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Başvurucu 

 
1. Başvurucu, Gilan mukimi Bay Ardian Hasani’dir.     
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İtiraz edilen karar 
 

2. İtiraz edilen karar başvurucuya 18 Temmuz 2011 tarihinde telim edilen Yüksek 
Mahkeme’nin Rev. nr. 219/2009 sayı ve 10 Haziran 2011 tarihli kararıdır.  

 
Dava konusu 
 

3. Dava konusu başvurucunun çalıştığı pozisyonu lağvı ve bunun neticesinde işsiz 
kalmasına sebep olan Gilan Belediyesi İcra Kurulu Müdürlüğünün 01/11 sayılı 
kararına ilişkin Yüksek Mahkeme kararının Anayasa uygunluğu denetiminin Kosova 
Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesince (bundan sonra: “Mahkeme) yapılmasıdır.  

 
Hukuki dayanak 
 

4. Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın (bundan sonra: “Anayasa”) 113.7. maddesi, 03/L-
121 sayılı Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasa’nın (bundan 
sonra: “Yasa”) 47. maddesi ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün (bundan sonra: 
“İçtüzük”) 56.2 kuralı.  

 
Davanın Mahkeme’deki seyri 
 

5. Başvurucu 3 Ekim 2011 tarihinde Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurmuştur.  
 

6. Mahkeme Başkanı’nın 7 Ekim 2011 tarih ve GJR 127/11 sayılı kararı ile Üye Gjyljeta 
Mushkolaj raportör yargıç olarak görevlendirilmiştir. Başkan’ın aynı tarih ve KSH 
127/11 sayılı kararı ile Üye Robert Carolan başkanlığında, üyeler Almiro Rodrigues ve 
Prof. Dr. Enver Hasani’den oluşan Ön İnceleme Heyeti belirlenmiştir.  
 

7. Anayasa Mahkemesi, 18 Ocak 2012 tarihinde Yüksek Mahkeme ve Gilan Belediyesi’ne 
başvuru hakkında tebligatta bulunmuştur.  
 

8. Ön İnceleme Heyeti 4 Mayıs 2012 tarihinde raportör yargıcın raporunu görüştükten 
sonra tam kadroda toplanan Mahkeme Heyeti’ne başvurunun kabul edilmezliğine 
ilişkin öneri sunmuştur.  
 

Başvurucu tarafından sunulan olgu ve iddiaların özeti 
 

9. Başvurucu, Belediye İcra Kurulu Müdürlüğünde takipçi pozisyonu için 30 Mart 2005 
tarihinde Gilan Belediyesi ile 02/111/272 sayı ve geçerlilik süresi 1 Ocak 2005 – 31 
Aralık 2006 olan iş sözleşmesini akdetmiştir.  
 

10.  Gilan Belediyesi İcra Kurulu Müdürü Teftiş Bölümünün lağvedildiği ve bunun 
sonucunda bu birimin görevlileri Belediye’nin diğer müdürlüklerine yerleştirildiği 13 
Eylül 2006 tarih ve 02/7001 sayılı karara dayanarak 4 Ocak 2007 tarihinde iş 
sözleşmesi süre uzatımının yapılmayacağına ilişkin 02/11 sayılı kararı çıkartmıştır. 
Kararda “takipçilik pozisyonunun devamı için temel koşulların bulunmayışından 
dolayı bu pozisyon feshedilmiştir” açıklamasına yer verilmiştir.  
 

11. Başvurucu tarafından yapılan itirazın üzerine Kosova Kamu Hizmetleri Bağımsız 
Denetleme Kurulu (KKHBDK) 10 Nisan 2007 tarihinde 02/77/2007 sayılı kararı 
çıkartarak başvurucunun itirazını kısmen kabul etmiş işveren organı olarak İcra 
Kurulu Müdürü’nün 02/11 sayı ve 4 Ocak 2007 tarihli kararını almaya yetkili 
olmadığı gerekçesiyle iptal ederek İcra Kurulu Müdürü Vekiline söz konusu kararını 
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10 günlük süre içerisinde gözden geçirip konuya ilişkin esastan bir karar almasını 
buyurmuştur. Bu karar idari usul açısından hakkında itiraz yolunun bulunmadığı 
kesin karardı.  
 

12. İcra Kurulu Müdürü Vekili tekrarlanan süreçte 22 Haziran 2007 tarihinde eski Teftiş 
mevcut İcra Departmanına bağlı takipçi pozisyonunu tekrar feshetmiştir. Gilan 
Belediyesi bu kararı başvurucu ve KKHBDK’ye 26 Haziran 2007 tarihinde tebliğ 
etmiştir.  

