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KABUL EDİLMEZLİK KARARI 

 
 

Başvuru No: KI24/13 
 

Başvurucu 
 

Gani Visoka ve Ismajl Zhitia 
 

  
Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi İtiraz Heyeti’nın ASC-11-0035 

sayı ve 23 Kasım 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 
 
Başvurucular 
 

1. Başvuru Konushec köyü Poduyeva Belediyesi’nde ikamet eden Gani Visoka ve 
İsmajl Zhitia tarafından teslim edilmiştir. 
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İtiraz Edilen Karar 

 
2. Başvurucular Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi İtiraz Heyeti’nin (ASC-

11-0035) 23 Kasım 2012 tarihli kararına ittiraz ederler. Karar başvuruculara 9 
Ocak 2013 tarihinde gönderilmiştir. 

  
Başvurunun Konusu  
 

3. Başvurucular Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi İtiraz Heyeti’nin  Ramiz 
Sadiku Özelleştirilmiş Sosyal İşletmenin işçileri olduklarına dair başvurularını 
kabul etmediğini ve Anayasa’nın 31. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin (bundan sonra AİHS) 6. maddesinde güvence altına alınan adil 
ve tarafsız yargılanma haklarının ihlal edildiğini iddia ederler. 

 
İlgili Hukuk  

 
4. Kosova Cumhuriyeti Anayasası (bundan sonra: Anayasa)’nın 113.7 fıkrası, 

03/L-121 sayılı Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasa 
(bundan sonra: Yasa)’nın 47., 48. ve 49. maddesi ile Kosova Cumhuriyeti 
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü (bundan sonra: İçtüzük)’nün 28, 29 ve 30. 
kuralına dayandırılmıştır.  

 
Başvuru Süreci  
 

5. Başvurucular 28 Şubat 2013 tarihinde Mahkeme’ye başvurularını teslim 
ettiler. 

 
6. Mahkeme Başkanı 1 Mart 2013 tarihinde Üye Almiro Rodrigues’i raportör 

yargıç olarak görevlendirmiş ve Üyeler Altay Suroy (başkan), Kadri Kryeziu ve 
Arta Rama-Hajrizi’den oluşan Ön İnceleme Heyeti’ni belirlemiştir. 

 
7. Başvurucular 5 Mart 2013 tarihinde belgelerini Mahkeme’ye teslim ettiler.  
 
8. Anayasa Mahkemesi 26 Mart 2013 tarihinde başvuruculara, Kosova 

Özelleştirme Ajansı’na (KÖA) ve Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi’ne 
başvurunun kaydedildiğini bildirmiştir. 

 
9. Yüksek Mahkeme Özel Dairesi başvuruculara İtiraz Heyeti’nin kararı teslim 

ettikleri tarihi gösteren belgeleri 29 Mart 2013 tarihinde teslim etmiştir.  
 

10. Ön İnceleme Heyeti 9 Eylül 2013 tarihinde Raportör Yargıç’ın raporunu 
inceledikten sonra Mahkeme Heyeti’ne başvurunun kabul edilmezliği 
yönünde öneri sunmuştur.  

 
Olguların Özeti 

 
11. Belli bir dönemde başvurucular Priştine’deki Ramiz Sadiku Kamu şirketinin 

işçisiydi. 
 

12.  Ramiz Sadiku kamu şirketi 27 Haziran 2006 tarihinde özelleştirilmiştir. 
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13. KÖA 4, 5 ve 7 Mart 2009 tarihinde özelleştirmenin % 20 gelirinden pay alacak 

işçilerin listesini ilan etmiştir. Bu listeye itiraz etmek isteyenler için son gün 27 
Mart 2009 tarihiydi.  

 
14. Yüksek Mahkeme Özel Dairesi Mahkeme Heyeti (YMÖD) 11 Haziran 2009 

tarihinde bu listeyi ‘hükümsüz’ ilan etmiştir, çünkü bu listeyi oluşturan 
İnceleme Komisyonu yasaya uygun kurulmamıştı. Mahkeme Heyeti KÖA’dan 
pay hakkı kazanmış işçilerin yeni listesini hazırlamak üzere yeni bir inceleme 
komisyonun kurulmasını istedi. Eğer yeni liste başlangıç listesiyle aynı 
olacaksa KÖA’dan yeni listenin ilan edilmesi istenmeyecek sadece YMÖD’nin 
bilgilendirilmesi istenilecektir. 

 
15. Mahkeme Heyeti ve YMÖD’nin kararı: 

 
“Bu listede adı geçmediği için memnun olmayan herkes önceden Özel 
Daire’ye itiraz etmişse yeni ilan edilmiş olan liste için Özel Daire’ye itiraz 
etmek zorunda değildir”. 
 

