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KABUL EDİLMEZLİK KARARI 
 

Başvuru No: KI42/15 
 

Başvurucu 
 

Ljubiša Šipić  
 

 
“Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesinin NSH ‘Mekanizimi’ 

şirketinin satışından elde edilecek gelirin % 20’lik kısmından pay hakkı 
olan nihai işçi listesine ilişkin 25 Kasım 2014 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 Prizren Belediyesi Sredska köyünden olup geçici olarak Sırbistan 

Cumhuriyeti Niş’te mukim Ljubiša Šipić  (bundan böyle: başvurucu) 
tarafından yapılmıştır.  
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İtiraz Edilen Karar 
 

2. Başvurucu, “Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesinin NSH ‘Mekanizimi’ 
şirketinin satışından elde edilecek gelirin % 20’lik kısmından pay hakkı olan 
nihai işçi listesine ilişkin 25 Kasım 2014 tarihli kararına” itiraz etmiştir.  

 
3. Başvurucu itiraz ettiği kararın daha kolay tespit edilecek şekilde sayısını 

belirtmemiştir.  
 
Başvurunun Konusu 
 

4. Başvurunun konusu yukarıda mezkûr karar hakkında anayasal denetimin 
yapılmasıdır. Başvurucuya göre mezkûr kararla Kosova Cumhuriyeti 
Anayasasının (bundan böyle: Anayasa) 3. maddesi [Kanun Önünde Eşitlik], 
21. maddesi [Genel Esaslar], 24. maddesi [Kanun Önünde Eşitlik], 29. madde 
[Özgürlük ve Güvenlik Hakkı], 32. madde [Kanun Yollarına Başvurma Hakkı] 
ve 49. madde [Çalışma ve Mesleği İcra Etme Hakkı] ile güvence altına alınmış 
haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.  

 
5. Başvurucu bunun dışında Anayasa Mahkemesinden “kendine has özel 

nedenlerden dolayı” kimliğinin açıklanmamasını talep etmiştir.  
 

 İlgili Hukuk  
 

6. Başvuru Kosova Cumhuriyeti Anayasasının (bundan böyle: Anayasa) 113.7 
fıkrası, 03/L-121 sayılı Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Hakkında 
Kanunun (bundan böyle: Kanun) 47. maddesi ve Kosova Cumhuriyeti Anayasa 
Mahkemesi İçtüzüğünün (bundan böyle: İçtüzük)  29. kuralına 
dayandırılmıştır.  

 
Başvuru Süreci  
 

7. Başvurucu 31 Mart 2015 tarihinde Kosova Cumhuriyeti Anayasa 
Mahkemesine (bundan böyle: Mahkeme) başvurusunu teslim etmiştir.  

 
8. Mahkeme Başkanı 22 Nisan 2015 tarihinde Üye Ivan Čukalović’i raportör 

yargıç olarak görevlendirmiş, üyeler Robert Carolan (başkan), Almiro 
Rodrigues ve Bekim Sejdiu’dan oluşan Ön İnceleme Heyeti’ni tayin etmiştir.   

 
9. Başvurucu 28 Ekim 2015 tarihinde Mahkeme’ye ilave evrak sunmuştur. Bu 

evrakla başvurusuna açıklık kazandırmıştır.  
 

10. Mahkeme 14 Mart 2016 tarihinde başvurucudan ilgili formu doldurup itiraz 
konusu kararla birlikte Mahkeme’ye sunmasını talep etmiştir.  

 
11. Başvurucu doldurulmuş formu Yüksek Mahkeme Özel Dairesinin yasal 

uygulama özetini 29 Mart 2016 tarihinde Mahkeme’ye teslim etmiştir.  
 

12. Başvurucu Kosova Özelleştirme Ajansı (bundan böyle: KÖA) İşçi Listesine 
İlişkin İtirazların İncelenmesi Komisyonunun 28 Mart 2013 tarihli kararını 6 
Nisan 2016 tarihinde Mahkeme’ye teslim etmiştir.  
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13. Ön İnceleme Heyeti 20 Mayıs 2016 tarihinde Raportör Yargıç’ın raporunu 

inceledikten sonra başvurunun kabul edilmezliği yönünde teklif sunmuştur.  
 
