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Özet 

DevletbaĢkanlığı devlet kadar eski siyasal makamların baĢında gelmektedir. Bu makamda 

bulunan devletbaĢkanlarının uzun süre seçime ve görev süresi sınırlamasına tabi olmadıkları 

gözlenmektedir. Yetkilerinin belirsizlik taĢımakla birlikte oldukça geniĢ olduğu, siyasal sistemin 

iĢleyiĢindeki rollerinin ise baĢ aktör konumunda oldukları ifade edilebilir. 

Günümüzde ise devletbaĢkanlığı makamı oldukça farklılaĢmakta, seçime konu olanlarına 

da olmayanlara da, kendilerine tanınan yetkilerin geniĢ olanlarına da, dar olanlarına da 

rastlanmaktadır. Benzer durum siyasal sistemin iĢleyiĢindeki rol düzeylerinde de rastlanmakta, 

bazıları oldukça üst düzeyde rol sahibiyken; diğer bazıları da sınırlı olabilmektedir. 

 DevletbaĢkanlarının olduğu gibi onların bir çeĢidi durumundaki cumhurbaĢkanlarının da 

siyasal sistemin iĢleyiĢindeki rollerini belirleyen çok sayıda etkenden söz edilebilir. Bu etkenlerden 

bazıları cumhurbaĢkanlarına tanınan yetkiler, cumhurbaĢkanlığı ile parti baĢkanlığının aynı kiĢide 

birleĢip birleĢmemesi, cumhurbaĢkanlarının seçilme biçimi, halk, kamuoyu ve sistemdeki güçler 

tarafından desteklenme derecesi Ģeklinde sayılabilir.  

Muhtemelen 2014 yılından sonra Türkiye de cumhurbaĢkanları halk tarafından 

seçileceğinden; cumhurbaĢkanlarına tanınan yetkiler ile siyasal sistemin iĢleyiĢindeki muhtemel rol 

veya etkinliklerinin hangi düzeyde olabileceğinin önceden ele alınması önemli yararlar 

sağlayacaktır.  ÇalıĢma bu alana sınırlı da olsa katkı sağlamayı amaçlamaktadır.   

Anahtar Kelimeler: DevletbaĢkanlığı, DevletbaĢkanı, Hükümet Sistemi, Parlamento  
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Abstract 

Precidency comes first the political authority as old as the state is.  Presidents in this 

position are seen not to be up to any limitation related to their duty duration and election for a long 

time.  Although it has a very wide range of powers that uncertainty, that is the main actor in the 

role of the functioning of the political system can be expressed. 

Today, however, quite differentiates precidency authority, the ones who do not have the 

selection issue, the powers granted to them in olanlarıına wide, narrow ones, are also seen. Role in 

the functioning of the political system at levels similar to the situation seen, and some role in the 

owner to a very high level, others may be limited to. 

Presidents as well as a variant of their roles in the functioning of the political systemssure 

you can talk about many factors that determine.Some of the powers vested in the presidents of 

these factors, combined with the presidency and the party's presidency not combine in the same 

person, to be elected presidents of the format, the public, in the form of public opinion and the 

degree of the system are supported by the forces. 

Probably after 2014 in Turkey presidents elected by the people, by the powers vested in the 

presidents of the possible role in the functioning of the political system or the level at which 

activities might provide significant benefits to be addressed in advance.  Work in this area aims to 

contribute, albeit limited.                      

Keywords: Presidency, President, the Government System, Parliament 

  
1. Çalışma Hakkında 

ÇalıĢmanın konusu genel olarak devlet baĢkanlığı, yetkileri, sistemin iĢleyiĢindeki 

etkinlik düzeylerini belirleyen belli baĢlı etkenler, Türkiye de devlet baĢkanlığı ve 

cumhurbaĢkanlığı, cumhurbaĢkanının seçim süreci, hali hazırda ve halk tarafından 

seçilmesinden sonraki dönemdeki muhtemel yetkileri, etkinlik düzeylerinin nelere bağlı 

olarak değiĢkenlik gösterebileceği, bu değiĢkenlere bağlı olarak geliĢtirilmeye çalıĢılan 

senaryolardır.  

ÇalıĢmanın temel amacı; genel olarak devlet baĢkanlığı ve cumhurbaĢkanlığı 

makamının konumunun ortaya konulması ve Türkiye deki son mevzuat değiĢiklikleriyle 

cumhurbaĢkanının halk tarafından seçilmesinden sonra ortaya çıkabilecek muhtemel 

geliĢme ve değiĢimlerin belirli ölçüde öngörülerek; geliĢtirilebilecek bazı çözüm 

arayıĢlarına katkıda bulunmaktır.  
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ÇalıĢmanın önemi; Türkiye de yakın geçmiĢte gerçekleĢtirilen anayasa ve yasa 

değiĢiklikleri ile gündeme gelen cumhurbaĢkanının seçilme biçimi, seçim süreci, partilerle 

iliĢkilerinin seçilmeden önce ve seçildikten sonra nasıl olabileceği gibi konularda yapılan 

akademik çalıĢmalar oldukça sınırlı düzeydedir. Bu konularda ortaya çıkabilecek 

muhtemel sonuçların önceden görülüp (öngörülüp) gerekli çalıĢma ve düzenlemelerin 

yapılabilmesi önemli, hatta gerekli görünmektedir. ÇalıĢma bu anlamda önemlidir. 

ÇalıĢmada tarihsel ve betimsel araĢtırma yöntemleri birlikte kullanılmıĢtır. Bu 

amaçla dünyadaki ve Türkiye deki yazılı kaynaklardan ve anayasalardan ve yasalardan 

yararlanılmıĢ; yeri geldiğinde neden-sonuç iliĢkileri kurulmaya çalıĢılmıĢtır. 

2. Devletbaşkanlığı 

DevletbaĢkanlığı devletin en üst makamıdır. DevletbaĢkanı ise bu makamda 

bulunan kiĢidir ve kendi içinde imparator, kral, han, hakan, çar, prens, prenses, dük, emir, 

baĢkan, cumhurbaĢkanı gibi çok sayıda alt türleri barındırmaktadır. Bu makamdakilerin 

siyasal sistem içindeki yerine tarihsel açıdan bakıldığında devlet baĢkanı Eski Mısır da bir 

Tanrı, Hititlerde ve o dönemin çoğu toplumunda Yarıtanrı, Ġslamiyet öncesi Türk 

toplumlarında ve Osmanlı Ġmparatorluğu’nda tanrının temsilcisidir. Mutlak monarĢilerde 

ve diktatörlüklerde tek söz sahibi, geleneksel monarĢilerde sınırlı etkin, meĢruti 

monarĢilerde ise oldukça sınırlı etkin kiĢidir (Buran,2009,73). Ayrıca Devlet baĢkanlığı 

makamı bu dönemlerde genellikle iktidar paylaĢımına, seçime ve süre sınırlamasına konu 

olmamıĢtır.  

DevletbaĢkanları, ortak noktadan çok daha fazla; farklılıkları içinde 

barındırmaktadırlar. Farklılıklardan bazıları; seçilip seçilmemeleri, seçiliyorlarsa seçilme 

biçimleri, görev süreleri, yasama, yürütme ve yargı ile ilgili yetkileri Ģeklinde sıralanabilir. 

DevletbaĢkanlarının etkinlik düzeyleri de kendi içinde oldukça farklılıklar taĢıdığından; 

oldukça etkin, etkin, sınırlı etkin, etkin Ģeklinde sıralama veya sınıflamaya tabi 

tutulabilirler. Bu durumda devletbaĢkanlığı ile ilgili olarak ortaya konulabilecek ortak 

nokta oldukça azalmakta; devletin tüzel kişiliğini, birliğini ve beraberliğini temsil eden 

kiĢi ile sınırlı kalmaktadır.  

DevletbaĢkanlarının ve bu arada cumhurbaĢkanlarının siyasal sistemin iĢleyiĢindeki 

rol düzeylerinin belirlenmesinde uygulanan hükümet sistemi, ülkede geçerli olan parti 

sistemi, parti baĢkanlığı ile devletbaĢkanlığının aynı kiĢide birleĢip birleĢmemesi, 

parlamento üyeliği ile cumhurbaĢkanlığının aynı kiĢide birleĢip birleĢmemesi, halk, 
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kamuoyu ve sistemdeki diğer siyasal güçler tarafından desteklenme derecesi gibi faktörler 

üzerinde durulmasında yarar bulunmaktadır. 

DevletbaĢkanlarına tanınan yetkilerle; siyasal sistemin iĢleyiĢindeki rollerini ve 

etkinlik düzeylerini hükümet sistemleri ve geçerli olan parti sistemi büyük ölçüde 

belirlemektedir. 

2.1. Başkanlık Sistemlerinde Devletbaşkanlığı ve Parti Sistemi 

BaĢkanlık sistemlerinde devletbaĢkanı konumundaki baĢkanlar; genellikle belirli bir 

parti veya partilerin adayı olarak seçim sürecine katılırlar (Gürbüz,1980,94). Ancak 

seçildikten sonra tarafsız davranma yükümü altındadırlar, 

BaĢkanların yetkileri ve sistem içindeki rolleri ölçüt olarak alındığında kendi içinde 

bazı farklı türleri barındırdığı görülmektedir. BaĢkanlık sistemlerinde baĢkanın halk 

tarafından seçilmesi genel bir uygulamadır. Ancak ne kadar süre ile kaç kez seçilebileceği, 

yetkileri ve siyasal sistemin iĢleyiĢindeki rolleri konusu baĢkanlık sisteminden baĢkanlık 

sistemine farklılık göstermektedir. Bu bakımdan yaygın anlayıĢın aksine; baĢkanlık sistemi 

tek bir prototipten oluĢmadığı ifade edilebilir. 

BaĢkanlık sistemlerine genel olarak bakıldığında; yasama, yürütme ve belirli ölçüde 

yargı güçlerinin; ya birbirlerinden tamamen kopması veya daha sıklıkla görüldüğü gibi 

güçlerin birleĢmesi riskini potansiyel olarak diğer hükümet sistemlerinden daha fazla 

bünyelerinde barındırmaktadırlar. Sistemin ABD dıĢındaki çoğu ülkedeki uygulanması da 

bunu doğrulamaktadır. ġöyle ki; BaĢkanlık sisteminin uygulandığı ülkede disiplinli bir 

siyasal partiden baĢkanın seçilmesi ve bu partinin parlamentoda çoğunluğu sağlaması ve 

bunun ard arda tekrarlanması durumunda; baĢkanla parti baĢkanlığı aynı kiĢide birleĢmese 

dahi; yasama-yürütme hatta yargı benzeĢmesi veya birleĢmesi gerçekleĢebilmektedir. 

Bununla ilgili uygulamadan örnek vermek gerekirse Meksika da uzun süre ‘Devrimci 

Kurumlar Partisi’ parlamentoda sürekli olarak çoğunluğu sağlamıĢtır. BaĢkanın ikinci kez 

seçilememesi kuralına rağmen; bir sonraki seçimi de aynı partinin kazanmasının 

tekrarlanmasından dolayı görevdeki baĢkan; kendinden sonra gelecek baĢkan adayını 

belirleyebilmiĢtir (Ekici,2001,38). Yasama çoğunluğu ile baĢkanın aynı partiden olması ve 

bunun tekrarı; üst ve orta bürokratlar yanında, yüksek yargı üyelerinin de zaman içinde 

çoğunluk partisine yakın üyelerden; en azından ona karĢı olmayan üyelerden oluĢması 

sonucunu doğurabilmektedir.  Bu durumda yasama, yürütme ve yargı güçlerinin fiili 

anlamda birleĢmesi gerçekleĢebilmekte; yasama, yürütme ve ek olarak onlara benzemeye 
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baĢlayan yüksek yargıyı denetleyebilecek bir güç sistemde kalmamaktadır. Bunlara; 

basının, ordunun, üniversitelerin ve belli baĢlı sivil toplum kuruluĢlarının da eklenmesi 

sonucu; hemen tüm güçlerin birleĢtiği oldukça otoriter bir yönetim yapısı ortaya 

çıkabilmektedir.  

BaĢkanlık sisteminin geçerli olduğu bir ülkede parti disiplininin olmadığı iki partili 

yapının geçerli olması durumunda (ABD) baĢkanlık sisteminin iyi iĢlediği gözlenmektedir. 

