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KABUL EDİLMEZLİK VE İHTİYATİ TEDBİR 
TALEBİNE İLİŞKİN KARAR 

 
 

Başvuru No: KI41/13 
 

Başvurucu 
 

Sadik Qollopeku 
 

  
Prizren Belediye Mahkemesi’nin C. nr. 61/2008 sayı ve 16 Ekim 2009 

tarih ile Prizren Bölge Mahkemesi’nin AC. nr. 158/2010 sayı ve 10 Ekim 
2011 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, Avukat Naim Qelaj tarafından temsil edilen Prizren Mukimi Sadik 

Qollopeku’dur.  
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İtiraz Edilen Karar 

 
2. Başvurucu, Prizren Bölge Mahkemesi’nin AC. nr. 158/2010 sayı ve 10 Ekim 

2011 tarihli kararına itiraz etmiştir.  
 

3. Başvurucu 31 Ekim 2012 tarihinde kanun yararına bozma dilekçesi 
sunmuştur. Devlet Savcılığı KMLC nr. 111/2012 sayı ve 23 Kasım 2012 tarihli 
tebligatıyla kanun yararına bozma dilekçesini reddetmiştir. Tebligat 26 Kasım 
2012 tarihinde başvurucuya teslim edilmiştir.  
 

Başvurunun Konusu 
 

4. Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi (bundan sonra: Mahkeme)’ne 
yapılan başvurunu temel konusu Prizren Bölge Mahkemesi’nin konut 
kullanım hakkının tanınmasına ilişkin AC. nr. 158/2010 sayı ve 10 Ekim 2011 
tarihli kararıdır.  
 

5. Başvurucu, Prizren Temel Mahkemesi’nin C. nr. 61/2008 sayı ve 16 Ekim 
2009 tarihli kararın icrasına ilişkin E. nr. 1889/12 sayılı kararı hakkında 
yürütmeyi durdurmak için Mahkeme’den ihtiyati tedbirin konmasını talep 
etmiştir.   
 

İlgili Hukuk 
 

6. Başvuru, Kosova Cumhuriyeti Anayasası (bundan sonra: Anayasa)’nın 113.7 
fıkrası, 03/L-121 sayı ve 15 Ocak 2009 tarihli Kosova Cumhuriyeti Anayasa 
Mahkemesi Hakkında Yasa (bundan sonra: Yasa)’nın 27 ve 47. maddeleri ile 
Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü (bundan sonra: 
İçtüzük)’nün 28 ve 54. kurallarına dayandırılmıştır.  
 

Başvuru Süreci  
 

7. Başvurucu 20 Mart 2013 tarihinde Mahkeme’ye başvurmuş, bu başvurusu 
KI41/13 numara ile kaydedilmiştir.  
 

8. Başkan 25 Mart 2013 tarihinde Üye Kadri Kryeziu’yu raportör yargıç olarak 
görevlendirmiş, Üyeler Altay Suroy (Heyet Başkan’ı Üye Robert Carolan 
yerine), Almiro Rodrigues ve Ivan Čukalović’ten oluşan Ön İnceleme Heyeti’ni 
belirlemiştir.  
 

9. Mahkeme, 3 Nisan 2013 tarihinde başvurucu ve İstinaf Mahkemesi’ne tebligat 
gönderip ilave bilgi talebinde bulunmuştur. Aynı şekilde Priştine’deki savcılık 
da bilgilendirilmiştir.  
 

10. Mahkeme’nin başvurunun esası hakkında bir karar çıkartacağı süre için 
başvurucu 5 Nisan 2013 tarihinde Mahkeme’ye ihtiyati tedbir dilekçesi 
sunmuştur.  
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11. İstinaf Mahkemesi 17 Nisan 2013 tarihinde talep edilen bilgilere cevaben şu 
evrakı göndermiştir: yargı kararları, başvurucunun davasına ilişkin dilekçe ve 
başvuruları. 
 

12. Ön İnceleme Heyeti 30 Nisan 2013 tarihinde Raportör Yargıç’ın raporunu 
görüştükten sonra Mahkeme Heyeti’ne başvurunun kabul edilmezliği ve 
ihtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin öneri sunmuştur.  
 