Olguların Özeti 

 
14. KÖA, belirtilmemiş bir tarihte kamuya açık bir ilanla NSH “Mekanizimi” 

şirketin özelleştirilmesinden elde edilen gelirin % 20’si üzerinde pay hakkı 
olan çalışanların listesini duyurmuştur.  

 
15. Aynı ilanda listede yer alma hakkı olduğuna kani olan çalışanlara 20 (yirmi) 

günlük süre içerisinde, en son 28 Temmuz 2012 tarihinde itiraz dilekçesi 
sunmaya çağrı yapılmıştır.  

 
16. Başvurucu, NSH “Mekanizimi” şirketinin özelleştirilmesinden elde edilecek 

gelirin % 20’si üzerinde pay alma hakkını elde etmiş olan çalışanların listesi 
hakkındaki itiraz dilekçesini 24 Temmuz 2012 tarihinde KÖA’ya (001572 
sayılı itiraz dilekçesi) sunmuştur.  

 
17. KÖA 28 Mart 2013 tarihinde NSH “Mekanizimi” şirketinin 

özelleştirilmesinden/tasfiyesinden elde edilecek gelirin % 20’si üzerinde pay 
alma hakkını elde etmiş olan çalışanların nihai listesini ilan etmiştir.  

 
18. KÖA - İşçi Listesine İlişkin İtirazların İncelenmesi Komisyonu (bundan böyle: 

İLİK) 28 Mart 2013 tarihinde çıkardığı kararla “başvurucunun yeni işverenle 
iş ilişkisi sözleşmesi akdettiği” gerekçesiyle başvurucunun itirazını temelden 
yoksun olarak reddetmiştir.  

 
19. KÖA-İLİK kararında “karardan memnun olmayan taraf nihai listenin 

ilanından sonra 20 (yirmi) günlük süre içerisinde, dolayısıyla en geç 20 
Nisan 2013 tarihinde Priştine’deki KÖA Davalarına İlişkin Kosova Yüksek 
Mahkemesi Özel Dairesine itiraz dilekçesi sunma hakkına sahiptir” ifadesine 
yer vermiştir.  

 
20. Başvurucu İLİK kararına karşı Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesine 

herhangi bir itiraz dilekçesi sunmamıştır.  
 

21. Yüksek Mahkeme Özel Dairesi (bundan böyle: YMÖD) 25 Kasım 2014 
tarihinde çıkardığı kesinleşmiş kararla NSH “Mekanizimi” şirketinin 
özelleştirilmesinden elde edilecek gelirin % 20’si üzerinde pay alma 
koşullarını yerine getirerek bu hakkı elde etmiş olan çalışanların listesini ilan 
etmiştir.  

 
22. Başvurucu, itiraz dilekçesine ilişkin tebligatını 19 Şubat 2015 tarihinde 

KÖA’ya sunmuştur.  
 

23. KÖA 23 Şubat 2015 tarihli yazıda NSH “Mekanizimi” şirketinin 
özelleştirilmesinden elde edilecek gelirden pay alacak işçilerin nihai listesinin 
doğrulanması için KÖA ile YMÖD’de gerçekleşen süreçlerle ilgili başvurucuya 
bilgi vermiş ve YMÖD’nin 25 Kasım 2014 tarihli kesinleşmiş kararıyla sürecin 
tamamlandığını bildirmiştir.   
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Başvurucunun İddiaları 
 

24. Başvurucu, 001572 sayı ve 24 Temmuz 2012 tarihli itiraz dilekçesi konusunda 
KÖA’nın kendisini yazılı olarak bilgilendirmediğini belirterek ona göre bu 
bildirimin yapılmamasıyla Anayasa’nın birkaç maddesi (bu belgenin 4. 
paragrafına bakınız) ihlal edilmiştir ve  

 
“… İdari Usul Kanunu ihlal edilmiştir, … Bu nedenle Özel Daireye 
başvuramıyorum, çünkü itiraz dilekçelerime herhangi bir yazılı cevap 
almadım ve bu şekilde süreyi kaçırdım. Ben bunu ayrımcılık ve eşit 
olmayan muamele olarak görüyorum, nitekim bazı kişiler yazılı cevap ve 
bildirimleri alırken, ki bunun için kanıtım mevcut, ben almadım…” 
ifadesini kullanmıştır.   