BaĢkanlık sisteminin geçerli olduğu bir ülkede üç, özellikle çok partili sistemin 

geçerli olması durumunda ise bu defa yasama, yürütme ve belirli ölçüde yargı güçlerinin; 

birbirinden farklı siyasal görüĢlere sahip parti veya gruplar tarafından oluĢturulmasına 

siyasal kutuplaĢmaların ortaya çıkması da eklendiğinde; siyasal sistemin istikrarsızlaĢması, 

hatta tıkanması söz konusu olabilmektedir. Venezuella ve Kolombiya’daki baĢkanlık 

sistemi uygulamaları da bunu göstermektedir. 

Brezilya, Arjantin gibi ülkelerde ise uygulanan baĢkanlık sistemlerinin revize 

edilmesi ile birlikte; baĢkanlık sistemi klasik konumundan uzaklaĢmıĢtır. Uygulanan 

sistemin, baĢkanlık-yarıbaĢkanlık arası melez bir hükümet sistemi olduğu ifade edilebilir. 

Her iki ülke baĢkanlık sistemi kurgulamasında cumhurbaĢkanının yetkilerinde bazı 

kısıtlamalara gidilirken; yasama organının yetkileri arttırılmıĢtır. Mesela yasama organı 

cumhurbaĢkanının veto edemeyeceği bazı kararnameleri çıkarabilmekte ve 

cumhurbaĢkanının yasa vetosu salt çoğunlukla aĢılabilmektedir. Parlamentonun 

cumhurbaĢkanı ve bakanlarla ilgili kovuĢturma baĢlatma, yargılama ve mahkum etme 

yetkisi bulunması; cumhurbaĢkanının rejim içindeki konumunu zayıflatan dolaylı bir 

düzenleme olarak düĢünülebilir. Ayrıca cumhurbaĢkanına yürütme konularında yardımcı 

olacak baĢbakan ve bakanlardan oluĢan bir hükümet kurumu öngörülmüĢtür. Ancak 

hükümet; yarıbaĢkanlık sisteminden farklı olarak; baĢkanlık sisteminde olduğu gibi yasama 

organına karĢı değil de; cumhurbaĢkanı adı verilen devlet baĢkanına karĢı sorumludur 

(Buran,2009,89). Ayrıca önemli konularda baĢkana tavsiyelerde bulunabilecek 

‘Cumhuriyet Konseyi oluĢturulmuĢtur. (Parlak-Caner,2005,404-405).  

2.2.Yarıbaşkanlık Sistemlerinde Devletbaşkanlığı ve Parti Sistemi 

YarıbaĢkanlık sistemlerinde devletbaĢkanları (cumhurbaĢkanları) baĢkanlık 

sistemlerine benzer Ģekilde halk tarafından seçilir. Görev süreleri ve tekrar seçilip 

seçilmeyecekleri ile kaç kez seçilebilecekleri konusu sistemin uygulandığı ülkeden ülkeye 

farklılıklar gösterebilmektedir. YarıbaĢkanlık sisteminin günümüzde yaklaĢık 4 alt türünden 
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söz edilebilir. Bu alt türler gerektiğinde daha da arttırılabilir. Hatta uygulayan ülke sayısı 

kadar; alt türlerinden söz edilebilir. CumhurbaĢkanının yetkileri ölçüt alındığında dörtlü 

tiplemeden ilk 2 alt türdekilerin yetkileri Fransa’dakinden sınırlı; son türünde ise 

Fransa’dakinden daha geniĢtir. 

Bazı yarıbaĢkanlık sistemlerinde cumhurbaĢkanlarının yetkileri oldukça sınırlı 

tutulmuĢtur. Ġrlanda, Ġzlanda ve Avusturya gibi ülkelerde uygulanan yarıbaĢkanlık sistemleri 

en sınırlı yetkili cumhurbaĢkanına yer veren sistemler olarak gösterilebilir 

(Duverger,1996,71). CumhurbaĢkanın tek baĢına kullanabileceği yürütme yetkileri ile ilgili 

makamlara atama yetkileri de baĢbakan ve hükümetle karĢılaĢtırıldığında ikinci plandadır. Bu 

alt türün tipik örneklerinden Ġrlanda Cumhuriyeti’ndeki uygulamada yetkileri o derece sınırlı 

tutulmuĢtur ki; parlamentonun izni olmaksızın cumhurbaĢkanının yurt dıĢına çıkıĢ için izin 

alması bile gerekmektedir. Yasama yetkisi ile ilgili olarak bazı parlamenter sistemlerde 

olduğu halde; yasama organını feshetme yetkisi olmadığı gibi; yasama organın kararlarına 

karĢı genel anlamda ‘güçleĢtirici veto’ yetkisi de bulunmamaktadır. CumhurbaĢkanının 

yüksek yargı organının üyelerini belirleme ve bu birimlere atama yapma yetkisi de oldukça 

sınırlı tutulmuĢtur. CumhurbaĢkanlarının yetkilerinin bu sınırlılıkları açısından 

değerlendirildiğinde; parlamenter sistemlerdeki cumhurbaĢkanlarına oldukça yaklaĢtıkları, 

hatta bazı yetkilerde onların gerisinde bile kaldığı; aralarındaki temel farklılığın 

cumhurbaĢkanını parlamento yerine; halkın seçmesi olduğu ifade edilebilir.  

Bu tür yarıbaĢkanlık sisteminin geçerli olduğu ülkelerde genellikle çok partili 

sistemlerin geçerli olmasının; etkinliklerini sınırlayan önemli bir etken olarak ifade edilebilir. 

YarıbaĢkanlık sisteminin ikinci alt türü diyebileceğimiz Finlandiya ve Portekiz gibi 

ülke sistemlerinde ise cumhurbaĢkanlarının yetkileri yukarıda yer verdiğimiz ülkelerle 

karĢılaĢtırıldıklarında biraz daha geniĢtir (Tosun,1999,118). Ancak Fransa’dakinden daha 

sınırlıdır. Bu tür yarıbaĢkanlık sistemlerinde iki, üç ve çok partili sistemlerin geçerli olduğu 

gözlenmekte; özellikle çok partili yapıda cumhurbaĢkanlarının sistem içindeki etkinlikleri 

sınırlanmaktadır. Eğer Türkiye’deki yeni sistem yarıbaĢkanlık sistemi olarak nitelendirilecek 

ise, yeni cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinden sonra; cumhurbaşkanlarına 

tanınan yetkiler göz önüne alındığında bizce bu alt türe girmesinin daha uygun olacağı 

ifade edilebilir. 

CumhurbaĢkanına tanınan yasal yetkiler bakımından Fransa da uygulanmakta olan 

sistem üçüncü alt türe örnek olarak gösterilebilir. Diğer iki alt türle karĢılaĢtırıldığında; 
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Fransa’ da uygulanan sistemde cumhurbaĢkanının yasama, yürütme ve yargı ile ilgili oldukça 

geniĢ yetkileri bulunduğu görülmektedir. CumhurbaĢkanının yasama ile ilgili yetkileri 

arasında parlamentoyu feshetme,‘GüçleĢtirici veto’ ve bazı durumlarda yasaları halkoyuna 

sunma (Eroğul,2001,150), yasaların anayasaya aykırılığı dolayısıyla iptal davası açabilme gibi 

yetkileri sayılabilir. CumhurbaĢkanının yürütme ile ilgili yetkileri de o derece geniĢtir ki bazı 

durumlarda hükümetin yetkilerini bile aĢtığı ifade edilebilir (Buran,2009,86). CumhurbaĢkanı; 

olağanüstü dönemlerde yürüme yetkisini tek baĢına kullanabilmekte üst yürütme birimlerine 

tek baĢına atama yapabilmektedir. CumhurbaĢkanının yargı ile ilgili yetkilerinin de geniĢ 

olduğu ifade edilebilir. CumhurbaĢkanı bir anayasal yargı birimi niteliğindeki Anayasa 

Konseyi ne üyedir ve 9 üyeden 3 ünü doğrudan kendisi seçebilmektedir (Eroğul,1997,128-

130). Bu tür yarıbaĢkanlık sistemlerinde geçerli olan iki partili yapı ve cumhurbaĢkanının 

kiĢisel özellikleri sistemin iĢleyiĢindeki etkinliğini belirleyen önemli etkenlerin baĢında 

gelmektedir. Fransa dan örnek vermek gerekirse de Gaulle ile Mitterrand’ın sistem içindeki 

etkinlikleri büyük ölçüde kiĢisel özelliklerinden kaynaklandığı, cumhurbaĢkanının kiĢisel 

özelliklerinin sistemin iĢleyiĢindeki etkinliğini belirleyen önemli etkenlerin baĢında gelmesine 

bağlı olarak; siyasal sistemlerin iĢleyiĢini konu alan çözümlemelerde cumhurbaĢkanlarının 

isimleri ile dönemleĢtirmeler yapıldığı gözlenmektedir. Bunda hükümetteki veya 

muhalefetteki partinin eski lideri olup olmamaları da etkililik düzeylerini önemli derecede 

belirlemektedir. 

YarıbaĢkanlık sistemlerinden cumhurbaĢkanına en geniĢ yetkiler tanıyanı dördüncü alt 

tür olarak kabul ettiğimiz grup; SSCB’nin dağılmasından sonra Rusya, Kazakistan, 

Türkmenistan,  Özbekistan, Azerbaycan gibi ülkelerde kurulan yarıbaĢkanlık sistemleridir. 

CumhurbaĢkanlarına tanınan bazı önemli yetkilerden söz etmek gerekirse; cumhurbaĢkanı 

yasama organını feshedebilmekte, güçleĢtirici veto yetkisine sahip olabilmekte, hatta 

parlamento toplantıda değilken tek baĢına kanun hükmünde kararname bile çıkarabilmektedir. 

Yürütme ile ilgili yetkileri de oldukça geniĢtir. CumhurbaĢkanı hükümet üyelerini doğrudan 

atayabildiği gibi; hükümete güvenoyu vermeyen parlamentoyu feshedebilmekte, yürütmenin 

diğer üst birimlerine de atamalar yapabilmektedir. Yargı ile ilgili yetkileri arasında yüksek 

yargı üyelerinin görevlendirilmesi, yasaların anayasaya aykırılığı ile ilgili iptal davası 

açabilmesi gibi konularda da geniĢ yetkileri bulunmaktadır. Görüldüğü gibi bu sistemlerdeki 

cumhurbaĢkanlarının yasama ile ilgili yetkileri baĢkanlık sistemindeki baĢkanlarla 

karĢılaĢtırıldıklarında oldukça geniĢtir. Yürütme ile ilgili yetkileri hükümetle birlikte 
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kullanmakla birlikte, hükümet üyelerini yönlendirme güçleri üst düzeydedir. Yargı ile ilgili 

yetkileri de baĢkanlık sistemlerindeki baĢkandan daha geniĢtir. Bu yetki geniĢliğinden dolayı 

bazı yazarlar bu sistemleri ‘baĢkanlık sistemi’, bazıları da ‘Süper Yetkili CumhurbaĢkanlı 

YarıbaĢkanlık Sistemi’ olarak adlandırmaktadırlar. Ancak cumhurbaĢkanlarının bu üstün 

yetkilerine karĢın; sadece yetki geniĢliğinden dolayı; BaĢkanlık Rejimi olarak kabul etmek; 

yürütmenin iki baĢlı olması ve hükümetlerin parlamentoya karĢı sorumlu olmaları ve 

cumhurbaĢkanlarının parlamentoyu feshetme yetkisi gibi nedenlerle uygun görünmemektedir 

(Buran-Önen,2008,893). Bu tür yarıbaĢkanlık sistemlerinde de cumhurbaĢkanının kiĢisel 

özellikleri sistemin iĢleyiĢindeki etkinliğini belirleyen önemli etkenlerin baĢında gelmesine 

bağlı olarak; siyasal sistemlerin iĢleyiĢini konu alan çözülmelerde cumhurbaĢkanlarının ismi 

ile dönemleĢtirmeler yapılmaktadır. CumhurbaĢkanlığı makamındaki kiĢilerin değiĢimine bile 

seyrek rastlanmaktadır.  

