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Önsöz 

 
III. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumunu başarıyla gerçekleştirmenin rahatını yaşıyor ve 
bu değerli bildiri özetleri kitabını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.  Kamu yönetimi 
alanında ulsusal ve uluslarası araştırmacıları bir araya getiren ve bu yönüyle de ülkemizin ilk 
sempozyum serisi olan Stratejik Kamu Yönetimi Sempzyumunun ilk 3 organizasyonu Marmara 
Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.   
 
Sempozyuma katkı veren tüm bilim kurulu üyelerine ve bildirisi kabul edilen ve edilmeyen tüm 
katılımcılara teşekkür ederiz. Özellikle sempozyum organize heyetine, Hacı Bayram Aydoğan, 
Adem Sarıca, Çağla Cıkıt, Dilek Topcu, Muhammed Bilal Arı ve İlker Timur Burak Sancak’a 
özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Son olarak bu bildiri kitabının 
düzenlenmesinde önemli katkısı olan Çağla Cıkıt ve Muhammed Bilal Arı’ya ayrıca teşekkür 
ederiz. 
 
Ayrıca Marmara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin (BAPKO) finansal 
desteği ile bu sempozyumun gerçekleştirildiğini belirtir ve teşekkür ederiz. 
 
 

Doç. Dr. Yüksel Demirkaya 
Mayıs 2017, Beykoz
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Hükümet Sistemi Değişikliği Tartışmalarına Bir Bakış 

Yüksel Demirkaya1 
 

Özet 

Güncel “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” tartışmaları perspektifinde Türkiye’deki hükümet 
sisteminin işleyişi ve temel sorunların analiz edileceği bu çalışma ile aynı zamanda yeni kamu yönetimi 
modeli (new public management model) kapsamında, kamu bürokrasisinin reforme edilmesinin gereği 
üzerinde duracaktır. 
 
1982 Anayasası ile son şekli verilen meri hükümet sistemi parlamentarizm olarak bilinmektedir. Ancak 
parlamentarizmin en belirgin özelliklerinden birisi olan, parlamento içinde çıkacak bir kabinenin 
yürütme erkine sahip olması gerektiği kuralı, Türkiye’de pek işletilememiştir. Parlamentonun seçtiği 
Cumhurbaşkanının istediğinde yürütme erkine önemli müdahalelerde bulunabilmektedir. Örneğin 
Cumhurbaşkanı istediğinde, kamu yönetiminin beyni sayılan bakanlar kurulunu toplayabilmekte ve 
istediği gündemi tartışabilmektedir. 2007 yılındaki anayasa değişikliği (referandum) ile 
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin kabul edilmesiyle, hükümet sisteminin artık 
parlamentarizm olarak adlandırılamayacağı ve yarı başkanlık sistemine çok daha yakın olduğu açıkça 
ortaya çıkmıştı.  
 
Günümüzde yapılmak istenen anayasa değişikliği (referandum) ile hükümet sistemindeki karmaşanın 
önüne geçilmek istenmektedir. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adıyla yeni bir başkanlık sistemi 
modeli üzerinde durulmaktadır. Peki, bu sistem değişikliği kamu yönetiminin işleyişinde iyileşmeler 
saylayabilecek mi? Bunu ancak uygulamalar neticesinde zaman bizlere gösterecektir.  Ancak burada 
vurgulanması gereken husus, asıl önemli olanın kamu bürokrasisinin iyileştirilmesi ve kamu kurumları 
kurumsal performansının yönetilebilir olmasıdır.  Yeni kamu yönetimi modeli ile tavsiye edilen kamu 
yönetiminde stratejik yönetim tekniklerinin kullanılması için yoğun çaba gösterilmelidir. Ancak bu 
şekilde hesap verebilir, paydaş katılımına açık, etkin ve verimli kamu kurumlarında bahsedebiliriz. 
 
Türk kamu yönetiminde öne çıkan yönetsel sorunların başında, idari olarak merkezi bir hükümet 
sisteminin olması ve kamu kurumlarının performansının denetlenemiyor olması gelmektedir.  Bu 
perspektifte, yeni sistem değişikliği ile yetkileri merkezi olarak kullanmak isteyen bir hükümet modeli 
etkili olamayacaktır. Aynı zamanda kamu kurumlarının yapmaları gereken işler bakımından 
performanslarının denetlenmesi için öncelikle objektif ölçüt ve göstergelerin belirlenmesi ve karşılıklı 
öğrenme sürecinin esas olacağı bir denetim modelinin geliştirilmesi gerekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Türk Kamu Yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. 
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Analysis of Current Government System Change Discussions 

 

Abstract 

This study will analyze the functioning and fundamental problems of the government system in Turkey 
from the perspective of current "Presidential (Cumhurbaşkanlığı) Government System" discussions, at 
the same time as it will focus on the reform of public bureaucracy within the new public management 
model. 
 
The current government system, which was finalized by the 1982 Constitution, is known as 
parliamentarism. However, one of the most prominent features of parliamentarism rule is that a cabinet 
within the parliament should have the executive power, which has not been operated in Turkey. For 
example, President (Cumhurbaşkanı) has power of intervention in cabinet. When the President asks, the 
ministers (cabinet) who are considered to be the head of the public administration can gather the board 
and discuss the desired agenda. With the adoption of the constitutional change for election of the 
president by the people in 2007, it became clear that the governmental system could no longer be called 
parliamentarism and was much closer to the semi-presidential system. 
 
It is desired to avoid the confusion in the government system with the constitutional amendment 
(referendum) that is to be done today. A new presidential system model is being emphasized in the name 
of the "Presidential Government System". Well, will this system change count as improvements in the 
functioning of public administration? Time will show that. However, it should be emphasized that the 
most important thing is to improve the public bureaucracy and manage the institutional performance of 
public institutions. To do this, efforts should be made to use the strategic management techniques in 
public administration recommended by the new public administration model. After that, we can talk 
about public institutions that are accountable, open to stakeholder participation, efficient and productive. 
 
One of the leading administrative problem in Turkish public administration is the fact that there is a 
heavy centralized government system and the performance of public institutions can not be measured. 
In this perspective, with the new system change, a government model that wants to use authorities 
centrally will not be effective. At the same time, in order to control the performances of the public 
institutions in terms of the works they have to do, it is necessary to first establish objective criteria and 
indicators and to develop an audit model in which mutual learning process is essential. 
 
Key Words: Turkish Public Administration, Presidental (Curhurbaşkanlığı) System. 
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Hükümet Sistemleri ve Özgürlük: Karrşılaştırmalı Bir İnceleme 
 
 

Hamza ATEŞ1  
Aydın AKPINAR2 

 
Özet 
 
Bu bildirinin amacı bir takım ortak değerlerin oluşturduğu benzer hükümet sistemlerine sahip dünya 
üzerindeki ülkeleri belirli kategoriler altında toplayarak kısmen objektif bir ölçüt niteliği taşıyan 
Freedom House’un 2016 verilerine göre hükümet sistemlerinin ‘özgürlük’ boyutuna değerlendirmelerde 
bulunmaktır.     
 
Bu çalışmada coğrafi, tarihi ve kültürel gibi bir takım ortak paydaya sahip ülkeler hükümet sistemleri 
baz alınıp kategorize edilerek karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Oluşturulan bu kategorilerin 
Freedom House’un belirlemiş olduğu puanlar üzerinden ortalaması alınarak hükümet sistemlerin 
özgürlüğü ne ölçüde etkilediği ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu bildiri ile Türkiye ve Türkiye gibi yeni 
hükümet sistemi tartışmaları ve yeni bir hükümet sistemi arayışı olan ülkelere ‘Daha fazla özgürlük için 
nasıl bir hükümet sistemi?’ sorusuna yanıt aranacaktır. Oluşturulan kategorilerin kapsamını bir hükümet 
sistemine sahip tüm dünya ülkeleri oluşturacaktır. Oluşturulan ve yorumlanan bu kategoriler üzerinden 
Türkiye’de akademik literatürde pek yer bulamamış olan hükümet sistemi tartışmalarının özgürlük 
boyutu değerlendirilmiş olacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Freedom House, Hükümet Sistemleri, Türkiye, Karşılaştırmalı Siyaset, Özgürlük. 
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Government System And Freedom: A Comparative Analysis 

 
 
Abstract 
 
The main purpose of this paper is to assess the 'freedom' dimension of government systems according 
to Freedom House's 2016 data, which collects some of the world's countries with similar government 
systems, which are formed by a number of common values, into certain categories, with an objective 
criterion. 
 
In this study, countries with common geographical, historical and cultural characteristics will be 
categorized and examined comparatively based on government systems. These categories will be 
averaged over the points that Freedom House has determined, and it will be tried to show how much 
government systems affect freedom. This paper will also shed light into the debate in such countries as 
Turkey, which seek a more appropriate government system, through finding an evidence based response 
to the question of "What kind of government is needed for greater freedom?". In this way, the paper will 
contribute to academic literature on government systems particularly presidency and parliamentary 
system debate by evaluating the relationship between government systems and freedom, which is 
considered as an important but neglected dimension of the search for a new government system in 
Turkey. 
 
Key Words: Freedom House, Governance Systems, Turkey, Comparative Politics, Freedom.  
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Kilitlenmeyi Açmak ya da Açmamak: Amerikan Başkanlık Sistemi ile Türkiye Cumhurbaşkanlığı 
Sisteminin Karşılaştırmalı Bir Analizi 

 
 

Yılmaz BİNGÖL1 
 
Özet 
 
Türkiye, bir başkanlık modeli olarak nitelendirilebilecek “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi”ni 16 Nisan 2017’de 
halk oylamasına sunacak. Bu tebliğ, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini Amerikan başkanlık sistemi ile 
karşılaştırmalı yöntemle analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede temel nitelikleri Amerikan başkanlık sistemine 
benzemekle birlikte, Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Amerikan başkanlık sisteminde sıklıkla görülen 
kilitlenme sorununu gidermeye yönelik farklı mekanizmalar içeren özgün bir model olduğu tezi ileri sürülecektir.   
 
Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinin Türkiye gündemine gelmesinin öncelikli nedeni mevcut parlamenter sistemin 
doğurduğu ve bundan sonra da doğurması muhtemel sistem krizidir. Türkiye, darbe anayasalarıyla temelleri atılan 
vesayetçi bir yönetim sistemine sahiptir. 1961 Anayasası ile kurumsallaşan bu eğilim, 1982 Anayasası ile bürokratik 
oligarşiye dönüşmüştür. Anayasa’yla oluşturulan bürokratik vesayet kurumları, sandığa dayalı demokratik iradeyi 
anti-demokratik yöntemlerle tahakküm altına alan mekanizmalar oluşturmuştur. Vesayet kurumlarının baskı ve 
kontrolü altında işleyen ve çift başlı yürütmeden oluşan mevcut sistemin genel özelliği, istikrarsız hükümetler, askeri 
müdahaleler ile ekonomik ve mali krizler olmuştur. Yetkili ama sorumsuz cumhurbaşkanı ile başbakan ve bakanlar 
kurulundan oluşan çift başlı yürütme erki arasında sıklıkla uyumsuzluklar yaşanmıştır. Yürütmedeki çift başlılık, 
bundan sonra da kriz üretme potansiyeli taşımaktadır. Bu sistemin bazı istisnai dönemler dışında, gelişen Türkiye’nin 
ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine ayak uyduramadığı açıkça görülmüştür.  
 
1982 Anayasası hazırlanırken güçlü bir Cumhurbaşkanlığı makamının oluşturulmasıyla, başkanlık sistemine doğru 
giden önemli bir adım atılmıştı. 2014 yılında Cumhurbaşkanının ilk kez halk tarafından doğrudan seçilmesiyle de 
ikinci önemli adım atılmış oldu. Halk tarafından seçilmesi nedeniyle, halka hesap veren ve buradan aldığı meşruiyet 
ile yetkilerini kullanan bir Cumhurbaşkanlığı makamı ortaya çıktı. 16 Nisan 2017’de halkoylamasına sunulacak 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi teklifi ile demokrasi ve hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi; 1961 ve 1982 
Anayasaları ile oluşturulan bürokratik vesayet yapılarının tasfiye edilmesi ve yürütmedeki çift başlılığın ortadan 
kaldırılarak tek başlı güçlü bir yürütme eliyle istikrarlı ve etkin bir yönetim modelinin oluşturulması öngörülmektedir. 
Türkiye’nin başkanlık sistemine özgün bir katkısı olarak değerlendirilebilecek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, 
Amerikan başkanlık sisteminin genel özellikleri olan "yasama ve yürütmenin doğrudan halk tarafından seçimle 
belirlenmesi" ile "yürütmenin tek başlı olması" kurallarını benimsemiştir. Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sisteminde, Amerikan başkanlık sisteminde sıklıkla görülen ve siyaset bilimi literatüründe bu sistemin bir 
dezavantajı olarak belirtilen sistem kilitlenmesini gidermeye yönelik farklı ve özgün bazı tasarımlar öngörülmüştür.   
 
Amerikan başkanlık sisteminden farklı olarak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde istikrarlı bir hükümet kurmak, 
yasama ve yürütme arasında uyumlu bir işbirliğinin oluşmasını desteklemek ve dolayısıyla sistemin kilitlenmesini 
önlemek için Cumhurbaşkanı ile TBMM seçimlerinin eş zamanlı yapılması kuralı benimsenmiştir. Yine bu çerçevede, 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı ve TBMM’ye karşılıklı olarak seçimleri yenileyebilme yetkisi 
verilmiş olması, yasama ve yürütme arasında ortaya çıkabilecek krizleri aşabilme ve birlikte uyumlu çalışmaya motive 
etme amacı taşımaktadır. Ayrıca cumhurbaşkanı hükümet sisteminde, Cumhurbaşkanı tarafından sunulan Bütçe 
Kanunu’nu Meclis’in kabul etmemesi halinde, değerleme oranında yürürlüğe girmesi hususu, başkanlık sistemlerine 
ilişkin siyaset bilimi literatüründe bir dezavantaj olarak görülen yasama ve yürütme arasındaki kilitlenmeyi önlemeye 
yönelik sistemsel bir mekanizma olarak kabul edilebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Başkanlık Sistemi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Karşılaştırmalı Siyaset, Kilitlenme, 
Türkiye, America. 
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To Break or not to Break Gridlock: American vs Turkish Presidential System 

 
 
Abstract 
 
Turkey is holding a referendum on presidential system on 16 April 16 2017. This paper aims to analyze 
proposed Turkish type of presidential system with the American presidential system in a comparative 
perspective. In this regard, the paper argues that proposed Turkish presidential system is a unique model 
aiming at breaking gridlock that American system has often faced.    
 
The foremost reason for the presidential system being in Turkey’s agenda is the system crises that 
Turkey has and may be faced in present presidential system. Turkey has had a tutelary governing system, 
bases of which established by constitutions drafted after military coup d’états. The tutelary regime of 
Turkey was institutionalized in 1961 Constitution, and turned into bureaucratic oligarchy with 1982 
Constitution. The bureaucratic tutelary institutions have established specific mechanisms that have 
dominated democratically elected political institutions. The general characteristics of the current double-
headed presidential system under strict control and pressure of the tutelary bureaucratic institutions have 
been unstable governments, military coup d’états, and economic and financial crises. There has been a 
frequent mismatch between the double-headed executive powers, that is between the authorized but 
irresponsible president and the prime minister and ministerial board. The duality in execution carries the 
potential to produce crises from now on. Except for some exceptional periods, it is clear that this system 
cannot keep pace with the needs of the developing world and the needs of the times. 
 
When the 1982 Constitution was prepared, an important step towards the presidential system was taken 
with the formation of a strong presidential office. The second important step was taken in 2014 when 
the President was elected directly by the people for the first time. Since the people elected the president, 
the presidential office was established to give account to the public and to exercise its legitimacy and 
authority from it. Strengthening democracy and the rule of law principle with the proposal of the 
presidential government system to be presented to the people on 16 April 2017; it is envisaged that the 
bureaucratic tutelage structures formed by the 1961 and 1982 Constitutions should be eliminated, the 
double-headed executive shall be removed and a stable and effective government model should be 
formed by a single strong execution. 
 
The Turkish presidential system, which can be considered as a unique contribution to governmental 
systems, has adopted such general characteristics of the American presidential system as " direct and 
separate election of legislative and executive by the people " and "single executive". However, in 
Turkish presidential system, some different and unique designs for breaking the political gridlock, which 
is often seen in the American presidential system and which is mentioned as a disadvantage of this 
system in the political literature, are made. 
 
Unlike the US presidential system, the Turkish presidential system is proposing adoption of parallel 
elections of the President and the Parliament in order to establish a stable government, to promote the 
harmonious co-operation between the legislature and the executive and thus to prevent the system from 
gridlock. On the other hand, the President and the Grand National Assembly are given the authority to 
renew the elections, aiming to overcome crises that may arise between legislative and executive and 
motivate them to work together harmoniously. Moreover, the fact that the president enters into force at 
the rate of appraisal, if the Assembly does not approve the Budget Law presented by the President, can 
be regarded as a systematic mechanism to prevent the gridlock between legislation and execution. 
 
Key Words: Presidential System, Comparative Politics, Gridlock, Turkey, America.  
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Kamu Politikası Perspektifinden Cumhurbaşkanlığı ve Parlamenter Sistem 
Karşılaştırması: Aktörler, Süreçler ve Sonuçlar 

 
 

Veysel EREN1 
Ömer Fuad KAHRAMAN2 

 
Özet 

 
Devlet, toplumla arasındaki ilişkileri düzenlemek ve yürütmekte kullandığı, meşruiyetini anayasadan 
alan araçlar geliştirmiştir. Bu araçlar arasında çok sayıda sosyal ve kurumsal aktör yer almaktadır. 
Kurumsal aktörler içinde de kamu politikalarının oluşumunda diğer aktörlere göre en etkili olanı 
kuşkusuz siyasal iktidarı elinde tutan hükümetler ve ona bağlı olarak faaliyetlerini yürüten idare 
aygıtıdır. Başka bir ifade ile hükümet ve idare kamu politikalarının kurgulanması ve uygulanmasında 
baskın bir karaktere sahiptir. Bununla birlikte bir ülkenin benimsediği hükümet sisteminin, kamu 
politikalarının oluşumunda hem hükümete hem hükümet dışı aktörlere farklı imkânlar sunduğu genel 
kabul görmektedir. Bu varsayımdan hareketle, kamu politikalarının oluşumunda aktörler, parlamenter 
sistemlerde ve başkanlık sistemlerinde farklı olanaklara sahiptir. Aktörlerin farklı olanaklara sahip 
olması ise, hem demokratik kültürün biçimlenmesinde hem de toplumsal problemlere çözüm üretmede 
farklı sonuçlar doğurmaktadır.  
 