 
25. Başvurucu “çalışanların bir kısmı aynı temele ve itiraz edilen aynı iddialara 

göre NSH “Mekanizmi” şirketinin satışından elde edilecek gelirin % 29’si 
üzerinde hakkı olan nihai çalışan listesine kapsamışlardır” ifadesini 
kullanmıştır.  

 
26. Başvurucu delil olarak KÖA’nın itiraz eden taraflara itirazda ileri sürülen 

iddiaların sonucunu bildiren yazılı tebligat ve YMÖD “yeni işverenle iş ilişki 
kuran” çalışanlarla ilgili uygulamalarına nüshalarını sunmuştur.  

 
27. Öyle ki başvurucu şunu teklif etmiştir: Anayasa Mahkemesi başvurumu 

onaylasın ve NSH “Mekanizimi” şirketinin özelleştirilmesinden elde edilecek 
gelirin % 20’si üzerinde pay alma koşullarını yerine getirerek bu hakkı elde 
etmiş olan çalışanların nihai listesine ilişkin Yüksek Mahkeme Özel Dairenin 
25.11.2014 tarihli esasa ilişkin kararı feshedilsin”. 

 
Başvurunun Kabul Edilirliği 

 
28. Mahkeme öncelikle Anayasada belirtilmiş ve Kanun ile İçtüzükte ayrıntıları 

verilmiş olan kabul edilirlik koşullarının yerine getirilip getirilmediğini 
değerlendirmek durumundadır.  

 
29. Mahkeme bu anlamda Anayasa’nın 113.7 fıkrasına atıfta bulunur. Fıkra 

şöyledir:  
 

Birey, sadece yasa ile tayin edilen tüm hukuki araçların tükenmiş olması 
durumundan sonra sözü edilen istemi başlatabilir. 
 

30. Mahkeme devamında içtüzüğün 36 (1) (b) kuralına atıfta bulunur. Kural 
şöyledir:  

 
(1) Mahkeme başvuruları yalnız şu hallerde görüşebilir: 
b) İtiraz edilen hüküm veya kararla ilgili olarak kanunlarla belirlenmiş 
tüm kanun yolları tüketildiği zaman; 
 

31. Mahkeme ayrıca Kanun’un 47.2 fıkrasına atıfta bulunur. Fıkra şöyledir:  
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Birey, sadece yasa ile tayin edilen tüm hukuki araçların tükenmiş olması 
durumundan sonra sözü edilen istemi başlatabilir. 

 
32. Mahkeme, Anayasa’nın 113.7 fıkrası, Kanun’un 47. maddesi ve İçtüzüğün 36. 

kuralı (1) (b) bendinden kaynaklanan kanun yollarını tüketme kuralı 
Mahkeme’ye başvuracakların önce itiraz edilecek olan kararla ilgili kanunla 
öngörülmüş mevcut kanun yollarını tüketilmelerini zorunlu kıldığını 
hatırlatır.  

 
33. Bu şekilde Mahkeme’ye başvuru yapılmadan önce hukuk mahkemelerine 

olağan yargı süreçleri yoluyla kendi hatalarını düzeltme imkanı verilmiş olur. 
Bu kural, AİHS hükümlerinin yerel hukuka dahil edilip edilmediğinden 
bağımsız olarak, ulusal mevzuatta mevcut mahkemelerde yararlanabilecek ve 
iddia edilen ihlalle ilgili olarak etkin kanun yollarının bulunduğu yönünde 
Anayasa’nın 32. maddesi ile AİHS’nin 13. maddesinde ifade edilen varsayıma 
dayanmaktadır (bkz. inter alia, Aksoy v. Türkiye, AİHM’nin 18 Aralık 1996 
tarihli kararın 51. paragrafı). 

 
34. Bu ilke Mahkeme ile kurulmuş olan koruyucu mekanizmanın insan haklarını 

koruyan hukuk yargısı sistemiyle tali ilişkide olması içindir (bkz. inter alia, 
Handyside v. Birleşik Krallık, 7 Aralık 1976 tarihli AİHM kararının 48. 
paragrafı).  

