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BAŞKANLIK SİSTEMİ  

VE 

 TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ 

 

 

 

GİRİŞ: 

 

 Başkanlık sistemi önerileri, özellikle 1990lı yıllardan itibaren dönem dönem siyaset 

gündemine taşınmış ancak yeterli desteği bulamayarak gündemden çekilmiştir. İlk olarak 

geçmiş dönem cumhurbaşkanlarından Turgut Özal ve Süleyman Demirel tarafından 

dillendirilen başkanlık sistemi önerisi, 2002 yılı sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi 

iktidarında aralıklarla yeniden ortaya atılmıştır.  

 Bu çalışma ile ülke gündemini meşgul eden başkanlık sisteminin Türkiye’ye uygunluğu 

konusu incelenmiştir.  Çalışmada öncelikle, parlamenter sistem, yarı başkanlık sistemi ve 

başkanlık sistemi temel özellikleri ile ele alınmış, ardından başkanlık sisteminin güçlü ve 

zayıf yanları ile Dünya’daki örnekleri doğrultusunda Türkiye’de uygulanabilirliği konuları 

değerlendirilmiştir. 

 

A- GENEL HATLARI İLE HÜKÜMET SİSTEMLERİ:  

Bilindiği gibi başkanlık sistemi ve parlamenter sistem, hükümet sistemleridir. 

Hukukumuzda bu sistemler, farklı adlar altında değerlendirilmektedir. Örneğin; Prof. Dr. 

Erdoğan Teziç siyasal rejimler ifadesini, Prof Dr. İbrahim Kaboğlu, yönetim biçimleri 

ifadesini, Prof. Dr. Kemal Gözler ise, hükümet sistemleri ifadesini kullanmıştır. Bu 

çalışmada, hükümet sistemleri ifadesini kullanmayı tercih ettik.  

Kullanılan ifade değişse de bu sistemler, yasama ve yürütme erkleri arasındaki ilişkiye 

göre sınıflandırılmaktadır.1 Yasama ve yürütme kuvvetlerinin aynı elde toplanması halinde 

kuvvetler birliği hükümet sistemleri söz konusu olur. Yasama ve yürütme erklerinin yasama 

erkinde birleşmesi halinde mutlak monarşi veya diktatörlük sistemleri, bu erklerin yürütme 

                                                 
1 Kaboğlu, Anayasa Hukuku, Legal Yayıncılık, 2006, s.114. 
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erkinde toplanması halinde ise, meclis hükümeti adı verilen sistem söz konusudur.2 

Başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi ve parlamenter sistem ise, kuvvetler ayrılığı 

esasına dayalı sistemlerdir. Kuvvetler ayrılığı esasına dayalı bu sistemler aynı zamanda, 

kuvvetler ayrılığının derecesine göre sınıflandırmış, parlamenter sistem sert kuvvet ayrılığı 

sistemi, parlamenter sistemi ise, yumuşak kuvvetler ayrılığı sistemi olarak 

nitelendirilmiştir.3 

  

B- PARLAMENTER SİSTEM, YARI BAŞKANLIK SİSTEMİ VE BAŞKANLIK 

SİSTEMİ: 

 

1- PARLAMENTER SİSTEM:  

Bu sistemde, yasama ve yürütme kuvvetleri ayrı organlara verilmişse de bu organlar 

tamamen birbirinden bağımsız olmayıp, yer yer iç içe geçmiştir ve birbirlerinin hukuki 

varlığına son verme imkanlarına sahiptirler. Aynı zamanda bu organlar arasında karşılıklı 

işbirliği ilişkisi vardır. Bu nedenle parlamenter sistem, kuvvetlerin işbirliği olarak da ifade 

edilmektedir. Hukukumuzda Prof. Dr. Erdoğan Teziç, kuvvetlerin işbirliği ifadesini 

kullanmaktadır.4 Benzer şekilde, parlamenter rejim, parlamenter demokrasi veya 

parlamentarizm ifadeleri de kullanılmaktadır.  

Parlamenter sistem, Leon D. Epstein’e göre, “yürütme iktidarının yasama iktidarından 

kaynaklandığı ve ona karşı sorumlu olduğu anayasal demokrasi tipi” dir. Bu tanım, 

parlamenter sistemin iki temel özelliğine işaret etmektedir. Bunlar, hükümetin yasama 

organından kaynaklanıp, yasama organı tarafından seçilmesi ve hükümetin yasama organına 

karşı sorumlu olmasıdır. Gözler, bu iki asli özelliğe, yürütmenin ikili yapıda oluşunu da 

ekleyerek parlamenter sistemi ele almaktadır.5 

Parlamenter sistemlerde, yürütme organı iki başlıdır. Bir tarafta devlet başkanı, diğer 

tarafta bakanlar kurulu bulunmaktadır. Bakanlar kurulu ifadesi yerine, kabine veya hükümet 

ifadeleri de kullanılmaktadır. Devlet başkanı, monarşik yapıdaki bir devlet söz konusu ise 

kral, cumhuriyet tipi yönetim söz konusu olduğunda ise; cumhurbaşkanıdır. 6 Devlet 