1980’li yıllardan itibaren bazı ülkeler hükümet sistemi tartışmalarının ardından parlamenter sistemden 
başkanlık ya da yarı başkanlık sistemine doğru bir geçişi benimsemişlerdir. Ülkemizde de yaklaşık kırk 
yıldır başkanlık sistemi lehine bir tartışma yürütülmektedir. Nihayet bu tartışmalar, parlamentodan 
geçerek cumhurbaşkanın onayı ile referandum sürecine taşınmıştır. Bu çerçevede çalışma, öncelikle 
Kamu Politikası alanında teorik bir çerçeve sunulmakta, ardından Türkiye’de parlamenter sistem 
içerisinde Kamu Politikası sürecinin nasıl işlediği ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Çalışmanın ana 
gövdesinde ise, Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Kamu Politikasının alacağı yeni durum, eski sistemle 
karşılaştırmalı olarak sunulmakta ve nihayetinde sistemler arasındaki farklılıklar derlenmeye 
çalışılmaktadır. Sonuçlar arasında kamu politikasının yeni sistemde yönetim mekanizmasına hangi 
noktalarda katkıda bulunacağı, parlamenter sistemin ortaya koyduğu hangi krizleri aşmakta yardımcı 
olacağı ve sunduğu yeni imkânların neler olabileceği gibi veriler elde edilmeye çalışılmakta ve tahminler 
yürütülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Başkanlık Sistemi, Parlamenter Sistem, Kamu 
Politikası, Yürütme.  
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Parliamentary System and Presidential System in Comparison, From the Public Policy 
Perspective: Actors, Processes and Results 

 
 
Abstract 
 
The state has invented instruments/means which is to regulate and to conduct relationship between 
society and itself. Among these instruments, large number of social and institutional actors are involved 
in. Of all the institutional actors, the most effective one regarding formation of public policy, is the 
governments and administrative device which carry out its activities depending on governments. In other 
words, governments and administration have dominant character in terms of planning and 
implementation of public policies. In the meantime, it is generally accepted that government system 
practiced by a country provides opportunity to both government and non-governmental actors in the 
process of public policies. From this point of view, actors of public policy have lots of different 
possibility in parliamentary and presidential systems; which causes varied results accordingly depending 
on those possibilities, meanwhile shaping of political culture and finding solutions to social problems.   
 
After 1980s’ debates on how administrative systems are practiced, some countries have applied 
themselves to the change from parliamentary system to presidential or semi-presidential system. Likely, 
approximately more than forty years, Turkey have carried on a hardly discussion in favor of running 
presidential system. In the scope of this study, firstly a theoretical framework about Public Policy is 
expressed, then tried to explain how the public policy process in the parliamentary system of Turkey. 
Essentially, as main body of the study, the new positions of the public policy in the presidential system 
(in Turkey) compare to old parliamentary system, after all the differences between two systems tried to 
be compiled. In the midst of results, questions of what the public policy will contribute to the 
administrative mechanism in the new system, what the parliamentary system will help overcome the 
crises it already presents, and what new opportunities it offers are tried to answer. 
 
Key Words: Presidential System, Parliamentary System, Public Policy, Administration.  
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Siyasetnamelerde Hükümdarın Niteliklerine İlişkin Yaklaşımlar 
 
 

Hamit Emrah BERİŞ1 
 
Özet 
 
Türk-İslâm devlet geleneği ve yönetim anlayışında devlet başkanının taşıması gereken özelliklerin 
anlaşılmasını sağlayacak başlıca kaynak siyasetnamelerdir. İlk İslâm devletlerinden itibaren hükümdara 
nasihat ve tavsiyeler vermek amacıyla ortaya çıkan siyasetname yazma geleneği, Selçuklu ve özellikle 
Osmanlı İmparatorlukları döneminde doruk noktasına varmıştır. Bu bağlamda, devletlerin sınırlarının 
genişlemesi ve kurumsal kapasitelerinin yükselmesine paralel olarak yazılan siyasetname sayısının 
önemli ölçüde arttığı dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra, Osmanlı’nın gerileme döneminde 
örneklendiği üzere devletin yaşadığı krizlerde, yöneticiye sorunlarla baş etmek için tavsiyeler vermek 
amacı da siyasetname sayısının artışını teşvik etmiştir. Söz konusu eserlerin doğrudan yöneticilere 
hitaben kaleme alınmasından dolayı siyasetnamelerde karşılaşılan en önemli ortak tema “adalet” 
kavramı ekseninde adil bir yönetim kurulabilmesi için hükümdar ile diğer yöneticilerin sahip olmaları 
gereken niteliklerdir. Ayrıca siyasetnamelerde yöneticilerin işbaşında oldukları sürece uymaları gereken 
esaslara ve yönetim usullerine de ayrıntılı şekilde değinilmiştir.  
 
Siyasetnameler, gerek İslâm’ın devlet yönetimine ilişkin perspektifinden gerekse örfî hukuk 
kurallarından hareketle düzenin korunması için yapılması gerekenler üzerinde durur. Burada, en kritik 
rol hükümdara düşer. Siyasetnamelerde toplumun dirlik ve düzenin sağlanmasının ancak “adil” bir 
yönetici aracılığıyla mümkün olabileceği vurgusu yapılır. Bu açıdan, Batı’da Machiavelli ile ortaya 
çıkan “iktidarın her koşulda elde tutulması” anlayışının aksine siyasetnameler, devlet yönetiminde 
uyulması gereken hususları dinî ve ahlâkî bir yükümlülük olarak da ele alırlar. Ancak hükümdar başta 
olmak üzere yöneticilerde adaletli davranışın yanı sıra başka özelliklerin de olması gerekir. Bir bakıma, 
yöneticiler, adaletli davranmalarını ve doğru kararlar almalarını sağlayacak birtakım hasletler 
taşımalıdır. Siyasetnamelerde yöneticinin dindar, dürüst, ahlâklı, dirayetli, sağlıklı vb. olması; buna 
karşılık yalan söylememesi, halkına zulmetmemesi gibi özellikleri öne çıkar. Ayrıca hükümdar, başta 
vezirler olmak üzere devlet yönetiminde görev alacak diğer isimleri de başta ehliyet ve liyakat olmak 
üzere belirli ilkeleri göz önünde bulundurarak seçmelidir. Dolayısıyla siyasetnamelerde hükümdar 
dışında diğer üst düzey kamu görevlilerinin sahip olması gereken özelliklere de yer verilmiştir. Bu 
çalışmada, Türk-İslâm devlet geleneği çerçevesinde siyasetnamelerde beliren hükümdar imgesinin 
genel özellikleri ele alınacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Siyasetname, Türk-İslam Devlet Geleneği, Adalet, Ahlak, Hükümdar. 
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Approaches To The Qualifications Of Rulers In Siyasetnames 

 

Abstract 

Siyasetnames are the main sources to understand the qualifications which should be possessed by the 
head of state in the Turkish-Islamic state tradition and its understanding of administration. From the first 
Islamic States, the tradition of writing political treatises in order to give advices and recommendations 
to rulers reached its peak in the period of the Seljuk Empire and the Ottoman Empire especially. In 
parallel to the expansion of these empires’ borders and the enhancement of their institutional capacities, 
it is remarkable to note that there was a significant increase in the number of political treatises. In 
addition to this, as it was in the decline era of the Ottoman Empire, the aim of giving advices to sultans 
in dealing with the problems when the state was in crisis brought about the increase in the number of 
siyasetnames.  

Siyasetnames are written directly to address to rulers, therefore these texts mainly focus on the 
qualifications that a sultan and other statesmen should possess to establish and maintain a just 
administration. "Justice" is the most common and central theme in siyasetnames so how the ruler/sultan 
should be is discussed around this major concept. Siyasetnames also mention in detail the rules and the 
procedures to which the sultans should conform as long as they are in power. These texts put emphasis 
on the duties of the sultans having a critical role to ensure social and political order with reference to 
both customary law and the Islamic perspective on state and government. In siyasetnames, it is 
highlighted that society’s peace and order can only be provided through a “just” ruler. In this respect, 
the necessities to be followed in state administration are characterized as religious and moral 
responsibilities in siyasetnames, contrary to the understanding of “holding power in all circumstances” 
which emerged in the West with Machiavelli. Apart from being just, the sultans in particular and other 
administrators are also expected to have different characteristics. In other words, they should have 
certain features through which they can act justly and make right decisions. Siyasetnames point out that 
the sultan should be pious, honest, moral, decisive, healthy etc. and also they shouldn’t lie and tyrannize 
his subjects. Furthermore, the sultan should consider first and foremost competence and merit, and some 
other particular principles while he is choosing especially his viziers and other statesmen. Accordingly, 
siyasetnames include the necessary characteristics that should be adopted not only by the sultans but 
also by the other top state officials. In this study, the general features and characteristics of the ruler 
image in siyasetnames are going to be discussed in the framework of the Turkish-Islamic state tradition. 

Key Words: Siyasetname, Turkish-Islamic State Tradition, Justice, Morality, Ruler, Sultan,  
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Türkiye’de Yönetsel Sistem Değişikliği Ve Cumhurbaşkanlığı Modelinde Temsili 
Bürokrasi İmkânı 

 

 

Oktay KOÇ1 
Merve DURMUŞ2 

 
Özet 
 
Çalışma, Türkiye’de 2017 yılında kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin düzenlemenin 
halkoylaması ile yürürlük kazanması halinde, 2019 yılında tatbik edilecek Cumhurbaşkanlığı hükumet 
sistemi için “temsili bürokrasi” konusunu, “olası sorunlar ve çözüm önerileri” ekseninde ele almak üzere 
tasarlanmıştır. Kamu bürokratik sistemi içerisinde istihdam edilenlerin, genel olarak toplumsal 
demografiyi karşılamaları anlamında ele alınan “pasif temsili bürokrasi” örnekliğinde çalışma, benzer 
ülke örneklerinin incelenmesi ve olası problemler ile tatbik edilen çözümlerin, Türkiye örneğinde 
projeksiyon yapılarak tartışılmasına odaklı olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçları; Türkiye’de 
tatbik edilecek Cumhurbaşkanlığı modeli ile Cumhurbaşkanı’nın ilk kez, daha evvel politik olarak daha 
çok Başbakan’ın muhatap olduğu kamuda spesifik istihdam sorunları ile karşı karşıya kalabileceğini, 
böylece bir yandan partili olacak olması, diğer yandan yönetsel sistemin ana mesul aktörü kılınacak 
olması münasebetiyle -seçimlerde alacağı oyu da yükseltme arayışıyla-Cumhurbaşkanı’nın, bürokratik 
atamalar açısından toplumsal demografiyi temsil edecek nitelikte (temsili bürokrasi)tercihler 
yapılmasına dönük motive olması, buna dönük kararlar alması, yasal düzenlemeler ve yeni örgütsel 
aktörler üretmesi, özel sektörü de bu anlamda teşvik etmesi ve nihayet ilgili uygulamaları geliştirmesi 
gerekebileceğini göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Temsili Bürokrasi, Pasif Temsili Bürokrasi, Ayrımcılık Ve Ayrımcılıkla Mücadele, 
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Governmental System Change In Turkey And The Possibility Of Representative 
Bureaucracy In President Of The Republic System 

 
 
Abstract 
 
Current study was designed to address the problem of representative bureaucracy in terms of likely 
issues and solutions for the governmental system of President of the Tepublic which will be 
implemented in 2019 if the constitutional amendment will be in force after the referendum in April 
16.  This study, in the example of passive representative bureaucracy that is addressed in the sense of 
public employees’ reflection common social demography, was carried out through analyzing similar 
country cases, and discussing likely issues and implemented solutions by projecting them in the example 
of Turkey. The results of the study show that President of  the Republic may first time be faced some 
issues on public employment that are mostly received by Prime Minister formerly as a political actor, 
therefore President of Republic may be in a situation in preferring bureaucrats who reflect common 
social demography in terms of assignment for maximizing his votes since the President will be a political 
party member on one hand, and will also be main responsible actor of the governmental system on the 
other; the President should make decision, issue decrees, and create new organizational actors towards 
this problem, and in that sense the President may motive private sector, finally the President should 
create new implementations to overcome this issue.  
 
Key Words: Representative Bureaucracy, Passive Representative Bureaucracy, Discrimination And 
Anti-Discrimination, Employment İn Public Sectornew Governmental System Of Turkey, Presidency Of 
Republic Of Turkey. 
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Amerikan Başkanlık Sistemi Ve Bürokrasi 
 
 

Namık Kemal ÖZTÜRK1 
 
Özet 
 
Amerikan politik sistemi üç temel özelliğin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Bunlardan birincisi 
anayasacılık, ikincisi federalizm, üçüncüsü ise başkanlık sistemidir. Bu özelliklerinden dolayı ABD 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden farklı bir politik sisteme sahiptir. Amerikan başkanlık sistemi, 
hükümet sistemleri içinde kurumları, ortaya çıkışı ve bilhassa Amerikan değerlerini ihtiva etmesi 
bakımından kendine özgü bir hükümet sistemidir. Sistemin oluşmasında kurucuların öngördüğü 
kuvvetler ayrılığının etkisi olduğu kadar, Amerikan federalizminin de önemli etkisi vardır. Bu bakımdan 
başkanlık sistemini federal sistemden ayrı değerlendirmek anlamsızdır. Çünkü federal kurumlar hem 
Amerikan anayasasının hem de hükümet sisteminin temel dinamiklerini oluştururlar. Federal 
sistemlerde kamu görevlilerinin çoğunluğu eyalet ve yerel yönetim birimlerinde çalışır. Bu bakımdan 
ABD bürokrasisinin, “parçalı”, “temsili” ve “açık elit” niteliğinde bir yapısının olduğu söylenebilir. Üst 
düzey memurların statü ve toplumsal saygınlığı bakımından ABD diğer gelişmiş ülkelerden önemli 
ölçüde ayrılır. Bu ülkede üst düzey devlet memurluğu diğer ülkelerdeki gibi parlak bir statü ve imtiyaz 
olarak görülmez. Sosyal statü ve maddi gelir açısından özel sektör yöneticiliği tarihsel olarak ABD’de 
daha önemli kabul edilir. Tam bir kariyer sisteminin olmaması ve patronaj atamalarının yaygın olması 
İngiltere, Almanya ve Fransa ile kıyaslanabilir bir bürokratik sınıfın ortaya çıkmasına engel olmuştur.  
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American Presidency System and Bureaucracy 

 
Abstract 
 
American political system was formed a combination of three basic elements; constitutionalism, 
federalism and presidental system. Because of these features, USA has a different political system 
among developed and developing countries. American presidental system is a unique system of 
government in terms of its institutions, occurrence and especially existence of American values. As far 
as separation of powers designed by founders, American Federalism has significant impact on dynamics 
of the system. Therefore assessment of presidental system apart from federalism is meaningless. 
Because federal institutions forms the basic dynamics of both American Constitution and governmental 
system. The majority of the public officials work for state and local administrations in federal systems. 
In this regard it can be said that American bureaucracy has “fragmental”, “representative” and “open 
elite” structure. In terms of the social status and reputation of senior civil servents, USA is separated 
from other developed countries. In this country, civil service doesn’t appear to be a bright and privilege 
status like other countries. In the name of social status and financial income, private sector management 
is historically considered more important. Patronage assignments and absence of perfectly estabilshed 
career system obstacles the emergence of privileged bureaucratic class which can be compared to United 
Kingdom, Germany and France.  
 
Key Words: American Presidential System, Bureaucracy, Federalism. 
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Parlamenter ve Başkanlık Sistemleri Arasında Konumunu Arayan Bürokrasi 
 
 

M. Akif ÖZER1 
 Burak ÖZMEN2 

 
Özet 
 
Bugün bürokrasi hala yönetim biliminin temel inceleme konularından birisi olmayı sürdürmektedir. 
Bunun temel nedeni kamu yönetiminin temel örgütlenme aracı ve yöntemi olmasıdır. Weber’in 
kuramlaştırdığı bürokrasi teorisi, birçok eleştiri almasına rağmen 21. yüzyılda dahi vazgeçilemez bir 
şekilde hem kamu hem de özel sektörde geçerliliğine devam etmektedir. Bürokrasinin gücü işbölümü ve 
uzmanlaşma temelinde kurulmasından kaynaklanmaktadır. Otoriteyi merkezileştirmekte ve etkin bir 
hiyerarşik yönetim yapısı oluşturmaktadır. Bu nedenle de tarihsel süreçte özellikle kamu kuruluşlarının 
örgütlenmesinde belirleyici tek araç olmuştur. Ancak buna rağmen bürokrasi sistem değişikliklerinde 
mutlaka yeniden yapılanmaya da maruz kalmaktadır.  
 
Parlamenter sistemde bürokrasi oldukça güçlüdür ve zaman zaman bu durum bürokratik vesayete kadar 
gitmektedir. Başkanlık sisteminde ise seçilmiş başkanın gölgesinde kalabilmektedir. Her iki sistemde de 
bürokrasi güçler arasındaki ilişkilere göre kendine yer bulmaktadır. Sistem değişikliğinin sık yaşandığı 
ülkelerde bürokraside yaşanan kurumsal ve yapısal değişim de oldukça kapsamlı olmaktadır. Eğer 
ülkelerde partizanlıktan uzak, tamamen profesyonelliğe dayalı bir bürokratik kariyer sistemi oluşturulmuş 
ise, söz konusu değişim oldukça sınırlı kalmaktadır. 
 
Bu çalışmada bürokrasinin bu değişimini ve sürekli konum aramasını, parlamenter ve başkanlık 
sistemlerinde nasıl gerçekleştiğini sorgulamaya çalışacağız. Bu kapsamda; bürokrasi teorisi, parlamenter 
ve başkanlık sistemleri genel hatları ile ele alıp, bürokrasiyi nasıl etkilediklerini inceleyeceğiz.  
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The Bureaucracy Seeking Its Place Between Parliamentary and Presidential Systems 

 
 
Abstract   
 
Today, bureaucracy still remains one of the main review topics of management science. The main reason 
of this is that bureaucracy is the basic organizing tool and method of public administration. Weber's theory 
of bureaucracy continues to be valid both in the public and private sector, indispensable even in the 21st 
century, despite many criticisms. The strength of the bureaucracy comes from the fact that it is founded 
on the basis of division of labor and specialization. It centralizes authority and establishes an effective 
hierarchical management structure. For this reason, it has historically been the only decisive tool, 
especially in the organization of public institutions. Nevertheless, bureaucracy is also subject to 
restructuring in system changes. The bureaucracy in the parliamentary system is very strong and from 
time to time this goes as far as the bureaucratic tutorship. In the presidential system, it can stay in the 
shadow of the elected president. In both systems, bureaucracy finds itself in place according to the 
connections between forces. Institutional and structural changes in the bureaucracy in the countries where 
systematic change is frequent are also quite comprehensive. If a bureaucratic career system based entirely 
on professionalism is established in countries that are far from partisan, the change is rather limited. In 
this study, we will try to question how the bureaucracy looks for this change and permanent position, in 
parliamentary and presidential systems. Within this scope; We will examine the bureaucracy theory, the 
parliamentary and presidential systems in general terms, and examine how they affect the bureaucracy. 
 