 
35. Anayasa’nın 113.7 fıkrasına göre başvurucunun kullanılabilir ve iddia edilen 

ihlali düzeltmeyi temin edecek yeterlikte olan tüm kanun yollarını izlemesi 
gerekir. Bahse konu kanun yollarının varlığı sadece kuramsal olarak değil, 
uygulamada da yeterince güvenilir olması gerekir. Şayet bu böyle değilse söz 
konusu kanun yollarına erişim ve kanun yollarının etkili olma özelliği eksik 
olur (bkz. inter alia, Vernillo v. Fransa, AİHM’nin 20 Şubat 1991 tarihli 
kararının 27. paragrafı ve inter alia, Dalia v. Fransa, AİHM’nin 19 Şubat 1998 
tarihli kararının 38. paragrafı).   

 
36. İlgili sürede kuramda ve uygulamada etkili ve erişilebilir olan kanun yollarının 

tüketilip tüketilmediğini veya başvurucunun itirazlarıyla ilgili ihlalleri 
düzeltecek ve başarılı bir makul bakış açısını şekilde kanun yolunun 
erişilebilir olup olmadığını incelemek mahkemenin görevidir.  

 
37. Mevcut başvuruda Mahkeme, başvurucunun 24 Temmuz 2012 tarihinde 

teslim ettiği 001572 sayılı itiraz dilekçesine KÖA’nın yazılı cevap vermediği 
sonucuna dayandırdığı anlaşılmaktadır. Başvurucunun iddiasına göre bunla 
İdari Usul Kanunu ile Anayasa’nın çok sayıda maddesi ihlal edilmiştir.  

 
38. Mahkeme devamında başvurucunun “çalışanlara eşit olmayan muamele 

yapıldığı, zira belli kişilere yazılı cevap ve tebligat yapıldı” iddiasını da 
incelemiştir.  

 
39. Başvurucunun yukarıda belirtilen iddialarıyla ilgili olarak Mahkeme, bu 

durumda başvurucunun iddia ettiği şekilde İdari Usul Kanunu değil,  2003/13 
sayılı UNMIK Yönetmeliği ve 04/L-033 sayılı Kosova Özelleştirme Ajansı 
Davalarıyla İlgili Yüksek Mahkeme Özel Dairesi Hakkında Kanunun 68.2 ve 
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68.8 fıkraları uygulanır. Buna göre kamuya açık ilan süreçte müdahil olan 
tarafların bilgilendirilmesi için geçerli yol olduğu görülmektedir.  

 
68.2 2003/13 sayılı UNMIK Yönetmeliğinin 10. maddesine veya böyle bir 
listeyi oluşturmayı düzenleyen herhangi bir müteakip mevzuata göre 
meşru haklara sahip çalışanların listesi teslim alındıktan sonra Ajans, 
hak sahibi olan kişilerin listesi eşliğinde ilan edildiği tarihten itibaren 
yirmi (20) gün içerisinde kendisinin listeye alınmamasına veya böyle bir 
listede belirli kişilerin alınmasına itiraz etme haklarına ilişkin bilgiyi 
vatandaşlara ilan eder.  

 
40. Başvurucunun Mahkeme’ye teslim ettiği evraktan KÖA ile YMÖD’nin bu 

süreçte her işlemden sonra alınan tüm kararların ardından kanunun 
gerektirdiği şekilde kamuya açık duyurunun yapıldığı, memnun olmayan 
taraflara başvurabilecekleri kanun yolları ve süreleri konusunda bilgi verildiği 
ortaya çıkmaktadır.  

 
41. Başvurucunun bazı çalışanların yaptıkları itirazların sonuçları hakkında 

bilgilendirildiklerine ilişkin kullandığı deliller, kendilerine yönelik kamuya 
açık bilgilendirmenin yapıldığı üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyen ilave 
bilgilerdir.  

 
42. Mahkeme, başvurucunun KÖA İtirazları İnceleme Heyetinin 28 Mart 2013 

tarihli kararına karşı kanun yolu bildiriminde de belirtildiği şekilde Kosova 
Özelleştirme Ajansı Davalarıyla İlgili YMÖD’ye itiraz etme hakkının olduğunu 
tespit etmiştir. Bildirimde şu ifade yer almaktadır:  

 
“… memnun olmayan taraf bu karara karşı nihai işçi listesinin lan 
edildiği tarihten itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde KÖA ihtiyaçlarıyla 
ilgili Priştine’deki Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi nezdinde itiraz 
edebilirler”, 20 Nisan 2013 tarihine kadar.  