Üstün yetkili cumhurbaĢkanlı sistemlerde genellikle tek parti sisteminin geçerli 

olması; cumhurbaĢkanının etkinliğini arttıran bir baĢka neden olarak ifade edilebilir. 

2.3.Parlamenter Sistemlerde Devletbaşkanlığı ve Parti Sistemi 

Parlamenter sistemlerde devletbaĢkanlığı makamına gelme tanınan yetkiler ve 

görev süreleri farklılıklar taĢımaktadır. MeĢruti monarĢilerde devletbaĢkanlığına kan bağı 

esasına göre ömür boyu gelinirken; cumhuriyetli parlamenter sistemlerde seçimle ve süreli 

iĢbaĢına gelinmektedir. Bu bakımdan parlamenter sistemlerdeki devletbaĢkanlarının 

konumu meĢruti monarĢili mi yoksa cumhuriyetli parlamenter sistem mi olduklarına göre 

ayrı ayrı ele almakta yarar bulunmaktadır. 

2.3.1.Meşruti Monarşili Parlamenter Sistemlerde Devletbaşkanlığı 

MeĢruti MonarĢili Parlamenter Sistemlere ‘Anayasal MonarĢi’ adı da verilmektedir 

(Roskin,1991,257). Bu sistemlerin kendi içlerinde de devletbaĢkanlarının yetkileri 

farklılaĢmaktadır. Ürdün, Fas, Kuveyt gibi ülkelerde yetkileri oldukça geniĢ iken; Japonya 

ve Ġspanya da sınırlı, Ġngiltere, Norveç, Hollanda, Belçika ve özelikle Ġsveç’te ise oldukça 

sınırlıdır. Kral, Kraliçe, Ġmparator, Prens, dük, Ģeklinde adlandırılan ve seçimle iĢbaĢına 

gelmeyen devletbaĢkanlarının sınırlı yürütme, yasama ve yargı yetkileri ile ilgili bazı 

örnekler verilecek olursa; bakanlar kuruluna baĢkanlık edemezler ve hükümetlerin aldığı 

hemen tüm kararları kabul etmek durumundadırlar. Ġngiltere de kraliçe; baĢbakanın 

oluĢturduğu hükümet listesini ve hükümetin almıĢ olduğu kararları kendisi karĢı olsa bile 

onaylamak durumundadır. Parlamentonun kabul ettiği bir yasaya karĢı Kraliyetin 
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‘Geciktirici Veto’ yetkisi bile bulunmamaktadır. Parlamento kraliyeti kaldırdığına dair bir 

yasa kabul edecek olsa dahi; Kraliyet bu yasayı imzalamak durumunda olduğu ifade 

edilebilmektedir (Çam,1981,477). Hatta Ġsveç örneğinde olduğu gibi; parlamentonun 

çıkarmıĢ olduğu yasayı devletbaĢkanının biçimsel anlamda da olsa imza yetkisi dahi 

bulunmamaktadır. Parlamentoyu fesih etme yetkisi olmadığı gibi, yasaların anayasaya 

aykırılığı ile ilgili iptal davası açma yetkileri de bulunmamaktadır. Yargı ile ilgili yetkileri 

de oldukça sınırlı tutulmuĢtur (Buran,2009,82).  

Amacı demokrasinin geçerli kılınması olan meĢruti monarĢili parlamenter 

sistemlerde devletbaĢkanlarının yetkilerinin sınırlı tutulması; gerçekte demokratik bir 

zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Çünkü seçimle iĢbaĢına gelmeyen bir devletbaĢkanının 

geniĢ yetkilere sahip olması; demokrasi kuramında yer alan ‘etkin siyasal makamların 

seçimle iĢbaĢına gelmesi gerektiği’ anlayıĢından uzaklaĢtırırdı. 

Bu sistemlerde ülkede geçerli olan parti sisteminin; devletbaĢkanının etkinliğini pek 

etkilemediği, devletbaĢkanlarının herhangi bir partiye üye olmamakla birlikte; 

muhafazakâr partilere olan yakınlıklarından söz edilebilir.  

2.3.2.Cumhuriyetli Parlamenter Sistemlerde Devletbaşkanlığı ve Parti Sistemi 

Cumhuriyetli parlamenter sistemlerde cumhurbaĢkanları daha çok halkın 

seçtiklerinin seçmesi (parlamento) ile gerçekleĢir. Ancak sınırlı da olsa bazı ülkelerde 

doğrudan halkın oyu ile de cumhurbaĢkanlığı seçimi de gerçekleĢmektedir. 

CumhurbaĢkanlarının yetkilerinin her ne kadar ülkeden ülkeye ve aynı ülkede 

dönemden-döneme farklılık gösterse de; meĢruti monarĢili parlamenter sistemlerdeki 

seçilmemiĢ devletbaĢkanlarından genellikle biraz daha geniĢ oldukları gözlenmektedir. 

Demokrasi anlayıĢı açısından bakıldığında; MeĢruti MonarĢi ile yönetilen ülkelerde zayıf 

devletbaĢkanlığı makamını anlamak mümkündür. Hatta bu durum gereklidir de. Ancak 

parlamentonun seçimine konu olduğu sistemlerde devletbaĢkanlarının yetkilerinin aynı 

derecede sınırlı olması demokratik açıdan bir gereklilik olarak değil, bizce bir tercih olarak 

değerlendirilmektedir.  

Cumhuriyetli Parlamenter Sistemlerde cumhurbaĢkanlarının seçilme biçimleri ve 

yetkileri farklılık gösterdiğinden kendi içinde iki alt kümeye ayırabilir. Bunlardan ilki ve 

daha yaygın olanı devletbaĢkanını yasama organının seçtiği Cumhuriyetli Parlamenter 

Sistem; diğeri ise; cumhurbaĢkanının Halk Tarafından Seçildiği Cumhuriyetli Parlamenter 

(BaĢkanlı Parlamenter) Sistemdir. 
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Cumhurbaşkanının parlamento tarafından seçilmesinde cumhurbaĢkanlarının 

görev süreleri ile ilgili değiĢik uygulamalar Türkiye de de gözlenmektedir. Bunlardan ilki 

cumhurbaĢkanı ile parlamentonun görev süresinin aynı, genellikle 4-5 yıl olmasıdır. Bu 

durumda her parlamento kendi döneminde cumhurbaĢkanı seçmektedir. Nitekim 

Türkiye’de 1924 Anayasal döneminde bu sistem uygulanmıĢtır. Atatürk, Ġ ĠNÖNÜ ve C 

Bayar ilgili parlamentolar tarafından seçilmiĢlerdir. İkincisi cumhurbaĢkanının görev 

süresi ile parlamentonun görev sürelerinin farklılaĢtırılmasıdır genellikle 7 yıl olmasıdır. 

Çoğu cumhuriyetli parlamenter sistemde geçerliliğini sürdürmektedir (Gözler,2001,66). 

Türkiye de 1961-2007 döneminde geçerli olmuĢtur. Üçüncüsü; CumhurbaĢkanının tekrar 

seçilebilmesine sınır getirilmesi (Türkiye 1961-1980 üst üste iki defa seçileme ve 1982-

2007 1 kez seçilebilme)  ile herhangi bir sınırlamaya gidilmemesi uygulamasıdır. Bizde 

tekrar seçilebilme kuralına bağlı olarak ATATÜRK 4, Ġ ĠNÖNÜ 4 ve C BAYAR 3 kez 

cumhurbaĢkanı seçilmiĢlerdir. Dördüncüsü CumhurbaĢkanı ile parlamento üyeliğnin aynı 

kiĢide birleĢip birleĢmemesidir. Nitekim Atatürk, Ġnönü ve Bayar dönemlerinde her iki 

üyelik aynı kiĢide birleĢmiĢtir. Beşincisi CumhurbaĢkanı ile parti baĢkanlığının aynı kiĢide 

birleĢip birleĢmemesidir. Nitekim Atatürk ve Ġnönü dönemlerinde her iki üyelik aynı kiĢide 

birleĢmiĢtir. Altıncısı sistemde parti sisteminin geçerli olduğudur. Türkiye’de 1923-1946 

dönemlerinde tek partili, 1946-1960 tek parti üstünlüğüne dayalı, 1961 2002 genel olarak 

çok partili, 2002 den bu yana tek parti üstünlüğüne dayalı bir parlamenter yapı geçerli 

olmuĢtur. Son olarak; siyasal sistemde yer alan diğer siyasal güçler tarafından desteklenme 

derecesidir. Destek düzeyinin yüksekliği cumhurbaĢkanının gücünü arttırabilmektedir. 

Başkanlı Parlamenter Sistemlerde Devletbaşkanlığı ve Parti Sistemi 

CumhurbaĢkanını doğrudan halkın seçtiği parlamenter sistemlerle son dönemlerde 

Polonya, Bulgaristan ve Slovenya gibi ülkelerde karĢılaĢılmıĢtır (Özbudun,1993,146). Bu 

ülkelerdeki cumhurbaĢkanlarının hukuksal yetkileri; Türkiye’de 1961 Anayasasında 

cumhurbaĢkanına tanınan yetkilerle karĢılaĢtırıldığında büyük ölçüde benzerlikler 

gösterdiği ifade edilebilir. Aralarındaki temel farklardan biri cumhurbaĢkanını 

parlamentonun seçmesi yerine halkın seçmesidir. Ancak ikinci ve daha önemli fark ise 

cumhurbaĢkanının belirli ölçüde taraflı hale gelmesidir (www. president. bg/en/inst).  

BaĢkanlı parlamenter sistemlerde geçerli olan parti sistemi kendi içinde 

farklılaĢabilmekle birlikte; genellikle çok partili yapının geçerli olduğu görülmektedir. 
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2.4. Meclis Hükümeti Sistemlerinde Devletbaşkanlığı ve Parti Sistemi 

Meclis hükümeti sistemlerinin çoğunda biçimsel anlamda devletbaĢkanlığı makamı 

bulunmamaktadır. Bu görevi büyük ölçüde meclis baĢkanı yerine getirmektedir.  

Meclis hükümeti sistemlerinde; meclis baĢkanına tanınan hukuksal yetkiler oldukça 

sınırlı olmakla birlikte; Türkiye de uygulandığı dönemde mecliste kararlı bir çoğunluğun 

olması meclis baĢkanı M. Kemal Atatürk’ün siyasal sistemin iĢleyiĢindeki etkinliğini 

önemli derecede arttırmıĢtır. Ġsviçre’de ise çok partili sistemin geçerli olması meclis 

baĢkanının etkinliğini sınırlamaktadır. 

Marksist/Leninist sistemlerindeki devletbaĢkanlığı ise; biçimsel anlamda meclis 

baĢkanı kabul edilirken; ülkede tek parti sistemi geçerli olduğundan; uygulamada 

genellikle iktidardaki parti genel sekreterleri (Stalin, Brejnev, Tito, Enver Hoca, F. Kastro 

gibi) tarafından kullanıldığı görülmektedir.Çin de farklı bir uygulama olarak 

cumhurbaĢkanı olmakla birlikte; asıl devlet baĢkanı iĢlevi ÇKP parti sekreteri tarafından 

yerine getirilmektedir (ATE,2012,5). M/L sistemlerde bir bakıma parti baĢkanlığı ile 

devletbaĢkanlığı aynı kiĢide birleĢtiğinden; parti baĢkanları sistemin iĢleyiĢinde oldukça 

etkindirler. Hatta bu tür sistemlerde iktidar parti baĢkanları etrafında kiĢiselleĢebilmiĢtir. 

3.Türkiye’de Devletbaşkanlığı 

 Türkiye de anayasal geliĢim ve değiĢimler içinde devletbaĢkanlığı makamı ele 

alınırken; cumhuriyet öncesi dönemlerdeki ve cumhuriyet dönemindeki hukuksal 

düzenlemeler ile ülkemizde geçerli olan parti yapısı, cumhurbaĢkanlarının meclis ve parti 

üyeliği ile parti liderliğini sürdürüp sürdürmemeleri göz önüne alınarak ele alınmaktadır.  