Olguların Özeti 
 

13. Başvurucu, Prizren Ortakol İlkokulu Konseyi’nin 518 sayı ve 22 Eylül 1990 
tarihli kararıyla Prizren Ortakol Mahallesi Girdap Caddesi 8. blok no: 32 
adresindeki dairenin 22 Eylül 1990 tarihinden itibaren kullanım hakkını elde 
ettiğini ileri sürmüştür. 
 

14. İhtilaflı dairenin tahsisine ilişkin Prizren Ortakol İlkokulu Konseyinin bu 
kararına karşı Xhemshir Reza, Mevlyde Shimshek ve Dragan Gazdiç Yakova 
Birleşik Çalışma Temel Mahkemesi’nde şikâyetçi olmuşlardır.  
 

15. Yakova Birleşik Çalışma Temel Mahkemesi 25 Ekim 1990 tarihinde çıkardığı 
K. nr. 130/90 sayılı kararla yukarıda mezkûr kişilerce yapılan şikayet 
başvurularını reddetmiş ve Prizren Ortakol İlkokulu Konseyi’nin kararını 
onamıştır.  
 

16. Başvurucu, Mülkiyet ve Konut Başvuruları Komisyonu’na 15 Temmuz 2006 
tarihinde başvurarak ihtilaf konusu dairenin kullanım hakkının iadesini talep 
etmiştir.  
 

17. Mülkiyet ve Konut Başvuruları Komisyonu 15 Temmuz 2006 tarihinde 
çıkardığı HPPCC/REC/65/2006 sayılı kararla sınıflandırma kıstasına göre 
dilekçeleri ele almış, bu dilekçelerin arasında başvurucununkine de yer 
vermiştir. Komisyon, Dragan Gazdiç tarafından sunulan C. nr. DS600777 
sayılı dilekçenin başvurucunun sunduğu A. nr. DS201262 sayılı dilekçede 
belirtilen aynı mülke ilişkin olduğunu tespit etmiştir. İhtilaf konusu daireye 
ilişkin Komisyonun değerlendirmesi şöyledir:  
 

[…] 
Talepte bulunan taraf olarak A başvurucusu Komisyon’un kararı 
hakkında bilgilendirildikten sonra 30 günlük süre içerisinde yeniden 
inceleme dilekçesi sunmuştur. Hak talebinde bulunan taraf C 
başvurucunun tahsisat hakkı sahibinin çalışanı olmadığını ve mülke 
gayrihukuki bir şekilde girdiğini iddia etmiştir. İddiasını desteklemek 
amacıyla hak talebinde bulunan taraf C tarafının gayrihukuki bir şekilde 
mülkü işgal ettiği ve cezalandırıldığını gösteren mahkeme kararlarını 
sunmuştur. Müdürlük, A başvurucunun yeniden inceleme dilekçesi 
sunduğunu ilgili tarafa bildirmiştir. İlgili taraf, tahsisat hakkı sahibinin 
çalışanı olmadığı iddiasının doğru olmadığını ileri sürmüştür. 
Devamında mülkün meşru şekilde tahsis edildiğini ileri sürmüştür. 
Komisyon, sunulan delilleri ve iddiaları dikkatli bir şekilde incelemiş ve 
yukarıda belirtildiği şekilde A kategorisi başvurucusunun A kategorisi 
koşullarını yerine getirmediğini tespit etmiştir. Komisyon devamında 
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hak talep eden tarafça sunulan delillerin sorumlu tarafın talep edilen 
mülke gayrihukuki şekilde girdiğini gösterdiğini ve malikiyet, tahsis ile 
daha sonra satın alma şeklinin tamamen hukuk dışı olduğunu tespit 
etmiştir. Öyle ki Komisyon, sorumlu tarafın yeniden incelenme talebinin, 
1999/23 sayılı UNMIK Yönetmeliğinin 1.2(c) bendi ile 2000/60 sayılı 
UNMIK Yönetmeliğinin 2.6 fıkrasının gerektirdiği şekilde sorumlu 
tarafın 24 Mart 1999 tarihinde mülkiyet hakkına sahip olduğunu 
ispatlamadaki başarısızlığı ölçüsünde isabetli olduğu sonucuna 
varmıştır. […] 
 

18. Dragan Gazdiç (davacı) 31 Ocak 2008 tarihinde Prizren Belediye 
Mahkemesi’nde dava açarak ihtilaflı daire üzerinde mülkiyet hakkının 
tanınmasını talep etmiştir.  
 

