
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Priştine, 30 Haziran 2016 

Nr. Ref.:RK955/16 

 
 

 
 
 
 

KABUL EDİLMEZLİK KARARI 
 

Başvuru No: KI37/16 
 

Başvurucu 
 

Selami Keka 
 

 
Kosova Yüksek Mahkemesinin Rev.nr.314/2015 sayı ve 9 Aralık 2015 

tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu  
 
 

KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ 
 
 
Mahkeme Heyeti: 
 
Arta Rama-Hajrizi, Başkan 
Ivan Čukalović, Başkanvekili 
Robert Carolan, Üye 
Altay Suroy, Üye 
Almiro Rodrigues, Üye 
Snezhana Botusharova, Üye 
Bekim Sejdiu, Üye 
Selvete Gërxhaliu-Krasniqi, Üye 
Gresa Caka-Nimani, Üye 
 
 
Başvurucu: 

 
1. Başvuru Kameniçe Belediyesi Karaçeve e Poshtme köyü mukimi Bay Selami 

Keka (bundan böyle: başvurucu) tarafından yapılmıştır. Başvurucu, Saqip 
Keka tarafından teşmil edilmiştir.  
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İtiraz Edilen Karar 
 

2. Başvurucu Kosova Yüksek Mahkemesinin Rev.nr.314/2015 sayı ve 9 Aralık 
2015 tarihli kararına itiraz etmiştir.  

 
Başvurunun Konusu 
 

3. Başvurunun konusu, Kosova Yüksek Mahkemesinin Rev.nr.314/2015 sayı ve 9 
Aralık 2015 tarihli kararı hakkında anayasal denetim yapılması talebidir. 
Başvurucu, Anayasa ile güvence altına alınmış hak ve özgürlüklerinden 
hangilerinin itiraz konusu kararla ihlal edildiklerinin belirtmemiştir.   

 
 İlgili Hukuk  

 
4. Kosova Cumhuriyeti Anayasasının (bundan böyle: Anayasa) 113.7 fıkrası, 

03/L-121 sayılı Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Hakkında Kanun 
(bundan böyle: Kanun) 49. maddesi ve Kosova Cumhuriyeti Anayasa 
Mahkemesi İçtüzüğünün (bundan böyle: İçtüzük)  29. kuralıdır.  

 
Başvuru Süreci  
 

5. Başvurucu 22 Şubat 2016 tarihinde Kosova Cumhuriyeti Anayasa 
Mahkemesine (bundan böyle: Mahkeme) başvurusunu teslim etmiştir.   

 
6. Mahkeme Başkanı 14 Mart 2016 tarihinde Üye Ivan Čukalović’i raportör 

yargıç olarak görevlendirmiştir. Başkan aynı tarihte üyeler Altay Suroy 
(başkan), Bekim Sejdiu ve Selvete Gërxhaliu-Krasniqi’den oluşan Ön İnceleme 
Heyeti’ni tayin edilmiştir.   

 
7. Mahkeme, başvurunun kaydedildiğini 1 Nisan 2016 tarihinde başvurucu ve 

Yüksek Mahkemeye bildirmiştir.  
 

8. Ön İnceleme Heyeti 18 Mayıs 2016 tarihinde Raportör Yargıç’ın raporunu 
inceledikten sonra Mahkeme Heyetine başvurunun kabul edilmez olduğunun 
ilan edilmesini teklif etmiştir.  

 
Olguların Özeti 

 
9. Başvurucu, 26 Eylül 2007 tarihinde Ticaret ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık 

ve Alan Planlama Fakültesi (bundan böyle: UBT) yetkili temsilcisiyle 
yükseköğrenime devam etme sözleşmesi akdetmiştir.  

 
10. Başvurucu, UBT’de birinci sınıfını tamamladığı yükseköğrenimine Avusturya 

Cumhuriyeti Viyana Üniversitesinde devam etme imkanını 16 Ağustos 2008 
tarihinde araştırmıştır.  