 
Adli süreçteki olguların özeti 
 

13. Başvurucu idari usul yollarının tamamını tükettiğinden Gilan Belediye Mahkemesi’ne 
Gilan Belediyesi hakkında dava açarak İcra Kurulu Müdürü Vekili’nin görev yerin 
feshi ve kendisinin işten atılmasına ilişkin kararına itiraz etmiştir.  
 

14. Gilan Belediye Mahkemesi 14 Temmuz 2008 tarihinde C. nr. 540/07 sayılı kararı 
çıkartarak başvurucunun dava dilekçesini kabul etmiş, İcra Kurulu Müdürü Vekili’nin 
02/11 sayı ve 4 Ocak 2007 tarihli kararını iptal etmiş ve Gilan Belediyesine 1 Ocak 
2007 tarihinden geçerli olmak üzere iş ilişkisinden doğan tüm haklarını iade ederek 
başvurucuyu işe almasını buyurmuştur.  
 

15. Gilan Belediyesi, kendi temsilcisi aracılığıyla 18 Temmuz 2008 tarihinde Belediye 
Mahkemesi’nin C. nr. 540/07 sayı ve 14 Temmuz 2008 tarihli kararına karşı itiraz 
başvurusunda bulunarak kararın iptalini talep etmiştir.  
 

16. Gilan Bölge Mahkemesi 26 Kasım 2008 tarihinde Ac. nr. 328/2008 sayılı kararını 
çıkartarak Gilan Belediyesi temsilcisi tarafından yapılan itiraz başvurusunu yerinde 
bulmayarak reddetmiş ve Gilan Belediye Mahkemesi’nin C. nr. 540/07 sayı ve 14 
Temmuz 2008 tarihli kararını onamıştır. Bu karardan memnun kalmayan Gilan 
Belediyesi Kosova Yüksek Mahkemesi’ne revizyon başvurusunda bulunmuştur.  

 
Yürütme sürecine ilişkin olgular 
 

17. İkinci derece mahkemesi olarak Gilan Bölge Mahkemesi’nin belediye’nin itirazını 
reddetmesi üzerine, alacaklı sıfatıyla başvurucu 2 Ocak 2009 tarihinde Gilan Belediye 
Mahkemesi’nin C. nr. 540/07 sayı ve 14 Temmuz 2008 tarihli kararın yürütümü için 
Gilan Belediye Mahkemesine başvurmuştur.  
 

18. Gilan Belediye Mahkemesi 12 Ocak 2009 tarihinde E. nr. 1/2009 sayılı kararı 
çıkartarak başvurucunun C. nr. 540/07 sayı ve 14 Temmuz 2008 tarihli kararın 
yürütümüne ilişkin talebini onamıştır.  
 

19. Gilan Belediye’si Kosova Yüksek Mahkemesi’ne revizyon başvurusunda bulunup 
buna ilişkin sonucu beklemekte olduğu gerekçesiyle E. nr. 1/2009 sayı ve 12 Ocak 
2009 tarihli karar yürütümünün ertelenmesi için 22 Ocak 2009 tarihinde Belediye 
Mahkemesi’ne başvurmuştur.  
 

20. Gilan Belediye Mahkemesi, Belediye’nin E. nr. 1/2009 sayı ve 12 Ocak 2009 tarihli 
karara ilişkin yürütmeyi durdurma talebini 26 Şubat 2009 tarihinde reddetmiştir.  
 

21. Gilan Belediye Mahkemesi’nin kararından memnun olmayan Belediye Gilan Bölge 
Mahkemesine başvurarak E. nr. 1/2009 sayı ve 12 Ocak 2009 tarihli kararın 
bozulmasını ve Yüksek Mahkeme revizyon başvurusu hakkında karar alana kadar 
yürütmenin durdurulmasını talep etmiştir.  
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22. Gilan Bölge Mahkemesi 16 Nisan 2009 tarihinde çıkarttığı Ac. nr. 107/09 sayılı 
kararla Gilan Belediyesinin E. nr. 1/2009 sayı ve 12 Ocak 2009 tarihli kararın 
bozulmasını ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin talebini temelden yoksun bularak 
reddetmiştir. Yürütme konusunda nihai merci olan bu mahkeme Belediye’nin E. nr. 
1/2009 sayı ve 12 Ocak 2009 tarihli kararın bozulması ve yürütmenin 
durdurulmasına ilişkin talebini reddettikten sonra başvurucuya, almadığı maaşların 
tazmini için Gilan Belediye Mahkemesi’ne başvurmasını salık vermiştir.  
 

