
• CB/Başkan – sebepsiz – 
Meclisin seçimlerini 
yenileyebilecek. ABD’de: 
Başkan hiçbir şart altında 
meclisi feshedemiyor.  

• CB, tüm «üst düzey kamu 
yöneticilerini»» (Bakanları, 
Büyükelçileri, Rektörleri vs) 
hiçbir denetime tabi 
olmadan atayabilecek. 
ABD’de Başkanın atamaları 

Senato onayına tabi + daha 

kısıtlı kapsamda + detaylı 
Liyakat kurallarına bağlı  

• CB,  geniş kapsamlı 
Kararnameler 
çıkarabilecek. ABD’de, 
AY’da bu yetki açıkça 
Başkana verilmemiş. 
Kararnamelerin kapsamı çok 
daha dar ve Kongreden 

yetkiye bağlı.  
• CB, Kanunları veto 

edebilecek. ABD ile benzer, 
[ABD’de nitelikli çoğunluk 
gerek]. 

• CB, 3 dönem seçilebilecek 
Mde 116 [Mde 101 ile 
çelişiyor]. ABD’de 2 
dönemden fazlası mümkün 
değil.  

 

• Meclis her an CB’nın 
«erken seçim» baskısı 
altında: güçlü değil. 
ABD’de tam tersi. 

• CB, Parti Genel Başkanı 
olacak: bizdeki Parti ve 
Seçim sisteminden 
dolayı, MV’lerin kaderi  
elinde olacak. ABD’de 
MV seçimleri açık ön 
seçim/2 yılda bir seçim* 
sistemiyle yapılıyor. 
Disiplinli Parti yapısı yok: 
Başkan, Parti 
yönetiminde değil. [*2 
yılda bir halk isterse, 
Başkanı «frenleyecek» 
bir Kongre çoğunluğu 
oluşturabilir.] 

• CB, BÜTÇEYİ belirler. 
Meclis onay vermezse 
eski yılın Bütçesi. ABD’de 
Meclis tam yetkili 

• Meclis, ancak 400 MV 
ile CB’nı Yüce Divana 
sevk edilebilecek. 
Suçlamalar ağır cezai 
suçlar. ABD’de Senato, 
Başkanı kusurlu 
hareketten dolayı bile 
görevden alabiliyor (3/2 
ile).  

 

 
• CB, Yargıyı 

şekillendirebilecek: 
Yargıyı yöneten 
HSYK’nın (artık 
«HSK») yarısını 
atayabilecek.  Yargı 
Siyasallaşacak. 
ABD’de Başkan, kısıtlı 
sayıda Federal yargıç 
atayabilir (*ömür boyu 
atandıkları için), ve bu 
atamalar Senato 
denetim ve onayına 
tabidir (Senato 
ortalama dörtte birini 
reddeder). Üstelik 
ABD’de Yargının büyük 
bölümü Eyalet 
Yargıçlarından oluşur 
ve bunlarla ilgili 
Başkanın hiçbir 
etkisi/yetkisi yok.  

• Ayrıca, ABD’de davanın 
esasına ilişkin bağımsız 
«halk Jürisi» karar 
verir: çoğu hakimin tek 
görevi, Jürinin yaptığı 
tespite sadece kanun 
hükmünü 
uygulamaktır.  

 
• Türkiye Federasyon 

değildir.  
• Oysa Başkanlık 

Sistemi 
Federasyonlar için 
tasarlanmıştır. 
Başkan, Eyaletlerin 
Koordinatörü/temsil
cisi olarak 
düşünülmüş, 
Eyaletler, Başkanın 
gücünü dengeleyen 
«4cü güçtür».  

• ABD’de Eyaletlerin 
yetkileri çok geniştir 
ve Başkanın hiç 
karışamadığı kendi 
yürütme, yasama ve 
yargıları vardır. Halkı 
ilgilendiren çoğu 
konu Eyalet 
seviyesinde karara 
bağlanır. Bu yüzden 
Başkanlık sistemi 
Federasyonlara 
uygundur (ABD 
Federasyondur ve 
Latin Amerika’da 
nüfusun 3/2si 
Federasyonlarda 
yaşar).   

• “Cbşkanlığı/Başkanlık” TEKLİFİ ve  

• ABD Başkanlık Sistemi mukayesesi:  
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