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KABUL EDİLMEZLİK KARARI 
 
 

Başvuru No: KI128/12 
 

Başvurucu 
 

Shaban Hoxha 
 

  
Kosova Yüksek Mahkemesi’nin Rev. nr. 316/2011 sayı ve 14 Haziran 2012 

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, Priştine Rr. Nazim Gafurri nr. 13 adresinde mukim Bay Shaban 

Hoxha’dır.  
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İtiraz Edilen Karar 
 

2. Kamu otoritesinin itiraz edilen işlemi, başvurucunun başvuru formunda 4 
Aralık 2012 tarihinde teslim aldığını belirtmiş olduğu Rev. nr. 316/2011 sayı 
ve 14 Haziran 2012 tarihli Priştine’deki Yüksek Mahkeme kararıdır.  

 
Başvurunun Konusu 
 

3. Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi (bundan sonra: Mahkeme)’ne 6 
Aralık 2012 tarihinde yapılan başvurunun temel konusu başvurucunun Ac.nr. 
784/2009 sayı ve 11 Mart 2011 tarihli Priştine Bölge Mahkemesi kararına karşı 
revizyon başvurusunun reddedildiği Rev. nr. 316/2011 sayı ve 14 Haziran 2012 
tarihli Priştine’deki Yüksek Mahkeme kararı hakkında anayasal denetim 
talebidir.  

 
İlgili Hukuk  

 
4. Anayasa’nın 113.7 fıkrası, 03/L-121 sayı ve 15 Ocak 2009 tarihli Kosova 

Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasa (bundan sonra: Yasa)’nın 
22. maddesi ile Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü (bundan 
sonra: İçtüzük)’nün 56. kuralı 2. fıkrası.  
 

Başvuru Süreci  
 

5. Başvurucu 10 Aralık 2012 tarihinde tamamlanmış başvuru evrakını Kosova 
Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi (bundan sonra: Mahkeme)’ne teslim etmiş 
olup bu başvuru KI128/12 numara ile kaydedilmiştir.  

 
6. Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın 14 Ocak 2013 tarih ve GJR.KI-128/12 sayılı 

kararıyla Üye Ivan Čukalović raportör yargıç olarak görevlendirilmiştir. 
Başkan aynı tarihte Üyeler Almiro Rodrigues (başkan), Snezhana Botusharova 
ve Kadri Kryeziu’dan oluşan Ön İnceleme Heyeti belirlemiştir.  
 

7. Anayasa Mahkemesi 25 Mart 2013 başvurucu ile Yüksek Mahkeme’ye 
başvurunun kaydedildiğini bildirmiştir.  
 

8. Ön İnceleme Heyeti 17 Haziran 2013 tarihinde Raportör Yargıç’ın raporunu 
inceledikten sonra Mahkeme Heyeti’ne başvurunun kabul edilmezliği 
yönünde öneri sunmuştur.   

 
Olguların Özeti 

 
9. Kosova Elektrik Kurumu (bundan sonra: KEK) Emeklilik FOnu 23 Ekim 2003 

tarihinde çıkardığı 171/29 sayılı kararla Bay Shaban Hoxha’nın KEK’ten erken 
emeklilik başvurusunu kabul edilmiş ve 2001/35 sayılı UNMIK Yönetmeliği 
ile KEK Emeklilik Fonu Tüzüğü uyarınca B sınıfından emeklilik hakkı 
tanınmıştır.  

 
10. Yukarıda mezkur kararda Bay Hoxha’nın 1 kasım 2003 tarihinde başlayıp 1 

Aralık 2008 tarihine kadar devam edecek şekilde aylık maaşının 105,00 € 
olması belirlenmiştir. Kararda, memnun olmayan tarafın KEK Emeklilik Fonu 
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İdaresi üzerinden Uyuşmazlıkların Yeniden Görüşülmesi Komitesi’ne 15 gün 
içerisinde itiraz edebilecekleri belirtilmiştir.  
 