23. Başvurucunun talebi üzerine Gilan Belediye Mahkemesi 28 Temmuz 2010 tarihinde 
C. nr. 278/07 sayılı kararı çıkartarak başvurucuya ödenmeyen maaşlarını tazminini 
Gilan Belediyesi’ne buyurmuş, mali uzmanın hesaplamalarına göre 1 Ocak 2007 – 31 
Aralık 2007 dönemi, 1 Ocak 2008 – 31 Aralık 2008 dönemi ve 1 Ocak 2009 – ve 
kararın yürürlüğe girdiği 13 Mayıs 2009 tarihine kadar olan dönem için en geç 15 
günlük süre içerisinde ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.  
 

24.  Gilan Belediye Mahkemesinin bu kararına karşı Gilan Belediyesi, belirlenen yasal 
süre içerisinde 9 Aralık 2010 tarihinde Bölge Mahkemesi’ne başvurarak itiraz 
etmiştir.  

 
Yargılama usulüne ilişkin olgular 
 

25.  Kosova Yüksek Mahkemesi, Gilan Belediyesi’nin revizyon başvurusuna ilişkin olarak 
10 Haziran 2011 tarihinde çıkarttığı Rev .nr. 219/2009 sayılı kararla Gilan bölge 
Mahkemesi’nin Ac. nr. 328/08 sayı ve 21 Kasım 2011 tarihli kararı ve Gilan Belediye 
Mahkemesi’nin C. nr. 540/07 sayı ve 14 Temmuz 2008 tarihli kararını değiştirmiş ve 
başvurucunun İcra Kurulu Müdürü’nün 02/11 sayı ve 4 Ocak 2007 tarihli kararının 
iptaline ilişkin dava dilekçesini temelden yoksun bularak reddetmiştir. Bu 
mahkemenin karar gerekçesinde ilk derece mahkemelerinin durum tespitini doğru 
yaptıkları, ancak başvurucunu dava dilekçesini kabul ederken maddi hukuku yanlış 
uyguladıkları tespitinde bulunmuştur. Yüksek Mahkeme devamında başvurucunun iş 
sözleşmesinin süresi uzatılmayarak Kosova Kamu Hizmetleri Yasası’nın 35.1 maddesi 
(b) bendine göre görev süresi dolmuş ve iş ilişkisi kesilmiş olduğunu ve iş ilişkisinin 
bu şekilde kesilmesinin meşru olduğunu belirtmiştir.  

 
Adli sürecin ardından idari sürece ilişkin olguların özeti 
 

26. Gilan Belediyesi 19 Temmuz 2011 tarihinde Yüksek Mahkeme kararını teslim aldıktan 
sonra başvurucuya karar hakkında bildirimde bulunup Rev. nr. 219/2009 sayı ve 10 
Haziran 2011 tarihli kararın bir nüshasını ekte sunmuştur.  
 

27. Belediye Başkanı yukarıda zikredilen karar dayanarak 21 Temmuz 2011 tarihinde 
02/16-20191 sayılı bir öneri yayımlamıştır. Bu öneride “Kosova Yüksek 
Mahkemesi’nin Rev. nr. 219/2009 sayı ve 10.06.2011 tarihli kararına istinaden 
Belediye Kültür, Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde Şehir Stadı Bakıcısı 
görevinde istihdam edilen Bay Ardian Hasani’nin Personel Dairesi tarafından iş 
ilişkisinin kesilmesi önerilir” ifadesine yer verilmiştir. 
 

28. Başvurucunun iş ilişkisinden doğan tüm haklarıyla birlikte işe iadesini buyuran ilk 
derece mahkemeleri kararlarına karşı Gilan Belediyesi tarafından yapılan revizyon 
başvurunu onayan Kosova Yüksek Mahkemesi’nin Rev. nr. 219/2009 sayı ve 10 
Haziran 2011 tarihli kararına istinaden Belediye, başvurucunun işine son vermiştir.  
 

Başvurucunun iddiaları 
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29.  Başvurucu, Yüksek Mahkeme’nin kararıyla Anayasa ve uluslararası belgelerle  
güvence altına alınan ve aşağıda belirtilen haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür: 
 

• Anayasa’nın 49.1 maddesi; 
• Anayasa’nın 21.1 maddesiyle [Genel Esaslar] ilgili olarak İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi’nin 23. maddesi; 
• Sözleşmenin 6. maddesi. 