 
11. Viyana Üniversitesi 16 Ağustos 2008 tarihinde başvurucuya gönderdiği 

cevabında UBT’nin akredite edilmiş bir yükseköğretim kurumu olmadığı için 
birinci sınıftan sonraki öğrenimine Viyana Üniversitesinde devam 
edemeyeceğini bildirmiştir.  
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12. Başvurucu 2009 yılının Haziran ayında yükseköğrenimine Avusturya 
Cumhuriyeti Graz Üniversitesinde devam etmeyi tekrar denemiş, ancak 29 
Temmuz 2009 tarihinde ilk denemesine benzer bir cevap almıştır.  

 
13. Başvurucu, UBT Üniversitesi Müdürü E. H. hakkında haksız kazanç elde ettiği 

iddiasıyla 2009 yılının belirtmediği bir tarihinde Priştine Belediye Mahkemesi 
dava dilekçesi vermiştir. Dava dilekçesinde başvurucu yükseköğrenim 
sözleşmesi akdettiği Üniversitenin akredite yükseköğretim kurumu olmadığı 
ve yükseköğrenimini bu kurumda devam edemeyeceği için birkaç bin avroluk 
meblağın kendisine ödenmesini talep etmiştir.  

 
14. Temel Mahkeme 24 Mayıs 2013 tarihinde çıkardığı kararla [C.nr. 9/2010] 

başvurucunun dava dilekçesini temelden yoksun bularak reddetmiştir.  
 

15. Temel Mahkeme kararının tespit kısmında şu ayrıntıya yer verilmiştir: “… 
Mahkeme, davacı ile davalı arasında 26.07.2007 tarihinde akdedilen 
Mimarlık ve Alan Planlama Fakültesinde 2007/2008 öğretim yılında lisans 
düzeyinde öğrenim görmeye ilişkin yükseköğrenim sözleşmesinin yerine 
getirildiğini tespit etmiştir…”. 

 
16. Başvurucu yasal süre içerisinde Temel Mahkemenin kararına [C.nr. 9/2010] 

karşı itirazını dayandırdığı yasal dayanağı belirtmeksizin İstinaf Mahkemesine 
itiraz dilekçesi sunmuştur.  

 
17. İstinaf Mahkemesi 6 Temmuz 2015 tarihinde çıkardığı kararla [Ac. 

3176/2013] başvurucunun itirazını temelden yoksun bularak reddetmiştir. 
Karar gerekçesinde şu ifadeye yer vermiştir: “…Mahkeme, belirlenen 
delillerden davacı ile davalı arasında 26.07.2007 tarihinde akdedilen 
Mimarlık ve Alan Planlama Fakültesinde 2007/2008 öğretim yılında lisans 
düzeyinde öğrenim görmeye ilişkin yükseköğrenim sözleşmesinin davalı 
tarafından sözleşme maddeleri uyarınca yerine getirildiğini, diğer yandan 
karar aşamasında mahkeme, davalı taraflarca akdedilen sözleşme 
hakkındaki iddiaların temelden yoksun olduğunu ileri süren davalının da 
iddialarını dikkate aldığını tespit etmiştir…”. 

 
18. Başvurucu yasal süre içerisinde İstinaf mahkemesinin kararına 

[Ac.3176/2013] karşı Yüksek Mahkemeye revizyon başvurusu vermiştir.  
 

19. Yüksek Mahkeme 9 Aralık 2015 tarihinde çıkardığı kararla [Rev.nr.314/2015] 
başvurucunun talebini temelden yoksun bularak reddetmiştir. Karar 
gerekçesinde şunlar belirtilmiştir: 

 
Davacının revizyon başvurusunda Çekişmeli Yargılama Usulü 
Kanununun 214. maddesi anlamında revizyon gerekçeleri belirtilmemiş, 
ancak revizyon başvurusu içeriğinden davacının dava dilekçesini 
reddeden alt derece mahkemelerinin karar aşamasında maddi hukuku 
yanlış uyguladıklarının iddia etmek istediği anlaşılmaktadır. Revizyon 
başvurusunda hangi kanunun hangi hükmünün yanlış uygulandığı 
belirtilmemiştir, fakat davacı davalının kanunsuz yollarla kazanç 
sağladığını iddia ettiğinden Yüksek Mahkeme revizyon dilekçesini bu 
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açıdan incelemiş ve davacının bu iddiasının temelden yoksun olduğunu 
tespit etmiştir…”. 

