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KABUL EDİLMEZLİK KARARI 
 
 

Başvuru no:  KI 16/12 
 
 

Başvurucular 
 
 

Gazmend Tahiraj 
 
 

Yüksek Mahkeme’nin A.nr. 1415/2011 sayı ve 30 Aralık 2011 tarihli kararlarının 
Anayasaya uygunluk denetimi  

 
 
 
 

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

1. Başvurucu Glogofça’ya bağlı Terdefç köyü mukimi Bay Gazmend Tahiraj’dır.  
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İtiraz edilen karar 
 

2. Başvurucu, Yüksek Mahkeme’nin kendisine ne zaman teslim edildiğini belirtmediği 
A. nr. 1415/2011 sayı ve 30 Aralık 2011tarihli kararına itiraz etmiştir.  

 
Başvurunun konusu 
 

3. Başvurucu söz konusu kararın Kosova Cumhuriyeti Anayasası (bundan sonra: 
“Anayasa”) ile, daha belirgin olarak 51. maddesi [Sağlık Güvenliği ve Sosyal Güvenlik] 
ile güvence altına alınan haklarını ihlal ettiğini ileri sürmüştür.  
 

4. Bundan başka, başvurucu kimliğinin açıklanmamasını Mahkeme’den talep etmiştir. 
 
Hukuki dayanak 
 

5. Anayasa’nın 113.7 maddesi, 03/L-121 sayılı Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasa’nın 
(bundan sonra: “Yasa”) 22. maddesi ile Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi 
İçtüzüğünün (bundan sonra: “İçtüzük”) 56(2). kuralı.  

 
Davanın Mahkeme’deki seyri 
 

6. Başvurucu 23 Şubat 2012 tarihinde Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’ne 
(bundan sonra: “Mahkeme”) başvurmuştur.  
 

7. Mahkeme Başkanı 1 Mart 2012 tarihinde Üye Almiro Rodrigues’i raportör yargıç 
olarak görevlendirmiş, Üye Robert Carolan başkanlığında üyeler Enver Hasani ve 
Kadri Kryeziu’dan oluşan Ön İnceleme Heyeti’ni belirlemiştir.  
 

8. Mahkeme, başvuru hakkında Yüksek Mahkeme ve Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı 
Emeklilik İdaresi Departmanı’na bildirimde bulunmuştur.  
 

9. Ön İnceleme Heyeti 7 Mayıs 2012 tarihinde raportör yargıcın raporunu görüştükten 
sonra tam kadroda toplanan Mahkeme Heyeti’ne başvurunun kabul edilmezliğine 
ilişkin öneri sunmuştur.  
 

Olguların özeti 
 

10. Emeklilik İdaresi Departmanı 2003/23 sayılı Kosova Engelli Emeklilikleri Yasası 
uyarınca 14 Aralık 2004 tarihinde başvurucunun engelli emekliliği dilekçesini 
onamıştır. Engelli emekliliği hakkı kazanıldıktan üç yıl sonra tekrar gözden 
geçirilecekti.  
 

11. Sağlık komisyonu 16 Eylül 2010 tarihinde başvurucunun sağlık durumunu 
değerlendirerek Emeklilik İdaresi Departmanına başvurucunun 2003/23 sayılı 
Engelli Emeklilik Yasası’na göre emeklilik koşullarını yerine getirdiğini bildirmiş 
engelli emeklilik hakkının süresini uzatmıştır.  
 

12. Sağlık komisyonunun 15 Şubat 2011 ve 22 Mart 2011 raporlarında başvurucunun 
2003/23 sayılı Engelli Emeklilik Yasası koşullarını yerine getirmediğini 
değerlendirmiş ve bunun sonucunda engelli emeklilik dilekçesini reddetmiştir.  
 

13. Başvurucu bu karara karşı 16 Eylül 2011 tarihinde Emeklilik İdaresi Departmanı 
İtiraz Komisyonuna itiraz başvurusunda bulunmuştur.  
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14. İtiraz Komisyonu itiraz için belirlenen yasal süreye riayet edilmediği gerekçesiyle 20 
Ekim 2011 tarihinde başvurucunun itiraz dilekçesini reddetmiştir. Başvurucu aslında 
itiraz konusu kararı 22 Mart 2011 tarihinde teslim almış, 16 Eylül 2011 tarihinde 
itiraz dilekçesi sunmuştur. Bu da 14 günlük süreden sonra anlamına gelmektedir. Bu 
karara karşı başvurucu Yüksek Mahkeme nezdinde idari uyuşmazlık davası açmıştır.  
 

15. Yüksek Mahkeme 30 Aralık 2011 tarihinde başvurucunun şikâyetini temelden yoksun 
olarak reddetmiştir (A. nr. 1415/2011 sayılı karar). Yüksek Mahkeme Emeklilik 
İdaresi Departmanı’nın 20 Mart 2011 tarihinde karar aldığını, buna karşılık 
başvurucunun 16 Eylül 2011 tarihinde itiraz ettiğini tespit etmiştir. Bu çerçevede 
Yüksek Mahkeme İtiraz Komisyonu’nun yasal süre geçtiği gerekçesiyle aldığı ret 
kararında yasayı doğru uyguladığını değerlendirmiştir.  
 

16. Başvurucu kimliğinin açıklanmamasına ilişkin talebini destekleyecek bilge ve belge 
sunmamıştır.  

 
Başvurucunun iddiaları 

 
17. Başvurucu “Yüksek Mahkeme tek taraflı olarak engelli emeklilik hakkımı ihlal 

etmiştir” ifadesini kullanmıştır. 
 