Key Words: Bureaucracy, Parliamentary System, Presidency System. 
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Türkiye’de Başkanlık Sistemi Ve Kamu Yönetimi Örgütlenmesi 
   

  

 Emre ÇALIŞKAN1 
Murat ÖNDER2 

 
Özet 
 
Başkanlık sistemi dünyanın farklı bölge ve ülkelerinde uygulanan bir hükümet sistemi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Güçler ayrılığı temeli üzerinden ortaya konulan Başkanlık sistemi, özellikle yürütmeye 
ilişkin sağladığı etkinlik ile geniş uygulama alanı bulmuştur. Türkiye’ye bakıldığında ise özellikle 
mevcut Parlamenter hükümet sisteminin ülke yönetiminde etkinlik sağlayamadığı düşüncesi üzerinde 
başlayan ve yıllardan beri süregelen bir Başkanlık sistemi tartışması bulunmaktadır. Türkiye’de 
Başkanlık sisteminin özellikle yürütmeye ilişkin sağladığı pratikler üzerinden ortaya konulan 
tartışmaların, son dönemlerde giderek hız kazandığı görülmektedir. Karşıt görüşlerinde ortaya 
konulduğu bu tartışmalarda, özellikle gündelik politik argümanların ön plana çıkması sistem 
tartışmasının sağlıklı bir şeklide gelişmesini engellemektedir. Bu bağlamda Türkiye özelinde, Başkanlık 
sistemi ile kamu yönetiminin, kamu kurum ve kuruluşlarının nasıl şekilleneceğine ilişkin bir tartışmanın 
da bulunmadığı görülmektedir. Halbuki, sistemin rasyonel şekilde yürümesi için en önemli odak 
noktalarını; kamu yönetimi, kamu kurum ve kuruluşları teşkil etmelidir. Bu noktada ortaya koyduğumuz 
bu çalışmada; Başkanlık sistemi, Türkiye’de Başkanlık sistemi tartışmaları, mevcut sistemin genel 
yapısı ve ana odak noktası olarak Başkanlık sistemi değişikliği halinde Türkiye’deki kamu kurum ve 
kuruluşları örgütlenmesine olası etkileri üzerinden bir tartışma yürütülmektedir. 
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The Presıdentıal System In Turkey And Publıc Admınıstratıon 

 
 
Abstract 
 
The Presidential system emerges as a system of government implemented in different regions and 
countries of the world. The Presidential system, based on the separation of powers, has found wide 
applications, especially in regard to the efficiency it provides with the executive. When we look at 
Turkey, there is an ongoing debate about presidential system for many years, especially on the 
assumption that the present Parliamentary government system cannot provide efficiency in the country 
administration. In these debates, presented in the contrary views, especially the daily political arguments 
are preventing rational discussions. In this context, it seems that Turkey does not have a discussion about 
how the Presidential system will shape the public administration, public institutions and organizations. 
However, public administration, public institutions and organizations are the most important focal points 
for the system to normally process; In this study, we have presented and explained, and discussed the 
debates on presidential system, general structure of current system and possible changes after 
presidential system, and its implications on public institutions and establishments in Turkey. 
 
Key Words: Presidential System, Turkish Bureaucracy, Public Institutions. 
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Başkanlık Sisteminde Siyasetin Bürokrasi Üzerinde Etkisi:  
Amerika Birleşik Devletleri Örneği 

                    
 

Sezai ÖZTOP1 
 
 
Özet 
 
Ülkelerin hükümet sistemleri uzun yıllar içerisinde oluşan siyasal sistem ve kültürün etkisiyle 
biçimlendirilmiş olmakla birlikte, zaman içinde değişen ulusal dinamiklerin de etkisiyle farklı hükümet 
sistemleri de tartışıldığı görülmektedir. Genel olarak siyasal iktidarlar, bürokratik mekanizma üzerinde 
daha etkili olmaya ve bürokrasiyi kendi talepleri karşısında daha duyarlı hale getirmeye 
çalışmaktadırlar. Farklı hükümet sistemleri, siyasal iktidarların bürokrasi üzerindeki etkisi açısından da 
bazı farklar teşkil etmektedir. Başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter hükümet sistemleri, bürokrasi 
üzerindeki etki açısından çeşitli avantaj ve dezavantajlara sahiptir.    
Demokratik ülkeler içinde başkanlık sisteminin en iyi uygulandığı ülke ABD’dir. Başkanlık sisteminde 
başkan halkın oyuyla seçilir ve yürütme gücünü elinde tutar. Genel seçimlerle belirlenen başkan, kendi 
kabinesini ve ekibini kurar. Başkan kendisine verilen yetki ve sorumluluğu gerektiği gibi yürütebilmek 
için güçlü bir organizasyona sahiptir. ABD’de bürokrasinin siyasi iktidar tarafından kontrol altında 
tutulması düşüncesi oldukça yerleşmiş bir düşüncedir. Bu yüzden bürokrasinin kontrolü hep önemini 
korumuştur. Kontrol eksikliğinin bürokratik bir hükümet biçimi doğuracağı endişesi yaygın bir kabul 
görmektedir. Siyasi iktidarın bürokrasi üzerinde denetiminin olmadığı anda bürokrasi, Kongre ve 
başkanın direktiflerini göz ardı edecek ve kendi iktidarının normları dışında herhangi bir şeye karsı 
sorumluluk duymayacaktır.  
ABD’de yürürlükte olan sisteme göre iki tür kamu görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 
sınıflandırılmış ya da sürekli görevlerdir ve bunlara liyakat ilkesi uygulanır. Bu görevlilerde siyasetin 
rolü yoktur. İkinci tür kamu görevlileri ise, sınıflandırma dışı tutulmuş olan istisnai görevlilerdir. Bunlar 
politikaların belirlenmesinde başkana yardımcı olduğundan, başkan tarafından adanan kamu 
yöneticileridir. Bürokrasi üzerindeki başkanlık kontrolünün bu kadar etkili olmasının nedeni, başkanın 
bütün bürokratik eylemlerden sorumlu tutulmasıdır.  
ABD sisteminde idareyi başkan kontrol etse de idare ile siyaset arasına bir ayırım koymak amacıyla 
Kongre de bürokratlar üzerinde etkili bir güçtür. Bürokrasinin denetimi konusunda iki kurum bir tür 
rekabet halindedir. Bu durumda bürokrasi başkanın yönetimine ancak Kongre’nin de denetimine tabidir.  
Ülkelerin kendi siyasal kültürleriyle biçimlenmiş olan hükümet sistemlerinin, benzer sistemlerle 
farklılık gösterebileceği ve kendi türünü de temsil edemeyeceği de dikkate alınarak, bu çalışmada elde 
edilen bulguların Türkiye açısından yol gösterici olabileceği ve başkanlık sistemi ile ilgili tartışmalara 
katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir.  
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Influence Of The Political Power On Bureaucracy In The Presidential System:  
Case Of Usa 

 
 
 
Abstract 
 
Although the government systems in countries have been shaped by the effect of distinctive political 
system and culture which have been settled for a long time, there might be some discussions on various 
government systems with the effect of changing national dynamics in time. Generally, it is observed 
that political powers desire to be more effective on the bureaucracy and want bureaucratic mechanism 
to be more sensitive toward the demands of political power. Difference in the government system creates 
also some differences in terms of the influence of political power on the bureaucracy. There are various 
advantages and disadvantages of the presidential, semi-presidential and parliamentary government 
systems in terms of the influence on bureaucracy.  
The best practice of presidential system is in the United States of America. President is elected by 
citizens in presidential system, and he/she holds the power of execution. Elected president establishes 
his cabinet and team. President has a powerful organization to execute his responsibilities and use his 
powers. To keep bureaucracy under control of political power is a rooted practice in the USA. Therefore, 
control of bureaucracy has always remained as important. It is widely accepted that the deficiency of 
control on bureaucracy may result in a bureaucratic government form. It is considered that bureaucracy 
will not feel any responsibility to any authority by disregarding the directives of the president and the 
congress at the instant when the control on bureaucracy is lost.   
There are two kinds of public servants in the USA. First one is composed of the public personnel who 
work in classified and permanent public jobs; they are subject to merit system. They are not affected by 
the political changes. Second kind of public servants is composed of the people who work as exceptional 
officers and non-classified unlike those in the first group. They are public managers assigned by the 
president and help to the president in decision-making process in political issues. Therefore, this kind 
of public managers are changed with the elected president. The reason that the president is so effective 
on bureaucracy is that he is held responsible for all bureaucratic actions. 
Although the president is the most effective authority on bureaucracy, the congress is also an effective 
power to distinguish administration from politics. There is a kind of a competition between the president 
and the congress to control bureaucracy. Therefore, bureaucracy is subject to the management of the 
president and to the inspection of the congress. 
It is considered that the findings obtained in this study might lead the way for Turkey and contribute to 
the discussions on the formation of a presidential system by considering also that there might be 
differences in the government systems formed with the political culture in the countries and they do not 
represent their kinds thoroughly. 
 
Key Words: Presidential System, Politics, Bureaucracy, USA. 
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Denge Arayışı Üzerine Kurulu Bir Yapı: ABD Başkanlık Sistemi 
 

Ozan ZENGİN1 
Özet 
Siyasal düzen (rejim), toplumsal yapının niteliğiyle ilgili bir kavramdır. Toplumsal yapının üretim, tüketim ve bölüşüm ilişkileri 
çerçevesinde tarihsel olarak tanımlanmasını ifade eder. Birbirlerinden ayırmak çok mümkün olmasa da iktisadi, siyasi, kültürel 
ve yönetsel ilişkilerin bütününe işaret etmektedir. Toplumsal yapının tamamını kapsamına almaktadır. En üst iktidar olarak ifade 
edilebilecek egemenliğin inşasıyla ilgilidir. Bu, aynı zamanda devletin genel karakterinin oluşumunu da anlatmaktadır. 
Kapitalizm, sosyalizm, feodalizm siyasal düzene ilişkin örnekler olarak gösterilebilir. 
Verili bir siyasal düzen kapsamında kuvvetler arası ilişki yapısı, karar alma (politika belirleme) süreçleri, seçim sistemleri, idari 
teşkilatlanma gibi hususlar da siyasal sistem kavramı dolayımında değerlendirilebilir. Bunun, hükûmet sistemleri olarak da 
adlandırılması söz konusudur. Siyasal düzene dair daha alt düzey bir kavram olan siyasal sistemle, egemenliğin yönetsel yapı 
olarak görünümüne odaklanılmaktadır. Bu yönetsel görünüm kendisini ya devlet tipi (üniter/federal/bölgeli) ya da yasama-
yürütme kuvvetleri arasındaki ilişkilerin özelliğine göre parlamenter/başkanlık/yarı-başkanlık gibi hükûmet sistemleri olarak var 
etmektedir. 
Hükûmet sistemleri modellerinden bir tanesi, Amerika (Birleşik Devletleri) menşeli başkanlık sistemidir. Amerikalılar, federal 
bir devlet yapılanmasıyla birlikte başkanlık sisteminin prototipini, dünya yönetim tarihine kazandırmışlardır. Amerika’nın 
tarihsel-toplumsal koşulları göz önünde bulundurularak değerlendirilirse; 

x Kuzey Amerika’da 16. yüzyıldan itibaren kendine has kapitalist bir düzen kurulmuştur. Avrupa’nın ticarete ve tarıma dayalı 
kapitalist karakteri, yeni kıtanın doğal kaynaklar açısından zengin ama işgücü açısından yoksun yapısıyla birleştirilip 
mekanizasyona dayalı bir üretim sistemi oluşturulmuştur. 

x Feodalizm, mutlak monarşi, ülkeler arası savaş gibi Avrupa tarihinde karşımıza çıkan toplumsal olguların yokluğunda bunları 
aşan modern bir sosyo-ekonomik yapı kurulmuştur. 

x Esas olarak Avrupa’dan göçenlerin İngiltere ile kurdukları koloni ilişkisiyle tohumları atılan düzen, sözleşmeye dayalı bir 
düzendir. 

x İngiltere, mesafeden kaynaklı olarak kolonileri, sürekli ve sıkı bir biçimde denetleyememektedir. Bu da özerk bir koloni 
mantığının yerleşik hale gelmesine sebebiyet vermiştir.  

x İngiltere tarafından her bir koloniye atanan vali, geniş bir inisiyatif yetkisiyle donatılmıştır. Vali mekanizmasıyla güçlü yönetim-
yürütme anlayışı yerleşik hale gelmiştir. 

x 18. yüzyıldan itibaren göçmen profili, homojen bir durum arz etmekten çıkmış ve göçmenler kendilerini Avrupalı kimliklerinin 
dışında “Amerikalı” olarak tanımlamaya başlamışlardır. 

x İngiltere’nin güçlü merkezi yönetimine verilen mücadele tecrübesiyle her bir koloni, kendi özgürlüğünü doğrudan üst bir yönetim 
kademesine devretmeme isteğini yansıtan önce konfederal bir yapıyı sonrasında da federal devlet modelini benimsemiştir. 

x Avrupa’daki mutlak monarşiye ve aristokrasiye karşı mücadelesinden farklı olarak hegemonik ülke İngiltere’ye karşı verilen 
bağımsızlık mücadelesi sonucunda kuvvetler ayrılığı ilkesi, dünya tarihinde ilk defa Amerika’da gerçeklik kazanmıştır. 

x Kongre çatısı altında toplanan koloniler, aynı zamanda birlikte etkili bir biçimde hareket edebilme gayesiyle kuvvetlerin 
yetkilerini ulusal ve yerel bazda belirleyen bir anayasaya, dış politikaya, para birimine, vergi düzenine, ticaret ilkelerine, iç 
güvenlik politikasına ve güçlü bir yürütmeye gereksinim duymuştur. 

x Güçlü yürütme kuvveti bir gereksinim olarak görülmesine karşın bunu dengeleyici bir “kongre hükümeti” ya da “sınırlandırılmış 
hükümet” yaklaşımı üzerinden “başkanlık” mekanizması ortaya atılmıştır. Egemenlik paylaşımına dayalı federatif bir yapıyla da 
bu yaklaşım desteklenmeye çalışılmıştır. 

x Meşruiyetini doğrudan halktan ve yazılı anayasadan alan Başkan’ın direktifleri doğrultusunda ve Kongre’nin gözetiminde ya da 
denetiminde esnek yapılı ve parçalı ama bir o kadar da düzenlilik gösteren bir kamu yönetimi sistemi kurulmuştur. Başkan 
tarafından siyaseten belirlenen kamu yönetimi üst kademesi, sayıları yüzleri bulan ofis-komite-kurul tipi yapılar ile liyakat 
sistemi üzerine kurulu kurumlar uyumlu bir birliktelik içinde çalışmaktadır. 

x Kamu politikalarında başkan belirlenimli merkeziyetçilik, politikaların uygulanmasında ve kamu hizmetlerinin sunulmasında 
örgütlenme ağırlığının eyalet yönetimlerine kaydırılmasıyla adem-i merkeziyetçilikle dengelenmiştir. 

x Piyasa yönelimli bir toplum kurgusu, işletme tarzı bir örgütlenme anlayışına ve özel sektördeki gelişmelere duyarlı bir bakış 
açısına dayalı olarak hem siyasal sistemi hem de kamu yönetimini derinden etkilemektedir. 
Bu bildiride, tarihsel-toplumsal koşulların belirleyiciliğinde ABD özelindeki siyasal ve yönetsel kültürün bir tezahürü olarak 
ortaya çıkan siyasal sistem (başkanlık sistemi)-kamu yönetimi ilişkisi belirtilen hususlar üzerinden “denge arayışı” hipoteziyle 
incelemeye tabi tutulacaktır. 
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Us Presidential System: A Structure Built Around The Quest For Balance 

Abstract 
The political regime is a concept related to the character of social structure. It refers to the historical definition of the social 
structure within the context of the relations of production, consumption and distribution. Although it is not possible to distinguish 
one from the other, it points to the totality of economic, political, cultural and administrative relations. The political regime 
covers the entire social structure. It is related to the establishment of the sovereignty which can be expressed as the supreme 
power. It also explains the formation of the general character of the state. Capitalism, socialism, feudalism can be demonstrated 
as examples of political order. 
Within the context of a given political regime, issues such as the structure of relations between powers, decision making (policy 
making) processes, electoral systems, administrative organization can be evaluated through the concept of political system. It is 
also possible to call this system as the systems of government. The political system, which is a lower level concept of the political 
regime, focuses on the sovereignty as a manifestation of administrative structure. This administrative manifestation is embodied 
in systems of governmental either as state type (unitary/ federal/regional) or as parliamentary/presidential/semi-presidential 
system depending on the nature of relations between legislature and executive powers. 
One of the models of government systems is the American (United States) presidential system. Americans have brought the 
prototype of the presidential system, along with a federal state structure, to the history of world governance. If the historical and 
social circumstances of America are taken into account; 

x In North America, a unique capitalist order has been established since the 16th century. The capitalist character of Europe based 
on commercial and agriculture has been combined with the structure of the new continent which is rich in terms of natural 
resources yet devoid of workforce, and a production system based on mechanization has been established. 

x A modern socio-economic structure has been established in the absence of certain social phenomena salient in the history of 
Europe, such as feudalism, absolute monarchy, war between countries. 

x The order established through the relations between the British Empire and those who migrated from Europe is mainly contract 
based. 

x The British Empire was not able to control constantly and strictly the colonies from the distance. This has led to the establishment 
of the thought of an autonomous colony. 

x The governor appointed by the British Empire to each colony was granted a broad authority. With the governor mechanism, the 
understanding of strong administration-executive power has become entrenched. 

x From the 18th century onwards, the immigrant profiles has become non-homogeneous, and immigrants began to identify 
themselves as “Americans” outside of their European identity. 

x With the experience of the struggle against the strong central government of the British Empire, each colony adopted firstly a 
confederal structure, then a federal state model, which reflected their desire not to transfer their freedom directly to the upper 
administrative level. 

x The principle of separation of powers has been actualized in America for the first time in world history as a result of the struggle 
for independence against the hegemony of the British Empire. In Europe this principle was implemented much later as a result 
of the struggle against absolute monarchy and aristocracy struggle. 

x The colonies gathered under the umbrella of the Congress also needed, with the aim of acting together effectively at the same 
time, a constitution which determined the authorities of the powers at the national and local level, a foreign policy, a currency, a 
tax order, a trade policy, an internal security policy, and a strong executive power. 

x Although a strong executive force is seen as a necessity, a “presidential” mechanism has been introduced through a 
“congressional government” or a “limited government” which could limit this power. This approach has also been supported by 
a federative structure based on the sharing of sovereignty. 

x A public administration system has been established in line with the directives of the President who receives his legitimacy 
directly from the public and the written constitution, and under the supervision or control of the Congress. The system is flexible 
and fragmented, but it still demonstrates orderliness. The top public administration determined politically by the president, 
hundreds of office-committee-board type structures and merit-based institutions all work in harmonious coexistence. 

x Presidential centralization in public policies has been balanced with decentralization by shifting the organizational weight to the 
state (federal district) governments in the implementation of policies and in the delivery of public services. 
The notion of a market-oriented society deeply influences both the political system and public administration based on a 
management-style organizational understanding and a perspective sensitive to the developments in the private sector. 
In this paper, the political system (presidential system) emerging as a manifestation of the political and administrative culture of 
the United States under the decisive historical-social conditions will be examined with the hypothesis of “seeking balance” taking 
into account the aforementioned issues related to the public administration. 
 