 
43. Mahkeme devamında, Yüksek Mahkeme Özel Dairesi Uzmanlaşmış Heyet 

kararına karşı 04/L-033 sayılı Kosova Özelleştirme Ajansı Davalarıyla İlgili 
Yüksek Mahkeme Özel Dairesi Hakkında Kanunun 10. madde 6. fıkrası 
uyarınca YMÖD İtiraz Heyetine itiraz edebileceklerini hatırlatır. Söz konu 
madde fıkrası şöyledir:  

 
10.6 İlgili taraf, tek bir yargıç, alt-heyet veya uzman heyeti Nihai Hükmü 
veya Nihai Kararına karşı veya işbu Yasanın 4. maddesi 4. fıkrası 
uyarınca bir başvuru, mevzu, usul veya vaka üzerinde yetkisi bulunan 
mahkemeye karşı – yirmi bir (21) gün içerisinde temyiz heyetine 
başvurarak ve diğer taraflara başvuruyu teslim ederek, temyiz heyetine 
itirazda bulunma hakkına sahiptir. 

 
44. Mahkeme mevcut başvuruda başvurucunun hukuk mahkemelerinde 

yararlanabileceği iki adet etkili kanun yolunun bulunduğunu ve bu kanun 
yollarını başvurucunun itirazına ilişkin ihlalleri düzeltebilirlerdi; ancak 
başvurucu bu yolları tüketmemiştir.   
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45. Yukarıda belirtildiği şekilde Mahkeme, başvurucunun işaret ettiği diğer 
anayasal ihlallerin incelenmesi işine girmeyecektir; çünkü başvurucu bu 
meseleleri hukuk mahkemeleri nezdinde gündeme getirmeliydi.  

 
46. Öyle ki Mahkeme, Anayasa Mahkemesine başvuru teslim edebilecek şekilde 

kanunla öngörülmüş tüm kanun yollarını başvurucunun tüketmediğini ve 
Anayasa’nın 113.7 fıkrası, Kanun’un 47.2 fıkrası ile İçtüzüğün 36. kuralı (1) (b) 
bendi uyarınca başvurunun kabul edilmez olarak reddinin gerekli olduğunu 
tespit etmiştir.  

 
Kimliğin Açıklanmamasına İlişkin Talep 
 

47. Başvurucu herhangi bir gerekçe bildirmeyip bu talebine bir dayanak 
göstermeksizin “kendine has özel nedenlerden dolayı” kimliğinin 
açıklanmamasını talep etmiştir. 

 
48. Ancak Mahkeme, İçtüzüğün 29 kuralı 6. fıkrası gereğince bu talebi temelden 

yoksun olarak reddetmiştir; çünkü başvurucu kimliğinin açıklanmamasına 
ilişkin talebini ne gerekçelendirmiş ne de evrakla desteklemiştir.   

 
 

  
BU SEBEPLERDEN DOLAYI 

 
 
Anayasa’nın 113. madde 7. fıkrası, Kanun’un 20 ile 47.2 maddesi ve İçtüzüğün 29.(6) 
ile 36.(1)(b) kuralı uyarınca Kosova Anayasa Mahkemesi’nin 20 Mayıs 2016 tarihinde 
yapılan duruşmasında oybirliğiyle: 

 
I. Başvurunun kabul edilmez olduğunun İLANINA,  

 
II. Kimliğin açıklanmaması talebinin REDDİNE 
 
III. Kararın taraflara TEBLİĞ EDİLMESİ,  
 

Kanunun 20.4 maddesi uyarınca bu kararın Resmi Gazetede 
YAYIMLANMASINA karar verilmiştir.  

 
IV. İşbu kararın derhal yürürlüğe gireceğine  

 
 
 

Raportör Yargıç Anayasa Mahkemesi Başkanı 

 

Ivan Čukalović    Arta Rama-Hajrizi  

 