19. Prizren Belediye Mahkemesi 16 Ekim 2009 tarihinde C. nr. 61/2008 sayılı 
kararı çıkararak Dragan Gazdiç’in dava dilekçesini temellendirilmiş olarak 
onayıp ihtilaflı daire üzerindeki mülkiyet hakkını tanımıştır. Aynı kararda 
başvurucunun bu makamca onaylanmış (Leg. nr. 734/93, 18 şubat 1993) olan 
ihtilaflı mülkün satışına ilişkin sözleşmenin feshi hakkındaki karşı davasını 
temelden yoksun olarak reddedilmiştir.  
 

20. Başvurucu, çekişmeli yargı usulü ihlali, olgusal durumun eksik ve yanlış tespiti 
ve maddi hukukun yanlış uygulanması nedeniyle 18 Ocak 2010 tarihinde 
yukarıda mezkur karara karşı Prizren Bölge Mahkemesi’nde itiraz 
başvurusunda bulunmuştur. 
 

21. Prizren Bölge Mahkemesi 10 Ekim 2011 tarihinde çıkardığı Ac. nr. 158/2010 
sayılı kararla başvurucunun yetkili temsilcisi tarafından sunulan itiraz 
dilekçesini reddedip Prizren belediye Mahkemesi’nin C. nr. 61/2008 sayı ve 16 
Ekim 2009 tarihli kararını onamıştır. Kararda şu ifadeye yer verilmiştir:  
 

Bu mahkeme, sözleşme feshi için dayanağın bulunmadığını, zira feshi 
talep edilen sözleşme bağlayıcı hükümler veya ahlaka aykırı değildir. […] 
Kararın belirleyici olgulara ilişkin gerekçeleri bulunmadığına ilişkin 
itiraz iddiaları bu mahkemenin görüşüne göre asılsızdır, çünkü kararın 
esas kısmı açıktır ve çelişkiler içermez ve de gerekçe ile uyumludur. 
Gerekçede, bu hukuk davasının adil yargılanması için ilgili ve geçerli 
tam ve yeterli nedenler belirtilmiş olup bu esasa göre ilk derece 
mahkemesi kararına şerh konamaz.  

 
22. Başvurucu, ilk ve ikinci derece mahkemeleri kararlarında çekişmeli yargı 

usulü esas hükümlerinin ihlali ve maddi hukukun yanlış uygulandığı 
gerekçesiyle Prizren Belediye Mahkemesi aracılığıyla 30 Kasım 2011 tarihinde 
Kosova Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi nezdinde revizyon başvurusunda 
bulunmuştur.  

 
23. Prizren Belediye Mahkemesi 13 Ocak 2012 tarihinde çıkardığı C. nr. 61/2008 

sayılı kararla başvurucu tarafından Prizren Bölge Mahkemesi’nin Ac. nr. 
158/2010 sayı ve 10 Ekim 2011 tarihli karar hakkında yapılan revizyon 
başvurusunu reddetmiştir. Prizren Belediye Mahkemesi kararına göre dava 
dilekçesinin nakit talebi, davacının dava dilekçesinde belirtilen tutarın 
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3.000,00 avroluk meblağı geçmeyen malların tesliminin icrasıyla ilgili 
olmayan mülkiyet davası söz konusu oldu gerekçesiyle revizyon 
reddedilmiştir.  
 

24. Başvurucu 30 Ekim 2012 tarihinde yetkili yasal temsilcisi aracılığıyla ilk ve 
ikinci derece mahkeme kararları hakkında Devlet Savcılığı’na kanun yararına 
bozma başvurusunda bulunmuştur.  
 

25. Devlet Savcılığı itiraz edilen yargı kararlarının görüştükten sonra 23 Kasım 
2012 tarihinde (KMLC. nr. 111/2012 numaralı dava) kanun yararına bozmaya 
ilişkin yeterli yasal dayanağın bulunmadığını başvurucuya bildirmiştir.  
 

26. Başvurucu 20 Mart 2013 tarihinde Mahkeme’ye sunduğu ilave evrakta 
Priştine İstinaf Mahkemesi’nin kararını sunmuştur. Kararda şu ifadeye yer 
verilmiştir: “Bay Sadik Qollopeku’nun talebi üzerine İstinaf Mahkemesi işbu 
belgeyi düzenlemiştir: Bu belge ile Ac. nr. 3154/12 numaralı davanın bu 
mahkemenin kayıtların yer aldığı, işleme konduğu ve sırası geldiğinde 
görüleceği teyit olunur[…]”.  
 