Key Words: Presidential System, Federalism, Quest for Balance, the US. 
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Birleşik Krallık Westminster Modeli: Parlamenter Sistem, Üniter Devlet, Merkeziyetçi 
Kamu Yönetimi 

  
 

Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN1 
 

Özet 
 
Birleşik Krallık (Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı), parlamento üstünlüğü ilkesine dayanan parlamenter hükümet 
sistemi ve kendine özgü bir üniter devlet ve merkeziyetçi yönetim yapısıyla (Westminster modeliyle) yönetilen bir devlettir. Üniter 
yapı esas olmakla birlikte, bu yapı içerisinde yönetsel birimler olarak yerel yönetimlere ve 1990’ların ortalarından itibaren de yerel 
parlamento ve meclislere merkezden yönetsel olduğu kadar siyasal içerikli yetki devri (yetki göçürümü/yetki terki/devolution) söz 
konusudur. Bu tür bir yetki devri, Birleşik Krallığın parlamenter hükümet sistemini ve üniter devlet olma karakterini değiştirmez. 
Birleşik Krallıkta merkezi yönetimin klasik anlamda taşra teşkilatı bulunmadığından yerel yönetimler önemli kamu hizmetlerini 
yerine getirmektedirler. Bununla birlikte Kıta Avrupası sisteminden farklı olarak yerel yönetimlerin yetkileri anayasal garanti altına 
alınmış değildir. Yerel yönetimler, Londra’daki Parlamentonun kararı ile kurulabilir ve onun denetimi altındadır. Parlamento (ve 
bunun doğal sonucu olarak Parlamentonun Avam Kamarasında çoğunluğu bulunan Hükümet) yerel yönetimlerin örgütlenmesini, 
görev alanlarını, işlevlerini, mali kaynaklarını, hizmet standartlarını değiştirebilme, yetki ve sorumluluklarını sınırlayabilme veya 
başka birimlere aktarabilme yetkisine sahiptir. Yerel yönetimler, merkezi yönetime hukuksal, yönetsel ve mali açıdan bağımlı 
durumdadırlar; ancak, günlük işleyişlerinde tarihsel-geleneksel olarak sahip oldukları yerel özerlikten fiilen faydalanırlar. Bunun 
anlamı, merkezin yetki devrinin çerçevesini genişletebildiği gibi, tersini de yapmasının mümkün olduğudur. Bölgesel parlamentolara 
yetki devri de anayasal olmaktan ziyade, siyasal bir durumdur. Başka bir deyişle, ABD tarzı federal sistemlerdeki gibi federal devlet 
ile federe devletleri karşılıklı bağlayan anayasal bir işbölümü kuralı değildir. Westminster Parlamentosu’nun iradesiyle yapılan bir 
tür yetki devridir ve kural olarak (tarihsel-siyasal içeriğinden dolayı sıradan yönetsel amaçlı yetki devrine oranla daha zor olsa da) 
her zaman geri dönüşü söz konusu olabilir. Çünkü, ne bölgesel parlamento ve meclisler ne de yerel yönetimler anayasal garanti 
altına alınmış siyasal-yönetsel birimlerdir. Bu tür bir yetki devri, İngiltere ile İskoçya ve Büyük Birtanya ile Kuzey İrlanda gibi 
bölgeler arasında tarihsel anlaşmazlıkların azaltılması, merkezden yönetimin zorluklarının aşılması, Londra’nın yönetsel yükünün 
hafifletilmesi, yerel ihtiyaçlara daha kısa zamanda cevap verilebilmesi isteklerinin yanında aslında bir zorunluluktan 
kaynaklanmaktadır. Çünkü Birleşik Krallık’ta merkezi hükümet pek çok hizmet alanında taşra birimlerine sahip değildir. Merkezi 
hükümet, kamu politikalarının uygulanabilmesi için bölgesel hükümetlere, yerel yönetimlere, yarı-özerk hükümet dışı kurullara, 
bazı alanlarda meslek örgütleri ve çıkar gruplarına bağımlıdır. Pek çok sosyal ve yerel hizmet bölgesel/yerel yönetimlerce yerine 
getirilir. Bölgeler de sahip oldukları güç ve yetkilendirilen hizmetler açısından birbirlerinden farklıdırlar. Yetki devri, bölgelerin 
fazla ileri gitmeden sınırlı bir ölçüde kendi kendilerini yönetmesi çerçevesinde uygulandığından bölgesel parlamento ve meclislere 
sınırlı anayasal denemeler için yetki verilmiştir. İlgili bölgeler yönetsel açıdan, ulusal düzeyde kabine üyesi olan birer devlet bakanı 
(secretary of state) tarafından Hükümet düzeyinde temsil edilirler. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’da yasama ve yürütme 
organlarının kurulması sonrasında Birleşik Krallık Kabinesinde yer alan bakanların yetkileri büyük ölçüde bu kurumlara 
devredilmiştir. Ancak, bu durum Birleşik Krallık Parlamentosunun ve Kabinesinin siyasal yetki terk edilen bölgeler üzerinde artık 
söz sahibi olmadıkları anlamına gelmez. 
 
Birleşik Krallık’ın bazı hükümranlık yetkilerini neredeyse eş zamanlı olarak Avrupa Birliği gibi uluslarüstü ve bölgeler 
parlamentosu ve meclisleri gibi ulusaltı yapılara devretmesi ve klasik bakanlık yapılanmasının parçalanarak yarı-özerk ve özerk 
kamu örgütlerinin hızla yaygınlaşmasıyla Birleşik Kralllık devlet yönetiminin karakteristiğini yansıtan üniter, merkeziyetçi ve 
hiyerarşik Westminster modelinde bir çözülme yaşanmaktadır. Bu yapının yerini çok düzlemli yönetişim kavramıyla ifade edilen 
çok parçalı ve çok aktörlü bir yapının almaya başladığı söylenebilir. Bu eğilim, Birleşik Krallık kamu yönetiminin geleneksel 
ilkelerinden olan bakanın parlamento karşısındaki sorumluluğu ilkesiyle uyumsuz olup, anayasal denetlenebilirlik sorununa yol 
açmaktadır. Muhafazakar Parti hükümetlerinin kamu yönetimindeki özelleştirme, özerkleştirme ve parçalama uygulamaları ile 
Avrupa Birliği’nin bölgeselleşme politikaları ve buna uygun olarak biçimlenen İşçi Partisi hükümetlerinin bölgeselleşme 
uygulamaları sebebiyle Birleşik Krallık’ta siyasal iktidarın paylaşımında, devletin coğrafya üzerinde örgütlenmesinde, kamu 
yönetiminin iç yapısında ve işleyişinde köklü değişiklikler olmuştur. Birleşik Krallık’ın üniter ve merkeziyetçi yapıdan federal ya 
da yarı-federal bir yapıya geçtiği yönünde tartışmalar başlamıştır. Brexit sonrası siyasal ve yönetsel sistemde oluşabilecek değişimler 
ise ilgi çekici bir araştırma alanı olarak önümüzde durmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Parlamenter Sistem, Westminster Modeli, Üniter Devlet, Merkeziyetçi Kamu Yönetimi, Yetki Terki, Birleşik 
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The Westmınster Model Of The Unıted Kıngdom: Parlıamentary System, Unıtary State, 
Centralısed Publıc Admınıstratıon 

 
 
Abstract 
 

The United Kingdom (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland-the UK) is a parliamentary government system 
based on the principle of supremacy of parliament and a unique unitary state and a state governed by its own centralised 
administrative structure (i.e.Westminster model). Although the unitary state structure is a fundamental principle, in this structure 
there is a political devolution as much as administrative devolution from the centre to local governments as administrative units and 
(from the mid-1990s) to the local parliaments and assemblies. This kind of devolution does not change the parliamentary government 
system of the UK and its  character of being a unitary state. Local governments fulfill important public services as the central 
government in the UK does not have a provincial administration in its tarditional sense. However, unlike the continental European 
system, the authorities of local governments are not guaranteed constitutionally. Local authorities can be established and under the 
control of the Parliament in London. The Parliament (and naturally the cabinet which has a majority at the Parliament's House of 
Commons) has the authority to change the organisation of local governments, to change their duties, functions, financial resources, 
service standards, limit their authorities and responsibilities, or transfer them to other units. Local governments are legally, 
administratively and financially dependent on the central government; but in their day-to-day operations they de facto enjoyed local 
autonomy which is historical-traditionally owned. This means that it is possible for the center to do the reverse as well as extend the 
framework of devolution. Devolution to regional parliaments is a rather political act, not a constitutional one. In other words, this is 
not a binding  principle of constitutional division of labor between the federal state and states, as in US-style federal systems. This 
is a kind of delegation of authority made by the will of the Westminster Parliament and as a rule it may always be the case of reversal 
although it is more difficult to reverse it than that of the ordinary administrative devolution due to its historical-political content. 
Because neither regional parliaments and councils nor local governments are constitutionally guaranteed political-administrative 
units. Such a mandate is in fact a necessity, as well as the desire to reduce historical disputes between England and Scotland and 
Great Britain and Northern Ireland, to overcome the difficulties of centralised administration, to lighten London's administrative 
burden, and to respond to local needs in a shorter time. Because in the UK the central government does not have provincial units in 
many service areas. The central government is dependent on regional governments, local governments, semi-autonomous non-
governmental boards, professional organisations and interest groups in order to implement public policies. Many social and local 
services are provided by regional/local authorities. Regions are also different from each other in terms of the authority they have 
and the services they are authorized to do. An authority has been provided for regional parliaments and councils for limited 
constitutional practices, since devolution is implemented for regions within a limited self-governing framework without going too 
far. Relevant regions are represented administratively at the Cabinet level by a secretary of state, who is a cabinet member at national 
level. After the establishment of legislative and executive bodies in Scotland, Wales and Northern Ireland, the powers of ministers 
in the UK Cabinet have largely been transferred to these institutions. However, this does not mean that the UK Parliament and its 
Cabinet no longer have a say in the areas where political authority is devolved. 
 
There is a thaw in the unitary, centralized and hierarchical Westminster model which reflects the characteristics of state 
administration of the UK with the transfer of UK’s some sovereignity powers almost at the same time to supranational bodies such 
as the European Union (EU) and to subnational bodies such as regional parliaments and councils, and with the rapid increase of 
semi-autonomous and autonomous public organisations due to the fragmentation of the classical ministry structure. It can be said 
that this structure has begun to take its place in a multi-parted and multi-actor structure expressed by the concept of multi-level 
governance. This tendency is incompatible with the principle of ministerial responsibility towards the parliament, which is one of 
the traditional principles of the UK public administration, leading to the question of constitutional control. There have been radical 
changes in sharing political power, in the organization of the state over the geography, and in the internal structure and functioning 
of public administration in the UK due to the practices of privatisation, autonomisation and fragmentation of the Conservative Party 
governments in public administration, the regionalisation policies of the EU and the regionalisation practices of the Labour Party 
governments in conformity with the EU policies. The debate has already begun in the direction of the UK moving from a unitary 
and centralized structure to federal or quasi-federal structure. The changes that can occur in the political and administrative system 
in post-Brexit era stand as an interesting research area. 
 
Key Words: Parliamentary System, Westminster Model, Unitary State, Centralised Public Administration, Devolution, the United 
Kingdom. 
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Fransa’da Yarı Başkanlık Sistemi Ve İdarenin Örgütlenmesi 
 
 

Can Umut ÇİNER1 
 
Özet 
 
Bu bildiri, Fransa’da yarı başkanlık sistemi ile idarenin örgütlenmesi arasındaki ilişkiyi incelemeyi 
amaçlamaktadır. İlk olarak, Fransa’nın sosyo-politik gelişmeleri temel alınarak tarihsel bir perspektifle 
yarı başkanlık sistemi ayrıntıları ile incelenecektir. Bu çerçevede, 1958-1969 De Gaulle, 1969-1974 
Pompidou, 1974-1981 d’Estaing, 1981-1985 Mitterand, 1995-2007 Chirac ile Sarkozy ve Hollande 
dönemlerindeki yarı başkanlık sisteminde yaşanan gelişmeler kısaca özetlenecektir. Ardından, Beşinci 
Cumhuriyet anayasasının temelleri üzerine modelin ana unsurları üzerinde durulacaktır. Devlet 
başkanının seçimi, statüsü ve yetkileri, hükümetin oluşumu, örgütlenmesi ve işleyişi ile parlamentonun 
yapısı güncel değişiklikler temel alınarak irdelenecektir. İkinci olarak, Fransa’da idarenin örgütlenmesi 
üzerinde durulacaktır. Fransız yönetim yapısının temel ilkeleri, örgütlenmesi ve işleyişi açıklanacaktır. 
Özellikle yerel yönetimler konusunda yaşanan son dönem reform çalışmaları incelenecektir. 1980’li 
yıllardan 2003 Anayasa değişikliklerine, 2003 yılından günümüze kadar yerelleşme reformları ele 
alınacaktır. Ayrıca, bölgeselleşme ve metropolleşme konusundaki son dönem gelişmeler de 
irdelenecektir. Bildiri, temel olarak yarı başkanlık sistemi ile idarenin örgütlenmesi konusundaki 
birikimi karşılıklı olarak değerlendirecektir. 
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Semi-Presidentialism And Organisation Of The Administration In France 

                             
 
Abstract 
 
This paper aims to analyze the relationship between the semi-presidential system and the organization 
of the administration in France. First of all, the semi-presidential system will be examined, based on the 
socio-political developments of France with a historical perspective. Within this scope, the 
developments of the semi-presidential system in the 1958-1969 De Gaulle, 1969-1974 Pompidou, 1974-
1981 d’Estaing, 1981-1985 Mitterrand, 1995-2007 Chirac, Sarkozy and Hollande periods will be 
summarized. Subsequently, we will concentrate on the main elements of the model, based under the 
Constitution of the Fifth Republic. The election procedures, status and the authorities of the president; 
the formation, organization and the functioning of the government also structure of the parliament will 
be examined based upon current developments. Second of all, we will analyze the organization of the 
administration in France. The main elements, organization and the functioning of the French 
administrative structure will be clarified. Particularly, the recent reforms will be examined in connection 
with the local governments. We will discuss the constitutional amendments from 1980 up to 2003 and 
also the decentralisation reforms from 2003 up to these days. Besides, the current issues will be analyzed 
regarding to the regionalisation and metropolisation issues. This paper mainly discusses the relationship 
between the semi-presidential system and the organization of the administration. 
 
Key Words: Semi-presidentialism, Organisation of the Administration, France. 
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Alman Parlamenter/Yönetsel Federalizmi’nin Kamu Yönetimi Sistemi 
 
 

Uğur SADİOĞLU1 
 
Özet 
 
Genel olarak uygulamadaki siyasal-yönetsel sistemlere ve yönetsel rejimlerine bakıldığında bunların 
ana ülkelerinin Batı demokrasileri olduğu, diğer ülkelerin de bu ülkelerden etkilenerek ya da sistemlerini 
bu ülkelerden esinlenerek şekillendirdikleri görülmektedir. Bu noktada siyasal yönetsel sistem olarak 
karışımıza “federal sistem, üniter-merkeziyetçi sistem, üniter-ademi merkeziyetçi sistem” çıkarken; 
yönetsel rejim anlamında ise “parlamenter sistem, başkanlık sistemi ve yarı-başkanlık sistemi” ile 
karşılaşılmaktadır. Ülkelerin bu iki önemli alandan birer özellikle ya da değişen oranlarla kısmi 
özelliklerle devlet sistemlerini ve geleneklerini oluşturdukları görülmektedir. Kuşkusuz her bir devlet 
sisteminin modern bir kamu yönetimi örgütlenmesi vardır ve kamu yönetimindeki dönüşümlerden 
etkilenmektedir. 
 
Federal sistemlerin yapısal özellikleri, sahip oldukları devlet organlarının sayısal durumu, yönetim 
düzeylerinin üniter devletten farklı olarak orta düzey yönetime de sahip olması, yerel-bölgesel-ulusal 
düzeyler arasındaki yapısal ve siyasal ilişkilerinin karmaşıklığı bu tür sistemlerde kamu yönetimi 
sisteminin nasıl işlediği ve dönüştürülmesi için ne tür reform araçlarının uygulandığı konularında ilgi 
çekmektedir. Bu çerçevede, Türkiye’deki güncel siyasal-yönetsel sistem ve yönetsel rejim tartışmaları 
ile kamu yönetimindeki reform ihtiyacı birlikte düşünüldüğünde, federal sistemlerdeki durumun 
incelenmesinin farklı ve yararlı bulgular ortaya koyacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, ciddi bir 
parlamenter rejim geleneği olan ve aynı zamanda yönetsel bir federalizme sahip olan Almanya Federal 
Cumhuriyeti kamu yönetimi sistemi analiz edilecektir. Özellikle kamu yönetimi perspektifi ile yapılacak 
bu analizde kamu yönetimi sisteminin olumlu-olumsuz işleyen yönleri, reform sürecince öne çıkan konu 
başlıkları ve sisteminin değişim dinamikleri tespit edilmeye çalışılacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemi ve yeni kamu yönetimi reformu tartışmalarının yapıldığı Türkiye’de, bu farklı devlet ve kamu 
yönetimi sistemi incelemesinden elde edilecek sonuçlar ile yorumlar getirilecektir. 
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Public Administration System Of German Parliamentary/Administrative Federalism 

 

 
Abstract 
 
When the currently applied political-administrative systems and administrative regimes are taken into 
account, it is seen that leading states in this regard are western democracies; other states have either 
been affected from these states or shaped their systems after being inspired by them. At this point, we 
face “federal system, unitary-centralist system and unitary- decentralist system” as political-
administrative system whereas “parliamentary system, presidential system and semi-presidential 
system” emerge as administrative regime.  It is also seen that states establish their state systems and 
traditions based on one characteristic from these major two fields or partial characteristics at varying 
rates from them. Each state undoubtedly has its own modern public administration organization and are 
affected from transformations in public administration. 
 