3.1.Cumhuriyet Öncesi Dönemde Devletbaşkanlığı 

Çoğu doğu toplumlarında ve Moğollarda olduğu gibi; Osmanlıdan önceki Türk 

devletlerinde de devletbaĢkanlarının iĢbaĢına gelmeleri önemli farklılıklar taĢımıĢtır. Türk 

siyasal anlayıĢında devlet; devletbaĢkanının mülkü sayıldığından; görevi sona eren 

devletbaĢkanından sonra devlet; genellikle erkek çocuklar arasında paylaĢtırılmıĢtır. Bu 

uygulamanın devletin parçalanmasına ve devamlılığına zarar verdiğinin zaman içinde 

anlaĢılması gibi nedenlerle, iktidarın tüm erkek çocukları arasında değil de sadece birine 

bırakılmaya baĢlandığı gözlenmektedir. Ancak burada da hangi birisinin devletbaĢkanı 

olacağı önem kazanmıĢ; önceki devletbaĢkanının iĢaret ettiği, yetenekli oğul veya büyük 

erkek evladın yeni devletbaĢkanı olacağı gibi farklı uygulamalara konu olmuĢtur.  
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Çoğu toplumda olduğu gibi Türk toplumlarında da devletbaĢkanlarının yasama, 

yürütme ve yargı ile ilgili yetkileri belirsizlikler taĢımıĢ, kendilerini yerleĢik siyasal 

gelenek ve anlayıĢlara bazen bazı dini anlayıĢ ve kuralların sınırlandırdığı gözlenmektedir. 

Siyasal sistemin iĢleyiĢindeki etkinlikleri ise büyük ölçüde kiĢisel özellikleri ile ilgili 

olmuĢtur. Bazıları oldukça etkin iken, bazıları oldukça etkisizdir denilebilir. Ġktidarın 

paylaĢımı ise oldukça sınırlı düzeyde kalmıĢtır. Ancak 17. ve 18. yüzyılda devlet 

baĢkanlarının otoriteleri yeniçeri, umera, ve ulemanın nüfuzu ile sınırlanmaya ve 

paylaĢılmaya baĢlamıĢtır. Hatta belirli güçlerin desteğini alamayan Ģehzadeler devlet 

baĢkanı olamamıĢ veya devlet baĢkanlıkları sırasında çeĢitli engellemelerle 

karĢılaĢmıĢlardır. Osmanlı imparatorluğunda Senedi Ġttifak ile ilk kez yasal anlamda 

devletbaĢkanının yetkilerinde bazı sınırlamalara ve iktidar paylaĢımına gidilmiĢtir. 

Tanzimat ve Islahat Fermanı ile bu yetkiler biraz daha sınırlanmıĢ, iktidarın paylaĢımı ise 

artmıĢtır.  

3.1.1. 1876 Anayasasal Döneminde Devletbaşkanlığı 

Diğer Anayasalı monarĢilerde olduğu gibi 1876 Anayasası’na göre devletbaĢkanlığı 

makamı seçime konu olmamıĢtır. DevletbaĢkanlığının (PadiĢahlığın) boĢalması durumunda 

Osmanlı hanedanına mensup büyük erkek üye devletbaĢkanlığı makamına gelmiĢtir. 

DevletbaĢkanının görevleriyle ilgili herhangi bir süre sınırlaması bulunmadığından; 

görevlerini ömür boyu sürdürmüĢlerdir. Bu anlayıĢ anayasada da yer almıĢtır. 

1876 Anayasasının ilk düzenlemesine göre devletbaĢkanının yasama, yürütme ve 

yargı ile ilgili yetkileri oldukça geniĢ tutulmuĢtur. Bu yetkilerden sınırlı ölçüde söz etmek 

gerekirse; devletbaĢkanı yürütme gücünün baĢıdır hatta kendisidir. Bakanlar kurulunun 

atanması ve görevden alınası devlet baĢkanının yetkisi dahilindedir (1876 An.Md.7). 

Bakanlar kurulu göreve baĢlarken ve görev sırasında yasama organının güvenoyunu almak 

zorunda değildir. Çünkü sorumlulukları parlamentoya karĢı değil devlet baĢkanına karĢıdır. 

Ayrıca bakanlar kurulu önemli kararları almadan önce devlet baĢkanının iznini almak 

durumundadır (1876 AnMd.29).  Devlet baĢkanı bakanlara karĢı güven duyduğu sürece 

baĢvezir de (baĢbakan) güven duymak zorundadır.  

Yasama yetkileri ile ilgili olarak; devletbaĢkanı parlamentonun bir kanadını 

oluĢturan Meclisi Ayan üyelerini doğrudan atayabilmesi en önemli yetkilerinin baĢında 

gelmektedir. Ayrıca parlamentonun herhangi bir yasayı görüĢebilmesi için devlet 

baĢkanının ön izni gerekmektedir. Yine parlamentonun kabul etmiĢ olduğu yasanın devlet 
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baĢkanı tarafından incelenmesi ile ilgili herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Ġnceleme 

sonucunda devlet baĢkanının söz konusu yasaya karĢı mutlak veto yetkisi de 

bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak devlet baĢkanının kabul etmediği bir yasanın 

parlamento tarafından tekrar ele alınması gibi bir iĢlem bulunmamaktadır. Devlet 

baĢkanının meclisi feshetme yetkisi yanında yenisinin hangi süre içinde oluĢturulacağı ile 

ilgili bir hüküm de bulunmamaktadır (Gözler,2011,17. Bu yetkiye bağlı olarak 1878 II. 

meclisi feshedildikten 30 yıl sonra toplanabilmiĢtir. Ayrıca devletbaĢkanı padiĢahın 

Meclisi Mebusan üyelerinden polis soruĢturmasına konu olmuĢların yurtdıĢına 

gönderilmesi yetkisi de bulunmaktadır.  

Devlet baĢkanının yargı ile ilgili yetkileri konusunda anayasada hükümler pek yer 

almamakla birlikte; çoklu yargı sistemi geçerli olduğundan devlet baĢkanının yabancıların 

yargıları dıĢındaki yargı birimleri üzerinde bu arada Yargıtay ve DanıĢtay üyelerinin 

belirlenmesinde ve bazı durumlarda karar almalarında devlet baĢkanı etkili olabilmektedir.  

1908 ve 1909’dan sonra anayasa ve ilgili yasalarda yapılan değiĢikliklerle devlet 

baĢkanının yasama, yürütme ve yargı ile ilgili yetkileri önemli ölçüde kısıtlanmıĢtır. Bu 

durumla ilgili bazı örnekler vermek gerekirse; önceki düzenlemede devletbaĢkanı baĢbakan 

konumundaki sadrazamı tek baĢına kendisi atayabilirken; bakanların atanması yetkisi 

sadrazama devredilmiĢtir. Bakanlar kurulu yeni düzenlemelerle artık devlet baĢkanına 

değil, parlamentoya karĢı sorumlu duruma getirilmiĢtir. Bakanlar kurulunun bireysel 

sorumlulukları yanında ortak sorumlulukları da kabul edilmiĢtir. Devlet baĢkanının 

bakanlar kurulunu tek baĢına görevden alma yetkisi kaldırılmıĢtır. Yine önceki 

düzenlemeden farklı olarak parlamento padiĢahtan izin almaksızın yasa kabul edebilme 

konumuna getirilmiĢtir. Devlet baĢkanının mutlak veto yetkisi yerine güçleĢtirici veto 

yetkisi kabul edilmiĢtir. Ayrıca devlet baĢkanının parlamentoyu feshetme yetkisi oldukça 

sınırlandırılmıĢ, feshedilmesi durumunda ise en geç üç ay içinde yeni parlamentonun 

oluĢturulması kuralı getirilmiĢtir. DevletbaĢkanının Meclisi Mebusan üyelerini yurtdıĢına 

sürgüne gönderme yetkisi de kaldırılmıĢtır (1876 AnMd. 23).  

DevletbaĢkanı olan padiĢahın siyasal sistemin iĢleyiĢi sırasındaki rolleri, yasal 

düzenlenenlerle büyük ölçüde paralellik göstermektedir. PadiĢah 1876-1908 döneminde 

siyasal sistemin iĢleyiĢinde oldukça etkin iken; bu durum 1908-1918 döneminde oldukça 

azalmıĢtır. Nitekim 1908 den sonraki Osmanlı siyasal hayatı ele alınırken artık 
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devletbaĢkanları değil, sadrazamlar, hükümetler, paĢalar ve parlamento çoğunluğunu 

oluĢturan partilerden (özellikle Ġttihat ve Terakki) söz edilmeye baĢlanmıĢtır. 

3.2. Cumhuriyet Döneminde Devletbaşkanlığı 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasal dönemleri 1921, 1924, 1961 ve 1982 olmak üzere 

dört baĢlık altında ele alınabilir. 

3.2.1. 1921 Anayasal (Meclis Hükümeti) Döneminde Devletbaşkanlığı 

Meclis Hükümeti Sistemlerinde ayrı bir devletbaĢkanlığı makamı genellikle 

düzenlenmemektedir. 1921 Anayasası da diğer meclis hükümeti sistemlerine benzer 

Ģekilde ayrı bir devletbaĢkanlığı makamı düzenlememiĢtir. Gerçekte 1922 ye kadar padiĢah 

zımni olarak devletbaĢkanı olarak kabul edilmekle birlikte fiili yetkiler Ankara daki BMM 

baĢkanının elindedir. 

Meclis BaĢkanının seçimi meclis seçimlerinin yenilenmesinden sonra 

gerçekleĢtirilmektedir. BaĢkanın meclis üyesi olması dıĢında; herhangi bir seçim koĢulu 

bulunmamaktadır. Toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile baĢkan seçilmektedir. 23 

Nisan 1920 de toplanan Ankara meclisinin baĢkanı Mustafa Kemal’dir. Bu süre 1921 

Anayasasında belirlendiği gibi 2 yıldır. Ancak savaĢ nedeni ile seçimler 1 yıl sonraya 

ertelenmiĢ ve Nisan 1923 te yeni meclis seçimleri yapılmıĢ ve arkasından TBMM Mustafa 

Kemal’i tekrar meclis baĢkanı seçmiĢtir.  

Meclis baĢkanının yasama yetkileri arasında meclise baĢkanlık etmek ve meclisin 

kabul etmiĢ olduğu yasa ve kararları imzalama dıĢında pek yetkisi yoktur. Meclisi fesetme, 

hatta yasaları veto etme yetkisi de bulunmamaktadır.  

1921 Anayasasına göre Meclis BaĢkanının yürütme ile ilgili yetkileri de oldukça 

sınırlıdır. Ġstediği zaman Ġcra Vekilleri Heyetine baĢkanlık etme dıĢında, pek yetkisi 

bulunmamaktadır. Ancak 1921 ve 1922 yıllarında tüm orduları komuta etme yetkisini 

meclisten alabilmiĢtir. 

1921 Anayasası yargı ile ilgili düzenlemeler içermediğinden; meclis baĢkanının da 

yargı ile ilgili yetkileri anayasal anlamda bulunmamaktadır. 

Bu sistemde meclis baĢkanının kiĢisel özellikleri ile bağlantılı olarak 

parlamentodan aldığı destek; siyasal sistemin iĢleyiĢindeki etkisini büyük ölçüde 

belirlemiĢtir. Meclis baĢkanının meclis üyeleri içinde sahip olduğu karizması ve özellikle 

BMM deki 1. Grup (Anadolu ve Rumeli Müdafa i Hukuk Cemiyeti üyeleri) aracılığı ile 

meclise hakim olduktan sonra; etkinliği oldukça artmıĢtır. Bazen mecliste sert tartıĢmalar 
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çıksa da; istediği yasalar ve alınması gerekli kararlar büyük ölçüde alınabilmiĢtir. Meclis 

baĢkanının benzer etkileme gücü Ġcra Vekilleri Heyeti üzerinde de olabilmiĢtir. Hatta 1922 

den sonra kimlerin Ġcra Vekilleri Heyeti ne girebileceğini belirlemeye baĢlamıĢtır.  

Nisan 1923 te yapılan 2. TBMM seçimleri ile Atatürk parlamentoda çoğunluğunu 

daha da pekiĢtiren, hatta muhaliflerden arınan, bir bakıma parti baĢkanlığı ile meclis 

baĢkanlığını bünyesinde toplamasından sonra siyasal sistemin iĢleyiĢindeki rolü daha da 

artmıĢtır. Artık meclis ve hükümette tek söz sahibidir. Bir karar alınmadan önce bu 

konudaki görüĢlerini ilgili yerlere aktarabildiği gibi; aynı birimler karar almadan önce 

Atatürk ün bu konudaki görüĢlerini kendileri bizzat sormaya baĢlamıĢlardır. Cumhuriyetin 

ilan edilmesi ile yeni anayasanın hazırlanarak kabul edilmesi önemli reformlar da yine bu 

dönemde gerçekleĢmiĢtir. 