16.  YMÖD’nin Mahkeme Heyeti ekinde yukarıdaki bilgilendirme yazısıyla birlikte 
kararı Koha Ditore gazetesinde 18 Haziran 2009 tarihinde yayınladı. 

 
17.  Başvurucu Gani Visoka 22 Temmuz 2009 tarihinde başlangıç listesinde 

kendisini seçmedikleri için YMÖD’ne itirazda bulundu. 
 

18. YMÖD Mahkeme Heyeti’nin kararı ile KÖA’nın belirlediği işçi listesinin 
yeniden incelenmesi için 29 Eylül 2009 tarihinde İnceleme Komisyonu’nu 
kurdu. 
 

19.  Başvurucu Ismajl Zhitia 13 Ekim 2009 tarihinde başlangıç listesinde 
kendisini seçmedikleri için YMÖD’ne itirazda bulundu. 
 

20.  KÖA 15 Ekim 2009 tarihinde, YMÖD’ni Yeni İnceleme Komisyonu’nun listeyi 
gözden geçirdiklerini fakat yayınlamış olan başlanğıç listesinden bir değişiklik 
olmadığını bildirmiştir. 

 
21. YMÖD Mahkeme Heyeti’nin kararına uygun olarak yeni onaylanmış olan 

listeyi 11 Haziran 2009 tarihinde ilan etmez. Sadece gözden geçirlimiş listenin 
onaylandığına dair bir bildiri yayınlanır. Bildiri aşağıdaki gibidir: 

 
“Bu listede adı geçmediği için memnun olmayan herkes önceden Özel 
Daire’ye itiraz etmişse yeni ilan edilmiş olan liste için Özel Daire’ye itiraz 
etmek zorunda değildir”. 

 
22.  YMÖD Mahkeme Heyeti 22 Mart 2010 tarihinde verilen tarih geçtikten sonra 

ittiraz eden herkes için yasal tarih dışında neden geç ittiraz ettiklerini 
açıklamasını isteyen bir emir ilan etti. 

 
23.  YMÖD Mahkeme Heyeti 24 Şubat 2011 tarihinde (SCEL-09-0001) 

başvurucuların (180 diğer başvuranla beraber) başvurularına verilen 27 Mart 
2009 tarihin dışında başvurdukları için ittiraz etti. Mahkeme Heyeti, geçerli 
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nedenler sunan başvurucular için başvurularını zamanında teslim etmiş gibi 
kabul edilebileceklerini bunu da İtiraz Süreci Yasası’nın 117. ve 118. 
maddelerine ‘önceki duruma dönüş’ dayandırarak (Resmi Gazete 4/77-1478) 
yapmıştır. 
 

24. Mahkeme Heyeti başvurucuların başvurularını esasına göre incelemedi 
çünkü: 

 
“Başvuruların verilen yasal sürecin üç ay sonrasında geldiğini göz 
önünde bulundurarak (itiraz edebilecekleri son tarih 27 Mart 2009), 
yukarıda 2. ve 4. paragraflardaki bahsi geçen nedenler bu kararın “yasal 
gerekçeler”, geriye dönüş başvuruları onaylanamaz ve başvurular 
gecikmiş sayılır, bunun için başvuru kabul edilmez ilan edilir”. 

 
25. Her iki başvurucu YMÖD’nin İtiraz Heyeti’ne itirazda bulunur 4, 5 ve 7 Mart 

2009 tarihindeki başlangıç listesinin ‘nule ve geçersiz’ sayıldığını savunarak ve 
27 Mart 2009 son başvuru tarihinin de ‘nule ve geçersiz’ sayıldığını ileri 
sürerler. 15 Ekim 2009 tarihinde KÖA’nın YMÖD’nde gözden geçirilen listeyi 
bildirdikten sonra, bu tarih doğrultusunda yeni tarih yürülüğe girmeli. 
 

26.  YMÖD İtiraz Heyeti 23 Kasım 2012 tarihinde başvurucuların itirazlarını 
kabul edilir fakat temelden yoksun olan ilan eder, gerekçesi: 
 

“Mahkeme Heyeti başvurucuların 27 Mart 2009 tarhinden sonra son 
listeye yönelik itirazlarını doğru değerlendirmiş ve gecikmiş bulmuştur. 
Başvurucu Mahkeme Heyetine iade talebinde bulunmadığından, son 
başvuru tarihini kendi yanlışı için unutttuğundan uygun değildir”. 