Characteristics of federal systems such as their structural features, number of the public institutions they 
have, middle level administrations different from unitary states, complexity of structural and political 
relationships among local-regional-national levels, functioning of public administration system in these 
systems and kind of reform means being applied for their transformations are interesting topics. In this 
regard, it is believed that studying the cases in federal system will yield different and valuable findings 
especially when needs for Turkey for public administration are considered, together with current 
political-administrative system and administrative regime discussions. In this study, public 
administration system of Federal Republic of Germany, which has significant parliamentary regime 
tradition with administrative federalism at the same time, will be analyzed. It is aimed to identify in 
particularly the pros and cons of public administration system, main topics coming to forefront during 
reform process and transformation dynamics of the system in this analysis which will be carried out 
through public management perspective. In Turkey where debates concerning Presidential Government 
System and new public management are in progress, conclusions that will be drawn through analysis of 
this different state and public management system will be helpful to make interpretations within this 
context. 
 
Key Words: Germany, Administrative Federalism, Parliamentary System, Public Administration. 
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Güçlü Hükümet Sistemi Arayişlari: Ülkeler Arasi Karşilastirmali Bir Analiz 
 
 

Veysel EREN1 
Soner AKIN2 

 
Özet 
 
Yeni anayasa yapımı ve siyasi reform ihtiyacı, ülkemizde hükümet sistemi tartışmalarını özellikle 1980 
sonrası dönemde tekrar tekrar gündeme getirmiştir. Hükümet sistemi tartışmaları daha çok yürütmenin 
niteliği ile ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla temel soru “parlamentonun içinden çıkan ve ona karşı 
sorumlu olan bir yürütme mi, yoksa halk tarafından seçilen ve yasama organından bağımsız olan bir 
yürütme mi siyasi ve ekonomik gelişmeyi sağlamak açısından daha fonksiyoneldir?” Daha kısa sormak 
gerekirse hangi sistem daha iyidir? Bu sorunun cevabını demokrasinin konsolidasyonu açısından siyasi 
meşruiyet, siyasi istikrar, temsil ve hesap verebilirlik parametrelerini dikkate alarak vermek 
gerekmektedir. Bu çerçevede bazı ülkelerde yakın tarihlerde hükümet sistemi değişiklikleri 
gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda güçlü bir yürütme modeli arzu eden Fransa, Nijerya, Zimbabve, Gana 
ve Malavi gibi ülkelerin parlamenter sistemden başkanlık sistemi tiplerine geçtiği görülmektedir. 
Bununla birlikte 2000’li yıllardan bu yana başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçen, gelişmiş 
veya gelişmekte olan ekonomilere sahip ülkelerin pek olmadığı, Kazakistan ve Kenya gibi ülkelerde ise 
yalnızca tartışma konusu yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmada; parlamenter sistemden başkanlık ya da 
yarı başkanlık sistemine geçen ülkelerde siyasal istikrar ve ekonomik gelişmenin bu değişiklikten nasıl 
etkilendiği tespit edilmeye çalışılacaktır. Hükümet sistemini değiştiren Fransa, Nijerya, Zimbabve, Gana 
ve Malavi gibi ülkelerin değişiklik öncesi, sonrası siyasal istikrar ve ekonomik gelişme verileri 
karşılaştırılarak çıkarımlarda bulunulacaktır. 
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Searching For A Powerful Governmental System: A Comparitive Analysis Across 
Countries 

 
 
Abstract 
 
The need for a new constitution and the need for political reform has brought a debate on the government 
system in our country’s back and forth, especially after the 1980s. Government system discussions are 
often associated with the quality of the conduct in administration. Therefore, the basic question is “in 
the executive, which will be responsible for society and be responsible for the parliament, or be the 
executive organ elected by the people and being independent of the legislature, work more functional in 
terms of ensuring political and economic development?" In this framework, changes having been made 
to government systems in recent years in some countries are compared. In many countries this specific 
topic is also discussed. In this context, countries such as France, Nigeria, Zimbabwe, Ghana, and 
Malawi, which desire a strong model of execution, being switched from the parliamentary system to the 
presidential system are paid close attention. It can be said that this preference has been caused by many 
reasons such as globalization, authority sharing requirements, strong execution in public policy and 
development policies, and quick response. Nevertheless, it is seen that since 2000 there have been 
occurred only discussions in countries like Kazakhstan and Kenya from the regions where there are few 
countries with advanced or developing economies passing the presidential system to the parliamentary 
system. In this study; it will be tried to determine how political stability and economic development are 
affected by this change in the countries that have been switched from a parliamentary system to a 
presidential or semi-presidential system. In this context, it will be inferred that in the countries such as 
France, Nigeria, Zimbabwe, Ghana and Malawi, which change the government system, there were lived 
different phase of political stability, seen in economic development data before and after the change. 
Indeed, sometimes they were not occurred responsively. The need for technocracy in the production of 
politic specialization, responsive policies that also penetrates to the local level has been examined in this 
study as well.  
 
Key Words: Corporate Presidency System, Post Modern Public Administration, Comparative 
Country Analysis, Parliamentary Systems. 
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Liderlerin Ve Liderlik Kurumunun Hükümet Sistemlerine Etkisi: Türkiye’deki 
Başkanlık Sistemi Tartışmaları Çerçevesinde Erdoğan, Obama, Putin ve de Gaulle’ün 

Liderlik Tarzlarının Karşılaştırmalı İncelemesi 
 
 
 

Hamza ATEŞ1 
Mücahit BEKTAŞ2 

 
Özet 
 
İletişim kaynaklarının giderek yaygınlaşması ve hızlanması siyasal liderliğin ve/veya siyasal liderlerin 
hükümet sistemlerindeki konumlarını giderek güçlendirmiştir. Güçlenen bu konumlarının sayesinde 
liderlik profillerine göre kimi liderlerin sistem dönüşümlerini beraberinde getirdikleri kimi liderlerin ise 
yalnızca mevcut sistemi daha iyi hale getirdikleri görülmüştür. Son zamanlarda ülke gündeminin en 
önemli konusu haline gelen sistem tartışmalarının tam da bu noktada ortaya çıktığını söyleyebiliriz. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dönüşümcü Liderlik (Transformational) profili, 
konjonktürün de etkisiyle Türkiye’yi kaçınılmaz ve geri dönülmesi güç bir şekilde başkanlık sistemine 
doğru sürüklemiş ve sürüklemeye de devam etmektedir. 
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Leaders And Leadershıp Effects On The Government Systems: A Comparative Analysis 
Of The Leadership Styles Of Erdogan, Obama, Putin And De Gaulle On The 

Discussions On The Presidency System İn Turkey 

 
 
 
Abstract 
 
The increasingly widespread and accelerated communication resources have strengthened the positions 
of political leadership and / or political leaders in governmental systems. Thanks to these strong 
positions, leadership profiles show that some leaders bring system transformations and some leaders 
only make the current system better. We can say that the system discussions, which became the most 
important topic of the country's agenda recently, have emerged at this point. The Transformational 
profile of President Recep Tayyip Erdogan has also dragged Turkey into the presidential system in an 
inevitable and irreversible way with the impact of the conjuncture. 
 
Key Words: Leadership, Transformational Leadership, Government Systems, Presidential 
System, Recep Tayyip Erdogan. 
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Kamu Politikalarının Oluşturulmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkisi 
 
 
 

Yakup BULUT1 
Soner AKIN2 

Ömer Fuad KAHRAMAN3 
 

Özet 
 
Kamu politikaları, devlet yönetiminde yürütmeden sorumlu organların, gerek mevcut yasalar gerekse 
kurum kültür ve gelenekleri ile şekillenen, yıllar boyu şekillenerek kazanılmış bir takım ilkelere bağlı 
kalarak yürütme gücünün kullanılmasına çerçeve kazandıran ve de yalnızca kamu hizmetini hedef alan 
kısa, orta ve uzun vadeli politikaların genel adıdır. İlke olarak kamu politikalarının şekillenmesinde, 
anayasal metinler ve düzenlemeler en etkin olan yasal kaynaklardır. Kamu politikalarının güçlü veya 
etkin olması; ancak mevcut sorunları çözme gücü ile ölçülebilmektedir. Bu sebeple, sorunların doğru 
aydınlatılması ve tarif edilmesi, talep oluşturma süreçlerine sevk edilmesi en önemli gereklerdendir. 
Sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, hükümet kurum ve politikalarının bu hedefe hizmet etmesi, 
vatandaşlık bilincinin oluşturulması amacıyla kamu politikalarına yardımcı araçların güçlendirilmesi 
gerekmektedir. Kamu politikaları oluşturulurken, bireylerin, çıkar gruplarının birbirleriyle rekabete 
girdikleri gözlemlenebilir. Bu rekabetin başlıca sebebi, yönetişimin doğru işlediği yönetim birimlerinde 
siyasetçileri etkilemektir. Başlıca üç gruba ayrılan kamu politikası etkileyicilerini, yine yalnızca 
siyasetçiler, bireyler ve çıkar grupları olarak görmek yerine; bu öğelerin esasen hangi odaklarda 
olduğunu doğru tarif etmek son derece önemlidir. Bu sebeple, politikacıların yerel siyasetçiler ve ulusal 
düzeyde siyaseti belirleyenler, bireylerin; kamu çalışanları, uzmanlar, özel sektör mensupları, işsizler, 
lobiler, öğrenim görenler, görece savunmasız grupta yer alan hasta, yaşlılar ve engelliler, çıkar grupları 
olan kesimin de ekonomik çıkar beklentisi olan kuruluşlar, meslek odaları, bağımsız medya organları 
ve kamusal hakların peşine düşen sivil toplum kuruluşları olarak ele alınması yerinde olacaktır.  Söz 
konusu alt unsurların kamu politikalarında taktik ve strateji belirleme konusunda taleplerinin iyi tahlil 
edilmesi gereklidir. Bu unsurlar arasında sivil toplum kuruluşları; gerek varoluş sebeplerini kamusal 
taleplerin savunulması olarak tanımlarken gerekse farkındalık yaratma, kamu politikalarında talepkar 
ve muhaliflerin mobilize edilmesinde oynadıkları rol ile önemli bir güç odağı olarak öne çıkmaktadır. 
Bu çalışmada, sivil toplum kuruluşlarının hangi konulardaki kamu politikalarının talep edilmesine ve 
hangilerine muhalif kesimlerin oluşup güçlenmesine etkili olduğunu araştırmaya yöneliktir. Bu sebeple 
kamu politikalarının yazındaki hedef aldığı siyasal hedefler ile gerek uluslararası gerekse Türkiye 
örnekleminde yer alan sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmet hedefleri karşılaştırmaya tabi 
tutulacaktır.  
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The Impact of Civil Society Organizations on the Formation of Public Policies 

 
 
Abstract 
 
Public policies are the policies of the organs responsible for the execution of state administration. These 
are the general name of short, medium and long term policies that provide the framework for the use of 
the executive power and that are aimed solely at public service. In principle, constitutional texts and 
regulations take the form of public policies. It is the most important requirement that the correct 
illumination and description of the problems be referred to the demand creation processes. Tools to help 
public policies need to be strengthened. While public policy is being established, it can be observed that 
individual and interest groups have entered the competition with each other. The main reason for this 
competition is to influence politicians in the management units where governance works correctly. It is 
inadequate to see the influential public policy, which is divided into three main groups, again only as 
politicians, individuals and interest groups. Essentially, it is extremely important to accurately describe 
what these items are actually at. For this reason, politicians should be seen as local politicians and 
politicians at national level. Also; individuals have to be accepted as public servants, specialists, 
members of the private sector, unemployed, lobbies, educators, patients in the vulnerable group, elderly 
people and people with disabilities. Moreover, the interest groups should also be considered as 
organizations with economic interests, occupational chambers, independent media bodies, and non-
governmental organizations pursuing public rights. These sub-elements need to be well analyzed in their 
tactics and strategy setting in public policies. Non-governmental organizations are important among 
these elements. They define the causes of existence as advocates of public claims. NGOs stand out as 
an important power center with the role they play in creating awareness, demanding in public policies 
and mobilizing opponents. In this work, it will be shown that civil society organizations helped to make 
public policy on which issues. It is also intended to investigate which of these policies are effective in 
the formation and strengthening of opposition groups. For this reason, the political objectives of the 
public policies in the literature and the social service targets of non-governmental organizations in 
Turkey will be compared. 

Key Words: Public Policies, Ngos, Public Aims, The Public İnterests İn Turkey. 
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Başkanlık Sisteminde Seçim Kampanyaları: Amerika Birleşik Devletleri Örneği 
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Nisan Gül TEKİNARSLAN2 

 
Özet 
 
Son yıllarda pazarlama yöntemlerinin siyasî mecrada da uygulanmaya başlaması ile birlikte siyasî 
pazarlama kavramı, seçmenlere ulaşma noktasında etkili bir çözüm önerisi olarak ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Siyasal pazarlama kavramı, günümüz seçim kampanyalarında etkin roller üstlenmekte olup, 
her geçen gün gelişimi devam eden bir kavram olarak görülmektedir.   
 
Bu çalışma da Amerika Birleşik Devletleri’nde 2016 yılında seçim kampanyaları devam eden başkanlık 
sisteminde adayların kullandıkları seçim kampanyaları incelenmiştir.  Araştırmanın ilk bölümünde 
literatür taraması yapılarak, siyasal pazarlama, siyasal pazarlama karmasından tutundurma, başkanlık 
sistemi konularının üzerinde durulmuştur. Ayrıca siyasal iletişim, siyasal bilgilenmede internetin rolü 
konularında araştırmalar yapılmıştır. Uygulama bölümünde ise ABD’de yapılmakta olan seçim 
sürecinde iki adayın ve temsil ettikleri grubun web siteleri, sosyal medya kullanımları, 
gerçekleştirdikleri toplantı, TV programları kısaca seçim kampanya faaliyetler incelenmiş ve bilimsel 
olarak analizleri yapılmıştır. Ayrıca başkanlık sistemine yönelik seçim çalışmaları da karşılaştırmalı 
olarak incelenmiştir. 
 
Bu araştırmada siyasî pazarlama faaliyetlerinin hedef kitle seçmen tercihleri açısından önemi 
incelenmiştir. ABD 2016 yılı içerisinde yapılan başkanlık seçim kampanyası ile sınırlı olan bu 
çalışmanın, başka zamanlarda veya ülkelerde yapılacak diğer çalışmalara yol gösterici olması 
beklenmektedir. 
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Electıon Campaıgns In The Presıdentıal System: Case Of Usa 

 
 
Abstract 
 
Political marketing concept has emerged as an effective solution to reach voters with implementation of 
marketing methods in political field. Political marketing notion provides effective roles in present 
election campaigns; it seems as a developing concept progressively. 
 
In this study, the election campaigns which were used by the candidates in the USA in 2016 have been 
investigated. In the first part of the paper, political marketing, promotion within the marketing mix, and 
the presidential system have been emphasized by means of literature screening. In addition, the role of 
internet in political communication and political information transfer has been studied. In the field 
research, the activities within the election campaign such as the web sites, use of social media, meetings 
and TV programs of two candidates and the groups they represented have been analyzed for the period 
of election campaign. Furthermore, election practices in the presidential system have been examined 
comparatively. 
 
In this study, the importance of political marketing activities has been studied in terms of the preferences 
of the target audience, voters. It is expected that this study which was limited to the election campaigns 
in the USA in 2016 would be guiding for other research in other countries in different dates. 
 
Key Words: Election Campaigns, Political Marketing, Presidential System, USA. 
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Farklı Bir Başkanlık Modeli: Yarı Başkanlıktan Güçlendirilmiş Başkanlığa Rusya 
Federasyonu 

 
 

Sedat ÇOBANOĞLU1 
Cenay BABAOĞLU2 

 
Özet 
 
Rusya devletinde son otuz yılda yaşanan hükümet sistemi değişimi, Rus yönetim geleneğine bağlı olarak 
açıklanabilir. Sovyetler Birliği döneminde hükümet şekli sosyalist yapılanmaya göre düzenlenmiştir. 
Ardından politika transferleriyle Fransa’dan alınan yarı başkanlık sistemi, Rusya’nın hükümet sistemine 
uyarlanmıştır. Ancak, merkeziyetçi eğilimler Rusya’yı yürütmenin daha güçlü olduğu bir hükümet 
sistemine yöneltmiştir. Hâlihazırda Rusya’daki hükümet sistemi, güçlendirilmiş bir yarı başkanlık 
modeli olarak ifade edilmektedir. Bu çalışma ile Rusya örneğinde, güçlü yürütmenin, başkanlık 
sistemine geçiş için bir ara yol olup olmadığı sorgulanacaktır. Sovyet sonrası yaşanan değişim 
süreçlerini hedef alan çalışma, reformlar kapsamında değerlendirilerek yarı başkanlık ve başkanlık 
yönetim sistemleri ekseninde değerlendirilecektir. Bu bağlamda, yapılan çalışmada Rusya Federasyonu 
deneyimi ve güçlendirilmiş başkanlık sisteminin nedenleri ve yaşanan değişim süreçleri incelenecektir.  
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A Different Model of Presidency: Semi-Presidential Russian Federation Than 
Empowered Presidency 

 
 
Abstract 
 
Government system changings in the Russian federation over the last thirty years can be explained by 
the tradition of Russian administrative system. During the Soviet Union period, the government was 
organized according to the socialist structure. Then, the semi-presidential system, taken from France 
with policy transfers and adapted to the Russian government system. However, the centralist tendencies 
in Russia have led the political system toward a stronger executive model and the present governmental 
system in Russia is expressed as an empowered semi-presidential model. In this study, it will be 
questioned whether the empowered semi-presidential system is a way to go to the presidential system 
in Russian Federation. The study aims within the scope of the reforms at post-Soviet period to evaluate 
on the axis of semi-presidential and presidential governmental systems. In this context, causes and 
processes of an empowered presidency and Russian Federation experience will be examined in this 
study. 
 