3.2.2. 1924 Anayasal Dönemi 

Anayasaya göre cumhurbaĢkanlığı seçimi için TBMM üyesi olan herkes aday 

olabilir ve adaylardan toplantıda bulunanların salt çoğunluğunu alan cumhurbaĢkanı 

seçilebilir (Özdemir,2007, ). Görev süresi yaygın kanının aksine 4 yıl değil; TBMM nin 

görev süresi ile aynıdır. Bu dönemde meclis seçimlerinin yenilenmesinden sonra meclis 

içinde cumhurbaĢkanlığı seçimleri de yapılmıĢtır. CumhurbaĢkanlığına seçilme sayısına 

herhangi bir sınırlama getirilmediğinden; 1924 Anayasasının uygulandığı dönemde 

M.Kemal ATATÜRK 4, Ġsmet ĠNÖNÜ 4 ve Celal BAYAR 3 kez cumhurbaĢkanı 

seçilmiĢlerdir. 

3.2.2.1. Cumhurbaşkanının Hukuksal Yetkileri 

Yasama yetkileri arasında; Yasama dönemi baĢlangıcında TBMM de açılıĢ 

konuĢması yapmak,TBMM nin kabul etmiĢ olduğu yasaları onaylamak veya tekrar 

görüĢülmek üzere geri göndermektir. Yasaların anayasaya aykırılığı ile ilgili iptal davası 

açma ve meclisi fesih etme gibi yetkileri ise bulunmamaktadır. 

CumhurbaĢkanının yürütme ile ilgili yetkileri de günümüzle kıyaslandığında 

oldukça sınırlıdır. Bunlar; BaĢbakanı ve bakanları atamak, istifalarını kabul etmek, Gerekli 

gördüğünde Bakanlar Kuruluna baĢkanlık etmek, Hükümetin almıĢ olduğu kararları 

onaylamakla sınırlı tutulmuĢtur. CumhurbaĢkanının kararname çıkarma gibi tek baĢına 

düzenleme yapma gibi yetkileri bulunmamaktadır.  

CumhurbaĢkanının yargı ile ilgili yetkileri ise yok denecek kadar sınırlıdır. Yüksek 

yargı yerlerine atama yapma gibi yetkisi bulunmamaktadır. 
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3.2.2.2. Cumhurbaşkanlarının Siyasal Sistemin İşleyişini Etkileme Düzeyleri 

Bu dönemde görev yapan cumhurbaĢkanlarının ilk ikisinin siyasal sistemin 

iĢleyiĢini etkileme düzeylerinin oldukça yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Bunun beĢ 

temel nedeninden söz edilebilir. Bunlar; kiĢisel özelliklerden dolayı sahip olunan karizma, 

Sistemde geçerli olan tek partili yapı, Parti üyeliği ve veya parti baĢkanlığı ile 

cumhurbaĢkanlığının aynı kiĢide birleĢebilmesi, Tekrar seçilebilme, sistemdeki diğer 

siyasal güçler, toplum ve kamuoyu tarafından yeterli desteği alabilme, Dünyada ve Türkiye 

de güçlü lidere olan gereksinim eğilimleri Ģeklinde sayılabilir. Belirtmeye çalıĢtığımız 

nedenler tek tek ve özellikle bunların birleĢimi sonucu 1924-1946 döneminde görev yapan 

cumhurbaĢkanları sahip oldukları yasal yetkilerinin çok üzerinde siyasal sistemin iĢleyiĢini 

etkileyebilmiĢlerdir. Ancak etkinlik farklılıkları kendi içinde farklılıklar göstermektedir. 

Bu bakımdan Türkiye de 1924 Anayasal dönemindeki devletbaĢkanlığı konusu; 

cumhurbaĢkanlığı ile parti baĢkanlığının aynı kiĢide birleĢtiği Tek Partili Dönem (1923-

1946) ile Çok Partili Dönem (1946-1960) olmak üzere iki alt dönem içinde ele alınabilir. 

Bu dönemler de tekrar kendi içinde ikiĢer alt döneme ayrılabilir.  

1923-1946 Dönemi 

Bu dönem de Atatürk ve Ġnönü Dönemi olmak üzere iki alt dönem içinde ele 

alınabilir. Türk siyasal hayatında bu iki dönem de cumhurbaĢkanlarının adları ile 

anılmaktadır. Bunun temel nedeni siyasal sistem içindeki etkinlikleri ve sisteme 

damgalarını vurmaları gösterilebilir. CumhurbaĢkanlarının kiĢisel özellikleri, tek partili 

sistem, devletbaĢkanlığı yanında aynı zamanda parti üyeliğini ve parti baĢkanlığını 

sürdürebilmeleri dolayısıyla MV adaylarını belirleyebilmeleri, kendilerine parlamento 

çalıĢmalarını ve hükümet program ve çalıĢmalarını da etkileyebilmelerini sağlamıĢtır. 

Özellikle Atatürk döneminde önemli radikal değiĢiklikler bu arada önemli devrimler böyle 

bir ortamda gerçekleĢtirilebilmiĢtir.  

Atatürk dönemi ile Ġnönü nün ilk cumhurbaĢkanlığı dönemi arasındaki temel farkın; 

Atatürk ün karizmatik üstünlüğü, sistemdeki diğer siyasal güçler, kamuoyu ve halk 

desteğinden kaynaklandığı ifade edilebilir. Ġnönü nün görev yaptığı ilk dönemde (1938-

1946) Atatürk kadar olmasa da oldukça güçlü ve etkin olduğu görülmektedir. 1946-1950 

arasındaki ikinci döneminde ise rejim içindeki üstünlüğü biraz daha azalmıĢtır. Burada 

daha önceki dönemle faklılaĢanlara; ülkede geçerli olan tek partili yapının çok partiye 

dönüĢmesi sonucu parlamentonun artık yek partili üyelerden oluĢmaması, demokratik 
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eğilimlerin Dünyada ve Türkiye de güçlenmeye baĢlamasıyla, güçlü lidere olan sempatinin 

azalması ve Ġnönü nün ilk dönemi ile karĢılaĢtırıldığında; büyük ölçüde II. Dünya SavaĢı 

yıllarındaki karizmasındaki, siyasal güçler, kamuoyu ve halk desteğindeki azalma 

gösterilebilir. 

1950-1960 döneminde ise etkinlik anlamında baĢbakanlar, cumhurbaĢkanlarının 

önlerine geçmeye baĢlamıĢlardır. Hatta Türk Siyasal Hayatı artık cumhurbaĢkanlarının 

adları ile değil; baĢbakanların adları ile anılmaya baĢlamıĢtır. Bu dönemle Ġnönü nün ikinci 

dönemi (1946-50) arasındaki temel farkın cumhurbaĢkanlığı ile milletvekilliğin ve parti 

üyeliğinin devam etmesine karĢın; parti baĢkanlığı ile cumhurbaĢkanlığının aynı kiĢide 

birleĢmemesi (DP Genel BaĢkanı Celal BAYAR cumhurbaĢkanı seçildikten sonra artık 

parti baĢkanı BaĢbakan Adnan Menderes’tir) gösterilebilir. 

3.2.3. 1961 Anayasal Dönemi 

1961 Anayasası ve bu dönemde çıkarılan ilgili yasalarla cumhurbaĢkanlığı 

makamının seçim biçimi ve görev süresine tekrar seçilebilmesine sınırlamalar getirilmiĢ, 

tarafsızlaĢtırılmaya çalıĢılmıĢ, ayrıca hukuksal yetkileri belirli ölçüde arttırılmıĢtır. 

CumhurbaĢkanı seçiminde daha önceki dönemden farklı olarak, 40 yaĢında olmak, 

yükseköğrenim mezunu olmak ve ilk iki turda parlamento üye tam sayısının 2/3 

çoğunluğunun oyunu alma, ilk iki turda seçilemezse; 3 turdan itibaren salt çoğunluk arama 

gibi farklılıklara gidilmiĢtir. CumhurbaĢkanının görev süresi 7 yıla çıkarılarak 

parlamentonun seçim dönemi ile olan bağlantısının kesilmesi, parlamento ve hükümete 

karĢı bağımlılığı azaltılmaya çalıĢılmıĢtır. ‘Ard arda 2 kez seçilemez’ hükmü ile daha sonra 

tekrar seçilmesi ortadan kaldırılmasa da zorlaĢtırılmıĢtır. Nitekim bir dönem bekledikten 

sonra tekrar seçilen cumhurbaĢkanı bu dönemde görülmemiĢtir. 

3.2.3.1. Cumhurbaşkanının Hukuksal Yetkileri 

CumhurbaĢkanlığı makamının sahip olduğu yasal yetkiler yine yasama, yürütme, 

yargı ve diğer olmak üzere dört baĢlık altında ele alınabilir.  

CumhurbaĢkanının yasama ile ilgili yetkileri arasında; TBMM’nin yasama dönemi 

baĢlangıçlarında açılıĢ konuĢması yapmak, TBMM’nin kabul etmiĢ olduğu yasaları ve 

diğer kararları kabul etmek, yayımlamak ve tekrar görüĢülmek üzere geri göndermek, 

Cumhuriyet Senatosu’na 15 üye seçmek, Yasaların Anayasaya aykırılığı ile ilgili olarak 

Anayasa Mahkemesi ne iptal davası açmak, Görüldüğü gibi cumhurbaĢkanının yasama ile 
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ilgili yetkileri 1924 Anayasası’na göre daha geniĢtir. Özellikle biraz önce belirttiğimiz son 

ki yetki artırımı önemlidir. 

CumhurbaĢkanının yürütme ile ilgili yetkileri; baĢbakanı ve bakanları atamak, 

istifalarını kabul etmek, Gerekli gördüğünde Bakanlar Kuruluna baĢkanlık etmek, 

Hükümet kararnamelerini imzalamak, DıĢ temsilcileri görevlendirmek ve yabancı 

temsilcileri kabul etmek, Genelkurmay BaĢkanını atamak, Milli Güvenlik Kuruluna 

baĢkanlık etmek Ģeklinde sıralanabilir.  

Görüldüğü gibi cumhurbaĢkanının yürütme ile ilgili yetkilerinde önceki anayasal 

dönemle karĢılaĢtırıldıklarında biraz daha arttığı görülmektedir. 

Yargı İle İlgili Yetkileri; Bazı yüksek yargı organları üyelerini atamak gibi 1924 

Anayasasında öngörülmeyen ancak 1982 Anayasası’na göre sınırlı yargı yetkileri 

bulunmaktadır. 

3.2.3.2.  Cumhurbaşkanlarının Siyasal Sistemin İşleyişindeki Rolleri 

1961-1980 Döneminde görev yapan cumhurbaĢkanlarının yetkilerinin önceki 

düzenlemelerle karĢılaĢtırıldığında artmıĢ olmasına rağmen; her üçünün siyasal sistemin 

iĢleyiĢine olan etkilerinin oldukça düĢük düzeyde gerçekleĢtiği, 1950-1960 dönemi ile 

karĢılaĢtırıldığında siyasal sistemimiz üzerinde daha da sınırlı etkilere sahip oldukları ifade 

edilebilir. 

Uygulamaya bakıldığında ilk olarak; cumhurbaĢkanının özellikle kendini seçmeyen 

parlamento dönemlerinde yeni parlamentonun desteğini yeterince alamadığı gözlenmiĢtir. 