11. Başvurucu tarafından başvuru formu ekinde sunulan evraktan Mahkeme, 
KEK Emeklilik Fonu kararına karşı bir itiraz başvurusunun yapılmadığını 
tespit etmiştir.  
 

12. KEK 1 Aralık 2008 tarihinden sonra Bay Shaban Hoxha’nın emeklilik maaşını 
kesmiştir. Bu olgu CI. nr. 437/2008 sayılı Belediye Mahkemesi kararından 
tespit edilmiştir.  
 

13. Priştine Belediye Mahkemesi 26 Mart 2009 tarihinde CI. nr. 437/2008 sayılı 
kararı çıkartarak başvurucunun Mahkeme’den 171/129 sayı ve 23 Ekim 2003 
tarihi kararı uyarınca 1 Aralık 2008 tarihinde başlayarak emeklilik maaşının 
ödenmesi için KEK’e emredilmesini talep eden Priştineli davacı Bay Shaban 
Hoxha’nın dava dilekçesini reddetmiştir.  
 

14. Bu kararın gerekçesinde Belediye Mahkemesi şu tespiti ortaya koymuştur: 
Davacının 60 aylık süreyle 105 avro tutarındaki ilave emeklilik hakkından 
yararlandığı olgusu taraflar arasında ihtilaf konusu değildir. Davacının bu 
maaşı 1 Aralık 2008 tarihinde kesilmiştir. Mahkeme ayrıca şunu da tespit 
etmiştir: Davacıya yönelik kararla öngörüldüğü şekilde davalının davacıya 
karşı yükümlülüklerinin tamamını yerine getirdiği olgusu doğrulanmıştır. 
Davacının 1 Aralık 2008 tarihinden sonra emeklilik maaşının ödenmeye 
devam etme talebi temelden yoksundur ve bu nedenle talebin reddine karar 
verilmiştir.  
 

15. Priştine Bölge Mahkemesi 11 Mart 2011 tarihinde Ac. nr. 784/2009 sayılı 
kararı çıkararak Bay Shaban Hoxha’nın itirazını reddederek şu gerekçeyi 
bildirmiştir: bu mahkemenin tespitine göre ilk derece mahkemesinin dava 
dilekçesinin temelden yoksun olduğu yönündeki görüşü yerindedir. İlk 
derece kararı olgusal durumun yerinde tespiti ve maddi hukukun doğru 
uygulanmasına dayandırılmıştır.  
 

16. Kosova Yüksek Mahkemesi başvurucunun talebi hakkında 14 Haziran 2012 
tarihinde çıkardığı Rev. nr. 316/2011 sayılı kararda başvurucunun Priştine 
Bölge Mahkemesi kararına karşı yaptığı revizyon başvurusunu temelden 
yoksun olarak reddetmiştir.  
 

17. Yüksek Mahkeme karar gerekçesinde şunu belirtmiştir: Kosova Yüksek 
Mahkemesi davanın bu durumundan hareketle alt derece mahkemelerinin 
dava dilekçesinin temelden yoksun olduğu tespitinde maddi hukuku yerinde 
uyguladıklarını tespit etmiştir.  
 

18. Bay. Hoxha derece yargısı kararlarından memnun kalmayarak son olarak 10 
Aralık 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur.  
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Başvurucun Anayasal İhlallere İlişkin İddiaları 
 

19. Başvurucu itiraz edilen kararla Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın aşağıda 
belirtilen maddeleriyle güvence altına alınmış haklarının ihlal edildiğini ileri 
sürmüştür: Madde 49 [Çalışma ve Mesleği İcra Etme Hakkı], Madde 24 
[Konun Önünde Eşitlik] ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi 
[Adil Yargılanma Hakkı].  

 
20. Başvurucu aynı şekilde Yüksek Mahkeme’nin revizyon kararı ile kendisini 

kanun önünde eşit olmayan durumda bıraktığını, çünkü bu mahkeme benzer 
bir davada Rev. nr. 152/2009 sayı ve 12 Nisan 2010 tarihli kararı çıkararak 
revizyon başvurusunu onamış, başvurucunun ise revizyon başvurusunu 
reddetmiştir.   