Key Words: Presidency, Russian Federation, Semi-Presidential System, Executive, Turkey. 
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Avrupa Birliği Kamu Hizmeti Anlayışının Türkiye’de Kamu Hizmetlerinin Sunumu 
Üzerindeki Etkileri 

 
 

Aytuğ ALTIN1 
 
Özet 
 
Avrupa Birliği ile olan ilişkiler kapsamında Türkiye’de değişik zaman dilimlerinde pek çok alanda 
reform niteliği taşıyan düzenlemelerin ve değişikliklerin yapıldığı görülmektedir. Söz konusu 
düzenleme ve değişiklik alanlarından birisi de kamu hizmeti alanıdır. Avrupa Birliği’nin tarihsel süreç 
içerisinde şekillenen kamu hizmeti anlayışı, kamu hizmeti literatüründe ve kamu hizmetlerinin temel 
ilkelerinde bir takım değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda evrensel hizmet, genel 
ekonomik yarar hizmetleri, temel hizmet, ek hizmet gibi bazı kavramlar kamu hizmeti literatürüne 
yerleşirken, kamu hizmetlerinin temel ilkelerinde de başkalaşım ve çeşitlenmeler olduğu görülmektedir.  
Aynı zamanda Avrupa Birliği kamu hizmeti anlayışı, kamu hizmetlerine ekonomik açıdan yaklaşan ve 
rekabet kurallarına ilişkin düzenlemeler içeren bir yapıya da sahip olduğundan başta regülasyon, kamu 
hizmetlerinin sunum yöntemleri, tahkim gibi konular ön plana çıkmaktadır. Türkiye’de Avrupa Birliği 
uyum sürecinde kamu hizmeti alanında yapılan yönetsel ve hukuki değişikliklerin ve düzenlemelerin 
temelde Avrupa Birliği kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde şekillendiği görülmektedir. Hukuki açıdan 
mevzuat değişiklikleri ile Avrupa Birliği kamu hizmeti anlayışına uygun bir alt yapının kurulması 
çalışmaları yürütülmüştür. Yönetsel açıdan ise Türkiye’nin idari yapısı içerisinde düzenleyici ve 
denetleyici kurumlara yer verilmesine, kamu hizmeti kalite standartlarının yükseltilmesine ve kamu 
hizmeti sunma yöntemlerinin çeşitlendirilmesine ilişkin çeşitli planlama ve koordinasyon çalışmalarının 
yürütüldüğü görülmektedir. Bu çalışmada, Avrupa Birliği’nin kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde 
Türkiye’de kamu hizmeti alanında yapılan hukuki ve yönetsel düzenlemelerin tarihsel süreç içerisinde 
incelenmesi ve bu düzenlemelerin Türkiye’de kamu hizmetlerinin sunumu üzerindeki mevcut etkilerinin 
ortaya konulması amaçlanmaktadır.  
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The Effects of European Union Public Service Understanding on Public Services in 
Turkey 

 
 
Abstract 
 
Within the scope of relations with the European Union, it is seen that there are many reforms and 
amendments in Turkey which are realized in many areas in different time periods. One of the areas of 
regulation and change is the public service area. The concept of public service, shaped by the European 
Union in the historical process, has brought about some changes in the public service literature and in 
the basic principles of public services. In this context, some concepts such as universal service, general 
economic benefit services, basic service, supplementary services have been incorporated into public 
service literature. It is also seen that the basic principles of public services are metamorphosis and 
diversification. At the same time, since the European Union public service approach has a structure that 
approaches the public services economically and contains regulations related to competition rules, topics 
such as regulation, public service presentation methods and arbitration are the main topics. 
Administrative and legal changes and regulations in the field of public service in Turkey in European 
Union harmonization process in Turkey are mainly shaped by the European Union public service 
mentality. Legislative changes have been carried out in order to establish a sub-structure appropriate to 
the European Union public service understanding. From the administrative point of view, it is seen that 
there are efforts to include regulatory and supervisory institutions within the administrative structure of 
Turkey and various planning and coordination efforts have been carried out on raising public service 
quality standards and on diversifying public service delivery methods. In this study, it is aimed to 
examine the legal and administrative arrangements made in the field of public service in Turkey within 
the frame of European Union public service concept in the historical process and to show the effects of 
these arrangements on the presentation of public services in Turkey. 
 
Keywords: Public Service, European Union, Universal Service, Service Delivery, Regulation. 
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Kamu Yönetiminde Değişime Direnç: İç Denetim Örneği 
 
 

Sevcan GÜLEÇ SOLAK1 
Ercan OKTAY2 

Şerife PEKKÜÇÜKŞEN3 
 
Özet 
 
Değişim, yüzyıllardır pek çok alanda konuşulan, tartışılan, fikirler üretilen kavramların başında 
gelmektedir. En genel anlamda değişimi, mikro ölçekte bireylerin ve örgütlerin, makro ölçekte 
toplumların ve devletlerin yaşam döngüsündeki kırılma noktaları, var olan düzenin yeni bir düzenle 
ikamesi olarak tanımlamak mümkündür. Hem mikro ölçekte hem de makro ölçekte meydana gelen 
mevcut düzenden ayrılış/kopuş/vazgeçiş, farklı seviyelerde dirençle karşılaşmaktadır. Esasında bu 
direncin temelinde değişimin getireceği yeni durumun belirsizliği nedeniyle ortaya içgüdüsel olarak da 
tanımlayacağımız hem bireysel hem de örgütsel korkular yer almaktadır. Ancak bu sürecin 
yönetilmesiyle ortaya çıkacak olan yeni durumun kabullenilmesi ve hayata geçirilmesi mümkün 
olacaktır.  
 
Hem özel sektörde hem de kamu sektöründe meydana gelen değişim ekonomik, siyasi, kültürel ve 
yönetsel nedenlerle ve genellikle zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.  Değişimin hayata 
geçirilmesi ise sektörel (kamu veya özel) farklılıklara rağmen belli bir süreçte gerçekleşmektedir. Bu 
değişim hareketleri organizasyonların/kurumların yapısını yeniden şekillendirirken örgütte çalışanların 
örgüt içindeki rollerini de yeniden tanımlamaktadır.  
 
Kamu yönetiminde değişimin ilk adımları mevzuat değişiklikleriyle ve genellikle idari reformlar ile 
atılmaktadır. Ancak, örgütsel değişimin amacına ulaşabilmesi için tek başına mevzuat değişikliğinin 
yeterli olmadığı hem küresel hem de ulusal pek çok örnekte görülmektedir. Değişim yönetimi olarak da 
ifade edilen bu süreçte temel prensip, yasal mevzuat ile birlikte örgüt kültüründe ve çalışanların 
davranışlarında da bu değişimin istenmesi ve kabullenilmesidir.  
 
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu idari bir reform olarak kabul etmek mümkündür.  
Mali denetim sürecinden çok daha öte bir anlama ve içeriğe sahip olan iç denetim sistemi 5018 Sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 2003 yılında kabul edilip 2006 yılında yürürlüğe girmesine 
rağmen Türk kamu yönetiminde henüz tam anlamıyla işlerlik kazanamamıştır. Bu çalışma kamu 
yönetiminde değişime direnci, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen iç 
denetim sistemi üzerinden ele almakta ve bu direncin sebeplerini sorgulamaktadır.  
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The Resistance to Change in Public Administration: An Example of Internal Audit 

 
 
Abstract 
 
Change is at the leading of concepts that have been spoken, discussed, and produced in many areas over 
the centuries. It is possible to define the change in the broadest sense as a new regulation of the existing 
order, the breakpoints of individuals and organizations at the micro scale, macro-scale life cycles of the 
societies and states.  
Discontinuation, separation and giving up in present system in terms of both in micro scale and macro 
scale, encounter   with  resistances at different levels. Indeed, There are both the individual and the 
organizational fears are present which can be defined as instinctively too, due to the uncertainty of the 
new situation that the change will bring on the basis of this resistance. However, it will be possible to 
accept the new situation that will arise with the management of this process and to carry into effect. 
 
The change that occured both in the private sector and in the public sector appear as economic, political, 
cultural and administrative reasons and as a requirement in general. Carrying into effect of the change 
occurs in a certain  process in spite of sectoral (public or private) differences. While these shifts reshape 
the structure of organizations / institutions, they also redefine the roles of those who are working within 
the organization. 
 
The first steps of the change in public administration are taken by legislative changes and usually by 
administrative reforms. However, it is appear that only legislative changes are not adequate alone in 
terms of both in the global and the national in order to achieve the goal of organizational change, The 
basic principle in this process, which is also referred to as change management, is the desire and 
acceptance of this change in the organizational culture and the change and acceptance of the behavior 
of the employees together with the legal legislation. 
 
It is possible to regard the Public Financial Management and Control Law No. 5018 as an administrative 
reform. Even though the internal audit system, which has much more understanding and content than 
the financial audit process, was adopted in 2003 by the Law on Public Financial Management and 
Control No. 5018 and entered into force in 2006, it has not  fully become functional in the Turkish public 
administration yet.This study deals with change resistance in the public administration through the 
internal audit system envisaged by the Public Financial Management and Control Law numbered 5018 
and questions the causes of this resistance. 
 
Key Words: Internal Audit, Change Management, Change Resistance. 
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Türk Yönetim Geleneğinde Hesap Verebilirlik Mekanizmaları: Divan-I Mezalim Ve 
Kamu Denetçiliği Kurumu Karşılaştırması 

 
 

M. Fatih Bilal ALODALI1 
Sefa USTA2 

 
Özet 
 
Kamu yönetiminde hesap verebilirliğin sağlanması/hayata geçirilmesinin önemi yadsınamaz bir 
gerçektir. Kamu görevlileri sadece üstlerine, bürokratlar sadece siyasilere karşı değil aynı zamanda 
halka/topluma da hesap vermek durumundadırlar. Dilekçe hakkı, şikayet hakkı, bilgi edinme hakkı ve 
kamu denetçisine/ombudsmana başvurma hakkı gibi mekanizmalar ile birlikte vatandaş, bürokratlara ve 
kamu yönetimine hesap sorabilmekte ve kamu görevlileri de hesap vermek zorunda kalmaktadır. 
 
Son yıllarda, kamu yönetiminde ön plana çıkan "hesap verebilirlik anlayışı" Türk yönetim geleneği 
içinde de önemli bir yer tutmuştur. Türk yönetim geleneğinin şekillenmesinde; Eski Türk Devlet 
anlayışında, toy, kurultay, şölen, han-ı yağma gibi yapılar ile birlikte İslam Devlet geleneğinde, "şura 
anlayışı", "kadıy-ül kudat kurumu", ve devlet işlerinin yürütüldüğü "divan"lar etkili olmuştur. İslam 
devlet yönetiminde kurumsal bir yapı olan "Divan-ı Adl (Adalet Divanı)/Divan-o Mezalim" ise insan 
hakları mahkemesi/ombudsmanlık kurumu gibi vatandaşların şikayetlerinin dinlendiği bir mekanizma 
işlevi görmüştür. 
 
Türk yönetim geleneğinde hesap verebilirlik mekanizması şeklinde faaliyet gösteren Divan-ı Mezalim, 
Selçuklu Devleti'nde "yönetim karşısında zulme uğradığını düşünenlerin başvurdukları" bir kurum 
olarak işlev yürütmüştür. Osmanlı Devleti'ne divan-ı hümayun, şeyhülislamlık ve kadılık kurumu; 
Cumhuriyet sonrası dönemde Türkiye'de, dilekçe hakkı, bilgi edinme hakkı, BİMER, CİMER, 
Ombudsmanlık kurumu gibi yasal ve kurumsal düzenlemeler, kamu hizmetinden yararlanan 
vatandaşların, kamu  kurum/kuruluşları ve kamu görevlileri ile ilgili şikayet ve taleplerini ilettikleri 
hesap verebilirlik mekanizmaları olarak faaliyet yürütmüşlerdir. 
 
Bu bağlamda, çalışmanın temel amacı Türk yönetim geleneğinde hesap verebilirlik mekanizmalarının 
ele alınıp, Divan-ı Mezalim kurumunun işleyiş ve etkilerini irdelemektir. Divan-ı Mezalim ile Kamu 
Denetçiliği Kurumu'nu karşılaştırmalı analizinin yapılması çalışmanın bir diğer amacıdır. 
 
Bu amaç doğrultusunda hazırlanan çalışma kapsamında ilk olarak, Türk yönetim geleneğini etkileyen 
hesap verebilirlik mekanizmaları genel hatlarıyla ele alınacak, daha sonra Divan-ı Mezalim oluşumu 
irdelenerek, günümüz Türkiye'sinde faaliyet yürüten Kamu Denetçiliği Kurumu mukayeseli bir şekilde 
kıyaslanacaktır. 
 
Bu amaç ve kapsam çerçevesinde hazırlanan çalışmada, betimleyici analiz yöntemi, tarihsel yöntem ve 
karşılaştırmalı yöntemden yararlanılacak ve konu ile ilgili birincil ve ikincil kaynaklardan 
faydalanılacaktır. 
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Accountability Mechanisms in the Turkish Administration Tradition: Comparison of 
Divan-ı Mezalim and Public Auditing Institutions 

 
 
Abstract 
 
The importance of practicing the accountability in public administration is a fact that can't be ignored. 
Not only to their superiors and politicians but also to citizens, state officers are responsible to give an 
account. By means of right of petition, the right to information, the right to apply to ombudsman, citizens 
can call the bureaucrats to account.  
 
In the recent years, the popular term of "accountability" had its place within the Turkish public 
administration tradition. In the old Turkish administrative tradition by means of toy, kurultay, şölen, 
han-ı yağma;  on the other hand in the Islamic state tradition by means of şura, kadıy-ül kudat and divan 
accountability had a key role regarding the state operations. In addition, Divan-ı Adl and Divan-ı 
Mezalim used to operate as a human rights court and the ombudsman institution. 
 
Divan-ı Mezalim that used to operate as a accountability mechanism, had been the major institution in 
State of the Seljuk where people used to apply due to their claims on persecution. Ottomans used to 
carry on these duties by divan-ı hümayun,  şeyhülislamlık (sheikhul Islam) and kadılık (qadi). After the 
republic in Turkey by means of,  right of petition, the right to information, BİMER, CİMER, The 
Ombudsman Institution the mechanism of accountability operates for the benefit of citizens where they 
can apply regarding their requests and demands related to state officers. 
 
In this context, this study aims to investigate the operation mechanism and the affects of Divan-ı 
Mezalim and the accountability mechanism in Turkish administrative tradition. Secondly, a comparison 
between Divan-ı Mezalim and  The Ombudsman Institution in the frame of their operational structure 
sets the second aim of the study. 
 
In the first place, the study aims to investigate the accountability mechanisms in Turkish administrative 
tradition. Afterwards, the formation of Divan-ı Mezalim will be analyzed and compared to The 
Ombudsman Institution that operates in today's Turkey. 
 
In this study, descriptive analyze method, historical method and comparative methods are applied to this 
study. Primary and secondary sources will be used for the study.  
 

Key Words: Administrative Tradition, Accountability, Ombudsman, Divan-ı Mezalim, The Ombudsman 
Institution. 
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Başkanlık Ve Parlamenter Hükümet Sistemlerinde Bütçe Sürecinde Hesap Verebilirlik 

 
 

H. Hakan YILMAZ1 
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Özet 
 
Bu çalışmada başkanlık sistemleri ile parlamenter sistemler arasında temsil organlarının bütçe 
sürecindeki rolü arasındaki farklar, temsili demokraside parlamentonun “bütçe hakkından” doğan yetki 
ve görevlerini etkin kullanması bağlamında çeşitli ülke örnekleri üzerinden karşılaştırmalı olarak 
incelenmiş ve bu farklar siyasal hesap verebilirlik, bütçenin onayı ve denetimi yönlerinden ortaya 
konmaya çalışılmıştır. Bu analiz kapsamında Türkiye’de Parlamentonun bütçe onay ve denetim 
sürecindeki rolü ele alınmış ve bu sürece ilişkin Anayasa Değişiklik Teklifi ile öngörülen yeni yapı 
değerlendirilmiştir. Öngörülen sistemin gerektirdiği, bütçe teklifinin sunulma şeklinde ve bütçe 
komisyonunun üye yapısındaki değişiklikler ile geçici bütçe uygulaması dışında, temelde önemli 
farklılıklar getirmemektedir.  Bununla birlikte bütçenin parlamentoda kabul edilmemesi ve bütçede 
ödenek artışlarına ihtiyaç duyulması halinde sürecin nasıl çalışacağına ilişkin siyasi sorumluluk 
açısından tartışmalar çıkabilecektir.  
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Accountability in the Budget Process in Presidential and Parliamentary Government 
Systems 

 
 
Abstract 
 
The role and differences in policy process of the legislative body (parliament / congress) in the 
presidential and parliamentary systems have been analysed in respects of political accountability, budget 
approval, supervision and audit process in this study. Then, depending on this, a comparative analysis 
has been made in the context of effective use of the powers and duties of legislative body arising from 
the power of the purse in representative democracy over selected country practices. In this scope, the 
current role of the Parliament in the budget approval and audit process in Turkey have been discussed 
and the new budgetary structure proposed by the Constitutional Amendment Proposal have been 
evaluated. The proposed system does not fundamentally make any significant amendment, except in the 
form of submission of budget proposals and changes in the member structure of the budget committee 
and provisional budget implementation. Along with that, debates may arise in terms of political 
responsibility for not approving the budget in parliament and how the process will work if budgetary 
increases are needed. 
 
Key Words: Power of the Purse, Representative Democracy, Parliamentary System, Presidential 
System. 
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Kamu Politikası Yapım Süreci Olarak “Kanun Yapımı”: Mevcut Ve Olası 
Cumhurbaşkanlığı Modeli Çerçevesinde Bir Durum Değerlendirmesi 

 
 

Elvettin AKMAN1 
Murat OKCU2 

 
Özet 
 
1970’lerden itibaren planlamacı ekonomik sistemin ortaya çıkardığı hantal yapı neticesinde 
hükümetlerin ciddi mali krizlerle karşı karşıya kalmaları, yeni yöntemlerin geliştirilememesi ve 
verimliliğin arttırılamaması gibi nedenler kendilerini sorgulamalarını ve geleneksel kamu yönetimi ile 
kamu politikası anlayışından çıkarak özel sektör yöntem ve uygulamalarının kamu sektöründe de 
kullanılabileceği düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Kamu yönetimi disiplininde kendisine yer bulan kamu 
politikası yaklaşımı, siyaset ile yönetim arasındaki ayrımı bir tarafa bırakarak, kamu yönetiminin, dar 
ve teknik bir çerçevede ele alınmaması gerektiğini savunmuş ve kamu yönetimindeki güncel gelişmeler 
ile birlikte dikkate değer bir değişim göstermiştir. Kamu yönetimi ile ayrılmaz bir parça haline gelen 
kamu politikası zaman içerisinde disiplinler arası bir nitelik kazanmıştır.  
 
