ettiği mülkün mülkiyetin doğrulanmasına 
ilişkin dava dilekçesini temelden yoksun olarak reddetmiştir. Aynı kararda 
davalıların yani müteveffa Bajram Berisha’nın yakınlarının “Bregu te rruga” 
mevkiindeki verimsiz tarla kültürü olan 30 m2’lik 146 numaralı parsel ve IV. 
sınıf tarla olan 0.74,33 hektarlık 383 numaralı parselden müteşekkil ve 
Arbane Kadastro Bölgesi 252 numaralı tapuya kayıtlı toplam 1.39,66 hektarlık 
arazinin iadesini talep etmişlerdir.  
 

16. Prizren Bölge Mahkemesi 12 Mayıs 2009 tarihinde çıkardığı Ac. nr. 24/09 
sayılı kararla başvurucunun itirazını reddedip Prizren Belediye 
Mahkemesi’nin C. nr. 691/2001 sayı ve 11 Aralık 2007 tarihli kararının 
onamıştır. Bölge Mahkemesi, davacıların iddia ettikleri şekilde ilk derece 
mahkemesi kararının çekişmeli yargı usulü yasası hükümlerini ihlal 
etmediğini] olgusal durumu tam ve doğru tespit ettiğini ve bu davada yasaları 
yerinde uyguladığını tespit etmiştir.  
 

17. Başvurucunun temsilcisi, Kosova Cumhuriyeti Devlet Savcılığı’nın önerisi 
doğrultusunda Prizren belediye Mahkemesi’nin C. nr. 691/2001 sayı ve 11 
Aralık 2007 ve Prizren Bölge Mahkemesi’nin Ac. nr. 24/09 sayı ve 12 Mayıs 
2011 tarihli kararına karşı 23 Haziran 2011 tarihinde kanun yararına bozma 
hakkından yararlanmak üzere başvuruda bulunmuştur.  
 

18. Devlet Savcılığı KMLC Nr. 45/11 sayı ve 6 Temmuz 2011 tarihli tebligatıyla ilk 
ve ikinci derece mahkeme kararlarına karşı yapılan kanun yararına bozma 
başvurusunu, böyle bir işlem için yeterli yasal zemin bulunmadığı gerekçesiyle 
reddetmiştir.   
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Başvurucunun İddiaları 
 

19. Başvurucu, adalet mahkemelerinin çıkardıkları kararlarla Anayasa ile güvence 
altına alınmış haklarını ihlal ettiklerini ileri sürmüştür. Başvurucu 
başvurusunda otoritelerce hangi haklarının ihlal edildiğini belirtmemiştir. O, 
yalnız adalet mahkemelerinin yani Prizren Bölge Mahkemesi’nin Çekişmeli 
Yargı Usulü Yasası hükümleri ile Mülklerin El Değiştirmesi Yasası’nın 
Değiştirilmesi ve Tamamlanması Yasası hükümlerini yanlış uyguladığını ileri 
sürmüştür. 

 
Başvurunun Kabul Edilirliği 
 

20. Mahkeme öncelikle başvurucunun Anayasa’da belirtilip Yasa ve İçtüzük’te 
açıklanan kabul edilirlik koşullarını yerine getirip getirmediğini 
değerlendirmek durumundadır. Mevcut başvuruda başvurucunun kamu 
otoritesinin somut işlemi olarak ilk ve ikinci derece mahkemelerinin 
kararlarına itiraz ettiği tespit edilmiştir.  Başvurucu başvurusunda anayasal 
haklarına yönelik ihlalleri açık bir şekilde belirtmemiştir. Ancak Mahkeme, 
mülkiyet haklarının söz konusu olduğunu tespit etmiştir. Başvurucu bu 
başvuruyla neyi elde etmeyi hedeflediğini de belirterek bu doğrultuda çeşitli 
bilgi ve belgeleri başvurusunun ekinde sunmuştur.  
 

21. Mülkiyet hakkına ilişkin olarak Anayasa’nın 46. maddesi açıkça şunu 
belirlemiştir:  
 

Hiç kimse keyfi olarak kendi mülkünden yoksun bırakılmaz. Kosova 
Cumhuriyeti veya Kosova Cumhuriyetinin kamu otoritesi, kamusal 
çıkarların desteklenmesi için belirlenmiş kamusal hedeflere uygun ve 
gerekli olması halinde ve yasa buna yetki veriyorsa, kamulaştırılan mülk 
sahip veya sahiplerine hemen ve uygun bir tazminat sağlanması 
durumunda ilgili mülkü kamulaştırabilir. (Bkz. 46. madde 3. fıkra) 

 
22. Anayasa Mahkemesi, başvurucunun ilk derece mahkemesi olduğu gibi ikinci 

derece mahkemesi ve kanun yararına bozma başvurularında da çekişmeli 
yargı usulü esas hükümlerinin ihlali, olgusal durumun eksik ve yanlış tespiti 
ve mevcut davada uygulanan yasanın ihlaline ilişkin iddiaların yer aldığını 
tespit etmiştir.  
 

23. Anayasa Mahkemesi bu iddiaların meşruiyet alanıyla ilgili oldukları 
görüşündedir. Başvuru, anayasal hak ihlali ve şikayet temeli üzerine oturtulup 
başvurucunun ihlal edildiğini iddia ettiği anayasal hak ve hükümlerin açıkça 
belirtilmesi gereklidir.  
 