 
27.  İtiraz Heyeti sonrasında şunu gerekçelendirdi: 

 
“Mahkeme Heyeti 25 Şubat 2011 tarihindeki kararında sadece 
başvurucular 27 Haziran 2009 tarihine kadar Mahkeme Heyetine 
sunulan başvuruları kabul edeceğini ve zamanında verilen emre 
gerekçeler sunduysalar inceleyeceğini bildirdi. Mahkeme Heyeti27 
Haziran 2009 tarihinden sonra sunulan tüm itirazlar sonuna kadar 
gecikmiş ve kabul edilmez sayılacaklardır. Ayrıca Mahkeme Heyeti 
gecikmiş itirazların İtiraz Süreci Yasası’nın (İSY) 117. ve 118. maddelerine 
göre (Resmi Gaztede yayımlanmış 4/77-1478, değişmiş) ve UNMIK’in 
2008/6 İdari Emri’ne göre‘önceki duruma dönüş’ sayılamayacaklarını 
çünkü onlar son tarihten üç ay sonra listeye karşı itirazlarını 
sunmuşlardır. Mahkeme Heyeti’ne göre o zamandan sonra geriye dönük 
söz konusu olamaz. 27 Haziran 2009 tarihinden sonra başvuranlara 
bilgilendirici başka bir emir verilmemiştir”. 

 
Başvurucuların Yasal Argümanları, 
 

28. Başvurucular Yüksek Mahkeme Özel Dairesi İtiraz Heyeti’nin Anayasa’nın 31. 
maddesi ve AIHS’nin 6. maddesi ile güvence altına alınmış olan adil ve tarafsız 
yargılanma haklarının ihlal ettiğini iddia ederler. 
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29. Başvurucular YMÖD İtiraz Heyeti’nin işçilerin listesine yönelik itirazlarını 
gecikmiş olduğundan kabul edilmez ilan edildiğini ve bundan dolayı adil ve 
yargılanma haklarının inkar edildiğini iddia ederler. 
 

30. Başvurucular başlangıç listesinin ilan edildiği 4, 5 ve 7 Mart 2009 tarihinde 
YMÖD’nin Mahkeme Heyeti tarafından nule ve geçersiz sayıldığını, ayrıca bu 
listeye karşı itiraz son başvuru tarihi de nule ve geçersiz sayıldığını ileri 
sürerler. KÖA Özel Daire’yi 15 Ekim 2009 tarihinde gözden geçirilmiş 
listesinin onayladığını bildirdiğinde, yeni itiraz tarihinin doğrudan yürülüğe 
girmesi gerkmekteydi. Gözden geçirilmiş listenin başlangıç listesiyle aynı 
olması uygunsuz bulunmalıdır. 

 
31. Başvurucular Yüksek Mahkeme Özel Dairesi’nin başlangıç listesine karşı 

itirazların başlangıç tarihine dönerek, onların itirazlarına 
değerlendirilmediğini ve böylece itirazları esasına ilşkin olarak 
yargılanmamasına neden olduğunu ileri sürerler. 
 

Başvurunun Kabul Edilirliği 
 

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

33. Bu durumda Mahkeme başvurucunun Anayasa’nın 113.1 fıkrasına, Yasa’nın 
49. maddesine ve İçtüzük’ün 36.maddesindeki (1) (b) koşuları yerine getirip 
getirmediğini değerlendirmek durumundadır. 

 
34. Mahkeme bununla ilgili olarak Anayasa’nın 113.1 fıkrasına atıfta bulunmak 

ister. Fıkra şöyledir:  
 

1. “Anayasa Mahkemesi, yasal şekilde sadece yetkili makamlarca açılmış 
davalar hakkında karar verir.  
 […] 
 7. Kişiler kamu yetkilileri tarafından Anayasa ile güvence altına alınan 
hak ve özgürlükleri ile ilgili ihlali için dava açabilirler, yanlızca yasa ile 
belirlenen tüm hukuk yollarının tüketilmesi gerekmektedir”. 

 
35. Başvurucular yetkili kişidiler ve yasa ile belirlenmiş tüm hukuk yollarını 

tüketmişlerdir. 
 

36. Yasa’nın 48. maddesi şöyledir: 
 

“İstem müracaatında bulunan kişi, isteminde hangi hak ve özgürlüğünün 
ihlal edildiğini tahmin ettiğini ve müracaatta bulunan kişinin itirazda 
bulunmak istediği kamu otoritenin somut işleminin hangisi olduğu 
konusunda doğru bir açıklama yapmakla görevlidir”. 
 

