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KABUL EDİLMEZLİK KARARI 
 
 

Başvuru No: KI66/13 
 

Başvurucu 
 

Milazim Gashi 
 

  
Graçaniçe Belediye Başkanı Bay Bojan Stojanović’e karşı 

 
 
 

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. Başvuru, Graçaniçe mukimi Bay Milazim Gashi (bundan sonra: başvurucu) 

tarafından yapılmıştır.  
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Karşı Taraf 
 

2. Karşı taraf Graçaniçe Belediye Başkanı (bundan sonra: karşı taraf)’dır.  
 
Başvurunun Konusu 

 
3. Başvurucu, “Graçaniçe Belediye Başkanını bu belediyenin başkan 

yardımcısını atamaya ilişkin eylemsizliğiyle Kosova Anayasası’nın 62, 123 
ve 124. maddelerinin ihlal edilmiştir” iddiasını ileri sürmüştür.  

 
İlgili Hukuk  

 
4. Başvuru Anayasa’nın 113.7 fıkrası, 03/L-121 sayı ve 15 Ocak 2009 tarihli 

Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasa (bundan sonra: 
Yasa)’nın 22. maddesi ile Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü 
(bundan sonra: İçtüzük)’nün 56. kuralı 2. bendine dayandırılmıştır. 

 
Başvuru Süreci  
 

5. Başvurucu 29 Nisan 2013 tarihinde Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi 
(bundan sonra: Mahkeme)’ne başvurmuştur.  
 

6. Mahkeme Başkanı 29 Nisan 2013 tarihinde Üye Almiro Rodrigues’i raportör 
yargıç olarak görevlendirmiş, Üyeler Altay Suroy (başkan), Kadri Kryeziu ve 
Arta Rama-Hajrizi’den oluşan Ön İnceleme Heyeti’ni belirlemiştir. 
 

7. Mahkeme, Graçaniçe Belediye’sinde çoğunluk olmayan topluluk mensubu 
başkan yardımcısının atanması veya atanmamasına ilişkin geçerli evrakı 
başvurucudan 14 Mayıs 2013 tarihinde talep etmiştir. Buna ilaveten şunları 
talep etmiştir: 
 
a. Graçaniçe Belediye Meclisi’nin Graçaniçe Belediye’sinde çoğunluk 

olmayan topluluk mensubu başkan yardımcısının atanması veya 
atanmaması meselesinin görüşüldüğü toplantı tutanağı, 

b. Kararlar ve  
c. Yerel Hükümetleri Yönetme Bakanlığı ile yazışma evrakı. 
 

8. Talep 14 Mayıs 2013 tarihinde karşı tarafa bildirilmiştir.  
 

9. Başvurucu, talep edilen evrakı 22 Mayıs 2013 tarihinde teslim etmiştir.  
 

10. Mahkeme Başkanı, Ön İnceleme Heyeti’nde olan Üye Arta Rama-Hajrizi’yi 
Üye Enver Hasani ile değiştirmiştir.  
 

11. Ön İnceleme Heyeti 20 Haziran 2013 tarihinde Raportör Yargıç’ın raporunu 
incelemiş ve Mahkeme Heyeti’ne başvurunun kabul edilmezliğini önermiştir.  
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Olguların Özeti  
 

12. Dardania Demokratik Birliği partisi 1 Mart 2010 tarihinde Graçaniçe Belediye 
Başkanı’na Yerel Özerk Yönetim Yasası’nın 61. maddesi uyarınca Graçaniçe 
Belediyesi Topluluklar Başkan Yardımcılığı için Bay Milazim Gashi’nin aday 
gösterildiğini bildirmiştir.  
 

13. Belediye Meclisi 28 Mayıs 2010 tarihinde yaptığı toplantıda gündem 
maddelerinden biri Belediye Topluluklar Başkan Yardımcısı’nın seçimiydi. Bu 
toplantının tutanağında şunlar belirtilmiştir:  
 

Topluluklar Komitesi Başkanı, Arnavut topluluğu temsilcisinin 5 aydan 
bu yana azınlık topluluğu başkan yardımcısının seçilmememsinden 
dolayı memnuniyetsizliğini bildirerek başkan yardımcısının Arnavut 
topluluğu mensubu olması gerektiğini ileri sürdüğünü belirtmiştir.  
 