                                                 
2 Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa Etkin Yayınevi, 2007, s. 85-87. 
3 Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, s. 91. 
4 Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbıul 1998, s. 420. 
5 Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, s. 100. 
6 Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, s. 101. 
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başkanı, iktidarın kullanımına katılmaz. Siyasal iktidarın kullanımı, bakanlar kuruluna yani; 

başbakan ve bakanlara aittir.7  

Parlamenter sistemlerde yürütme organı doğrudan halk tarafından seçilmez. Halk 

tarafından seçilen yasama organı, devlet başkanını seçer. Bakanlar kurulu(kabine) da yasama 

organı tarafından belirlenir. Devlet başkanı, yasama organına karşı sorumsuzdur ancak 

kabine, yasama organına karşı kollektif ve bireysel olarak sorumludur. Kabinenin bütün 

olarak kolektif sorumluluğunda, yasama organı kabine hakkında güvensizlik oyu vermişse, 

kabine düşer. Bunun yanında bakanlar bireysel olarak da yasama organına karşı sorumludur. 

Yani yasama organı, tüm kabineye değil ancak bir bakana güvensizlik oyu vererek görevden 

alabilir.8  

Parlamenter sistemin asli özelliklerinden olmamakla beraber çoğu kez, yasama 

organının hükümeti güvensizlik oyuyla düşürebilmesi karşısında, hükümetin de yasama 

organını fesih yetkisi vardır. Kimi ülkelerde devlet başkanına tek başına fesih yetkisi 

tanınmışken kimi ülkelerde devlet başkanı bu yetkisini, ancak başbakan ve bakanlar 

kurulunun istemiyle kullanabilir.  

Hukukumuzda fesih yerine seçimlerin yenilenmesi öngörülmüştür. Anayasa’nın 111. 

Maddesi, seçimlerin yenilenmesini düzenlemektedir. Parlamentonun feshi kararı ile üyelerin 

temsilcilik statüsü sona ererken, seçimlerin yenilenmesinde temsilcilik sıfatı, yeni seçimlere 

kadar devam eder.9  

Sistemin tali özelliklerinden biri de yasama ve yürütme erklerinin iç içe geçmiş 

olmasıdır. Yani yürütme organı, yasama organı içinden çıkmıştır ve aynı kişi hem yasama 

hem yürütme organında görev alabilmektedir. Diğer bir değişle, aynı kişi hem milletvekili 

hem de başbakan veya bakan olabilmektedir. Burada kuvvetlerin birbirinden keskin bir 

şekilde ayrılmadığı görülmektedir. Nitekim bu nedenle parlamenter sistem, kuvvetlerin 

yumuşak ayrılığı şeklinde de ifade edilmektedir.  

Bu özellikler yanında, parlamenter sistemlerde yasama ve yürütme organları karşılıklı 

etkileşim içindedir. Yürütmenin kanun yapımına katılıyor olması, bu araçlardan biridir. 

Yürütme organı, yasa önerme hakkına sahiptir. Buna karşılık devlet başkanı, yasama 

organının onayından geçen bir yasa teklifini, tekrar görüşülmek üzere geri göndererek, 

beğenmediği bir yasanın yürürlüğe girmesini geciktirebilmektedir(Geciktirici veto). Bütçeyi 

yürütme organının hazırlaması ancak yasama organının onaylaması, yürütme organının 

                                                 
7 Kaboğlu, Anayasa Hukuku, Legal Yayıncılık, s.121. 
8 Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, s. 103. 
9 Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 1998, s.413. 



 

4 

uluslar arası antlaşmalar yapma yetkisinin bulunmasına karşılık bu antlaşmaların yasama 

organı tarafından onaylanması ve yasama organının, soru, gensoru, meclis araştırması, 

meclis soruşturması gibi yollarla yürütmeyi denetleyebilmesi dolayısı ile, yasama ve 

yürütme erkleri sürekli etkileşim içindedir.10 

 

2- YARI BAŞKANLIK SİSTEMİ: 

Gözler, yarı başkanlık sistemini, “cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği bir 

parlamenter sistem” olarak tanımlamaktadır.  11 

Yarı başkanlık sisteminde de parlamenter sistemde olduğu gibi yürütme, cumhurbaşkanı 

ve bakanlar kurulundan oluşur, iki başlıdır. Bu sistemde, yukarıda yer verdiğimiz tanımda 

da ifade edildiği üzere cumhurbaşkanı, başkanlık sisteminde olduğu gibi halk tarafından 

seçilir. Ayrıca yürütme, yine parlamenter sistemde olduğu gibi, yasama organının güvenine 

dayanır. Yürütmenin bir kanadı olan bakanlar kurulu, yasama organının güvensizlik oyu ile 

görevden alınabilir.12 

Fransa, Avusturya, Portekiz, İrlanda ve İzlanda, yarı başkanlık siteminin uygulandığı 

ülkelere örnek olarak gösterilebilir. Ancak kanımızca, ülkemizde de fiilen yarı başkanlık 

sistemine geçildiği söylenebilir. Anayasa’nın cumhurbaşkanının seçimini düzenleyen 102. 

maddesi, cumhurbaşkanının halk tarafından seçileceğini öngörmektedir. Bu değişiklik 

öncesinde de cumhurbaşkanının 104. maddede parlamenter rejimle bağdaşmayan yetkilerle 

donatılmış olduğu, bu nedenle kısmen yarı başkanlık sisteminin uygulandığı savları ileri 

sürülmüşse de, maddede yapılan 2010 değişikliği ile yukarıda asli özelliklerini açıkladığımız 

yarı başkanlık sistemine fiilen geçildiği bizce açıktır. 

