
~rel yönetim sistemini kuran yeni yasalarin tümü yürürlüklerinin durdurulmasi ve en
i. temel maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi önünde bulunuyor.

Belediye Kanunu. 2004 yili yaz aylarinda 5215 sayisi verilen bir belediye yasasi çikmis-
ti. Cumhurbaskanligi bunu yeniden görüsülmek üzere geri çevirmisti. Ayni yilin sonunda,
bu kez 5272 sayiyla bir Belediye Kanunu kabul edilmisti. Bu yasa Anayasa'nin 2, 11, 88,
148. maddelerine aykinligi saviyla iptali ve yürürlügün durdurulmasi istemiyle dava edildi.

Anayasa Mahkemesi yasayi sekil yönünden iptal etti. Hükümet yasama sürecini yeniden
baslatti. Bu kez ortaya 5393 sayili yeni bir Belediye Kanunu çikti. 13 Temmuz 2005 günlü
Resmi Gazete'de yayimlanan bu yasa hem Cumhurbaskanligi hem anamuhalefet partisi ta-
rafindan dava edildi. Anayasa Mahkemesi, 5393 sayili Belediye Kanunu ile ilgili olarak
2005/14 sayili karariyla 14. madde (b) ve ikinci fikranin yürürlügünü durdurma karari ver-
di. Davanin esastan görüsmesi Eylül 2005'ten bu yana sürüyor.

Iei Özel Idaresi Kanunu. TBMM, 26 Haziran 2004'te Cumhurbaskanligi'na yeni bir il özel

'daresi yasasini göndermisti. Yasa 5197 sayiliydi. Cumhurbaskanligi 5197 sayili Il Özel
Idaresi Kanununun Anayasa'ya aykinligi nedeniyle bir kez daha görüsülmesini istedi. Hü-

kümet yasama sürecini yeniden baslatti. Yeni yasa 5302 sayiyla 22 Subat 2005'te kabul edil-
di ve 4 Mart 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayimlandi. Anayasal yargi Mayis 2005'ten bu

yana sürüyor.

Büyüksehir Belediyesi Kanunu. Büyüksehir yönetimini düzenleyen yeni yasa LOTemmuz
2004'te kabul edilmis, 5216 sayiyla 23 Temmuz 2004 günlü Resmi Gazete'de yayimlanmis-

ti. Bu yasa da 15 maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Dava Eylül
2004'ten beri sürüyor.
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valkinma Ajansiari Kanunu. Kalkinma Ajansiari Kurulmasi Hakkinda 5449 sayili ya-
.&sa, Avrupa Birligi istekleri çerçevesinde bölgesel yönetim birimleri olusturmak üzere

25 Ocak 2006'da kabul edildi. Bu yasa da yürürlügün durdurulmasi istemiyle birlikte Ana-

yasa Mahkemesi'nin iptal davasina konu oldu. Dava Nisan 2006'dan bu yana sürüyor.

Ülkenin yönetim sistemine iliskin bu yasalar, anayasal yargilamanin sonuçlarindan dog-
rudan etkilenecektir. Davaci savlarinin hakli bulunmasi durumunda bazi maddeler iptal edi-

lecektir. Bu durumda, Anayasa Mahkemesi kararlari geriye yürümedigi, kararin açiklandigi
tarihten itibaren etki yarattigi için, ülke yönetiminde bir dönem 'Anayasa'ya aykin olma'

özelligiyle damgalanacaktir.

Vurucu yasalar Anayasa Mahkemesi'nde bulunmasina karsin yasalar uygulaniyor, hat-
Ata böyle bir sorun yokmus gibi sözkonusu yasalarda degisiklikler yapan yasalar çika-

nliyor. Içinde bulundugumuz döneme özgü bu durum, anayasa ve yönetim hukukçularinin
ilgisini, aynntili incelemelerini, yorumunu bekliyor. Anayasal esaslara uygunluk, hukuk
devleti olmanin ilk ve vazgeçilmez kosullarindan biridir. Yasama ve yürütmenin uygulama
sürecinin bu kosula uygunlugunu saglamak, "hukuk devleti"nin yara almasini önlemek ba-
kimindan önemlidir. Gelecek sayilarimizda bu sorunu ele alacagiz. Bir sonraki sayimiza

kadar iyilik dileklerimizi sunuyorui.
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