 
Başvurunun Kabul Edilirliği 
 

21. Başvurunun esas incelemesine geçmeden önce Mahkeme, başvurucunun 
Anayasa’da belirtilip Yasa ve İçtüzük’te açıklanan kabul edilirlik koşullarını 
yerine getirip getirmediğini değerlendirmek durumundadır. 
 

22. Mahkeme bununla ilgili olarak Anayasa’nın 113.1 fıkrasına (Yargılama yetkisi 
ve Yetkili Taraflar) atıfta bulunma ister. Fıkra şöyledir:  
 

Anayasa Mahkemesi, yasal şekilde sadece yetkili makamlarca açılmış 
davalar hakkında karar verir. 

 
23. Mahkeme ayrıca Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 36. kuralını da dikkate 

alır. Kural şöyledir:  
 

(1) Mahkeme başvuruları yalnız şu hallerde görüşebilir:  
 
c) Başvuru açıkça temellendirildiği zaman… 

 
24. Anayasa Mahkemesi başvurucunun başvurusu ve iddia edilen anayasal hak 

ihlalleri dikkate alarak başvurucunun tüm mevcut kanun yollarını tüketmiş 
olduğunu ve Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasa’nın 49. maddesinde 
belirtilen yasal süre içerisinde başvurduğunu tespit etmiş olduğundan 
başvuruda ortaya konduğu şekilde anayasal ihlallere ilişkin iddiaların 
temellendirilip temellendirilmediğini değerlendirecektir.   

 
25. Bu çerçevede Mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin olgu mahkemesi olmadığını 

ve bu vesile ile bu davada olduğu gibi Yüksek Mahkeme davacının veya Bölge 
Mahkemesi’nin revizyon başvurusunu ve davacının itirazını reddederek 
yaptığı şekilde olgusal durumun tam ve doğru tespit yetkisinin derece 
mahkemelerinde olduğunu, Anayasa Mahkemesi’nin rolünün Anayasa ve 
diğer yasal araçlarla güvence altına alınmış haklara uygunluğunu sağlamak 
olduğunu ve dördüncü derece mahkemesi olarak hareket edemeyeceğini 
belirtmek ister (bkz. mutatis mutandis, i.a., Akdivar v. Türkiye, 16 Eylül 1996, 
R.J.D, 1996-IV, § 65).  
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26. Başvurucunun dava sonucuyla memnun olmayışına ilişkin basit olgu, 
Anayasa’nın 31. madde veya AİHS’nin 6. madde ihlali hakkında kanıtlanabilir 
başvuru hakkı olarak değerlendirilemez (bkz. mutatis mutandis, AİHM kararı, 
başvuru no: 5503/02, Mezotu-Tiszazugi Tarsulat v. Macaristan, 26 Temmuz 
2005 tarihli karar veya Tengerakis v. Kıbrıs, no: 35698/03, 9 Kasım 2006 
tarihli karar, § 74). 
 

27. Başvurucu emekliliğine ilişkin meşru bir karar  bu emeklilik kararının 
uzatılması gerektiği yönündeki talebi dışında, Anayasa’nın ihlali iddialarını 
destekleyecek herhangi bir geçerli delil sunmamıştır. Anayasa ile güvence 
altına alınan haklarının hangi şekilde ihlal edildiğini göstermemiştir. Ayrıca 
derece mahkemeleri olağan hukuk yargı usulünde, davalı KEK’in kararından 
doğmuş olan tüm yükümlülüklerin davacı Bay Hoxha lehinde yerine 
getirildiğini tespit etmişlerdir. Aslında başvurucu bu usule ve sürecin 
bütününe itiraz etmemiş olup kendi lehine olmayan nihai yargı sonucuna 
itiraz etmiştir.  
 