 

3- BAŞKANLIK SİSTEMİ: 

Sert kuvvetler ayrılığı sistemi adı da verilen başkanlık sisteminde yasama ve yürütme 

erkleri, mutlak şekilde ayrılmış olan organlara verilmiştir.  Yasama ve yürütme organları, 

ayrı ayrı seçilir ve sonrasında birbirlerine karşı sorumlu değildirler. Diğer bir değişle, 

birbirlerinin varlıklarına son veremezler. Aşağıda sistemin özellikleri, asli ve tali özellikler 

olarak ele alınmıştır.13  

 

                                                 
10 Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, s. 105. 
11 Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, s. 99. 
12 Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, s. 99. 
13 Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, s. 92. 
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a. Başkanlık sisteminin asli özellikleri: 

-        Yürütme organının tek kişiden oluşması: Yukarıda, parlamenter sistem genel 

hatlarıyla incelenirken, yürütme organının bölünmüş yapıda olduğuna değinmiştik. 

Başkanlık sisteminde ise yürütme yetkisi, tek başına başkanda toplanmıştır. Başkanın 

yanında sembolik bir devlet başkanı yoktur. Başkan, hem devlet başkanıdır hem de 

yürütmenin başıdır. Bu nedenledir ki; devlet başkanı ifadesi başkanlık sisteminde 

kullanılmamakta, bunun yerine başkan  ifadesi tercih edilerek, devlet başkanı yanında 

ayrı bir hükümet başkanının bulunmadığı, kullanılan ifade ile de vurgulanmaktadır.14 

        Bu konudaki ikinci önemli nokta, kabine üyelerinin karar almadaki etkilerine 

ilişkindir. Parlamenter sistemlerde, başbakanın bakanlar üzerindeki etkinliği 

değişebilmekte ise de karar almada kurul olarak hareket edilir. Kolejyal bir yapı söz 

konusudur. Başkanlık sisteminde ise, kabine üyeleri, başkanın danışmanı konumundadır. 

15 

-         Başkanın doğrudan veya doğrudan benzeri bir şekilde halk tarafından seçilmesi: 

Başkanlık sisteminde yürütme organı doğrudan halk tarafından seçilmekte, böylelikle 

tıpkı yasama organı gibi kaynağını, meşruiyetini doğrudan halktan almaktadır. ABD, 

Arjantin gibi bazı ülkelerde başkan, doğrudan benzeri şekilde seçilebilmektedir. Bu 

sistemde, hiçbir adayın oyların mutlak çoğunluğunu elde edememesi halinde, başkan, 

parlamento tarafından seçilmektedir.16  

-         Başkanın, yasamanın güvenine dayanmaması: Başkan, belirli bir süre için göreve 

gelir ve bu süre sonuna kadar kural olarak görevde kalır. Başkan, yasama organına karşı 

sorumlu değildir ve dolayısı ile yasama organı tarafından güvensizlik oyuyla görevden 

alınamaz. Başkan sadece, son derece istisnai bir durum olan suçlama (impeachment) ile 

görevden uzaklaştırılabilir.  

         Bu kriter, Shugart ve Carey gibi kimi hukukçular tarafından, sadece başkanın 

yasamanın güvenine dayanmaması olarak değil, yasama ve yürütme erklerinin karşılıklı 

bağımsızlığı olarak ele alınmaktadır. Kimi hukukçular ise, yürütmenin yasamayı fesih 

yetkisine sahip olmasının, sistemi başkanlık sisteminden farklı hale getirmediği 

görüşündedir. Örnek olarak Sartori, bu görüştedir.17 Bize göre, yürütmenin yasamayı 

görevden alma yetkisinin bulunması halinde, kuvvetler ayrılığı ilkesinden sapılacağı 

                                                 
14 Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, s. 92. 
15 Uluşahin, Anayasal Bir Tercih Olarak Başkanlık Sistemi, Yetkin Yayınları, 1999, s. 41. 
16 Uluşahin, Anayasal Bir Tercih Olarak Başkanlık Sistemi s.35. 
17 Uluşahin, Anayasal Bir Tercih Olarak Başkanlık Sistemi, s.38-40. 
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açıktır. Yasamaya karşı sorumlu olmayan bir başkanın yasamayı görevden alma yetkisi 

ile de donatılması halinde, artık tüm kuvvetlerin tek kişide toplandığı meşruti monarşi 

benzeri bir sistemin söz konusu olacağı, dolayısı ile başkanlık sisteminden  söz 

edilemeyeceği görüşündeyiz.  

b. Başkanlık sisteminin tali özellikleri: 

- Aynı kişinin hem yasama hem yürütme organında görev alamaması: Başkanlık 

sisteminde, yasama ve yürütme organları, yukarıda belirttiğimiz gibi sert şekilde 

birbirinden ayrılmıştır. Bunun sonucu olarak, ABD örneğinde olduğu gibi kabine 

üyeleri, yasama organında görev alamaz ve yasama organı üyeleri de kabineye 

seçilmeleri halinde yasama organındaki görevinden ayrılırlar. 18 

- Başkanın yasama organının çalışmalarına katılamaması: Başkan ve kabine üyeleri, 

yasama organının toplantılarına katılarak görüş bildiremez, yasa teklif edemezler. 