Kamu politikası disiplininin önemi Türkiye’de gelişmekte olan ülkelere koşut bir şekilde çok geç fark 
edilmiştir. Kamu politikasının pek çok disiplin gibi batıda ortaya çıkması ve batı dünyasının siyasal, 
ekonomik ve toplumsal yapısını formüle etmesi; yeterince anlaşılamaması, Türkiye’nin kendine has bir 
bilimsel alanının oluşmaması, ülkedeki ağır bürokratik vesayetin politikaların belirlenmesi ve 
uygulanması noktasında ortaya çıkardığı yapı, kamu yönetimi sisteminin dönüştürülmesi adına atılan 
adımların ancak iki binli yıllardan sonra atılması gibi sebeplerden ötürü Türkiye’de kamu politikası 
çalışmaları çok geç fark edilmiş ve araştırmaya konu edilmiştir. Bunun yanı sıra, “kamu politikasının 
belirlenmesi aşamasının somutlaşması” olarak ifade edilen kanun yapım süreci de maalesef ülkemizde 
göz ardı edilerek akademik olarak çok fazla çalışılmamıştır. 
 
Ülkemizde 16 Nisan 2017 tarihinde Anayasanın 18 maddesinde değişiklik öngören referandum ile 
kanun yapım sürecine ilişkin önemli değişiklikler halk oylamasına sunulacaktır. Bu çalışmanın amacı, 
hükümetlerin politikalarını gerçekleştirmede kullandıkları başlıca araç olan kanun yapım sürecinin 
mevcut işleyişini ortaya koymak ve olası Cumhurbaşkanlığı sisteminin bu sürecin işleyişinde ne gibi 
değişiklikler getirdiğini ele almaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kamu Politikası, Kanun Yapım Süreci, Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Parlamenter 
Sistem, Türkiye. 
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“Lawmaking” As Public Policy Formulation Process: A Situation Assessment Within 
The Context Of Existing And Possible Presidential Model 

 
 
 
Abstract 
 
The governments met serious financial crisis because of the awkward structure that the planner financial 
system revealed since 1970s. New methods could not be developed and the productivity did not raise, 
so the governments questioned themselves and the idea that the private sector’s methods and practices 
can be used in state sector leaving the understanding of traditional public administration and public 
policy appeared. Leaving the distinction between the politics and administration, the public policy 
approach that found place itself in the dicipline of public administration defended that public 
administration should not be evaluated from a narrow and technical perspective and it went a remarkable 
change together with the current developments in public administration. Public policy that became an 
inseperable part of public administration gained an interdiciplinary qualification.  
 
The significance of public policy diciplin was distinguished late in Turkey in parallel with developing 
countries. Public policy studies in Turkey were distinguished and mentioned late because public policy 
first appeared in West like a lot of diciplines and it formulated the political, fnancial and social structure 
of Western World, Turkey had not got a specific scientific area, the heavy bureaucratic tutelage in 
Turkey decided the policies and revealed its own structure, the steps to transform the public 
administration system were taken only after 2000s. Unfortunately, lawmaking process that is stated as 
the embodiment of the process of public policy definition was ignored in our country and it was not 
academically studied  enough. 
 
In our country, a referendum that involves significant changes about lawmaking process and provides 
18 amandements in Constitution will be hold in April, 16, 2017. This paper aims to describe the current 
lawmaking process that the governments use to realize public policies and to evaluate what kind of 
changes the possible presidential system will provide in this process. 
 
Key Words: Public Policy, Lawmaking Process, Presidential System, Parliamentary System, Turkey. 
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Amerikan Başkanlık ve Fransız Yarı-Başkanlık Sistemleri Işığında Yeni 
Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi 

 
 

Hüseyin GÜL1 
 İhsan KAMALAK2 

 Songül SALLAN GÜL3  
 

Özet 
 
Hükümet sistemi tartışmaları, uzun yıllardır Türkiye siyasetenin ana gündem konularından birini 
oluşturmaktadır. Hükümet biçiminin oluşumu ve işleyişi temel olarak yasama ve yürütme organları 
arasındaki ilişkiler tarafından belirlense de, bu süreçte yargının da etkisi olmaktadır. Ayrıca, genel 
toplumsal, siyasal ve yönetsel yapı da bu üç organın işleyişini ve ilişkilerini etkilemektedir. Bu 
bağlamda, hükümet biçimleri her ne kadar yasama ve yürütme organlarının göreve geliş yöntemleri ve 
aralarındaki ilişkiler tarafından belirlense de, istikrarlı veya istikrarsız işleyişleri, siyasal parti sistemi, 
toplumsal sınıflar ve aralarındaki ilişki/çatışma düzeyi, siyasal kültür/gelenekler, özel ve sivil sektörün 
gücü, devletin üniter ya da federal niteliği, yerel yönetimlerin özerklik düzeyleri gibi bir rejimin siyasal, 
yönetsel ve toplumsal yapısı ve özellikleri tarafından da şekillendirilmektedir. Bu çalışma, hükümet 
sistemlerinin siyasal rejimin bir parçası olduğu varsayımından hareketle, Türkiye’de son dönemde 
yapılan parlamenter demokrasiden başkanlık sistemine geçiş tartışmalarına bir katkı yapmayı 
hedeflemektedir. Bu çerçevede, çalışmada Amerikan başkanlık sistemi ve Fransız yarı-başkanlık sistemi 
Türkiye’de anayasa değişikliği paketi olarak referanduma sunulan yeni Cumhurbaşkanlığı hükümeti 
sistemi ile karşılaştırmalı olarak incelenmekte ve değerlendirilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Başkanlık Sistemi, Yarı Başkanlık Sistemi, Anayasa, Yeni Cumhurbaşkanlığı 
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The New Presidential Government System in the Light of American Presidential and 
French Semi-Presidential System 

 
 
 
Abstract 
 
Debate on the form of government has been on the top of agenda in Turkish politics for several decades. 
The construction and operation of governments are mainly shaped by the interrelations of executive and 
legislative branches but judicial branch also play a role in this process. In addition, social, political and 
administrative structures also, in general, influence how these three branches operate and interact. In 
this respect, even though the forms of government are chiefly determined by how executive and 
legislative branches are formed and interact, whether they operate steadily or unsteadily depends upon 
such political, administrative or social systems and characteristics of a regime as political party system, 
social classes and their relations and level of conflict, political culture and traditions, the power of civic 
and private sectors, the unitary or federal structure of state, power and autonomy level of local 
governments. Based on the assumption that the form of government is part of a political regime, this 
study aims to contribute to latest discussions on a transition from a parliamentarian democracy to a 
presidential system in Turkey. Within this framework, American presidential and French semi-
presidential system are compared and contrasted with the newly proposed Presidential government 
system in the new constitutional referendum package in Turkey and some evaluations are presented. 
 
Key Words: Presidential System, Semi-Presidential System, Constitution, the New Presidential 
Government System, Turkey. 
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Güçler Ayrılığı İlkesini Hayata Geçiren Koşullar Üzerine 
 

 
Özkan DURNA1 

İhsan KAMALAK2 
 
Özet 
 
Güçler ayrılığı ilkesi, siyasal iktidarın sınırlandırılması, yani temel hak ve özgürlüklerin korunması 
bağlamında ortaya atılışından beri önemini yitirmeden tartışılmaktadır. İçinde bulunduğumuz ulusal ve 
uluslararası koşullarda da, önemini sürdürmektedir. İlkenin, özellikle hükümet sistemlerinin demokrasi 
veya insan hakları performansları bağlamında yapılan tartışılmalarda, göz önüne alınması 
gerekmektedir. Zira, siyasal iktidarı kullananlara karşı, hak ve özgürlüklerin korunması veya hukuk 
devletinin hayata geçirilmesinin temel koşulların başında, güçler ayrılığı ilkesinin hayata geçirilme 
düzeyi gelmektedir. İşte bu yüzdendir ki, hükümet sistemi değişikliğini getirecek olan anayasa 
değişiklik teklifinin tartışıldığı Türkiye’de, güçler ayrılığı ilkesi üzerinde tartışmak gerekmektedir. 
 
Türkiye demokrasisinin temel sorunlarından birisi güçler ayrılığı ilkesinin hayata geçirilmesindeki 
aksaklıklar olduğu düşüncesinden hareketle, hükümet sistemi değişikliği sonucunu doğuracak olan 
anayasa teklifi de göz önüne alınarak, bu çalışmada güçler ayrılığı ele alacaktır. Bu çerçevede ilk olarak 
kavramın tarihsel gelişimi incelenecektir. İkinci olarak, bu kavramın hayata geçmesini sağlayan 
özellikler üzerinde durulacaktır. Son bölümde ise anayasa teklifi ilke üzerinden değerlendirilecektir. Bu 
bağlamda çalışmada, yasama ve yürütmenin farklı farklı seçilmelerinin yeterli olup olmadığı yanında, 
siyasal partilerin yapısı ve işleyişi ile yargının bağımsızlığının da, güçler ayrılığının hayata 
geçirilmesindeki etkisi sorgulanacaktır.  
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On The Realization Of Separation Of Powers 

 
 
Abstract 

 
The concept of separation of powers has been discussed since its introduction through limiting political 
power, namely for the protection of fundamental rights and freedoms. It is also important in the national 
and international conditions we are in. The concept needs to be taken into account, especially when 
discussing the performances of governmental systems through democracy or human rights. The level of 
the realization of the concept has been one of the basic conditions for the protection of human rights and 
freedoms or the establishment of the rule of law against those who use political power. That is why it is 
necessary to discuss the concept in the case of Turkey, especially where the amendment, which will 
change the governmental system from parliamentary system to presidential one, proposed. 
 
Taking into consideration the fact that one of the fundamental problems of Turkey's democracy lies in 
the realization of the separation of powers, this study will analyze the amendment to be voted which 
changes the governmental system of Turkey through the concept of separation of powers. In this 
framework, the historical development of the concept will first be examined. Secondly, it will focus on 
the features that enable this concept to pass on to life. In the last part, the constitution proposal will be 
evaluated in this context. In this context, the separate elections of executive and legislature as well as 
the influence of the political parties' structure and independence of the judiciary will be questioned for 
the realization the separation of powers. 
 
Key Words: Separation Of Powers, Parliamentary Systems, Presidential Systems. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 III. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiri Özet Kitabı 
 
 
 

 53 

Farklı Ülkelerde (Kanun Hükmünde) Kararname Düzenlemeleri 
 
 

Ali Fuat GÖKÇE1 
 
 
Özet  
 
Türk hukuk sisteminde kullanılan şekliyle “Kanun Hükmünde Kararname”, yürütme kuvvetinin 
yasamanın ağır işleyen ve bürokratik yasama sürecinden daha hızlı hareket edebilmek amacıyla yasama 
kuvvetinden aldığı yetkiyle yaptığı kanunla aynı düzeyde sayılan düzenleyici işlemlerdir. Kanun 
hükmünde kararname dışında genel olarak “Kararname” adı verilen belirli makamların aldığı kararların 
yazılı hale getirilmesidir. “Bakanlar Kurulu Kararnamesi” ve “Ortak Kararname” olarak adlandırılırlar. 
Bu kararnamelerin kanun hükmünde kararname ile benzerlikleri ve farklılıkları bulunmaktadır.  
 
Kanun hükmünde kararnamelerin kanunlarla aynı seviyede sayılması, bu işleminin hukuki niteliğini 
artırırken, yürütme kuvvetine de yönetsel kararlar almasında önemli bir yetki tanımaktadır. Yürütme 
tarafından, halkın temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı, engelleyici, ülkenin temel organlarının 
işleyişine ve birbirleriyle olan ilişkisini birbirlerinin üzerinde tahakküm kuracak şekilde bozacak 
düzenleyici işlemin yapılma ihtimaline karşı, bu işlemlerin uygulanma şekli ve denetimi önem arz 
etmektedir. 
 
Diğer ülkelerde, farklı hükümet sistemlerinde kararname adı altında yürütme organı düzenleyici işlemler 
yapmaktadır. Bunların bir kısmı kanun hükmünde kararname, bir kısmı ise kararname şeklinde 
olmaktadır. 
 
Türkiye’de son dönemlerde parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçme tartışmaları bağlamında 
hazırlanan ve “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adı verilen sistemde halk tarafından seçilen 
Cumhurbaşkanına kararname çıkarma yetkisi tanınmıştır. Bu yetki “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” 
olarak daha önce uygulanan Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Ortak Kararname ve Kanun Hükmünde 
Kararnameleri içermektedir.  
 
Bu çalışmada farklı hükümet sistemlerini uygulayan ülkelerden örneklerle Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin uygulama ve denetim usullerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda farklı 
hükümet sistemlerini uygulayan ülke örnekleri incelenerek Türkiye’de Anayasa değişikliği paketinde 
yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi karşılaştırılacaktır. 
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Statutory Decree (Decree Having The Effect Of Law) Regulations In Different Countries 

 
 
 
Abstract 

 
Statutory decrees as used in the Turkish legal system are regulatory process that is realized with the 
authority taken by legislative power with the aim of enabling executive power to act more quickly than 
the slow and bureaucratic legislative process and assumed at the same level with the law. Other than 
statutory decree, there are also “Decrees” which consist the procedures for writing the decisions taken 
by certain authorities. They are called as "Council of Ministers Decree" and "Common Decree". These 
decrees have similarities and differences with the statutory decree. 

 
The statutory decrees enjoy the same qualities of a law and this both increases the legal nature of this 
process and gives the executive body an important authority to make administrative decisions.  Against 
the possibility of regulatory action lead to restriction and prevention of the fundamental rights and 
freedoms of the people, and the functioning of the basic organs of the country and their relation to each 
other that will dominate them, how the implementation of these processes should be and its supervision 
are important. 

 
In other countries, the executive body carries out regulatory actions under the name of decree in different 
governmental systems. Some of them are in the form of statutory decrees and some in the form of 
decrees.  

 
The new system recently prepared in the context of discussions on the transition from the parliamentary 
system to the presidential system in Turkey and called as “Presidential Government System” gives the 
authority to issue decree to the President elected by the public. This authority includes the Decree of the 
Council of Ministers, which was previously applied as the "Presidential Decree", and the Common and 
the Statutory Decrees. 

 
In this study, it is aimed to examine the implementation and control procedures of the Presidential 
Decrees with examples from countries that have different government systems. In this context, the 
examples of countries implementing different government systems will be studied and The Presidential 
Decree contained in the Constitutional amendment package in Turkey will be compared. 

 
Key Words: Statutory Decree, Government Systems, Presidential Decree. 
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Başkanlık Sisteminde Siyasi Partilerin Ve Seçim Sistemlerinin Değerlendirilmesi: 
Türkiye İçin Çıkarılacak Dersler 

 
 

Mustafa LAMBA1 
Hamza ATEŞ2 

 
Özet 
 
Hükümet sistemindeki değişikliklerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde, o ülkenin devlet 
şeklinin, kültürünün yanında, siyasi yapısının ve seçim sisteminin de dikkate alınması gerekmektedir. 
Siyasi kutuplaşmaların fazla olduğu ülkelerde hükümet sisteminin işleyişi bakımından siyasi partilerin 
ve seçim sistemlerinin incelenmesi, hükümet sistemi değişikliğine gidecek ülkeler için birer ders 
niteliğinde bilgiler sunmaktadır. 
 
Bu çalışmanın amacı, ikiden fazla siyasi partinin temsil edildiği yasama organlarında başkanlık 
sisteminin işlerliğini tartışmaktır. Özellikle Türkiye’de başkanlık sisteminin gündemde olduğu bir 
dönemde, mevcut siyasi parti yapısının, seçim sisteminin ve tek meclisli yasama organının başkanlık 
sistemindeki konumu üzerinde durulmaktadır. Bu kapsamda başkanlık sisteminin uygulandığı üniter ve 
federal devletlerde siyasi partilerin konumu, yasama ve yürütme ile ilişkileri, yasama organının tek ya 
da iki meclisten oluşması ve seçim sistemleri literatür taraması yapılarak incelenmektedir. Elde edilen 
bulgular, başkanlık sisteminin uygulandığı ülkelerin çoğunluğunda yasama organının iki meclisli 
olduğu; ikiden fazla siyasi partinin temsil edildiği durumlarda koalisyoncu başkanlık uygulamasının ön 
plana çıktığı; dar bölge seçim sisteminin siyasi istikrar bakımından önemli olduğu yönündedir.   
 
Türkiye’de Anayasa değişikliği ile getirilmeye çalışılan Cumhurbaşkanlığı sisteminde özellikle yasama 
yürütme ilişkilerinde yaşanan sorunlar konusunda Brezilya, Nijerya, Arjantin, Şili gibi çok partili ülke 
örneklerinden önemli ölçüde yararlanıldığı ve sistemi tıkanıklığa götürebilecek risklere yönelik bazı 
tedbirlerin alındığı görülmektedir.  
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Evaluation Of Political Parties And Election System In The Presidential System: The 
Lessons Taken Out For Turkey 

 
 
Abstract 
 
The political structure and the election system should also be considered in addition to the government 
type and culture of a country in terms of successful implementation of the changes in governmental 
system. Investigation of the political parties and the election systems in terms of functioning of 
governmental system in the countries in which political polarization is intensive provides valuable 
information in terms of lessoning for the countries intended to change their governmental system. 
 
The aim of this study is to discuss the operability of presidential system in the legislative organs in which 
more than two parties are represented. Especially in recent discussions about the presidential system in 
Turkey, the positions of present political party structure, election system and single-legislative organ are 
emphasized within the presidential system. For this purpose, the position of political parties, their 
relations with legislative and executive organs, whether legislative organ is composed of single or two 
parts, and election systems are analyzed by means of literature screening in unitary and federal countries 
governed with presidential system. The findings collected indicate that the legislative organ in most of 
the countries with presidential system is composed of two parts; in the cases with more than two parties, 
coalitionary presidential application comes to the forefront; and the single-member district election 
system is important in terms of political stability.  
 
In the Presidency system intended to implement with a constitutional change in Turkey, it is observed 
that the multi-party samples such as the ones in Brazil, Nigeria, Argentina and Chile are significantly 
considered especially in terms of the problems encountered in the relationships between legislation and 
execution, and some precautions are taken against the risks which might block the system. 
 