27. İstinaf Mahkemesi 17 Nisan 2013 tarihinde (A. Gj. nr. 130/13 numaralı yazı) 
gönderdiği cevap yazısının ekinde başvurucunun tüm dilekçelerini ve bu 
davaya ilişkin yargı kararlarını göndermiştir. İstinaf Mahkemesi 
başvurucunun C. nr. 61/2008 sayı ve 13 Ocak 2012 tarihli kararına itirazıyla 
ilgili bu yazıda Ac. nr. 3145/2012 numaralı mülkiyet davasının karar 
aşamasında olduğunu ve bu şikâyet konusunda İstinaf Mahkemesi’nin 
davanın mahkemeye intikal sırasına göre karar alınacağını Anayasa 
Mahkemesi’ne bildirmiştir.   
 

Başvurucunun İddiaları 
 

28. Başvurucu, Prizren belediye Mahkemesi’nin C. nr. 61/08 sayı ve 16 Ekim 2009 
tarihli karar ile Prizren Bölge Mahkemesi’nin Ac. nr. 158/2010 sayı ve 10 Ekim 
2011 tarihli kararla Anayasa’nın 3. madde 1 ve 2. fıkraları, 21 maddesi [Genel 
Esaslar], 22. maddesi [Uluslararası Anlaşma ve Belgeleri Doğrudan 
Uygulanması], 31. maddesi [Adil ve Tarafsız Yargılanma Hakkı] 46. madde 
[Mal Güvenliği] 3. fıkrası ve AİHS’nin 6 ile 14. maddeleriyle güvence altına 
alınan haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.   
 

29. Başvurucu, Prizren belediye Mahkemesi’nin C. nr. 61/2008 sayı ve 16 Ekim 
2009 tarihli kararının icrasına ilişkin Prizren Temel Mahkemesi’nin E. nr. 
1889/12 sayılı kararının icrasıyla ailesinin zorunlu olarak daireyi tahliye 
ermesi gerekeceğinden telafisi mümkün olmayan zarara neden olunacağını 
ileri sürmüştür.  
 

Başvurunun Kabul Edilirliği 
 

30. Anayasa Mahkemesi’nin başvurucunun başvurusunu görüşebilmesi için 
Anayasa’da belirtilip Yasa ve Mahkeme İçtüzüğünde açıklanan kabul edilirlik 
koşullarının yerine getirip getirmediğini incelemesi gerekir.  
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31. Bununla ilgili olarak Mahkeme, 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. 
 

32.  Yasa’nın 74.2 fıkrası ile İçtüzüğün 36. kuralı 1(a) bendi şöyledir:  
 

Madde 47. [Bireysel Başvurular] 
 
2. Birey, sadece yasa ile tayin edilen tüm hukuki araçların tükenmiş 
olması durumundan sonra sözü edilen istemi başlatabilir. 
 
Kural 36 [Kabul Edilirlik Kriterleri ] 
 
(1) Mahkeme başvuruları yalnız şu hallerde görüşebilir:  
 
a) İtiraz edilen hüküm veya kararla ilgili olarak yasalarla belirlenmiş 
tüm kanun yolları tüketildiği zaman; 

 
33. Mahkeme başvurucunun Prizren Belediye Mahkemesi’nin C. nr. 61/2008 sayı 

ve 16 Ekim 2009 tarihli kararı ile Prizren Bölge Mahkemesi’nin Ac. nr. 
158/2010 sayı ve 10 Ekim 2011 tarihli kararına itiraz ettiğini tespit etmiştir. 
Prizren Belediye Mahkemesi’nin bu kararına karşı başvurucu, 30 Kasım 2011 
tarihinde Yüksek Mahkeme’ye revizyon başvurusunda bulunmuştur. 
Başvurucu daha sonra İstinaf Mahkemesi nezdinde itiraz başvurucunda 
bulunmuş, ancak C. nr. 61/2008 sayı ve 13 Ocak 2012 tarihli kararla bu kanun 
yolundan yararlanmasına imkan verilmemiştir.  
 