Ayrıca, yasama organının toplantılarını iptal etmek, meclisi tatile sokmak gibi yetkileri 

de söz konusu değildir.  19 

c- Başkanlık Sisteminde Yasama ve Yürütme Organları Arasındaki Etkileşim 

Araçları: Bu sistemde, yasama ve yürütme erklerinin birbirinden sert bir şekilde 

ayrıldığından söz etmiştik. Ancak, bu ayrım mutlak şekilde uygulanmamaktadır. Bu 

organlar, zaman zaman bir takım etkileşim mekanizmaları ile işbirliği oluşturarak 

çalışmaktadır. Aşağıda kısaca ABDde uygulanan etkileşim araçlarına yer verilmiştir. Bu 

mekanizmalar, organların birbirleri ile etkileşim ve uyum içinde çalışmalarını sağlar. Bu 

nedenle, ABDdeki başkanlık sistemine, frenler ve dengeler sistemi de denilmektedir. 20 

- Atamalar: Atamalar, genel olarak başkanın inisiyatifindedir. Ancak bazı önemli 

atamalar, senatonun onayı ile gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle başkan, bu atamalar 

konusunda senato ile uzlaşmak zorundadır.21 

- Milletlerarası antlaşmaların onaylanması: Dış ilişkileri yürütmek ve dolayısı ile 

uluslar arası andlaşmalar yapmak yetkisi başkana aittir. Ancak yapılan anlaşmaların 

geçerli olabilmesi için, senatonun 2/3 oyu ile onaylanması gerekmektedir. Böylelikle 

başkan, uluslar arası ilişkilerinde de senatonun görüşünü dikkate almak durumundadır. 

- Meclis araştırması: Kongre, araştırma komisyonları vasıtası ile yürütmenin faaliyet 

alanına giren konularda araştırma yapabilmektedir. Araştırma sonucu olumsuz olsa dahi 

                                                 
18 Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, s. 93. 
19 Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, s. 94. 
20 Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, s. 94. 
21 Kaboğlu, Anayasa Hukuku, Legal Yayıncılık, s.120. 
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kongrenin başkanı görevden alması söz konusu olmayacaktır ancak yine de kongre bu 

şekilde başkan üzerinde etkili olabilmektedir.  

- Suçlama (impeachment): Başkanın cezai sorumluluğuna yol açabilecek bir yasama 

meclisi soruşturmasıdır. Temsilciler meclisi, başkanı suçlandırır, senato yargılar. 

Senatoya, Yüksek Mahkeme Başkanı başkanlık eder. Mahkumiyet kararı için hazır 

bulunanların 2/3 oyu gerekir. Mahkumiyet halinde başkanın görevi sona erer. Bu usulde, 

başkanın siyasi sorumluluğu değil, bireysel cezai sorumluluğu söz konusudur.22 Son 

derece istisnai bir uygulamadır. ABDde bugüne kadar suçlama usulü ile görevi 

sonlandırılan bir başkan olmamıştır.  

- Bütçe: Bütçe, senatonun onayına tabidir.  

- Veto: Buraya kadar sayılan araçlar, senatonun başkana karşı kullandığı araçlardı. Veto 

ise başkanın kullandığı bir araçtır. Başkan, kongrenin kabul ettiği kanunları veto edebilir. 

Başkan tarafından veto edilen bir kanunun tekrar kabul edilebilmesi için, temsilciler 

meclisi ve senato, 2/3er çoğunlukla yasayı kabul etmelidir. Bu durumda başkan, kanunu 

yayınlamak zorundadır ancak bu çoğunlukla bir yasanın kabul edilmesi oldukça güç 

olduğundan, senatonun da başkanla uyum içinde olması gerekmektedir. 23 

- Mesaj: Başkan, kanun teklif etme yetkisine sahip değildir ancak, kongreye “mesaj 

gönderebilir”. Başkan, her dönemin başında ocak ayında senato ve meclisin ortak 

toplantısında bu mesajı okuyarak istediği kanunların çıkarılmasını telkin edebilir. 24 

 

C- BAŞKANLIK SİSTEMİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARI İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ : 

 

Türkiye’de başkanlık sistemini savunanlar, genellikle başkanlık sisteminin, 

yukarıda yer verdiğimiz güçlü ve istikrarlı bir yürütme sağlayacağı argümanına 

dayanmaktadır. Başkanlık sisteminin dar anlamda istikrar sağlayacağı doğrudur. Nitekim, 

yukarıda belirttiğimiz gibi başkan, halk tarafından seçilerek göreve gelir ve görev süresi 

boyunda son derece istisnai bir yol olduğunu belirttiğimiz suçlama yolu dışında 

görevinden uzaklaştırılamaz. Ancak, burada sorun, yürütme içindeki istikrarın siyasal 

istikrar ile karıştırılıyor olmasıdır. Başkanın belirli bir süre için halk oyuyla seçilmiş 

olması ve parlamentonun güvenine gerek duymaksızın görevini sürdürmesi, hükümetin 

                                                 
22 Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, s. 95,96. 
23 Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, s. 96. 
24 Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, s. 96. 
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görevde kalması/hükümetin değişmemesi anlamında hükümet istikrarı sağlar ise de, 

“temel siyasi kurumların eşgüdümlü çalışması” şeklinde tanımlanabilen siyasi istikrarın 

sağlanmasını garanti etmemektedir.25 Yukarıda, organların etkileşim araçlarını 

incelerken, başkanın, yasaların çıkarılması, önemli bazı atamaların yapılması, 

milletlerarası antlaşmaların onaylanması ve bütçenin onaylanması gibi konularda, 

meclisin onayına ihtiyaç duyduğunu belirtmiştik. Bu mekanizmalar, organlar arası uyum 

sağlıyor ise de, uzlaşma sağlanmaması ihtimalinde krizlere sebep olabilmektedir. 