 
Başvurucunun İddiaları 
 

20. Başvurucu şunları ileri sürmüştür: Bu davada en sonunda Anayasa 
mahkemesinden maddi hukukun uygulanmasının revizyonunu ve uğradığım 
maddi kayıp, zaman kaybı ve yargılama süresince bana yapılan 
hırpalamaların tazminini talep ediyorum”.  

 
21. Başvurucu Mahkeme’den davalının kendisine 8.376 € tutarındaki meblağı 

ödemesini talep etmiştir 
 
Başvurunun Kabul Edilirliği 

 
22. Mahkeme başvurucunun başvurusunu çözebilmesi için öncelikle başvurunun 

Anayasada belirtilmiş ve Kanun ile İçtüzükte ayrıntıları verilmiş olan kabul 
edilirlik koşullarının yerine getirip getirmediğini değerlendirmek 
durumundadır.  

 
23. Mahkeme bu anlamda Anayasa’nın 113. madde 7. fıkrasına atıfta bulunur. 

Fıkra şöyledir:  
 
Yasalarla belirlenen tüm yasal yollar tükendikten sonra bireyler, kamu 
otoriteleri tarafından kendi bireysel hak ve özgürlükler ihlal edildiğinde 
dava açma haklarına sahiptirler. 
 

24. Mahkeme İçtüzüğün 36 (1) (d) ile (2) (b) kural bentlerine de atıfta bulunur. 
Bentler şöyledir:  

 
(1) Mahkeme başvuruları yalnız şu hallerde görüşebilir: 

[…] 
d) Başvuru prima facie olarak açıkça temellendirildiği veya temelden 
yoksun olmadığı zaman. […]. 

 
(2) Mahkeme şu kanaatlere vardığında başvuruyu açıkça temelden 
yoksun olduğunu ilan eder:  

[…] 
b) Sunulan maddi unsurların herhangi bir şekilde Anayasa ihlali 
iddialarını gerekçelendirmediği zaman; 

 
25. Mahkeme mevcut başvuruda başvurucunun başvurusunu hukuk 

mahkemelerinde karar alma aşamasında maddi hukukun uygulanması 
iddiaları üzerine oluşturmaya çalıştığını, dolayısıyla hukuk mahkemeleri 
kararlarının revizyonunu talep ettiğini tespit etmiştir.  

 
26. Mahkeme başvurucunun bu mahkemeye sunduğu başvurusunda esas kıstasa 

temas etmediğini, dolayısıyla Yüksek Mahkeme veya alt derece 
mahkemelerinin kararlarının hangisinde Anayasa ile güvence altına alınan 
hangi hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini belirtmediğini tespit etmiştir.  
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27. Mahkeme, Kanunun 48. maddesi uyarınca başvurusunu hangi haklarının ihlal 
edildiğini belirtecek şekilde oluşturma görevinin başvurucuya ait olduğunu 
belirtmek ister. Kanunun 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. 

 
28. Mahkeme, hukuk mahkemeleri kararlarında başvurucunu yararlanabildiği 

kanun yollarına başvurarak alt derece mahkeme kararlarına itiraz edebilmiş 
olduğunu ve başvurucunun açık olmamasından dolayı söz konusu hukuk 
mahkeme kararlarının önemli eksiklikler içerdiğini tespit etmiştir.  

 
29. İstinaf Mahkemesi çıkardığı kararda başvurucunun Temel Mahkeme Kararına 

hangi esasa göre itiraz ettiğini ve Temel Mahkeme tarafından hangi maddi 
hukuk haklarının yanlış uygulandığını belirtmediğini tespit etmiştir.  