Ġkinci olarak; cumhurbaĢkanının daha geniĢ kesimlerin desteğinin alınması amacıyla; 

seçiminde ilk iki turda 2/3 parlamento desteği ile seçilmesi öngörülmüĢtür. Ancak 

uygulamada amaçlanan gerçekleĢmemiĢ, bu dönemde görev yapan her üç cumhurbaĢkanı 

salt çoğunlukla seçilebilmiĢlerdir. Hatta bazı cumhurbaĢkanlığı seçimlerinde; belirli bir 

partinin adayının seçilemeyeceğinin anlaĢılması üzerine; partilerin en çok istedikleri 

yerine; en az karĢı çıkacakları adaylar aranmıĢ, bulunmuĢ, aday gösterilmiĢ ve 

seçilmiĢlerdir. Bu Ģekilde seçilen cumhurbaĢkanları daha seçim aĢamasında gerçek 

anlamda parlamento desteğinden yoksun kalmıĢlardır. Yine bu dönemde seçilen 

cumhurbaĢkanları arkalarında; güçlü, hatta yeterli parlamento, basın, diğer siyasal güçler, 

parti ve halk desteği de alamadıklarından; siyasal sistemin iĢleyiĢindeki rollerinin 

amaçlananın tersine oldukça düĢük düzeyde kaldığı ifade edilebilir.  
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3.2.4.1982 Anayasal Dönemi 

Bu dönem de kendi içinde 1982 den günümüze ve henüz yeni döneme girilmemekle 

birlikte; cumhurbaĢkanının halk tarafından seçilmesinden sonraki dönem Ģeklinde ele 

alınabilir. Ġlk dönem 1961 Anayasal Dönemi ile karĢılaĢtırıldığında 1982 Anayasal 

Döneminde cumhurbaĢkanının seçim biçiminde bazı değiĢikliklere gidildiği görülmektedir. 

Buradaki önemli sayılabilecek ilk değiĢiklik cumhurbaĢkanlığı seçim sürecinin 30 gün 

içinde en fazla 4 turda tamamlanmasının öngörülmesidir. Ġkinci değiĢiklik; 

cumhurbaĢkanlığına aday olmada daha önceki anayasal dönemden farklı olarak parlamento 

dıĢından da aday olabilme yolu açılmasıdır. Getirilen yeni düzenlemeye göre; meclis üyesi 

olmayıp; TBMM üye tam sayısının 1/10 u tarafından aday gösterilen kiĢi cumhurbaĢkanı 

adayı olabilir ve seçilebilir. Nitekim CumhurbaĢkanı Sn. A. Necdet SEZER bu Ģekilde 

seçilmiĢtir. Üçüncü olarak cumhurbaĢkanının en fazla 1 kez seçilebileceği kuralı 

getirilmesidir. Böylece 1961 Anayasasından farklı olarak bir dönem bekledikten sonra 

tekrar seçilebilme yolu da kapatılmıĢtır. 

3.2.4.1.Cumhurbaşkanının Hukuksal Yetkileri 

CumhurbaĢkanlığının 1961 döneminden farklı olarak sahip olduğu yasal yetkiler 

ayrı baĢlıklar halinde ele alınabilir. 

Yasama ile ilgili yetkileri; 1961 anayasasından farklı olarak; anayasayı değiĢtiren 

yasaları veto yetkisi yanında halkoyuna sunma yetkisinin tanınmasıdır. 

Yürütme ile ilgili olarak; 1961 anayasasından farklı olarak; baĢbakanın isteği 

üzerine herhangi bir bakanı görevden almak, YÖK BaĢkanını doğrudan seçmek, Bir kısım 

YÖK üyesini doğrudan atamak; Adaylar arasından olmakla birlikte Üniversite Rektörlerini 

seçip atama, Hükümetin gösterdiği generali Genelkurmay BaĢkanı olarak atama, Merkez 

Bankası BaĢkanını hükümetin gösterdiği adaylar arasından atama, TRT Yönetim Kurulu 

üyelerinin bir bölümünü gösterilen adaylar arasından seçmek ve atamak, Devlet Denetleme 

Kurulu üyelerini doğrudan seçip atamak, CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi çıkarmak 

Ģeklinde sıralanabilir.  Görüldüğü gibi yürütme ile ilgili yetkileri oldukça arttırılmıĢtır. 

Yargı ile İlgili Olarak; Anayasa Mahkemesi üyelerinin 3 ünü doğrudan, diğer 

üyelerini gösterilen adaylar arasından seçip atamak, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısını ve 

yardımcısını gösterilen 5 aday arasından seçip atamak, Askeri Yargıtay, DanıĢtay 

üyelerinin 1/3 nü, Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
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üyelerini (2 si dıĢında) adaylar arasından seçmek ve atamak, UyuĢmazlık Mahkemesi, 

SayıĢtay, ve Yüksek Seçim Kurulu üyelerini atamaktır. 

1961 Anayasası ile karĢılaĢtırıldığında görüleceği üzere cumhurbaĢkanlarının 

yargısal yetkilerinde de önemli artıĢlara gidildiği gözlenmektedir. 

3.2.4.2. Bu Dönemde Görev Yapan Cumhurbaşkanlarının Siyasal Sistemin 

İşleyişindeki Rolleri 

1982 Anayasasının halkoyu ile kabul edilmesi ile birlikte aynı zamanda Konsey 

baĢkanı K Evren’in 7. cumhurbaĢkanı, Konsey üyelerinin de 6 yıl için ‘CumhurbaĢkanlığı 

Konseyi’ üyeliğine dönüĢmeleri gerçekleĢmiĢtir. CumhurbaĢkanı K. Evren’in herhangi bir 

parti mensubu olmamakla ve görevinin sonlarına doğru azalmakla birlikte; belirli siyasal 

güçler, kamuoyu ve halk katındaki destek düzeyi onu yasal yetkilerinin üzerinde 

sayılabilecek Ģekilde siyasal sistemin iĢleyiĢini etkilediği ifade edilebilir. 

         8. CumhurbaĢkanı T. Özal büyük ölçüde parlamento çoğunluğunu oluĢturan kendi 

ANAP’ın desteği ile 1989 yılında 3. turda cumhurbaĢkanı seçilmiĢtir. Kendi partisinin 

parlamento çoğunluğu sağladığı 1989-1991 arasında, özellikle Y. Akbulut’un baĢbakan 

olduğu dönemde hükümeti ve parlamentodaki eski partilileri üzerinden Türk siyasal 

hayatının iĢleyiĢinde çok önemli roller üstlenebilmiĢtir. Bu durum M. Yılmaz’ın 

baĢbakanlığı döneminde belirli ölçüde azalmıĢtır. 1991 Parlamento seçimlerinden sonra 

eski partisinin parlamentoda azınlığa düĢmesinden ve DYP-SHP koalisyon hükümetinin 

baĢına kurt politikacı S. Demirel’in geçmesinden, siyasal güçler, kamuoyu, halk desteğinin 

azalmasından ve cumhurbaĢkanı-hükümet çatıĢmalarından dolayı siyasal sistemin 

iĢleyiĢindeki etkinliğinin oldukça sınırlandığı, ifade edilebilir. Bu durum cumhurbaĢkanı T. 

Özal’ın vefatı öncesi üst boyutlara çıkmıĢ, son dönemlerinde cumhurbaĢkanının görevi 

bırakmayı düĢündüğünden bile söz edilmeye baĢlanmıĢtır. 

          1993 Yılında meclisteki DYP-SHP milletvekillerinin desteğini alan S. Demirel 

3.turda 9. cumhurbaĢkanı olarak seçilmiĢtir. Görevinin baĢlangıcında kendine destek veren 

hükümet ve parlamento çoğunluğu sırasında etkili olabilen cumhurbaĢkanı; daha sonraki 

dönemde kurulan hükümetler döneminde parlamentodaki parti desteği azalmıĢ olsa da 

sistemdeki diğer siyasal aktörler, kamuoyu ve halk desteğini alabilmesi; onun siyasal 

sistemin iĢleyiĢine etkisini azaltmamıĢ, hatta artırmıĢ olduğundan söz edilebilir. 

 2000 Yılında büyük ölçüde DSP-MHP-ANAP parlamento çoğunluğu tarafından 

cumhurbaĢkanlığına seçilen A. Necdet SEZER ise parti lideri, hatta parti üyesi olmayan bir 
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cumhurbaĢkanıdır. Kendini seçen parlamento çoğunluğunun görev yaptığı sırada genel 

olarak uyum gözlense de 2001 yılındaki anayasa fırlatma hadisesi önemli bir pürüz olarak 

ortaya çıkmıĢtır. Bu olay sırasında kendisine; kendisini seçen partilere karĢı vefa borcu 

nazik olmayan bir Ģekilde hatırlatılmıĢtır. Bu olay partili olmayan cumhurbaĢkanlarının 

kendisini seçen parlamento çoğunluğuna karĢı minnet borcu olabileceği Ģeklindeki 

beklentilere yol açabildiğinin önemli göstergelerden biri olarak kabul edilebilir. Bu 

durumda cumhurbaĢkanının objektif karar alma ve iĢlem yapması zorlaĢmaktadır. 2002 

Seçimlerinden sonra yeni oluĢan ve aynı zamanda kendini seçmemiĢ olan parlamento 

çoğunluğu ve yeni AK Parti hükümeti sırasında daha fazla cumhurbaĢkanı-parlamento ve 

cumhurbaĢkanı-hükümet çatıĢmaları yaĢanmıĢtır. Siyasal sistemin iĢleyiĢindeki etkinlik 

düzeyinin baĢlangıçta düĢük, yeni parlamento döneminde ise belirli ölçüde parlamento dıĢı 

siyasal güçlerin, kamuoyunun desteğiyle biraz daha arttığından söz edilebilir. 

 2007 Yılında ise AK Parti ve belirli ölçüde MHP desteği ile cumhurbaĢkanı seçilen 

AK Parti ileri geleni olmakla birlikte; parti lideri olmayan A. Gül ile cumhurbaĢkanı-

parlamento, cumhurbaĢkanı-hükümet uyumu olduğu, siyasal sistemin iĢleyiĢindeki 

etkinliğinin ise belirli ölçüde sınırlı olduğu gözlenmektedir. 

4. Halkın Doğrudan Seçeceği Cumhurbaşkanları Dönemi 

 2007 Yılı ve sonrasında yapılan düzenlemelerle mevcut cumhurbaĢkanımız A. 

Gül’den sonra (muhtemelen 2014) yeni cumhurbaĢkanlarını doğrudan halk seçecektir. Bu 

durum cumhurbaĢkanlığı seçim sürecini önceki dönemlere göre değiĢtirebileceği gibi; yeni 

cumhurbaĢkanlarının tarafsızlığını ve hukuksal yetkilerinin arttırılması yönünde tekrar 

sorgulatabilecek, siyasal sistemin iĢleyiĢindeki rollerinde muhtemelen artıĢ yönünde 

değiĢikliklere yol açabilecektir. 

4.1. Cumhurbaşkanlığına Aday Olma ve Aday Gösterilme 

Yeni düzenlemelerle cumhurbaĢkanlığına aday olma sadece bir dönem görev yapan 

eski cumhurbaĢkanları ile sınırlı tutulmuĢtur. Hatta 2012 baĢlarında gerçekleĢtirilen yasa 

değiĢikliği ile 7 yıl görev yapmıĢ cumhurbaĢkanlarının (S.Demirel, A.N.Sezer, A. Gül) 

aday olma yolu da kapatılmıĢtı. Bu yol doğrudan halk tarafından 5 yıllığına seçilen 

cumhurbaĢkanları için geçerli olacaktı. Yapılan düzenlemelerle cumhurbaĢkanlığına aday 

olmaktan çok; aday gösterilme geçerli olacaktı. Ancak bu yasal düzenleme Anayasa 

Mahkemesi tarafından iptal edildiğinden; eski cumhurbaĢkanlarının aday olabilme yolu 

tekrar açılmıĢtır.  
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CumhurbaĢkanlığına yine meclis içinden de meclis dıĢından da aday 

gösterilebilmek için iki türlü aday gösterilme biçimi öngörülmüĢtür. Bunlardan ilki 

milletvekilleri tarafından aday gösterilme (en az 20 MV), diğeri ise son TBMM 

seçimlerinde % 10 oy almıĢ siyasal partiler tarafından aday gösterilmedir. Ancak TBMM 

seçimlerinde % 10 oy alamayan partiler de bir araya gelerek % 10 u bulduklarında ortak 

aday gösterebilme Ģansına sahip olabileceklerdir.  

4.2. Cumhurbaşkanının Seçilme Biçimi 

2007 Yılında yapılan halk oylaması ile gerçekleĢtirilen anayasa değiĢikliğiyle 

cumhurbaĢkanının doğrudan halk tarafından ‘Ġki Turlu’ bir seçimle 5 yıllık bir süre için 

seçilmesi ve en fazla iki defa seçilmesi esası getirilmiĢtir. CumhurbaĢkanlığı seçim süreci 

60 gün olarak belirlenmiĢtir. 