Komisyon Üyesi I. S., Graçaniçe Belediyesinde azınlık topluluklarından 
% 10,6’lık oranla en büyüğü Rom topluluğu olup bu gündem maddesine 
ilişkin olarak Rom topluluğunun başkan yardımcısı seçimi için 
başvurması gerektiğini, Arnavut topluluğuysa sadece % 3,6’sını 
oluşturduğunu, % 1,8 oranında oy aldığını ve Belediye Başkanı’nın Rom 
topluluğuyla müzakere etmekte olduğunu belirtmiştir. 
 
Komisyon Üyesi A. K., Komisyon Üyesi I. S. ile hemfikirdir. 
 
Topluluklar Komisyonu Başkanı Rom topluluğunun Arnavut 
topluluğundan daha kalabalık olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak 
Arnavut topluluğu seçime katılıp kendi partisine oy verdiklerini, Rom 
topluluğu ise SLS partisine oy verdiğini ve Yerel Özerk Yönetim 
Yasası’nın 61. madde 3. bendi uyarınca Topluluklar Başkan 
Yardımcısı’nın belediye meclisi çoğunluk olmayan topluluk mensubu 
azalarının mevcut ve oy kullanabilenlerinin oyçokluğuyla seçilebileceğini 
ve kendilerinin azınlık mensubu olduklarından kendi partisinin adayı 
için oy kullanacaklarını belirtmişlerdir.  
 
Komisyon Üyesi I. S., Yerel Özerk Yönetim Yasası 61. madde 1. fıkrası 
uyarınca nüfusun % 10’undan fazlasının çoğunluk olmayan topluluk 
mensubu olan belediyelerde bir topluluklar başkanının olması 
gerektiğini ve bunun da Rom topluluğu mensubunun olması gerektiğini 
belirtmiştir.     

 
14. Belediye Meclisi 7 Haziran 2010 tarihinde yaptığı bir toplantının gündem 

maddelerinden biri Dardania Demokratik Birliği partisinin Belediye 
Topluluklar Başkan Yardımcısı’nın seçimine ilişkin bir mektubuydu. Toplantı 
tutanağında şunlar kaydedilmiştir:  

 
Başkan, 04.06.2010 tarihinde Dardania Demokratik Biriliği (LDD)’nden 
bir mektup aldığını ve mektupta yeni gündem maddesinin belediyelerde 
görüşülmesinin talep edildiğini belirtmiştir. Ancak bu, olağanüstü 
birleşimdir, bu nedenle bu madde gündem sırasına alınmayacaktır. 
Onlar topluluk mensubu Meclis Başkan Yardımcısı’nın seçilmesini talep 
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etmişlerdir. Bu göreve aynı partiden A. K.’nin 28.01.2010 tarihinde 
seçildiği bilinmektedir. Öyle ki muhtemelen tercüme yanlışından dolayı 
azınlık mensubu belediye meclisi başkan yardımcısının seçilmesi talep 
edilmiştir. Başkan, başkanla konuştuğunu ve Graçaniçe mukimi 
olmayan bir kişinin başkan yardımcısı olamayacağı cevabını verdiğini 
ve yazıda adayın adının yazılmadığını, ancak bazı duyumlara göre onun 
İpek veya Klina dolaylarından olduğu ve halde Priştine’de ikamet ettiği 
belirtilmiştir. Topluluk başkan yardımcılığı aday teklifinin başkandan 
yapılacağı bilinmekte olup henüz böyle bir teklifin verilmediği 
bilinmektedir. Yerel Özerk Yönetim Yasası uyarınca azınlık topluluğunun 
dört yılda bir seçim yapılan bu göreve sahip olabilmesi için ilgili 
belediyenin asgari % 10 oranında nüfusa sahip olması gereklidir.  
 
Başkan, Graçaniçe Belediyesinde azınlıkların oransal dağılımının şu 
şekilde olduğunu belirtmiştir: % 10,6 Rom, % 3,6 Arnavut ve % 1,8 
Goralı. Şu ana kadar sadece Arnavut LDD partisi teklif sunmuş, ancak 
Rom topluluğu da teklif sunabilir. Ancak Meclis, Başkan kendi teklifini 
yapmadan herhangi bir adayı onayamaz ve daya olacak kişinin 
özgeçmişi bilinmelidir.  
 