28. Ayrıca kamu otoritesinin bir karar veya işleminin anayasaya aykırı olarak ilan 
edilmesi için başvurucunun prima facie olarak Anayasa Mahkemesi önünde 
kamu otoritesinin böyle bir kararının adil yargılanma hakkı talebi ihlali 
göstergesi olduğunu ve böyle bir kararın gerekçesizliğinin ileri derecede keyfi 
olduğunun açıkça göstermesi gerekirdi (bkz. AİHM, Khamidov v Rusya, no: 
72118/01, 15 Kasım 2007 tarihli karar, § 175).  
 

29. Anayasa Mahkemesi, başvurucu tarafından iddia edildiği şekilde Yüksek 
Mahkeme’nin Rev. nr. 316/2011 sayı ve 14 Haziran 2012 tarihli kararında 
keyfilik veya insan hakları ihlali emareleri tespit etmemiştir.  
 

30. Başvurucunun benzer bir başka davada Yüksek Mahkeme’nin farklı karar 
çıkardığı olgusunun kanıtlanarak Anayasa’nın 24. maddesi (Kanun önünde 
Eşitlik) ihlaline ilişki iddiasıyla ilgili olarak Mahkeme, mezkur davanın 
görüldüğü yargı sürecinin çok farklı olduğunu tespit etmiştir.  
 

31. Aslında (benzer olduğu ileri sürülen) KEK emeklisi başvurucu Z. B.’nin 
davasında Belediye Mahkemesi ile Bölge Mahkemesi Z.B. lehine karar 
almışlardı; oysa KEK tarafından Yüksek Mahkeme’ye yapılan revizyon 
başvurusu Rev. nr. 152/2009 sayı ve 12 Nisan 2010 tarihli kararla bu 
başvuruda olduğu gibi davacı taraf değil, davalı taraf olan KEK’in revizyon 
başvurusu onanmıştır. Bu koşullarda Mahkeme, Anayasa’nın 24. madde 
ihlalinin bulunduğunu tespit edemez.  
 

32. Mahkeme ayrıca, KEK işçi grupları ve aynı zamanda bu şirketin eski 
emeklilerinin başvurularında “Kosova Emeklilik Fonu’nun kurulup işler hale 
gelene kadar” emekliliğin ödeneceğinin belirtildiği şekilde başvurucunun delil 
olarak kendisi ile KEK arasında akdedilmiş bireysel bir sözleşme sunmadığını 
(bkz. Anayasa Mahkemesi’nin 23 Imer Ibrahimi ve diğer 48 kişi başvurusu ile 
Gani Prokshi ve 15 diğer kişi başvurusu hakkındaki Haziran 2010 tarihli 
kararları), bunun yerine kendisinin kabul etmediği ve itiraz etmediği süresi 
kesin bir şekilde belirtilmiş olan da bir emeklilik kararının olduğunu 
belirtmek ister. Bu nedenle Mahkeme, KEK çalışan grupları tarafından 
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yapılmış olan başvurular gibi bu başvuruyu da aynı şekilde ele alacak 
argümanlar bulamamıştır.  
 

33. Bu koşullarda başvurucu, iddiasını yeterince kanıtlamamıştır. Başvurusunu 
meşru bir şekilde sunmamıştır ve bu başvuru temellendirilmiş sayılamayacağı 
için Mahkeme, İçtüzüğün 36. kuralı 2 fıkra c ve d bentlerine dayanarak bu 
başvurunun açıkça temelden yoksun olarak reddedilmesi gerektiğini tespit 
etmiştir.  
 

 
BU SEBEPLERDEN DOLAYI 

 
 
Anayasa’nın 113.7 fıkrası, Yasa’nın 20 maddesi ve İçtüzüğün 56.2 fıkrası uyarınca 
Anayasa Mahkemesi’nin 8 Temmuz 2013 tarihinde yapılan duruşmasında 
oybirliğiyle: 

 
I. Başvurunun kabul edilmez olarak reddine, 

 
II. Kararın taraflara bildirilmesine, Yasa’nın 20.4 fıkrası uyarınca Resmi 

Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.  
 

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

Prof. Dr. Ivan Čukalović, imza  Prof. Dr. Enver Hasani, imza 

 