34. Anayasa Mahkemesi’ne gör İstinaf Mahkemesi, başvurucunun Prizren 
Belediye Mahkemesi’nin C: nr. 61/2008 sayı ve 13 Ocak 2012 tarihli kararına 
itiraz başvurusunun karar aşamasında olduğunu belirtmiştir (Ac. nr. 
3154/2012 numaralı dava). 
 

35. Yukarıda belirtilenlerden hareketle Mahkeme, mülk davasının Priştine’deki 
İstinaf Mahkemesi’nde karar aşamasında olduğundan başvurucunun 
başvurusunun erken yapıldığı görüşündedir. Öyle ki mevcut başvuruda tüm 
kanun yollarının tüketilmemiş olması söz konusudur.  
 

36. Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurulurda kabul edilirlik usulüne ilişkin 
koşullar yerine getirilmedikçe esas incelenmesine geçilmez. Mevcut başvuruda 
Priştine’deki İstinaf Mahkemesi’nde henüz sonuçlanmamış bir mülk davası 
söz konusudur. Bu nedenle adalet yargısı olağan makamlarındaki davanın 
sonuçlanmadan Mahkeme’nin çıkaracağı her karar, onların karar alma 
bağımsızlığına müdahale olarak değerlendirilir.  
 

37. Başvurucunun sübsidiarite ilkesi uyarınca Anayasa’nın 113 (7) fıkrasında ve yukarıda 
zikredilen diğer yasal hükümlerde belirtildiği şekilde tüm kanun yollarının tüketmesi 
gerekmektedir.  
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38. Aslında kanun yollarının tüketilmesi ilkesinin gerekçesinin, Bölge Mahkemesi ve 
Yüksek Mahkeme dâhil olmak üzere söz konusu otoritelere olası Anayasa ihlalini 
önleme veya düzeltmeye fırsat vermek olduğunu vurgulamak ister. Bu kural Kosova 
hukuk sisteminin olası Anayasal hak ihlalleriyle ilgili etkin kanun yolları geliştireceği 
varsayımından hareketle konulmuştur. (bkz. mutatis mutandis, AİHM 25803/94 
sayılı Selmouni – Fransa davası 28 Temmuz 1999 tarihli kararı [GCl, §74; Kudla v. 
Polonya [GCl, § 152, Andrashik ve diğerleri v. Slovakya [dec.]). 
 

39. Sübsidiarite ilkesi başvurucunun usule ilişkin tüm imkânları adalet yargısında 
tüketip ondan sonra Anayasa veya temel hak ihlali bulunması halinde böyle bir 
düzeltmenin talebini gerektirir. Aksi halde adalet yargısı usullerinden yararlanma 
veya buna ilişkin Anayasa ihlallerini rapor etme başarısızlığı sonucunda başvurunun 
Anayasa Mahkemesi’nce kabul edilmez olarak ilan edilmesinde sorumluluk, 
başvurucunun kendisine ait olur. Bu başarısızlık bir ihlal hakkında itiraz ve 
şikâyetten geri çekilme şeklinde anlaşılır. (bkz. KI 07/09 sayılı Deme Kurbogaj ve 
Besnik Kurbogaj’ın Yüksek Mahkeme’nin Pkl.nr. 61/07 sayı ve 24 Kasım 2008 
tarihli kararı ile Ap. no. 510/2007 sayı ve 26 Mart 2008 tarihli kararları hakkında 
anayasal denetim başvurusu kararı, § 18).  
 

40. İnsan hak ve özgürlükleri bakımından kabul edilmez olan bir hukuki tutuma dayanan 
bir karara yönelik itiraz için, kararı alan adalet mahkemelerine itiraz konusu kararın 
yeniden incelenmesi imkânı verilmelidir. Bu demektir ki insan hakları ihlali iddia 
edildiği her durumda bu iddianın adalet mahkemelerinde yeniden görüşülmeden 
Anayasa Mahkemesi’ne getirilmesi gerekmez.  
 

41. Aslında bu inceleme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurucularının 
şikâyetleriyle ilgili çözüm yolu bulmak için makul imkân verilecek şekilde yerli 
hukuka göre teori ve uygulamada ulaşılabilir olan ulusal kanun yollarının 
tüketilmesini öngören AİHM yargılama yetkisiyle örtüşmektedir (bkz. Sejdovic v. 
İtalya [GC], nr. 56581/00, AİHS 2006-IJ § 46). Davanın tüm koşulları dikkate 
alınarak başvurucudan beklenen haklı olarak beklenen her şeyi yapıp yapmadığı veya 
kanun yollarını tüketip tüketmediği incelenmelidir. 