LDD Partisinden Aza A. K., yasaya göre meclis başkan yardımcısının 
oyla seçildiğini bildiğini ve tercüme yanlışı yapıldığını kabul ettiğini 
belirtmiştir. Belediye başkan yardımcısı meclis toplantılarına üç ay 
süreyle katılmaması veya büyük bir hata işlemiş olması halinde yerine 
başkası seçilebilir. Öyle ki sadece Belediye Başkanı’nın yerine başkası 
getirilemez ve bu konuda yetki sahibi belediye başkanıdır. Teklif edilen 
kişinin Garçaniçe Belediyesi mukimi olmaması onun hoşuna gitmez, 
fakat partisinin teklifini onaylayarak teklif kendinin vereceğini bilir. 
Teklif, kabul için meclise gönderilmiş ve bu nedenle LDD partisi bu yazıyı 
önce başkana daha sonra da meclise sunma ihtiyacı duymuştur.   

 
15. Graçaniçe Belediye Başkanı 24 Haziran 2010 tarihinde Topluluklar Hak ve 

Çıkarlarının Korunması Komisyonu Başkanı Bay A. K.’den, topluluk işlerinden 
sorumlu bir başkan yardımcısı önerisi sunmasını istemiştir.  

 
16. Yerel Hükümetleri Yönetme Bakanlığı 4 Nisan 2013 tarihinde Graçaniçe 

Belediye Başkanına şu bildirimde bulunmuştur: Yerel Özerk Yönetim 
yasasının 61. maddesi uyarınca nüfusun en azında % 10’nun çoğunluk 
olmayan topluluk mensubu olan belediyelerde topluluklardan sorumlu bir 
başkan yardımcısı seçilir. Topluluklardan sorumlu belediye başkan 
yardımcısı Belediye Başkanı tarafından teklif edilir ve Yerel Özerk Yönetim 
Yasasının 61.3 fıkrası uyarınca Belediye Meclisi tarafından kabul edilir.  
 

17. Yerel Hükümetleri Yönetme Bakanlığı ayrıca şunu belirtmiştir: Graçaniçe 
Belediyesinde denetimler esnasında yasanın gerektirdiği topluluklardan 
sorumlu belediye başkan yardımcısının henüz atanmadığı tespit edilmiştir. 
Belirtilen bulgulara dayanarak Yerel Hükümetleri Yönetme Bakanlığı 
belediye organlarından ve bu çerçevede Belediye Başkanından Yerel Özerk 
Yönetim Yasası’nın 61. madde 1. fıkrası uyarınca Belediye Meclisine 
topluluklardan sorumlu başkan yardımcısı adayı önermesini istemiştir.  
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Başvurucunun İddiaları  
 

18.  Başvurucu, Graçaniçe Belediye Başkanı’nın “eylemsizlik ve Anayasa, Yasa ve 
Belediye Tüzüğüne aykırı eylemleriyle sürekli olarak şu ihlalleri işlediğini 
ileri sürmüştür: 

 
a. Graçaniçe Belediyesinde çoğunluk olmayan topluluk mensuplarının 

Anayasa ile güvence altına alınmış hak ve özgürlüklerini ihlal etmiştir, 
b. Bay Milazim Gashi’nin Anayasa ile güvence altına alınmış oy kullanma 

ve mesleğini icra etme hak ve özgürlüğünü ihlal etmiştir. 
 

19. Başvurucu bu nedenle Anayasa Mahkemesi’nden “Graçaniçe Belediye 
Başkanı’nın eylem ve eylemsizliklerinin Anayasa ve Anayasa’nın 62, 123, 124 
ve 45 ile 49. maddelerine uygun olup olmadığının nihai değerlendirmesini 
yapmasını” talep etmiştir. 
 

20. Başvurucu, halk tarafından doğrudan seçilen Graçaniçe Belediye Başkanı 
Bojan Stojanoviç’in bu göreve geldiği andan itibaren belediye meclisinde 
çoğunluk olmayan topluluk mensubu azalar tarafından seçilecek belediye 
başkan yardımcısı seçim sürecini başlatmadığı için sürekli olarak kasıtlı eylem 
ve eylemsizlikleriyle anayasa ihlali işlediğini ileri sürmüştür.  
 

21. Başvurucu devamında Belediye Meclisi’nin Belediye Başkan Yardımcısı seçim 
meselesini birkaç kez gündeme getirdiğini ileri sürmüştür. 