 
30. Başvurucu, çalıştığı birimin lağvı ve kendisinin işten atılmasına ilişkin kararı çıkartan 

İcra Kurulu Müdürü’nün görev süresi 31 Aralık 2006 tarihinde dolmuş olmasına 
rağmen Yüksek Mahkeme bu olguyu dikkate almayarak tek taraflı karar aldığını ve 
İcra kurulu Müdürü’nün bu kararı 2000/45 sayılı Belediyelerin Özerk Yönetimine 
İlişkin Yönetmeliği’nin 11.3 maddesine aykırı olduğunu ileri sürmüştür.  
 

Başvurunun kabul edilirliğinin değerlendirilmesi 
 

31. Başvurucunun başvurusu hakkında bir karara varabilmek için Mahkeme’nin 
öncelikle Anayasa’da belirlenmiş olan kabul edilirlik koşullarının yerine getirilip 
getirilmediğini görüşmesi gerekmektedir.  
 

32. Mahkeme, dosyasındaki evraka dayanarak davanın esasına işikin bir karar alabilecek 
şekilde başvurucunun aşağıdaki maddelerde zikredeceğimiz kabul edilirlik koşullarını 
yerine getirmediğini tespit etmiştir.   
 

33. Mahkeme, başvurucunun çalıştığı birimin lağvının Gilan Belediyesi İcra Kurulu 
Müdürü’nün 02/11 sayı ve 4 Ocak 2007 tarihli meydana geldiğini tespit etmiştir. 
Yukarıdaki kararla memnun kalmayan başvurucu idari süreç başlatarak haklarını 
elde etme yoluna gitmiş, daha sonra kendisinin işyerine iadesine karar veren Gilan 
Belediye Mahkemesi’ne başvurmuştur. Birinci derece mahkemesinin C. nr. 540/07 
sayı ve 14 Temmuz 2008 tarihli kararını ikinci derece mahkemesi de onadıktan sonra 
başvurucu, söz konusu kararın yürütülmesini talep etmiştir. Yazışmalardan 
görülebileceği üzere Gilan Belediyesi yürütmeyi durdurma talebinde bulunmuş ancak 
Gilan Belediye Mahkemesi bu talebi reddetmiştir. İcra Usul Yasasına göre karar 
kesinleşmiş ve Belediye C. nr. 540/07 sayı ve 14 Temmuz 2008 tarihli karar ile 
başvurucunun talebi üzerine Belediye Mahkemesi’nin çıkarttığı C. nr. 540/07 sayılı 
kararın yürütülmesine ilişkin E. nr. 1/2009 sayılı karara riayet etmiştir. Ancak birinci 
ve inci derece mahkemelerinin kararları Yüksek Mahkeme’nin Rev. nr. 219/2009 sayı 
ve 10 Haziran 2011 tarihli kararıyla değiştirilmiştir.  
 

34. Başvurucu, Yüksek Mahkeme’nin 02/111/272 sayılı kararın iptaline ve iş 
sözleşmesinin iptal edilip süresinin uzatılmamasını öngöre İcra Kurulu kararının 
meşru olduğuna karar verirken Anayasa ve uluslararası belgelerle güvence altına 
alınan haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Yüksek Mahkeme’ni Gilan 
Belediyesi tarafından yapılan revizyon başvurusuna ilişkin kararında İcra Kurulu 
Müdürü’nün 02/11 sayılı kararı ile İcra Kurulu Müdür Vekili’nin Belediye’nin İcra 
Kurulu bünyesindeki takip memurluğu pozisyonunun lağvına ilişkin kararına eğildiği 
açıkça görülmektedir.  
 

35. Mahkeme bununla ilgili olarak başvurucunun, haklarının Yüksek Mahkeme 
tarafından keyfi bir şekilde ihlal edildiği iddiasını ikna edici bir şekilde 
kanıtlamadığını değerlendirmiştir. Mahkeme, Kosova’da yürürlükte ve anayasal güce 
sahip olan mevzuatla güvence altına alına hakların ihlalini önlemek amacıyla davaya 
ilişkin durum tespitini yapma ve davadan oluşan koşullara uygun olarak maddi 
hukuku uygulama yükümlülüğü olan ilk derece mahkemelerin çıkarttığı kararların 
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meşruluğunu değerlendirmenin Yüksek Mahkeme’nin yargılama yetkisinde olduğunu 
hatırlatır.  
 