Seçim kampanyası sonucunda kullanılan geçerli oyların en az %50+1 ini alan aday 

seçilecektir. Bu gerçekleĢmezse; bir sonraki Pazar günü ilk turda en fazla oy alan iki 

adayın katılacağı seçimde en fazla oy alan aday cumhurbaĢkanı seçilmiĢ olacaktır. 

Daha önceki dönemlerden farklı olarak; cumhurbaĢkanı adaylarının seçim 

sürecinde belirli bir parti veya partilerin desteğini alma durumunda olmaları; onları belirli 

ölçüde partili konuma getirebilecektir. CumhurbaĢkanının tarafsızlığı konusu en azından 

seçim sürecinde iĢlemeyecektir.  

5. Yeni Dönemle İlgili Senaryolar 

1. Senaryo: Halk Tarafından Seçilecek Cumhurbaşkanlarının Hukuksal 

Yetkilerinde Değişiklikler Olabilir 

Demokratik nitelikli meĢruti monarĢili parlamenter sistemlerde devletbaĢkanlarının 

seçimsiz ve ömür boyu iĢbaĢına gelmesi;‘etkin siyasal makamların seçimle iĢbaĢına 

gelmesi gerekir’ anlayıĢı ile çeliĢebileceğinden; bu sistemlerdeki devletbaĢkanlarının 

yetkilerinin sınırlı tutulması bir gereklilik, hatta bir zorunluluktur. Ancak bu durum 

parlamentonun ve özellikle halkın seçeceği cumhurbaĢkanları için o derece geçerli 

değildir. 

Ülkemizde 1982 Anayasasına göre cumhurbaĢkanının hukuksal yetkileri; diğer 

klasik parlamenter sistemlerdeki devletbaĢkanlarıyla karĢılaĢtırıldığında oldukça geniĢ 

yetkilere sahip oldukları ifade edilebilir. Ancak; cumhuriyetli parlamenter sistemlerinde 

devletbaĢkanlarının; halkın seçtiği parlamentoların seçimi sonucu iĢbaĢına gelmeleri ve 

görevlerinde süre sınırı olması; yetki sınırlaması zorunluluğunu büyük ölçüde ortadan 
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kaldırmaktadır. Cumhuriyetli parlamenter sistemlerdeki cumhurbaĢkanlarının yetkilerinin 

geniĢliği konusu; bizce bir gereklilik veya zorunluluktan ziyade, bir tercih konusu olabilir. 

CumhurbaĢkanının halk tarafından seçilmesi durumunda ise yetki sınırlamasına 

gidilmesindeki gereklilik daha da azalmaktadır.  

Bizce cumhurbaĢkanının halk tarafından seçilmesi durumunda yetki artıĢına 

gidilmesi üzerinde bile durulabilir veya bu mümkün olabilir. Yetki ve bu arada etkinlik 

artıĢı özellikle zayıf hükümetler dönemlerinde karĢılaĢılabilecek ekonomik, sosyal, siyasal 

ve uluslararası kriz dönemlerinin daha kolay aĢılmasına katkı sağlayabilir. 

2.Senaryo: Türkiye’de Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçilmesinden Sonra 

Siyasal Sistemin İşleyişindeki Etkinliğinde Artışlar Beklenebilir  

CumhurbaĢkanına tanınan hukuksal yetkilerin aynı kalması durumunda dahi siyasal 

sistemin iĢleyiĢindeki rollerinde artıĢ olması bizce mümkün gibi görünüyor. Halkın seçtiği 

cumhurbaĢkanının parlamentoya karĢı değil de kendini seçen halka, dolayısıyla tüm 

topluma karĢı sorumlu hissedecek olması, onu büyük ölçüde parlamento ve hükümet 

karĢısında güçlü konuma getirebilecektir. Ancak bu durum bazı etkenlerin bir araya gelip 

gelmemesiyle yakından iliĢkilidir. 

3.Senaryo: Parlamentoda Çoğunluğu Sağlayan Partinin Desteklediği 

Cumhurbaşkanı:  

Partilere verilen oy ile partili cumhurbaĢkanlarına verilen oy oranlarının benzer 

olacağı varsayıldığında;  gerçekte tek partinin desteklediği cumhurbaĢkanının seçilme 

olasılığı oldukça düĢük görünmektedir. Siyasi tarihimize bakıldığında 1946’dan bu yana 

yapılan seçimlerde sadece 1946, 1950, 1954, 1965 seçimlerinde %50 oy oranının belirli bir 

parti tarafından geçilebildiği gözlenmektedir. Bu durumda ilk turda geçerli oyların salt 

çoğunluğunu alarak seçilecek cumhurbaĢkanının seçilme ihtimalinin az olacağı 

beklenebilir. Ancak bu durum gerçekleĢtiğinde; seçilecek cumhurbaĢkanının lider mi yoksa 

parti desteğini alan kiĢi mi olduğu önem kazanmaktadır. 

3.1.Senaryo: Çoğunluk Partinin Eski Lideri Cumhurbaşkanı 

Tek partinin desteği ile cumhurbaĢkanı seçilen aday; partisinin eski lideri ise iki 

durum söz konusu olabilir. Eğer cumhurbaĢkanının eski partisi hükümet ve dolayısıyla 

parlamento çoğunluğunu elinde bulunduruyorsa; siyasal sistemin iĢleyiĢinde çok önemli 

etkilere sahip olabilecektir. Parlamentoda çoğunluğa sahip parti liderinin siyasal sistemi 

etkileme düzeyine iyi bir örnek Rusya gösterilebilir. Ġktidardaki partinin gerçek lideri Putin 
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cumhurbaĢkanlığı yaptığı dönemde Rus siyasal sisteminde oldukça etkin bir konumda 

bulunmuĢtur. Bu hukuksal anlamda da normal kabul edilmesi gereken bir durumdur. 

Çünkü Rus siyasal sisteminde cumhurbaĢkanı Fransa’daki cumhurbaĢkanından da güçlü 

olmasını sağlayacak hukuksal yetki ve araçlarla donatılmıĢtır.  

Yürütmenin ilk kanadını halkın seçtiği cumhurbaĢkanı ile ikinci kanadını oluĢturan 

hükümetin de 3/5, 2/3 veya ¾ gibi yüksek oranlarda parlamento çoğunluğunun sağlanması 

durumunda çok güçlü bir iktidar ortaya çıkabilir. Güçlü yürütmeye parlamentodaki 

çoğunluğun oranlarına göre değiĢen (salt, 3/5, 2/3, ¾) destek geldiğinde ise yasama ile 

yürütme birlikteliğinden söz edilebilir. Buna kamuoyu, basın, bürokrasi, ordu, 

üniversiteler, yargı organları ve sivil toplum örgütleri de katıldığında; hemen her Ģeye tek 

baĢına karar verip uygulayabilen çok güçlü bir iktidarla karĢılaĢılmıĢ olur. Muhalefet ise 

zayıf ve iktidar karĢısında gerçek bir alternatif oluĢturamama durumunda kalabilir.  

3.2. Senaryo: Çoğunluk Partisi Eski Üyesi Ancak Eski Lideri Olmayan 

Cumhurbaşkanını Destekleyen Hükümetle Görev Yapması   

Eski partisinin desteği ile seçilmekle birlikte; partisinin eski lideri olmaması 

durumunda ise kuramsal olarak yine iki farklı seçenek ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki 

yine kendi partisinin hükümet ve dolayısıyla parlamento çoğunluğuna sahip olmasıdır. Bu 

durumda cumhurbaĢkanının etkinliği azalmakta tersine asıl parti lideri olan baĢbakanın 

etkinliği artmaktadır. Bu duruma Rusya’daki cumhurbaĢkanı Medvedev-baĢbakan V. Putin 

oldukça iyi bir örnek olarak gösterilebilir. Sistemin iĢleyiĢinde iktidar partisinin ikinci 

adamı cumhurbaĢkanı Medvedev değil de iktidar partisi lideri baĢbakan Putin siyasal 

sistemin iĢleyiĢinde oldukça etkin bir konumda bulunabilmiĢtir.  

3.3. Senaryo Cumhurbaşkanının Kendisine Muhalif Hükümet ile Görev 

Yapması  

Bu senaryonun gerçekleĢmesi durumunda; hükümet ve parlamento çoğunluğu ile 

cumhurbaĢkanı arasında çatıĢmalar beklenebilir. Hükümetin parlamento, basın, baskı 

grupları gibi yerlerden göreceği destek düzeyi arttıkça; cumhurbaĢkanının siyasal sistemin 

iĢleyiĢi sırasındaki etkinliğinde azalmalara yol açabilecektir. CumhurbaĢkanı ile farklı 

dünya görüĢüne sahip hükümet arasındaki çatıĢmalarla zaman zaman 

karĢılaĢılabilmektedir. CumhurbaĢkanı Mitterant-baĢbakan ġirak arasında önemli 

çatıĢmaların ortaya çıktığı ancak bir Ģekilde çoğu çatıĢmanın aĢılabildiği gözlenmiĢtir. 

Güçlü cumhurbaĢkanının-kendine muhalif azınlık veya azınlık koalisyonları gibi zayıf 
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hükümet dönemlerinde ise cumhurbaĢkanının ortaya çıkabilecek çatıĢmalardan üstün 

çıkması beklenebilir. 

 

 

4. Senaryo: Cumhurbaşkanının Birden Fazla Partinin Desteği ile İşbaşına 

Gelmesi: 

Birden fazla partinin desteği ile seçilen cumhurbaĢkanının büyük ölçüde partisiyle 

karĢılıklı bağımlılığın azalması beklenebilir. Çünkü kendi partisi yanında baĢka parti veya 

partilerin desteğinin alınmasının gerekmesi; cumhurbaĢkanını belirli bir partinin eski lideri 

veya üyesi gibi davranmasını önleyeceği gibi; tarafsız davranmasına da katkı sağlayabilir. 

Ancak cumhurbaĢkanının kendisine destek veren partilerle mi yoksa desteklemeyen parti 

veya partilerle mi görevini sürdürdüğü konusu etkinliğini belirlemede belirli ölçüde 

önemlidir.  

4.1. Senaryo Kendisini Destekleyen Partilerle Görev Yapması: 

Bu senaryonun gerçekleĢmesi durumunda cumhurbaĢkanı-hükümet ve 

cumhurbaĢkanı-parlamento uyumu beklenebilir. Siyasal sistemin iĢleyiĢindeki etkinliğinde 

ise artıĢlar beklenebilir. Bu durum; karĢılaĢılabilecek sosyal, siyasal, ekonomik krizlerin 

daha kolay aĢılmasına katkı sağlayabilir. CumhurbaĢkanını halkın seçmesi gerektiğine 

yönelik talep de büyük ölçüde bu özelliğinden kaynaklanmaktadır. 

4.2. Senaryo; Kendisine Muhalif Hükümetle Görev Yapması: 

 Parlamento katında yeterli desteğe sahip olmayan cumhurbaĢkanı ile parlamento ve 

hükümet arasında çatıĢmalar ortaya çıktığında cumhurbaĢkanının etkililiği değiĢkenlik 

gösterebilir. Burada cumhurbaĢkanına tanınan yetkiler, cumhurbaĢkanı ve baĢbakanın 

kiĢisel özellikleri, toplum, basın, bürokrasi ve sistemdeki siyasal güçler tarafından 

desteklenme düzeyleri, parti disiplini gibi etkenlere göre hükümet ve parlamento üzerinde 

etkili veya etkisizliği ortaya çıkacaktır. 

5. Siyasal Güçler Tarafından Desteklenme Derecesi 

CumhurbaĢkanının seçilirken ve seçildikten sonra arkasındaki basın, kamuoyu, 

ordu, bürokrasi, üniversite, sivil toplum örgütleri gibi güçlerin desteğini alma derecesi; 

onun siyasal sistemin iĢleyiĢi sırasındaki rolünü önemli derecede etkilemekte, hatta 

belirleyebilecektir. Türk siyasal hayatındaki uygulamalara bakıldığında; özellikle belirli bir 

parti ve siyasal güç desteğini yanına alamamıĢ cumhurbaĢkanlarının (1961-1980 dönemi 
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örnek gösterilebilir) çeĢitli siyasal, sosyal ekonomik gibi krizlerin aĢılmasında yeterli 

katkıyı sağlayamadıkları düĢüncesinden de hareketle 1982 Anayasasında cumhurbaĢkanlığı 

makamı güçlendirilmeye çalıĢılmıĢ, 2007 yılına ise halkın seçmesi kabul edilmiĢtir. 

