
• KP: Cumhurbaşkanı, 
tarafsız bir Hakemdir. 
Devletin başıdır. YB: Aynı. 

• KP: Cumhurbaşkanını 
genelde Meclis seçer. YB: 
Halk tarafından seçilir. 

• KP: Yetkileri daha 
«seremonial» olduğundan 
genelde siyasi sorumsuzluğu 
vardır (vatana ihanet suçu vb
dışında); bundan dolayı 
(ortak imza kuralı) hep 
Başbakan/ilgili Bakan ile 
birlikte imza atar. YB: 
Yetkileri biraz daha fazla 
olduğundan, daha geniş 
siyasi sorumluluğu vardır. 

• KP: Cumhurbaşkanı, 
Hükümet güvenoyu 
alamadığında Meclis 
seçimlerini yenileyebilir. 
YB: Fesih yetkisi daha geniş 
ama fiiliyatta KP ile aynı 
durumlarda kullanılmış. 

• KP: Cumhurbaşkanı 
Bakanlar Kurulu’nu 
olağanüstü durumlarda 
Başkanlığında toplar. YB: 
Cumhurbaşkanı, Bakanlar 
Kurulu’nun başkanıdır*.

• KP: Meclis çoğunluğu, 
her zaman Hükümeti 
düşürebilir. YB: Aynı. 

• KP: Meclis, 
Cumhurbaşkanını 
genelde «vatana 
ihanetten» (vb) 
görevden alabiliyor, 
nitelikli çoğunlukla. YB: 
Daha geniş: Meclis, 
Cumhurbaşkanını, 
«görevlerini bariz 
ihmal/ihlalden» 
görevden alabiliyor.  

• KP: Cumhurbaşkanının 
atama kararları Meclis 
denetim/onayına tabi. 
YB: Aynı 

• KP: Yasamanın gerçek 
gücü, Yürütme’den ve 
Parti Liderinden 
MV’lerin ne kadar 
bağımsız olduklarına 
bağlı. Seçim sistemi ve 
Siyasi Partiler sistemi 
önem kazanıyor.  YB: 
Aynı.

• KP: Avrupa’daki çoğu 
demokraside Yargı 
Yürütme ve 
Yasama’dan tam 
bağımsız: HSYK tipi 
kurumlarda 
Yürütmenin etkisi 
artık yok. YB: Aynı. 

• KP: 
Cumhurbaşkanının 
yargıya ilişkin tek 
yetkisi çoğu Ülkede az 
sayıda AYM üyesi 
seçmesi (çoğu üye 
Meclis/Senato 
tarafından atanıyor), 
ve az sayıda (1-2) 
HSYK üyesi 
seçmesidir. YB: Aynı. 

• ÖZET: Görüleceği 
üzere, YB Sistemi de 
özünde bir 
Parlamenter 
sistemdir ve çok az 
noktada (altı çizili 
yerler) bu sistemden 
ayrılır. 
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Hükümet

• KP: Başbakan Cumhurbaşkanı 
tarafından atanır ama Meclise 
karşı sorumludur: Hükümetin 
Meclisten Güvenoyu alması 
gerekir. YB: Aynı. 

• KP: Ülke politikasını 
yürütmekle sorumlu/yetkili 
olan Hükümettir (Bakanlar 
Kurulu). YB: Aynı. 

• Cumhurbaşkanı-Hükümet 
ilişkileri: 

• KP: Cumhurbaşkanı yetkilerini 
daha «seremonial» şekilde 
kullanır, neredeyse tüm 
kararları Hükümetin karşı 
imzası ile alınır. YB: 
Cumhurbaşkanı yetkilerini 
biraz daha kullanır, *ancak 
Mecliste aleyhinde bir 
çoğunluk varsa: YB sistemi de 
özünde bir Parlamenter 
sistem olduğundan, Hükümet 
Meclis desteği ile, yetkilerini 
tam kullanır ve 
Cumhurbaşkanı  KP sistemdeki 
gibi «seremonial» durumuna 
döner. 