36. Bu çerçevede Mahkeme, başvurucunun, Anayasa ile güvence altına alınmış hak ve 
özgürlüklerini ihlal etmesi durumları dışında hukuk mahkemelerinin olgu veya 
yasalarla ilgili yanlış yaptıklarına ilişkin şikayette bulunamayacağını tespit etmiştir. 
Bununla ilgili olarak Mahkeme, hukuk mahkemelerinde alınan kararlar göz önünde 
bulundurulduğunda, dördüncü derece mahkemesi olmadığını vurgulamak ister. 
Hukuk mahkemelerinin rolü ve görevi usul ve maddi hukuka ilişkin kuralların 
yorumlanıp uygulanmasıdır (bkz. mutatis mutandis Garcia Ruiz – İspanya [GC] 
30544/96 davası AİHM 1999-I tarihli kararı 28. Maddesi). 
 

37. Anayasa Mahkemesi, delillerin doğru sunulup sunulmadığını ve başvurucuya adil 
yargılama yapılması anlamında usullerin, bir bütün olarak ele alındığında, gerektiği 
şekilde uygulanıp uygulanmadığını değerlendirebilir (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.) 

 
38. Aslında başvurucu iddialarını anayasal temeller üzerinden desteklemeyip haklarının 

kamu otoritesi tarafından ihlal edildiğine ilişkin iddiasını desteklememiştir. Usulün 
bir bütün olarak ele alınmasından sonra Mahkeme, yargılama süresince herhangi  bir 
haksızlık veya keyfiliğin olduğunu gözlemlememiştir ((bkz. mutatis mutandis, Shub – 
Lituanya davası ile ilgili AİHM’nin 17064/06 sayı ve 30 Haziran 2009 tarihli kabul 
edilmezlik kararı). 
 

39. Yukarıda belirtilen gerekçelerden Mahkeme, başvurucunun Yasa’nın 46. maddesi ile 
İçtüzüğün 36.2(b) kuralında beliritilen kabul edilirlik koşullarını yerine getirmediğini 
tespit etmiştir.  
 

40. Ancak Mahkeme, başvurucunun davasında yeni bir gerçekliği tespit etmiştir. Bu 
gerçeklik Gilan Belediye Mahkemesi’nin C. nr. 540/07 sayı ve 14 Temmuz 2008 
tarihli kararın yürütümüne ilişkin E. nr. 1/2009 sayılı kararıyla başvurucunun işe 
iadesinin buyrulması sonucunda başvurucu ile Gilan Belediyesi arasında ortaya 
çıkmıştır.  
 

41. Başvurucunun Gilan Şehir Stadı Bakıcısı olarak 1 Ocak 2010 – 31 Aralık 2012 
tarihleri arasında geçerli olmak üzere 29 Aralık 2009 da imzaladığı 02 nr. 1029 sayılı 
iş sözleşmesinin feshine ilişkin 02 nr. 1029 sayılı Belediye Kararına karşı yetkili 
mahkeme nezdinde adli süreç başlatması gerekirdi.  
 

42. Bu olgudan hareketle başvurucunun Gilan Belediyesi ile imzaladığı yeni sözleşmenin 
feshine ilişkin karara karşı yaralanabileceği tüm kanun yollarının tüketildiğine ilişkin 
bir kanıt ortaya koymadığı anlaşılmaktadır.  
 

43. İkincillik ilkesi, olası anayasal ihlalleri veya varsa temel hak ihlallerini tamir edecek 
şekilde başvurucunun olağan usul yollarının tamamının tüketmesini öngörmüştür. 
Öyle ki başvurucu belirlenen yasal süreler içerisinde hukuk mahkemeleri nezdinde 
adli süreç başlatma konusunda başarısız olarak başvurusunun kabul edilmez olarak 
ilan edilmesinin sorumluluğunu taşımaktadır.  
 

44. Son olarak Mahkeme, başvurucunun başvurusunun Yasa’nın 46 ve 47.2 maddeleri ile 
İçtüzüğün 36.1(a) ve 36.2(b) kuralının belirlediği kabul edilirlik kıstaslarını yerine 
getirmediğini tespit etmiştir.  
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BU SEBEPLERDEN DOLAYI 
 

Yasa’nın 46 ve 47.2 maddeleri ile içtüzüğün 36.1(a), 36.3(h) ve 56(2) Kurallarına 
dayanarak Anayasa Mahkemesi’nin 4 Mayıs 2012 tarihinde yapılan duruşmasında 
oybirliğiyle:  

 
 
I. Başvurunun kabul edilmez olarak REDDİNE karar verilmiştir.  

 
II. İşbu karar Yasanın 20.4 maddesi uyarınca taraflara bildirilip Resmi Gazetede 

yayımlanır. 
 

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

Dr. Gjyljeta Mushkolaj, imza  Prof. Dr. Enver Hasani, imza 

 