Başkanlık sistemi, bu mekanizmalar dolayısı ile ve özellikle parlamento çoğunluğunun 

ayrı partilerin elinde bulunduğu durumlarda ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Başkanlık 

sisteminde, bu tür tıkanıklıkları çözmek için, parlamenter sistemdeki güvenoyu ve fesih 

yetkisi gibi mekanizmalar bulunmaması sebebiyle Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi 

tıkanıklıkların, anayasa krizi boyutlarına ulaşma riski yüksektir.  26 Yine başkanlık 

sisteminde yer alan bu mekanizmalar ile, başkana muhalif bir kongre çoğunluğunun 

bulunması halinde, başkanın iç ve dış siyasetini yürütmesi son derece 

güçleştirilebilecektir. 

Amerika’da bu tür krizler sık yaşanmamaktadır. Doktrinde, ABDde bu gibi 

durumlarla sık karşılaşılmamasının nedeninin, ABDye özgü olduğu görüşü hakimdir. 

Öncelikle, ABD siyasetinde egemen olan iki büyük partinin arasında keskin ideolojik 

farklılıklar bulunmaması sebebiyle başkan, politikalarını yürütürken karşı partiden 

üyelerin de desteğini almada zorlanmamaktadır. İkinci olarak, Amerika’daki siyasi 

partiler yapısal olarak serbesttir. İdeolojik birlik ve parti disiplininden neredeyse 

tamamen yoksundur, türdeşlikten uzaktır. 27 Partili parlamenterler,  parlamentoda, parti 

grubunun kararı ile bağlı olmadıklarından Amerika’da parlamento çoğunluğunun farklı 

partiden olması halinde dahi uzlaşma sağlanması mümkün olmaktadır.28 Bu yapının 

sonucu olarak başkanın, benimsediği bir politikanın uygulanması için kimi zaman kendi 

partisinden kongre üyelerinden destek alamadığı ancak muhalif üyeler tarafından 

desteklendiği olmaktadır. 

Amerika’da başkanlık sisteminin başarılı olmasının bir diğer sebebi olarak, 

devletin federal yapıda oluşu gösterilmektedir. Siyasi yetkiler, federal birimler arasında 

paylaştırılmıştır. Amerikan Anayasası, eyaletlerce onaylanmadan değiştirilemez. Yani, 

                                                 
25 Turan, Başkanlık Sistemi Sevdası:Zayıf Temelli Bir Özlem, Türkiye Barolar Birliği, Ankara 2005, s.121. 
26 Özbudun, Başkanlık Sistemi Tartışmaları,  Başkanlık Sistemi, Türkiye Barolar Birliği, Ankara 2005, s.107. 
27 Özbudun, Başkanlık Sistemi Tartışmaları,  Başkanlık Sistemi, Türkiye Barolar Birliği, Ankara 2005, s.108. 
28 Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 1998, s.427. 
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Amerika’da siyasal güç, tek bir kademede toplanmış değildir. Herhangi bir kademede 

yönetim gücüne sahip bulunanların yetki alanları sınırlıdır ve bu nedenle Amerika’da 

başkan, karışamadığı birçok alanın varlığını kabul etmek zorundadır.29 

Bu konudaki bir diğer önemli nokta, Amerikan toplumunun sosyolojik yapısıdır. 

Amerikan toplumu, güçlü bir sivil toplum geleneğine sahiptir. Bu toplumun sahip olduğu 

toplumsal aktivizm, iktidarı denetlemekte oldukça etkindir ve siyasi gücün kullanımında 

yozlaşmaya ve demokrasiden uzaklaşmaya müsaade etmemektedir. 30 Başkanlık sistemi, 

bu toplumsal yapıya sahip olmayan ülkemiz gibi ülkelerde ise demokrasiden uzaklaşmaya 

son derece elverişli bir sistemdir. 

İstikrar iddiasına yöneltilmesi gereken ikinci soru, hükümet istikrarının aynı 

zamanda etkililik sağlayıp sağlamayacağıdır. İstikrarlı bir hükümetin, etkili bir hükümet 

olacağı mutlak olmadığı gibi, istikrarsız bir hükümetin verimsiz olacağı da kesin olarak 

söylenemez. Parlamenter sistemlerde koalisyon hükümetlerinin kurulması, seçim dönemi 

beklenmeksizin zaman zaman seçimlerin yenilenmesi vb sebepler ile parlamenter 

sistemin, istikrarsızlık sonucunu doğurduğunu söylemek hatalı olacaktır çünkü seçimlerin 

yenilenmesi halinde dahi çoğu kez istikrarsızlık görünüştedir. Hükümet değişikliğine 

rağmen iktidardaki partilerin aynı kalması, aynı kabine üyelerinin atanması, aynı kişi 