18. Öyle ki başvurucu, Anayasa’nın 51. maddesi [Sağlık Güvenliği ve Sosyal Güvenlik] ve 
Kosova Engelli Kişiler Emeklilikleri Yasası’nın 1, 2, 3 ve 4. maddeleriyle güvence 
altına alınan haklarının Yüksek Mahkeme tarafından ihlal edildiğini ileri sürmüştür.  

 
Başvurunun kabul edilirliğinin değerlendirilmesi  

 
19. Başvurucunun başvurusu hakkında bir karara varabilmek için Mahkeme’nin 

öncelikle Anayasa’da belirlenip Yasa ve İçtüzük’te ayrıntılı olarak açıklanan kabul 
edilirlik koşullarının yerine getirilip getirilmediğini görüşmesi gerekmektedir.  
 

20. Kabul edilirlik kıstasları çerçevesini Anayasa’nın 113 (1 ve 7). maddesi belirlemiştir: 
Söz konusu madde şunu belirlemiştir:  
 

1. Mahkeme, ancak yetkili taraflarca yasaya uygun şekilde yapılmış başvurular 
hakkında karar alır. 
 
7. Bireyler, Anayasa ile güvence altına alınan bireysel hak ve özgürlüklerine 
yönelik kamu otoriteleri ihlalleri hakkında, yasalarla belirlenen kanun yollarını 
tükettikten sonra ancak başvuruda bulunmaya yetkilidirler.  
 

21. Son olarak İçtüzüğün 36. kuralı şunu belirlemiştir: 1.  Mahkeme istemleri yalnız şu 
hallerde görüşebilir: c) İstem açık bir şekilde isnat edildiği zaman. 
 

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

23. Aslında Yüksek Mahkeme, başvurucunun Engelli Emeklilikleri Yasasının 10.1 
maddesinde öngörülen süre içerisinde itiraz başvurusunda bulunmadığı sonucuna 
varmıştır.  
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24. Subsidiarite (ikincillik) ilkesi, başvurucuların anayasal hak ihlali bulunması 
durumunda temel hak ihlalini tamir etmek amacıyla hukuk yargılamalarında usule 
ilişkin adli veya idari tüm imkanları tüketmeyi gerektirir. Öyle ki başvurucuların 
olağan yollardan yararlanma veya olağan usullerde Anayasa ihlalini rapor etme 
konusunda başarısız olmaları halinde Anayasa Mahkemesi’ne yapacakları 
başvurularının kabul edilmez başvuru olarak ilan edilme tehlikesiyle karşı karşıya 
kalırlar. 
 

25. Mahkeme, davanın perspektifiyle ilgi şüphelerin başvurucunun yükümlülüklerinden 
muaf tutulmasına yeterli gerekçe olmadığını tespit etmiştir (bkz. Whiteside – Birleşik 
Krallık davası 7 Mart 1994 tarihli kararı, Başvuru no: 20357/92, DR 76, s. 80).  
 

26. Yukarıda belirtildiği üzere usullerin “tek taraflı” ve haksız oldukları yönünde 
başvurucunun tek bir başvurusunda özetlenebilirler.  
 

27. Dahası hukuk mahkemelerinin olgularla ilgili değerlendirmesi yerine Anayasa 
Mahkemesi’nin kendi değerlendirmesini yapma görevi yoktur. Genel bir kural olarak 
delilleri değerlendirmek hukuk mahkemelerinin görevidir. Anayasa Mahkemesi’nin 
görevi delillerin toplanma şekli de dahil olmak üzere, usullerin bir bütün halinde adil 
olup olmadıklarını değerlendirmektir (bkz. mutatis mutandis, Vidal v. Belçika, 22 
Nisan 1992 tarihli karar, Seri A no: 235-B, pp. 32-33, madde 33).  
 

28. Bu çerçevede Mahkeme, başvurucunun, Anayasa ile güvence altına alınmış hak ve 
özgürlüklerini ihlal etmesi durumları dışında Yüksek Mahkeme’nin 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). 
 

29. 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.) 
 

30. Mevcut davada başvurucu Yüksek Mahkeme’nin yürürlükteki yasaları doğru 
uygulamadığını tartışarak mahkemelerin davasıyla ilgili tespitlerine ilişkin itirazını 
ifade etmiştir. Başvurucu Yüksek Mahkeme’nin engelli emeklilik hakkını reddettiğine 
hangi şekilde “tek taraflı”  olarak karar aldığını açıklamamıştır.  
 

31. 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). 
 

32. Öyle ki İçtüzüğün 36 (1) (c) kuralına göre başvurunun açıkça temelden yoksun olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Söz konusu kural şunu belirlemiştir: “Mahkeme istemleri yalnız 
şu hallerde görüşebilir: İstem açık bir şekilde isnat edildiği zaman”. 
 

33. Mahkeme, başvurucunun kimliğinin saklı tutulmasına ilişkin talebini destekleyecek 
bilgi ve belgeleri sunmadığı için dayanaksız olduğunu değerlendirmiştir. 
 



 
5 

 
 

BU SEBEPLERDEN DOLAYI 
 
İçtüzüğün 36.1.c ile 56.2 kurallarına dayanarak Anayasa Mahkemesi’nin 7 Mayıs 2012 
tarihinde yapılan duruşmasında oybirliğiyle: 
 

 
I. İstemin kabul edilmez olarak REDDİNE,  
 
II. Kimliğinin açıklanmamasına ilişkin talebinin REDDİNE karar verilmiştir. 

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

Gazetede yayımlanır. 
 

IV. Karar derhal yürürlüğe girer.  
 
 
 
Raportör Üye     Anayasa Mahkemesi Başkanı 
 
 

Almiro Rodrigues, imza  Prof. Dr. Enver Hasani, imza 
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