 
30. Ayrıca Yüksek Mahkeme de başvurucunun açık olmayışından dolayı 

başvurucunun İstinaf Mahkemesi kararına karşı revizyon başvurusunu hangi 
esasa göre oluşturduğu konusunda “varsayımlar” ileri sürerek Çekişmeli 
Yargılama Usulü Kanununun 214. maddesi Yüksek Mahkemeye revizyon 
başvurusunun hangi esasa dayanarak yapılabileceğini düzenlemiş olmasına 
rağmen şunu belirtmek zorunda kalmıştır: Hangi kanunun hangi hükmünün 
yanlış uygulandığı açıklanmamıştır”. Söz konusu madde şöyledir:  

 
Düzeltme başvurusu:  
 a)ikinci derece mahkemesinde yapılan işlemde meydana gelen bu 
yasanın 188. maddesindeki tarafların yer aldığı dava hükümlerinin ihlal 
edilmesi;  
b) maddi hukukun hatalı olarak uygulanması;  
c) ikinci derece mahkemesinde yapılan işlemde meydana gelmesinden 
dolayı dava başvurusunun aşılması, nedenleriyle yapılır. 

 
31. Yukarıda belirtilenler dikkate alınarak Mahkeme, başvurucunun başvurusunu 

oluşturması gerektiği esaslar üzerinden bu başvuruda resen olası anayasal 
ihlalleri inceleyebilir ve Anayasa ile güvence altına alınmış hakların olası ihlali 
olup olmadığı bakımından ele alacaktır.  

 
32. Mahkeme, kendi başvurusunu anayasal temeller üzerine oluşturmak yerine 

başvurucunun hukuk mahkemelerinde kazanmak istediği tazminata ilişkin 
dava dilekçesini açıklamak üzerine yoğunlaştığını tespit etmiştir.  

 
33. Mahkeme özet olarak hukuk mahkemelerinde yapılmış olan yargılamada 

başvurucunun Anayasa veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle güvence 
altına alınmış hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini gösterecek deliller veya 
koşullar olmadığını değerlendirmiştir.  

 
34. Mahkeme, başvurucunun Anayasa ve AİHS ile güvence altına alınmış 

haklarının ihlal edildiğini gösterecek prima facie türünden delil sunarak 
iddiasını temellendirmediğini değerlendirmiştir (bkz. Başvuru No: KI19/14 ve 
KI21/14, Başvurucular: Tafil Qorri ve Mehdi Syla, Kosova Cumhuriyeti 



 6 

Anayasa Mahkemesi, CA.nr. 2129/2013 sayı ve 5 Aralık 2013 tarihli Kosova 
İstinaf Mahkemesi kararı ile CA.nr.1947/2013 sayı ve 5 Aralık 2013 tarihli 
Kosova İstinaf Mahkemesi kararı hakkında anayasal denetim başvurusu).  

 
35. Sonuç olarak başvuru açıkça temelden yoksun olup İçtüzüğün 36 kuralı (1) (d) 

ve (2) (b) bentleri uyarınca kabul edilmez olarak ilan edilmesi gerekmektedir.  
 

 
BU SEBEPLERDEN DOLAYI 

 
 
Anayasa’nın 113.7 fıkrası Kanun’un 48. maddesi ve İçtüzüğün 36. kuralı (1) (d) ve (2) 
(b) bendi uyarınca Kosova Anayasa Mahkemesi’nin 13 Nisan 2016 tarihinde yapılan 
duruşmasında oybirliğiyle: 

 
I. Başvurunun kabul edilmez olduğunun İLANINA,  

 
II. Kararın taraflara TEBLİĞ EDİLMESİNE,  

 
III. Kanunun 20.4 maddesi uyarınca bu kararın Resmi Gazetede 

YAYIMLANMASINA karar verilmiştir.  
 

IV. İşbu kararın derhal yürürlüğe girer.  
 

 
 

Raportör Yargıç Anayasa Mahkemesi Başkanı 

 

Ivan Čukalović    Arta Rama-Hajrizi  

 