başkanlığında bir koalisyonun kurulması hallerinde gerçek bir hükümet 

istikrarsızlığından da söz edilemez.31 

Kaldı ki, koalisyon hükümetleri ile parlamenter sistemin, doğru şekilde 

işleyemeyeceğini ve hükümet istikrarının sağlanamayacağını söylemek de mümkün 

değildir. Nitekim Dünya’da koalisyon hükümetleri ile doğru şekilde yürüyen parlamenter 

sistem örnekleri mevcuttur. Örneğin Almanya’da, 2. Dünya Savaşı’ndan itibaren tek parti 

hükümeti kurulmamıştır. Ancak Almanya, o günden sonra hızla büyümüş, doğu ve batıyı 

birleştirmiş, savaşın izlerini silmiş ve bugün Avrupa’nın en büyük ülkelerinden biri 

olmayı başarmıştır.32  

Ayrıca asıl önem verilmesi gereken, demokratik sistemin istikrarıdır. 

Hükümetlerin değişerek yenin hükümetlerin kurulması, halkın tercihlerinin değiştiği ve 

                                                 
29 Turan, Başkanlık Sistemi Sevdası:Zayıf Temelli Bir Özlem, Türkiye Barolar Birliği, Ankara 2005, s.116. 
30 Turan, Başkanlık Sistemi Sevdası:Zayıf Temelli Bir Özlem, Türkiye Barolar Birliği, Ankara 2005, s.117. 
31 Uluşahin, Anayasal Bir Tercih Olarak Başkanlık Sistemi, s.78. 
32 Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu’nun tebliği, Anayasanın Değiştirilemez Maddeleri ve Başkanlık Sistemi, Panel 
Notları, İstanbul, 2011, s. 66. 
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bu değişimin iktidara yansıdığı anlamına geldiğine göre, bu özelliğin, parlamenter 

sistemin sakıncalı yönü olarak algılanması da hatalı olacaktır. 33 

Başkanlık sistemini savunanlar, ayrıca, başkanın halk tarafından seçiliyor olması 

nedeni ile sistemin parlamenter sistemden daha demokratik olduğu iddiasındadır. 

Başkanın halk tarafından seçilmesinin, sistemin seçim aşamasının demokratik niteliğine 

katkı sağladığı doğrudur. Ancak sistemin demokratik olması için halk tarafından seçilme, 

yeterli değildir. Bu sistemde kazanan her şeyi kazanmakta, kaybedense her şeyi 

kaybetmektedir.  Başkanlık istemine özgü olan bu ya hep ya hiç özelliği nedeni ile 

destekledikleri aday seçilmeyen kesim, tamamen siyasetin dışında bırakılmaktadır. 

Çünkü başkanın, seçimi kaybeden tarafla uzlaşmak, onun desteğini almak ihtiyacı yoktur. 

Bu durumda başkanın doğrudan halk tarafından seçilmesinin mutlaka demokratik bir 

seçim yöntemi olduğunu söylemek bizce mümkün değildir. 

Özellikle, adayların birbirine çok yakın oy alması ihtimalinde halkın büyük 

çoğunluğunun tercihine aykırı bir sonuç ortaya çıkacağı da açıktır. Böylelikle başkanlık 

sisteminin dayandığı demokrasi anlayışı, çoğulcu demokrasiden ziyade, çoğunlukçu 

demokrasiye yakındır. Başkanlık makamının tekçi yapısı, iktidarın paylaşılmasına 

müsaade etmemektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi başkanın karar almada, seçimi 

kaybeden tarafın ihtiyaçlarını değerlendirmek gereği olmaması, çoğunluğun talepleri 

dışındaki taleplerin tamamen göz ardı edilebilmesi sonucunu doğurmaktadır ki; bu durum 

en ılımlı şekilde ancak çoğunlukçu demokrasi terimi ile ifade edilebilir. Buna karşılık 

özellikle çok partili parlamenter sistemlerde, hükümetin partiler arası koalisyona 

dayanması, başkanlık sistemindeki çoğunlukçuluk yerine, çoğulcu bir yaklaşım imkanı 

tanımaktadır.34 

Ayrıca, başkanlık sistemi, esnek değildir. Yani, başkan, zamanla halkın desteğini 

yitirmiş dahi olsa yukarıda bahsettiğimiz gibi, görevinden uzaklaştırılamaz. Tüm yetkileri 

kendisinde toplayan başkanın, sistemin esnek olmamasının da etkisi ile uzlaşmadan 

tamamen uzaklaşarak, iktidarı kişiselleştirmesi,35 tek başına kararlar alması da 

muhtemeldir. Bu durumda diktatörlüğe yaklaşan bu uygulamanın demokrasi ile 

bağdaştırılamayacağı açıktır.  

Başkanlık sistemindeki çift meşruluk sorunu da sistemin önemli zaaflarından 

olarak kabul edilmektedir. Yürütme organının da yasama organı gibi halk tarafından 

                                                 
33 Uluşahin, Anayasal Bir Tercih Olarak Başkanlık Sistemi, s.78. 
34 Yazıcı, Başkanlık Sistemleri: Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Türkiye Barolar Birliği, Ankara 2005, s.139. 
35Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, s. 98. 
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seçilmesi, iki organın ayrı ayrı meşruiyet iddiasında bulunmasına ve bu nedenle 

uzlaşmadan kaçınmasına sebep olabilir.36 Başkan ve yasama organı halka ayrı vaatlerde 

bulunmuşlarsa yürütmenin istediği yasalar, yasama organından geçememektedir. 