37. Mahkeme İçtüzüğün 36. kural 2.fıkrasını da göz önünde bulundurur: 
 

“(2) Mahkeme, açıkça temelden yoksun başvuruları şu kanaatlere 
vardığında reddeder: 
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 […], veya 
(b)sunulan olgular hiçbir şekilde anayasal hakın ihlali iddiasını 
gerekçelendirmiyorsa; veya 
[…], veya  
(d) başvurucunun kendi iddiasını yeterli şekilde kanıtlayamadığı zaman. 

  
38.  Yukarıda görüldüğü gibi, başvurucular YMÖD İtiraz Heyeti’nin itirazlarını 

gecikmiş oldukları için temelden yoksun saymakta ve böylece adil yargılanma 
haklarının ihlal edildiğini iddia ederler. 
 

39.  Mahkeme, başvurucuların adil yargılanma haklarının neden ve niçin ihlal 
edildiğini söylememiş ve bu iddialarını kanıtlayan bir destekte 
bulunamamışlardır. 

 
40.  Diğer taraftan Mahkeme, Mahkeme Heyeti’nin ve YMÖD İtiriaz Heyeti’nin 

başvuruculara açık ve yeterli şekilde itirazlarının gecikmiş olduklarından 
temelden yoksun sayıldığına dair neden ve gerekçelerini sunduklarını ileri 
sürmüştür. 

 
41. Başvurucunun sonuçla memnun olmadığı gerçeği onun gerekçe olarak 

Anayasa’nın 31. maddesinin veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
6.maddesi ihlal edildiği iddiasıyla başvurma hakkı vermez ( Memetoviq 
Kosova Yüksek Mahkemesi’ne karşı, KI50/10, 21 Mart 2011 bkz.; mutatis 
mutandis AIHS’nin kararı, Nr. 5503/02 Yazısı, Mezotur-Tiszazugi Tarsulat –
Macaristan 26 Temmuz 2005 kararı) . 

 
42. Bu bağlamda Anayasa’ya göre Anayasa Mahkeme’sinin görevi Düzenli 

Mahkemelerin kararları incelenirken Temyiz Mahkemesi veya Dördüncü 
Mahkeme gibi hareket etmek değildir. Düzenli mahkemelerinin rolü ve görevi 
usul ve maddi hukuka ilişkin kuralların yorumlanıp uygulanmasıdır.(bkz. 
Mutatis mutandis Garcia Ruiz-İspanya [GC] 30544/96 davası AİHM 1999-1 
tarihli kararı 28.Maddesi bkz.). 

 
43. Anayasa Mahkemesi, sadece dellilerin gerekli şekilde sunulup sunulmadığını 

ve genel olarak prosedürün doğru işleyip işlemediğine, böylece başvurucunun 
adil yargılaması olup olmadığını inceleyebilir (Avrupa İnsan Hakları 
Komisyonu’nun nr.13071/87, 10 1991 onaylanmış Birleşik Britanya’ya karşı 
Eduards davasına bkz.) 

 
44. Bu davada başvuruculara kendi davalarını yansıtma ve yasanın 

yorumlanmasına itiraz imkan verilmiştir ki bu kararı Mahkeme Heyeti ve 
Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi İtiraz Heyeti’nin önünde bu yorumu 
yanlış bulduklarını ileri sürmüşlerdir. Özelleştirilmiş Kamu şirketinin 
gelirlerinden yararlanacak işçilerin seçilmesi ve buna ilşkin itirazlar için 
başvuru tarihini belirleme konuları Özel Daire tarafından belirlenecek 
konulardır, adil ve tarafsız yargılanma değerlendirilmesi Mahkeme’nin alanı 
dışındadır. 

 
45. Anayasa Mahkemesi başvurucuların davasında herhangi bir taraflılığın veya 

haksızlığın (mutatis mutandis Litvaanya’ya karşı Shub, Nr.17064/06 sayılı ve 
30 Haziran 2009 tarihli UAIHM’nin Kabul edilmezlik kararına bkz.) söz 
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konusu olmadığı kanaatindedir. Daha fazlası Mahkeme Heyeti’nin ve YMÖD 
İtiraz Heyeti’nin davada tarafsızlığın ve haksızlığın olmadığı aşikar 
görülmektedir. 
 

46. Mahkeme başvurucunun iddialarının dellilerle desteklenmediğini ve temelden 
yoksun saydığı sonucuyla red eder. 
 
 
 
 

BU SEBEPLERDEN DOLAYI 
 
 
Anayasa’nın 113.7 fıkrası, Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasa’nın 46. maddesi ve 
İçtüzüğün 36.maddesi 2. fıkrası uyarınca Anayasa Mahkemesi’nin 9 Eylül 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 
 
 

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

 