Parlamento çoğunluğu yerine; halkın seçtiği cumhurbaĢkanının zayıf hükümetlerle ve 

belirli bir parti çoğunluğunun oluĢmadığı parlamentolarla birlikte görev yapması; onu 

siyasal sistemin iĢleyiĢinde daha etkin bir konuma getirebilir.  

CumhurbaĢkanının; halkın, belirli siyasal güçlerin ve kamuoyunun desteğin yanına 

alma derecesinde etkili olması beklenebilir. Bu durum; koalisyon, azınlık hükümeti ve 

özellikle azınlık koalisyonu dönemlerinde daha da beklenebilir. Nitekim cumhurbaĢkanının 

halk tarafından seçilmesi talebinin; yetki-sorumsuzluk çeliĢkisi yanında; zayıf hükümetler 

sırasında rastlanabilecek krizlerin atlatılmasında cumhurbaĢkanına biçilen rolle de büyük 

ölçüde bağlantılı olduğu ifade edilebilir 

 

6. SONUÇ  

DevletbaĢkanlığı makamı devlet kadar eski kurumların baĢında gelmektedir. 

Tarihsel açıdan ilk dönem uygulamalarına bakıldığında devletbaĢkanlarının hemen hemen 

sınırsız yetkilerinin olduğu, siyasal sistemin iĢleyiĢinde de en önemli iĢlevi gördükleri 

gözlenmektedir. DevletbaĢkanlarının etkinlik düzeylerine tarihsel olarak bakıldığında; 

oldukça etkin, etkin, sınırlı etkin, etkin Ģeklinde sıralama yapılabilir. Bu makamın siyasal 

sistem içindeki yeri Eski Mısır da bir Tanrı, Hititlerde Yarıtanrı, Çoğu doğu toplumunda ve 

Ġslamiyetten önceki Türk toplumlarında ve Osmanlı Ġmparatorluğu’nda tanrının temsilcisi, 

mutlak monarĢilerde ve diktatörlüklerde tek söz sahibi, geleneksel monarĢilerde sınırlı 

yetkili, meĢruti monarĢilerde ise oldukça sınırlı yetkili kiĢidir. Ayrıca Devlet baĢkanlığı 

makamı uzun süre seçime ve süre sınırlamasına tabi olmamıĢtır. Çoğu toplumda olduğu 

gibi eski Türk toplumlarında da devletbaĢkanlarının yasama, yürütme ve yargı ile ilgili 

yetkileri belirsizlikler taĢımakla birlikte oldukça geniĢtir. Ġktidarın paylaĢımı da düĢük 

düzeydedir. Siyasal sistemin iĢleyiĢi sırasındaki etkinlikleri ise kiĢisel özellikleriyle 

yakından iliĢkili olmuĢtur. Ancak 17. ve 18. Yüzyıldan itibaren otoriteleri sınırlanmaya, 

iktidar paylaĢılmaya, yeniçeri, umera, ve ulemanın nüfuzu ile sınırlanmaya baĢlamıĢtır. 

Hatta bunların desteğini alamayan Ģehzadeler devlet baĢkanı olamamıĢ veya devlet 

baĢkanlıkları sırasında çeĢitli engellemelerle karĢılaĢmıĢlardır. Osmanlı imparatorluğunda 

Senedi Ġttifak ile ilk kez yasal anlamda da devletbaĢkanının yetkilerinde bazı sınırlamalara 
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gidilmiĢ, iktidar paylaĢılmaya baĢlanmıĢtır. Tanzimat ve Islahat Fermanı ile bu yetkiler 

biraz daha sınırlanmıĢ, iktidarın paylaĢımı ise biraz daha artmıĢtır.  

Günümüzde ise devletbaĢkanlarının devletin baĢı olma ve devleti temsil etme 

dıĢında; seçilip seçilmemeleri, seçileceklerse seçilme biçimleri, görev süreleri, yasama, 

yürütme ve yargı ile ilgili yetkileri ile siyasal sistemin iĢleyiĢindeki rol düzeyleri çok sınırlı 

yetkili ve etkinden; sınırlı, geniĢ ve baĢat konumda olabilme gibi oldukça farklılıklar 

taĢıdığı görülmektedir. Tüm bu farklılıklardan sonra devletbaĢkanlığı ile ilgili olarak 

çıkarılabilecek ortak nokta; devletin tüzel kiĢiliğini, birliğini ve beraberliğini temsil eden 

kiĢi ile sınırlı kalmaktadır.  

MeĢruti MonarĢili Parlamenter Sistemlerdeki seçilmemiĢ devletbaĢkanlarının yetki 

ve etkinlikleri genellikle sınırlıdır. Demokrasi anlayıĢı açısından bakıldığında; MeĢruti 

MonarĢi ile yönetilen ülkelerde zayıf devletbaĢkanlığı bir gereklilik olarak 

değerlendirilebilir. Ancak cumhurbaĢkanlarının parlamentonun, özellikle halkın seçimine 

konu olduğu sistemlerde devletbaĢkanlarının yetki ve etkinliklerinin aynı derecede sınırlı 

olması demokratik açıdan bir gereklilik olarak değil, bizce bir tercih olarak 

değerlendirilmiĢtir.  

DevletbaĢkanlarının hukuksal durumu yanında; onların siyasal sistemin 

iĢleyiĢindeki rol düzeylerinin belirlenmesinde uygulanan hükümet sistemi, ülkede geçerli 

olan parti sistemi, parti üyeliği veya parti baĢkanlığı ile devletbaĢkanlığının aynı kiĢide 

birleĢip birleĢmemesi, sistemdeki siyasal güçler, kamuoyu ve halk katındaki destek 

derecesi gibi etkenlerle yakından iliĢkilidir. 

Türkiye’de cumhurbaĢkanının parlamento tarafından seçilmesi ve görev süreleri ile 

ilgili değiĢik uygulamalar gözlenmektedir. Bunlardan ilki cumhurbaĢkanı ile 

parlamentonun görev süresinin aynı olmasıdır. Bu durumda her parlamento kendi 

döneminde cumhurbaĢkanı seçmektedir. Nitekim Türkiye’de 1924 Anayasal döneminde bu 

sistem uygulanmıĢtır. Atatürk, Ġ Ġnönü ve C Bayar ilgili parlamentolar tarafından 

seçilmiĢlerdir. İkincisi cumhurbaĢkanının görev süresi ile parlamentonun görev sürelerinin 

farklılaĢtırılmasıdır. Çoğu cumhuriyetli parlamenter sistemde ve Türkiye de 1961-2007 

döneminde geçerli olmuĢtur. Üçüncüsü; CumhurbaĢkanının tekrar seçilebilmesine sınır 

getirilmesi (Türkiye 1961-1980 üst üste iki defa seçileme ve 1982-2007 1 kez seçilebilme)  

ile herhangi bir sınırlamaya gidilmemesi uygulamasıdır. Bu kurala bağlı olarak Atatürk 4, Ġ 

Ġnönü 4 ve C Bayar 3 kez cumhurbaĢkanı seçilmiĢlerdir. Dördüncüsü CumhurbaĢkanı ile 
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parti baĢkanlığının aynı kiĢide birleĢip birleĢmemesi konusudur. Beşincisi olarak sistemde 

hangi parti sisteminin geçerli olduğudur. Türkiye’de 1923-1946 dönemlerinde tek partili, 

1946-1960 tek parti üstünlüğüne, 1961-2002 iki veya çok partili 2002 den günümüze tek 

parti üstünlüğüne dayalı bir parlamenter yapı geçerli olmuĢtur. Altıncı olarak 

CumhurbaĢkanlığı ile parlamento üyeliğinin bir arada devam edip etmemesidir. 1950-1960 

döneminde cumhurbaĢkanı Bayar aynı zamanda TBMM üyeliğini de sürdürmüĢtür. 

BaĢkanlı parlamenter sistemlerle son dönemlerde Ukrayna, Ġsrail, Bulgaristan ve 

Slovakya gibi ülkelerde karĢılaĢılmıĢtır. Bu ülkelerdeki cumhurbaĢkanlarının hukuksal 

yetkileri; Türkiye’de 1961 Anayasasında cumhurbaĢkanına tanınan yetkilerle 

karĢılaĢtırıldığında büyük ölçüde benzerlikler gösterdiği ifade edilebilir. Aralarındaki temel 

farklardan biri cumhurbaĢkanını parlamentonun seçmesi yerine halkın seçmesidir. Ancak 

ikinci ve daha önemli fark ise cumhurbaĢkanının belirli ölçüde taraflı hale gelmesidir 

(www. president. bg/en/inst).  

CumhurbaĢkanını halkın seçtiği Parlamenter Sistemin ve yarıbaĢkanlık 

sistemlerinin kendine özgü yarar ve sakıncalarından söz edilebilir. Olumlu yönlerinden söz 

etmek gerekirse; cumhurbaĢkanının halkın belirlediği yasama organı tarafından değil de 

doğrudan halk tarafından seçilmesi; halkın iradesinin siyasal sürece daha iyi yansımasını 

sağlar.  CumhurbaĢkanının konumunu halk; yasama organı ve hükümet karĢısında 

güçlendirebilir. Ancak bunun gerçekleĢmesinin temel koĢulları; seçilmeden önce parti 

lideri olması, hükümetle benzer veya birbirine zıt olmayan dünya görüĢüne sahip olunması, 

siyasal güçler ve halk katında aldığı destektir. Bunlar gerçekleĢtiğinde cumhurbaĢkanı 

siyasal istikrar ve uyuma daha fazla katkı sağlayabilir. Ayrıca yetki sorumluluk dengesi 

belirli ölçüde sağlanmıĢ olur. CumhurbaĢkanının psikolojik açıdan sorumluluğu veya 

borçluluğu; parlamentoya karĢı değil; artık halka karĢıdır.  

 Bu sistemin olumsuz yönlerinden söz edilecek olursa; ilk olarak; tıpkı baĢkanlık ve 

yarıbaĢkanlık sistemlerinde olduğu gibi, parlamento ve yerel yönetim seçimleri federal 

ülkelerde federe birim seçimleri yanında genellikle 2 turda gerçekleĢecek 

cumhurbaĢkanlığı seçimleri ile ülkeyi sık sık seçim sürecine sokmasıdır. Bu durum; seçim 

giderlerinin çoğalması, zaman alması ve seçmenin seçim bıkkınlığına girmesi açısından 

olumsuz olarak değerlendirilebilir. Ġkinci olarak; hükümetle cumhurbaĢkanı arasında dünya 

görüĢü farklılığı olması durumunda; var olan krizlerin daha da derinleĢmesi veya yeni 

krizlerin ortaya çıkması yönünde rol oynayabilir. Ancak kısa sayılabilecek bir süreden beri 
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Ukrayna ve Bulgaristan uygulamalarına bakıldığında; önemli pürüzlerle karĢılaĢılmadığı; 

tersine olumlu olarak değerlendirilebilecek Ģekilde iĢlediği ifade edilebilir. 

Türkiye’de cumhurbaĢkanının halk tarafından seçilmesinden sonra yasal 

yetkilerinde ve siyasal sistemin iĢleyiĢinde etkinlik artıĢı beklenebilir. En etkin 

cumhurbaĢkanın yasal yetkileri arttırılmıĢ, etkileyici kiĢiliğe sahip, lideri olduğu partinin 

desteği ile seçilen, eski lideri olduğu hükümet ve parlamento ile görev yapan, sistemdeki 

diğer siyasal güçlerin, kamuoyunun ve halkın desteğini alan cumhurbaĢkanı olacağı 

beklenebilir. Üyesi olduğu ancak lideri olmadığı partisinin desteği ile seçilmesi ve diğer 

etkenlerin eksikliği ölçüsünde ise etkinliğinde azalma söz konusu olabilecektir. 
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