 
Başvurunun Kabul Edilirliği 
 

22. Başvurucunun başvurusunun esastan görüşülmesine geçmeden önce Anayasa 
Mahkemesi, Anayasa’da belirtilip Yasa ve İçtüzükte ayrıntıları verilmiş olan 
kabul edilirlik koşullarının yerine getirilip getirilmediğini incelemek 
durumundadır.  

 
23. Mahkeme bu doğrultuda ilk olarak Anayasa’nın 53. maddesi [İnsan Hakları 

Hükümlerinin Yorumlanması]’ne atıfta bulunmak ister. Madde şöyledir: 
 

Bu anayasayla güvenceye bağlanan insan hak ve temel özgürlüklerinin 
yorumlanması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla uyumlu 
şekilde yapılır. 

 
24. Mahkeme ayrıca Anayasa’nın 113. maddesi [Yargı Yetkisi ve Yetkili 

Makamlar]’ne de atıfta ulunmak ister. Madde şöyledir:  
 

1. Anayasa Mahkemesi, yasal şekilde sadece yetkili makamlarca açılmış 
davalar hakkında karar verir. 
(…) 
7. Yasalarla belirlenen tüm yasal yollar tükendikten sonra bireyler, 
kamu otoriteleri tarafından kendi bireysel hak ve özgürlükler ihlal 
edildiğinde dava açma haklarına sahiptirler. 
 

25. Dahası Mahkeme, Yasa’nın 47. maddesini [Bireysel Başvurular] de dikkate 
alır:  
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1. Herhangi bir kamu otorite tarafından Anayasa ile garanti edilen 
bireysel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğinin iddia edilmesi 
durumunda her bireyin Anayasa Mahkemesi tarafından kanuni koruma 
istemesi hakkı vardır. 
2. Birey, sadece yasa ile tayin edilen tüm hukuki araçların tükenmiş 
olması durumundan sonra sözü edilen istemi başlatabilir. 

 
26. Mahkeme ayrıca Yasa’nın 48. maddesini dikkate alır. Madde 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. 

 
27. Mahkeme aynı şekilde İçtüzüğün 36 (3.c) bendini de dikkate alır. Bent 

şöyledir:  
 

(3) Başvuru aşağıdaki durumlarda da kabul edilmez olarak 
değerlendirilebilir: c) Başvuru yetkili olmayan bir tarafça yapıldığı 
zaman; 

 
28. Mahkeme, başvurucunun Anayasa ve Kosova Cumhuriyeti’nde doğrudan 

uygulanan uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan hak ve 
özgürlüklerini ihlal eden bir kamu otoritesi işlemi belirtmediğini tespit 
etmiştir.  

 
29. Bunun dışında Anayasa, ilgili başvuruda spesifik yasal çıkarlarını dikkate 

almaksızın soyut norm denetimi olan actio popularis türü bir anayasal itiraz 
hakkı tanımamıştır.  
 

30. Aslında Anayasa’nın 113.7 fıkrası, bireylerin Anayasa ile güvence altına 
alınmış haklarının kamu otoritesinin işlemiyle ihlal edildiği iddia edilmesi 
halinde Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyu bir son yol olarak ortaya 
koymuştur.  
 

31. Bu değerlendirme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihadıyla 
doğrulanmıştır. Bireysel dilekçe sistemi actio popularis yoluyla başvuruları 
dışlamıştır. Bu nedenle başvuruların Sözleşme hükümlerinin bir veya 
birkaçının ihlali mağduru olduğunu iddia eden kişilerin kendileri veya onlar 
adına yapılması gerekir. Bu kişiler, itiraz edilen işlemden “doğrudan 
etkilendiklerini” gösterebilecek durumda olmalılar” (örneğin bkz. İlhan v. 
Türkiye, No: 22277/93, 29 Haziran 2000, § 52).  
 

32. Mahkeme, Graçaniçe Belediye Başkan Yardımcısı’nın seçilip seçilmemesi 
konusunda toplumsal çıkarların elde edilmesi adına, başvurucunun soyut 
norm denetimi başvurusu yapmaya yetkili taraf  olmadığı sonucuna varmıştır.  
 

33. Bu nedenle yukarıda belirtilenlerden hareketle başvuru kabul edilmezdir.  
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BU SEBEPLERDEN DOLAYI 
 
 
Anayasa’nın 113.7 fıkrası, Yasa’nın 47 ve 48. maddeleri ve İçtüzüğün 36.3(c)  bendi 
ile 56.(2) fıkrası uyarınca Anayasa Mahkemesi’nin 4 Temmuz 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 

 