Özellikle başkanın ve yasama organının çoğunluğunun farklı siyasi partilerden gelmesi 

halinde bu sorun ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda, kendisini halkın meşru temsilcisi 

olarak gören başkan, vaadettiklerini gerçekleştiremeyip giderek siyasal güç kaybeden bir 

konuma düşmektedir. Bu durumdan kurtulmak için de meclisi es geçen kanun hükmünde 

kararlara dayanarak ülkeyi yönetmeye kalkmakta veya pek çok üçüncü dünya ülkesinde 

olduğu gibi meclisi feshederek tek başına ülkeyi yönetmektedir.37 

Başkanlık rejimindeki çift meşruluk sorunu ve katılık sorununun yol açtığı 

yasama-yürütme çatışmasına, sistemin en iyi şekilde uygulandığı Amerika’dan dahi 

örnek vermek mümkündür: 1995 ve 1996 yıllarında, yasama ve yürütme arasındaki 

uzlaşmazlıktan ötürü Amerika hükümeti, federal memurlarına zorunlu izin vermiş ve 

maaşlarını birkaç ay ödeyememiştir. Parlamenter sistemde ise, özellikle parti 

hükümetinin söz konusu olması halinde başbakan, hem bakanlar kurulunun hem de 

meclisin çoğunluğunun desteğini aldığından bu tür bir tıkanma yaşanmayacaktır. 

Koalisyon hükümetlerinde uzlaşma sorunu yaşanabilmekte ise de, bu hükümetlerde 

yasama organının içinden çoğunluğa sahip yeni bir koalisyon hükümeti kurularak sorun 

aşılabilmektedir. Daha ciddi bir kilitlenme halinde ise, erken seçime gidilerek halkın oyu 

ile sorun aşılabilmektedir. Parlamenter sistemde erken seçim, yasama çoğunluğuna sahip 

partinin tasarrufundadır. Başkanlık sisteminde ise, erken seçim veya fesih gibi 

mekanizmalar bulunmadığını belirtmiştik. Başkanın görev süresi, kötü yönetim, siyasal 

kilitlenme, yasama ve yürütmenin uzlaşamaması gibi nedenlerle kısaltılamayacağı gibi 

başkan da bu süreyi kısaltarak erken seçime gidemez. 38 

Demokrasi kültürünün gelişmediği ülkelerde, başkanın ve yasama çoğunluğunun 

ayrı partilerden gelmesi halinde, yasama, başkanın seçim sırasında vaat ettiği programın 

uygulanmaması için direnmekte, başkan görevden alınamadığı ve yasama organı da 

feshedilerek seçime gidilemediği için ülkede yeni yasa çıkarılamaz hale gelmektedir. 

Başkanın, yasaların yapımı sürecinde yetki sahibi olmaması dolayısı ile başkan, 

                                                 
36 Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, s. 99. 
37 Kalaycıoğlu, Başkanlık Rejimi: Türkiye’nin Diktatörlük Tehdidiyle Sınavı, Türkiye Barolar Birliği, Ankara 2005, 
s.21. 
 
38Kalaycıoğlu, Başkanlık Rejimi: Türkiye’nin Diktatörlük Tehdidiyle Sınavı, Türkiye Barolar Birliği, Ankara 2005, 
s.22. 
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gerçekleştirmek istediği her yasal düzenleme için kongre üyeleri ile diyaloga girmek ve 

üyeleri ikna etmek durumundadır. Bu ikna süreci ise, yasama organında muhalif bir 

çoğunluğun bulunması halinde ciddi sorunlar yaratmaktadır. Örneğin, Brezilya, Bolivya, 

Arjantin, Peru, Meksika, Paraguay gibi Latin Amerika ülkelerinde başkanlar, kongre 

üyelerini ikna etmek yerine, kendilerine tanınan kararname çıkarma yetkisini kullanarak, 

yasama organını etkisiz bırakmaktadır.39 Bu şekilde tek başına başkanın kişisel ve siyasal 

tercihleri doğrultusunda ülke yönetilmekte, adeta bir dikta rejimi ortaya çıkmaktadır. 

Böylesi bir ortamda yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirini denetleyemez durumdadır. 

Başkanlık sisteminde başkanı bu tür bir eğilimden men edecek güçlü dikey ve yatay 

mekanizmaların bulunması gerekir. Yani, yasama ve yargı erkleri tarafından olduğu gibi, 

başkan, sivil toplum örgütlerince de denetlenmeli ve demokrasiden uzaklaşması 

engellenebilmelidir. Yukarıda, Amerika örneğinde bahsettiğimiz gibi, ancak aktivist bir 

toplumsal yapının bulunması halinde başkan demokrasi sınırları içinde tutulabilecektir. 

Bu nedenlerle kanımızca, demokrasi kültürünün yerleşmediği, ekonomik gelişmişlikten 

uzak toplumlarda sistemin siyasi istikrarsızlıklar yaratması ve dikta rejimine yol açması 

kaçınılmazdır. 