24. Ancak Mahkeme, başvurucunun Anayasa ile güvence altına alınan haklarının 
ihlaline ilişkin iddialarını delillerle destekleyip desteklemediğini incelemek ve 
değerlendirmek suretiyle kabul edilirlik kıstaslarını yerine getirip 
getirmediğini belirler. Bu nedenle başvurucunun başvurusunda kamu 
otoritesinin işlemiyle iddia edilen hak ihlallerini açıklıkla belirtmesi gereklidir. 
Mahkeme bununla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasa’nın 48. 
maddesi şunu belirlediğini tespit etmiştir: İstem müracaatında bulunan kişi, 
isteminde hangi hak ve özgürlüğünün ihlal edildiğini tahmin ettiğini ve 
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müracaatta bulunan kişinin itirazda bulunmak istediği kamu otoritenin 
somut işleminin hangisi olduğu konusunda doğru bir açıklama yapmakla 
görevlidir.  
 

25. Dahası İçtüzüğün 36.2 fıkrası şunu belirlemiştir: 
 

(2) Mahkeme, açıkça temelden yoksun başvuruları şu kanaatlere 
vardığında reddeder:  
 
a) Başvuru ilk görünüş ispatına göre gerekçelendirilmediği zaman;  
 
b) Sunulan maddi unsurların 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. 

 
26. Son olarak Yasa’nın 46. maddesi şöyledir: Anayasa Mahkemesi, yasa ile tayin 

edilen tüm şartların yerine getirildiğini tespit eder ise eğer, Anayasanın 113. 
maddesinin 7. fıkrasına göre başlatılan istemi kabul eder ve işleme alır. 
 

27. Başvurucu bu doğrultuda adalet mahkemelerinin Anayasa ile güvence altına 
alınmış haklarını neden ve nasıl ihlal ettiklerini belirtmemiş ve iddia edilen 
anayasal hak ihlallerine ilişkin delil sunmamıştır. Mahkeme, müdahale 
edebilmesi için başvurunun anayasal temeller üzerine kurulması gerektiğini 
hatırlatır.  
 

28. Bir belgenin veya bu başvuruda söz konusu olan alım satım sözleşmesinin 
meşruiyetini davada müdahil tarafların sundukları deliller esasına göre 
hukuka uygun iradelerince değerlendirmek adalet mahkemelerinin yetki 
alanındadır.  
 

29. Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile güvence altına alınmış hak ve özgürlükleri 
ihlal etmediği sürece adalet mahkemelerince çıkarılan kararlarda olguların 
veya yasaların sözde saptırılmasının değerlendirilmesiyle ilgilenme görevinin 
olmadığını hatırlatır.  Bu nedenle bu başvuruda Mahkeme üçüncü derece 
organı olarak görev yapamaz. Usul ve maddi hukukun yorumlanması ve 
uygulanması adalet mahkemelerinin hakkıdır (Bkz. mutatis mutandis, Garcia 
Ruiz v. İspanya [GC] nr. 30544/96, § 28, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
[AİHM] 1999-I). 
 

30. Her halükarda Anayasa Mahkemesi’nin görevi, delillerin doğru sunulup 
sunulmadığını ve başvurucuya adil yargılama yapılması anlamında usullerin, 
bir bütün olarak ele alındığında, gerektiği şekilde uygulanıp uygulanmadığını 
değerlendirmektir (bkz. mutatis mutandis, Edwards – Birleşik Krallık 
13071/87 sayı ve 10 Temmuz 1991 tarihli kabul edilmiş dava başvurusu 
hakkında Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun Raporu vb). 
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31. Başvurucu, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına 
alınmış haklarının ihlalline ilişkin iddiaları anayasal temellere oturtmamış ve 
haklarının Yüksek Mahkeme tarafından ihlal edildiğine ilişkin delil 
sunmamıştır. Öyle ki yargılama usullerinin herhangi bir şekilde hakkaniyetsiz 
ve keyfi olduğunu tespit etmeye Mahkeme yetkili değildir (bkz. mutatis 
mutandis, Shub – Lituanya davası ile ilgili AİHM’nin 17064/06 sayı ve 30 
Haziran 2009 tarihli kabul edilmezlik kararı). 
 

32. Mahkeme, yukarıda belirtilen gerekçelerden başvurunun Yasa’nın 48. 
maddesi ve İçtüzüğün 36.2 (b) ve (d) bentlerinde belirlenmiş kıstasları yerine 
getirmediğinden açıkça temelden yoksun olduğunu tespit etmiştir.  
 

33. Netice itibariyle Anayasa’nın 113.7 fıkrası, Yasa’nın 20. maddesi ve İçtüzüğün 
56.2 fıkrasına göre başvuru kabul edilmez niteliktedir.   
 
 

BU SEBEPLERDEN DOLAYI 
 
Yasa’nın 48. maddesi ve İçtüzüğün 36.2 fıkrası (b) ve (d) bentleri ile 56.2 fıkrası 
uyarınca Anayasa Mahkemesi’nin 31 Mayıs 2013 tarihinde yapılan duruşmasında 
oybirliğiyle: 

 
I. Başvurunun kabul edilmez olarak reddine, 

 
II. Kararın taraflara bildirilmesine, 

 
III. Yasa’nın 20.4 fıkrası uyarınca Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar 

verilmiştir.  
 

IV. İşbu karar derhal yürürlüğe girer. 
 
 
Raportör Yargıç     Anayasa Mahkemesi Başkanı 
 
 

Altay Suroy, imza  Prof. Dr. Enver Hasani, imza 

 