 
İhtiyati Tedbir Başvurusu 
 

42. Başvurucu, Prizren Temel Mahkemesi’nin C. nr. 61/2008 sayı ve 16 Ekim 
2009 tarihli kararın icrasına ilişkin E. nr. 1889/12 sayılı kararı hakkında 
yürütmeyi durdurmak için Mahkeme’den ihtiyati tedbirin konmasını talep 
etmiştir. 

 
43. Mahkeme bu konuda Anayasa’nın 116.2 [Kararların Yasal Etkisi] fıkrasına 

atıfta bulunmak ister. Fıkra şöyledir:  
 

Tartışmalı fiil veya yasanın uygulanmasının tamiri olmayan zararlara 
neden olacağı düşünülürse, Anayasa Mahkemesinde süreç 
tamamlanmadan, Mahkeme tarafından karar alınıncaya kadar söz 
konusu fiil veya yasayı geçici olarak askıya alabilir. 

 
44. Mahkeme Yasa’nın da 27. maddesini dikkate alır. Madde şöyledir: 

 
Anayasa Mahkemesi resmi görev itibarıyla ya da ilgili tarafın istemi 
üzere, işlem konusu olan bir davaya karsı geçici bir süre için geçici 
önlemler konusunda karar alabilir; bu karar tehlikenin önlenmesi ya da 
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tamir edilemeyecek zararlar için gerekli ise ya da bu geçici önlemlerin 
alınmasının kamu çıkarından ise eğer alınır. 

 
45. İçtüzüğün 54. kuralı 1. fıkrası şöyledir: 

 
Dava esastan görüşülüp Mahkeme’de sonuçlanmadan önceki herhangi 
bir dönemde taraflar ihtiyati tedbirin konmasını talep edebilir. 

 
46. İçtüzüğün 55. kural 1. fıkrası da şöyledir:  

 
İhtiyati tedbir başvuruları diğer başvurulara göre öncelikli olarak 
Mahkeme’ce ivedilikle ele alınıp görüşülür. 

 
47. İçtüzüğün 55. kuralı 4. fıkrası uyarınca Mahkeme’nin ihtiyati tedbir alabilmesi 

için şu tespitlerde bulunması gereklidir:  
 

(a) İhtiyati tedbirin konmasını talep eden tarafın ilk bakışta haklı 
görünen davanın esasının ve kabul edilirliği hakkında henüz karar 
verilmediyse davanın kabul edilirliğini göstermiş olması;  
 
(b) Talepte bulunan tarafın ihtiyati tedbir konmaması durumunda tamir 
edilemez zarara uğrayacağını göstermiş olması;  
 
(c) İhtiyati tedbirin kamu yararına olması. 
 
İhtiyati tedbirin konmasını talep eden taraf gerekli kanıtları sunmaması 
durumunda Ön İncelme Heyeti başvurunun reddini önerir. 

 
48. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı Anayasa’nın 113.7 ve 116.2 fıkraları, 

Yasa’nın 27. maddesi ve 47.2 fıkrası ile İçtüzüğün 36.1(a) fıkrası ve 55. kuralı 
uyarınca başvurunun kabul edilmez olduğu ortaya çıkmaktadır.  
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BU SEBEPLERDEN DOLAYI 
 
Anayasa’nın 113.7 ve 116.2 fıkraları, Yasa’nın 20. maddesi ve 47.2 fıkrası ile 
İçtüzüğün 55. kuralı ve 56 (2) fıkrası uyarınca Anayasa Mahkemesi’nin 17 Mayıs 2013 
tarihinde yapılan duruşmasında oybirliğiyle: 

 
I. Başvurunun kabul edilmez olarak reddine, 

 
II. İhtiyati tedbir talebinin reddine,  

 
III. Kararın taraflara bildirilmesine, 

 
IV. Yasa’nın 20.4 fıkrası uyarınca Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar 

verilmiştir.  
 

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

Dr. sc. Kadri Kryeziu, imza  Prof. Dr. Enver Hasani, imza 

 