 

SONUÇ:  

Bütün hükümet sistemlerinin, kendilerine has güçlü ve zayıf yanları 

bulunmaktadır. Bu sistemlerden beklenen istikrar ve demokrasi, ancak sistemin 

uygulanacağı toplumun sosyal ve ekonomik durumu ile kültürel ve siyasal geçmişine 

uyum gösterdiği ölçüde gerçekleştirilebilecektir.  

Ülkemizde, siyasal istikrar ve demokrasi sorunları yaşandığı, herkes tarafından 

görülmekte ve kabul edilmektedir. Ancak bu sorunların aşılması için, uygulanan 

hükümet sisteminin değiştirilmesi çözüm değildir. Hangi sistem uygulanırsa 

uygulansın, halkın gelir farklılığı azaltılmadan, demokrasi kültürü geliştirilmeden, 

siyasi parti disiplini anlayışı, demokrasi sınırlarına çekilmeden ve yargı bağımsızlığı 

sağlanmadan istikrarlı, demokratik bir yönetimin ve dolayısıyla refah düzeyi yüksek 

bir toplumun yaratılamayacağı açıktır. 

Bu nedenlerle, bizce, sistem değişikliği arayışlarının gündeme taşınmasına sebep 

gösterilen ülke sorunları, hükümet sisteminin değil, daha çok toplumsal yapımız ve 

siyasal geleneğimizin ürünüdür. Hangi sistem uygulanırsa uygulansın, benzer sorunlar 

                                                 
39 Yazıcı, Başkanlık Sistemleri: Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Türkiye Barolar Birliği, Ankara 2005, s.139. 
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yaşanmaya devam edecektir. Bu nedenle, sistem değişikliğinden önce, bu toplumsal 

gediklerimizin giderilmesini sağlayacak, mevcut sistem içinde değişikliklerin 

yapılması yoluna gidilmelidir. 

Kaldı ki; istikrarsızlık ve antidemokratiklik sorunlarına çözüm olacağı iddia    

edilen başkanlık sisteminin, uygulandığı ülkenin toplumsal yapısına uygun olmaması 

halinde yarattığı sonuçlara, Amerika ve Latin Amerika örnekleri ile yukarıda yer 

vermiştik. Türk toplumu, her şeyden önce, Amerikan toplumunun aksine, çok çeşitli 

görüşlerin, kutupların bulunduğu bir toplumdur. Ülkemizde bugüne kadar hep dini 

temalar üzerinden siyaset yapan partiler, Türkçü-milliyetçi partiler, Atatürkçü, sosyal 

demokrat partiler ve daha azınlıkta kalan pek çok farklı ideolojiye sahip partiler 

olmuştur ve bundan sonra da olacaktır. Başkanlık sisteminin tekçi yapısı ise, seçimi 

kaybeden tarafın siyasetin tamamen dışında bırakılması özellikleri dolayısıyla, 

Türkiye’de büyük çoğunluğun temsil edilememesi, siyasal olarak tatminsiz kalması 

sonucunu doğuracaktır. Amerika’da birbirinden ideolojik olarak keskin farklılıkları 

bulunmayan iki temel siyasi parti bulunduğuna, bu nedenle başkanın programını 

gerçekleştirmede muhalif parti üyelerinden de destek bulabildiği, bu nedenle 

Amerika’da ciddi tıkanmalar yaşanmadığına değinmiştik. Türkiye’deki ideolojik 

farklılıklar ise, belki de Latin Amerika örneklerinden daha büyük istikrarsızlıklara yol 

açabilecek boyuttadır. Parlamento çoğunluğunun, başkana muhalif partilerden 

oluşması halinde –ki, ideolojik çeşitlilik dolayısı ile ülkemizde yaşanması 

muhtemeldir- yürütme, işleyemez hale gelebilecektir.   

Ayrıca, ülkemizde iktidarı denetleyecek mekanizmalar da son derece zayıftır. 

Kişiye özel yasaların çıkarıldığı, belirli davaların görülmesi için özel mahkemelerin 

kurulduğu, HSYKnın başkanlığını adalet bakanının yaptığı ve sair sebepler dolayısı 

ile yargı bağımsızlığının bulunmadığı ülkemizde, iktidarın yargı yoluyla 

denetlenebileceğini söylemek bizce ancak ve ancak hayalcilik olacaktır. Bunun 

yanında, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları gibi kuruluşlar da iktidarı 

denetlemek ve iktidarı baskılayarak antidemokratik uygulamalardan uzaklaştırmak 

gücüne sahip değildir. Mevcut sistemde dahi bu eksiklik nedeniyle, antidemokratik 

uygulamalar karşısında halk bilinçlendirilememekte, ve bilinçlendirilse dahi halkın 

talepleri yeterince gündeme taşınamamaktadır. Hal böyle iken, tek başına yürütmenin 

başında bulunan, görevi sonuna kadar görevden uzaklaştırılamayan bir başkanı, 

antidemokratik uygulamalardan men edebilecek bir toplum yapısına sahip 

olmadığımız, tartışmasızdır. 
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Bu nedenlerle, ülkeyi belki bugüne kadar görülmemiş istikrarsızlıklara ve 

antidemokratik uygulamalara sürükleme ihtimali son derece yüksek olan başkanlık 

sisteminden söz etmek yerine, mevcut parlamenter sistem içerisinde değişiklikler 

yapılması gerekmektedir. 
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