Key Words: Presidential System, Government System, Political Parties, Election System, Coalitionary 
Presidency.  
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Türk Kamu Bürokrasisinin Örgütsel Ve İşlevsel Sorunları 
 
 

Emine ERDEN KAYA1 
Merve Suna ÖZEL ÖZCAN2 

 
Özet 
 
Bir örgütlenme sistemi olarak bürokrasi, idari ya da siyasi yetkili amirlere, hukuk ve politika 
uygulamalarında gerekli bilgi akışını ve verileri sağlamaktır. Klasik örgüt teorisyenlerinin odak noktası 
olan verimlilik mevzusu bürokrasilerinde temelindeki arayışı içinde barındırmaktadır. Ancak kavram, 
zaman içerisinde pejoratif anlamlar ile harmanlanmış ve zihinlerde de bu şekilde yansımaları ortaya 
çıkmıştır. Dolayısı ile bürokrasi kavramı zamanla verimlilik odaklı yaklaşımın sistematiğini düzenleme 
ihtiyacına binaen ortaya çıkmışsa da günümüzde umumiyetle kırtasiyecilik, işten/sorumluluktan kaçma 
gibi olumsuz tasavvurlara eş değer tutulmaktadır. Bu çerçevede, Türk Bürokrasi sistemi de bir evrim 
geçirmiş ve zamanla akademik çevrede, belli başlıklarla sınırlandırılmış farklı sorunlarla anılır olmuştur. 
Bu sorunlar işlevsel ve örgütsel sorunlar başlıkları altında çalışmamızda incelenecektir. Çalışmanın 
amacı giriş mahiyetinde bu bahsi geçen genel sorunları tespit ve aktarmadır. Çalışmada literatür taraması 
yapılmıştır, bu kapsamda çalışma tarama-değerlendirme mahiyetindedir. Çalışmada ilk olarak bürokrasi 
kavramı ve Weberyen bürokrasi kuramına yer verilecek, ardından Türk kamu bürokrasinin temel ve en 
genel sorunları farklı başlıklar altında incelenecektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Weberyen Bürokrasi Kuramı, Türk Bürokrasi Sistemi, Örgütsel Sorunlar, 
İşlevsel Sorunlar.  
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Organizational and Functional Problems of the Turkish Public Bureaucracy 

 
 
Abstract 
 
As an organizational system, bureaucracy is to provide the necessary information and data to the 
administrative or political authority for legal and political applications. The efficiency aspect  which is 
an pivotal center of the classical organization theorists, is in the basis of bureaucracies. However, 
eventually the concept has been blended with pejorative meanings and the minds are reflected in this 
way too. Although the concept of bureaucracy has emerged with the need to regulate the system of time-
based efficiency-oriented approach, today it is generally held to be equivalent to negative stereotypes 
such as paperwork, escaping from work /responsibility. In this context, the Turkish Bureaucracy system, 
in the academic community, has evolved and become known with different problems restricted to certain 
titles. So, these problems will be examined under the titles of functional and organizational problems in 
this study. In the introductory nature of the study, this bet identifies and communicates common 
problems. Literature search was conducted in the study. In this context, the study is a screening-
evaluation. Within the scope of the study, the concept of bureaucracy and the theory of Weberian 
bureaucracy will be given first and than the basic and general problems of the Turkish public 
bureaucracy will be examined under different titles. 
 
Key Words: Weberian Bureaucracy Theory, Turkish Bureaucracy System, Organizational Issues, 
Functional Issues. 
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Merkezi Yönetim-Yerinden Yönetim İlişkileri: İspanya Ve Türkiye Üzerine 
Karşılaştırmalı Bir Analiz 

   
 

Sefa USTA 1 
Erdal BİLGİÇ 2 

 
Özet 
 
Karşılaştırmalı kamu yönetimi çalışmaları, 1940’larden itibaren kamu yönetimi alanının öne çıkan 
çalışma alanlarından olmuştur. Zaman zaman bu alan kamu yönetimi çalışanların gündeminden düşse 
de karşılaştırmalı çalışmalara kamu yönetimi alanyazınında son yıllarda artan şekilde yer verilmektedir. 
Ülkelerin siyasal ve yönetsel yapılarının karşılaştırılarak, iki ülkenin benzerlikleri ve/veya farklılıkları 
ortaya konulmaya çalışılmaktadır.  
 
Bu bağlamda, çalışmanın temel amacı, parlamenter monarşinin hüküm sürdüğü İspanya ile parlamenter 
sistemin hakim olduğu Türkiye'de yerinden yönetim sistemlerinin karşılaştırmalı olarak ele alınmasıdır. 
Buradan hareketle çalışmanın önemi, İspanya ve Türkiye'de yerelleşme çabaları dikkate alınarak, 
merkezi yönetim-yerinden yönetim ilişkilerinin karşılaştırmalı perspektifle irdelenerek benzerlikler ve 
farklılıkların ortaya konulmasıdır. 
 
Bu amaç ve önem doğrultusunda hazırlanan çalışma kapsamında öncelikle İspanya'nın siyasal ve 
yönetsel yapısı genel hatlarıyla ele alınacaktır. Daha sonra, yasama, yürütme ve yargı erkleri üzerinden 
genel bir çerçeve çizilerek esas konuyu oluşturan merkezi yönetim ve yerinden yönetim birimleri 
incelenerek, İspanya’da bölgesel ve yerel yönetimlere yönelik tarihsel süreç içerisinde gerçekleştirilen 
reform çalışmalarına değinilecektir. Bu yapılırken göz önüne alınması uygun görülen temel kriter ise 
merkezi yönetim-yerinden yönetim ilişkileri bağlamında yerinden yönetim birimlerinin ne derecede 
merkezi yönetimin etkisi ve yönlendirmesi altında kaldığıdır. Bu kriter ekseninde yapılan esas 
değerlendirme ise karşılaştırılan ülkelerde yerinden yönetim birimlerinin idari ve mali özerkliğe sahip 
olup olmadığı ve reform çalışmalarının buna ne derecede katkı sağlayabildiğidir. 
 
Çalışmada, İspanya ve Türkiye'de yönetimler arası ilişkilerin kıyaslanarak analiz edilmesinde, tarihsel 
ve karşılaştırmalı yöntemden yararlanılacaktır. Bu yöntem çerçevesinde hazırlanan çalışmada, iki 
ülkenin siyasal/yönetsel yapılarının ve yerel yönetim sistemlerinin değerlendirilmesinde, birincil ve 
ikincil kaynaklardan faydalanılması planlanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Merkezi Yönetim, Yerinden Yönetim, Yönetimler Arası İlişkiler, Yerel Yönetimler, 
Karşılaştırmalı Analiz. 
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Central Administration-Local Administration Relations: A Comparative Analysis On 
Spain And Turkey 

 
 
Abstract 
 
Comparative public administration studies have been in the area of public administration since the 
1940s. From time to time, this area falls from the agenda of public administration but comparative 
studies have been increasingly taking place in public administration literature in recent years. By 
comparing the political and administrative structures of the countries, the similarities and / or differences 
of the two countries are tried to be revealed. 
 
In this context, the main purpose of the study is to compare local administrations of Spain which has 
parliamentary monarchy and Turkey which is dominated by parliamentary system. The key to working 
from here is to show the similarities and differences in the comparative perspective of central 
administration-local administration relations, taking into account localization efforts in Spain and 
Turkey. Within the framework of the study prepared in line with this aim and importance, the political 
and administrative structure of Spain will be discussed in general terms. Then a general framework of 
legislative, executive and judicial powers will be drawn up and central administrative and subordinate 
administrative units, which constitute the main theme, will be examined and the reform efforts carried 
out in the historical process for regional and local governments in Spain will be addressed. In the context 
of central administration-local administration relations, an answer will be sought at which point the 
management units remain under the influence and direction of the central administration. The main 
assessment made on this question axis is whether the administrative units in the comparative countries 
have administrative and financial autonomy, and how soon their reform efforts can contribute to this. In 
the study, historical and comparative method will be used in analyzing the relations between the 
governments in Spain and Turkey. Within the framework of this methodology, it is planned to utilize the 
primary and secondary sources in the evaluation of the political/administrative structures of the two 
countries and the local government systems. 
 
Key Words: Central Administration, Local Administration, Intergovernmental Relations, Local 
Governments, Comparative Analysis.  
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Kuvvetler Ayrılığına Dayanan Siyasal Sistemler Ve Başkanlık Sisteminin Türkiye 
Uygulanabilirliğine Kısa Bir Bakış 

  
 

Çağla CIKIT1 
 
 
Özet 
 
Bu çalışmada ilk amaç, Montesquieu referans alınarak “Kuvvetler Ayrılığı Teorisinin” açıklanması ve 
bu teoriye göre siyasal sistemlerin neler olduğunun ortaya konulmasıdır. Kuvvetler ayrılığına dayanan 
siyasal sistemler, yumuşak ve sert kuvvetler ayrılığına dayanan siyasal sistemler şeklinde ele alınmış ve 
genel özellikleri aktarılmıştır. 
 
Kuvvetler ayrılığına dayanan siyasal sistemler ele alınırken esas noktayı, yasama ile yürütme erkleri 
arasındaki ilişkiler oluşturmaktadır. İki kuvvetin arasındaki ilişkinin önem arz etmesinin sebebini ise, 
“yargı kuvvetinin” demokrasiyi düstur edinmiş, özellikle de özgürlükten söz eden bir devlette bağımsız 
ve tarafsız olması gerektiği oluşturmaktadır.  
 
Türkiye için en uygun siyasal sistemin ne olduğu noktasında tartışmaların sürdüğü ve referanduma 
doğru gittiğimiz şu günlerde, başkanlık sisteminin ne olduğu, ülkemizin yeni bir siyasal sisteme ihtiyaç 
duyup duymadığı ve en önemlisi de başkanlık sisteminin ülkemize uygulanabilirliği herkes tarafından 
merak edilen bir konu halini almıştır. Dolayısıyla çalışmanın bir diğer amacını, kuvvetler ayrılığına 
dayanan siyasal sistemleri ortaya koyarak bir çerçeve çizmenin yanında, başkanlık sisteminin Türkiye 
uygulanabilirliğini incelemek ve parlamenter sistemden kaynaklanan birtakım tıkanıklıklara çözüm 
getirip getiremeyeceği noktasında ki sorulara cevap aramak oluşturmaktadır.  
 
Şunu özellikle belirtmek isterim, bu çalışma söz konusu siyasal sistemlerin açıklamasını yaparken ve 
başkanlık sisteminin uygulanabilirliği üzerine eğilirken “şu iyi şu kötüdür” tartışmasından uzak durarak 
kaleme alınmıştır. Objektif bir şekilde başkanlık sisteminin ülkemiz için geçilmesi şart bir siyasal sistem 
olup olmadığı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kuvvetler Ayrılığı, Siyasal Sistemler, Başkanlık Sistemi, Başkanlık Sistemi 
Uygulanabilirliği. 
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A Brief Look at the Applicability of the Political Systems and the Presidency System 
Based on the Separation of Forces to Turkey 

 
 
 
Abstract 
 
The first objective in this study is to explain the "Theory of Forces Separation" with reference to 
Montesquieu and to show what political systems are according to this theory. Political systems based on 
separation of powers are treated as political systems based on the separation of soft and hard forces, and 
their general characteristics are reported. 
 
While the political systems based on the division of forces are dealt with, the main point is the relations 
between legislative and executive. The reason why the relationship between the two forces is so 
important is that the "judiciary" must be independent and impartial in a state that has taken the principle 
of democracy, especially in the context of freedom. 
 
Discussions on what is the most appropriate political system for Turkey and in the days when we go 
towards referendum, what is the presidential system, whether our country needs a new political system 
and most importantly, the applicability of the presidential system to my country has become a subject 
that everyone is curious about. So, another purpose of my work, reveal political systems based on 
separation of forces Examine the applicability of the presidential system to Turkey and Seeking answers 
to the questions at the point where it can not bring a solution to some obstacles caused by the 
parliamentary system. 
 
I would particularly like to state that this study has been taken away from the argument of "the good is 
the worst" when it comes to explaining the political systems and the applicability of the presidential 
system. Objectively, it has been tried to show whether or not the presidential system should be passed 
for our country as a political system. 
 
Key Words: Separation of Powers, Political Systems, Presidential System, Applicability of Presidential 
System. 
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Siyasal Sistem Perspektifinde Parlamentarizm ve Yönetişim 
 
 

Muhammed Bilal ARI1 
 
 
Özet 
 
Bu çalışmadaki amaç; öncelikle siyasi sistemin ne anlama geldiğini ortaya koymaktır. Daha sonra 
siyasal sistem denilen kavramın yüzyıllar boyunca hangi aşamalardan geçerek belli kalıplara ulaştığını 
açıklamaktır. Bundan da sonra bir ülkenin siyasal sisteminin belirlenmesinde öncelikle o ülkenin siyasi 
kültürüne, siyasal tarih ve birikimine bakılması gerektiği daha sonra o ülkenin vatandaşlarının 
demokrasi kültürünün incelenmesi gerektiğinin önemini vurgulamaktır. 
 
Çalışma içerisinde siyasal sistem kavramı açıklanarak parlamenter sistem kavramına ve uygulamada en 
iyi örnek olan İngiltere’ye değinilerek son olarak da yönetişim kavramı açıklanmaya çalışılmıştır. 
Çalışmada Parlamenter sistemin ele alınmasının nedeni ise şu anda Türkiye de dahil olmak üzere 
dünyada en yaygın olarak uygulanan siyasal sistem olmasıdır. Yönetişim kavramının “herhangi bir 
siyasal sistemle” çelişmesi söz konusu olmadığı bilakis “herhangi bir ülkedeki uygulanan siyasal 
sistemle” çelişmesinin söz konusu olabileceği ortaya konmuştur. Örnekle konuya açıklık getirecek 
olursak; ABD ve Filipinler’in her ikisinde de Başkanlık sistemi mevcuttur. Ancak birisi dünyanın süper 
gücü ve gelişmiş bir ülkesi, diğeri ise gelişmemiş geri kalmış ülkesi; biri insan haklarının gelişmiş, 
hukukun üstün olduğu ülke, diğeri insan haklarının ayaklar altına alındığı, hukukun çiğnendiği bir 
ülkedir. Aynı şekilde İngiltere ve Bangladeş’i ele alırsak her ikisi de Parlamenter sistemle yönetilen 
ülkelerdir. Ama yukarıdaki benzer durum burada da mevcut İngiltere gelişmiş Bangladeş geri kalmıştır.  
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Parlamentarism and Governance in the Political System Perspective 

 
 
Abstract 
 
The purpose of this study is to firstly reveal what the political system means. It is then to explain what 
the concept of the political system has reached through certain stages over the centuries. After that, the 
emphasis is on the importance of political culture, political history and political accumulation of that 
country and the citizens of that country should be looked after in democratic culture. 
 
In this study, the concept of political system was explained and the concept of governance was tried to 
be explained by referring to England, which is the best example of parliamentary system concept and 
practice. The reason for the election of the parliamentary system in the study is now the most widely 
applied political system in the world, including Turkey. It is demonstrated that the concept of 
governance is not in conflict with "any political system" but contradicted with "the political system 
applied in any country". For example; Both the US and the Philippines have a Presidency system. But 
one is the superpower and developed country of the world, the other is the undeveloped backward 
country; One is a country in which human rights are developed, a country in which law is superior, and 
a country in which the rights of the other are taken under the feet, and the law is violated. Likewise, if 
we consider England and Bangladesh, both are countries governed by the Parliamentary system. But the 
above situation is also present here. England developed, Bangladesh lagged behind. 
 
Key Words: Political System, Political Culture, Parlamentarism, United Kingdom, Governance. 
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Türkiye’de Başkanlık Sistemine Yönelik Politikaların Çoklu Akış Modeli Çerçevesinde 
Analizi 

 

  Volkan CEYLAN1 
Mustafa LAMBA2 

 
Özet 
 
Cumhuriyet tarihinde ilk Anayasa’nın kabulünden itibaren uygulanmaya çalışılan parlamenter sistem, 
zaman zaman siyasi tıkanıklıklara yol açarak ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmeyi zorlaştırmıştır. Bu 
nedenle ülkemizde parlamenter sisteme alternatif olabilecek siyasal sistem arama arayışları başlamış ve 
bu arayışlar sonucu iki siyasal sistem üzerine odaklanılmıştır; başkanlık ve yarı- başkanlık sistemi. 
Ülkemizde başkanlık sistemine geçiş tartışmaları neo-liberal politikalar sonucunda ortaya çıkan Yeni 
Sağ akımla birlikte yönetim devrimlerinin yaşandığı 1980’li yıllara kadar uzanmaktadır. 1990’lı yıllarda 
Avrupa’da da yaygınlaşan bu siyasal sistem arayışları o zamandan bu yana Türkiye’nin gündeminde 
kalmıştır. Bu tartışmalar son yıllarda zirve yapmış ve her ne kadar kağıt üstünde yönetim sistemimiz 
parlamenter sistem olarak gözükse de 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle beraber Yarı-
Başkanlık sistemine doğru evrilmiştir. Başkanlık sistemi yolunda ara durak olarak görülen bu sistemle 
Türk Siyasal hayatı artık başka bir boyutta düşünülmeye ve konuşulmaya başlanmıştır.  
 
Bu çalışmada, ülkemizde başkanlık sistemi tartışmalarına kamu politikası analizi penceresinden 
bakılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda başkanlık sisteminin bugünkü duruma gelmesini sağlayan 
politika yapım süreçleri, Kingdom’un “çoklu akış modeli” çerçevesinde, meclis tutanakları, parti 
tüzükleri ve literatür taraması yapılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular, başkanlık sistemini daha 
önce gündeme getiren Alparslan Türkeş, Turgut Özal, Süleyman Demirel gibi siyaset ve devlet 
adamlarının çoklu akış modelinin üç kanalını da gür bir biçimde akıtamayarak kamuoyu oluşturamadığı 
bu yüzden de konunun gündemde tutunamadığı ve daha sonra iktidara gelen Ak Parti iktidarının üç 
kanalı da besleyerek politika penceresini sürekli açık tuttuğunu göstermiştir. 
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Analysis Of The Politics Toward Presidential System In Turkey Within The Framework 
Of Multi-Flow Model 

                                                                                                                                                                                                                           
                     
 
Abstract 
 
The parliamentary system which has been tried to apply after the adoption of first Constitution has made 
difficult to produce solutions to the problems emerged at times by causing political obstructions in the 
history of the Republic of Turkey. Therefore, it has been started to search a political system as an 
alternative to parliamentary system in Turkey, and two political systems have been emphasized; 
presidential system and semi-presidential system. Discussions about transformation into presidential 
system in Turkey date back to 1980’s when managerial revolutions have been experienced together with 
the New Right insight after Neoliberal politics. The search for a new political system which was 
common in Europe in 1990’s has remained on the agenda of Turkey. The discussions have hit the top in 
recent years; and the system in Turkey has evolved into semi-presidential system after the election of 
the President of the Republic in 2014 even though the system in Turkey seems a parliamentary system 
on the paper. Turkish political life has been considered and stated in a new dimension with the recent 
system which is considered as a middle point toward presidential system. In this study, it has been aimed 
to consider the presidential system discussions in a new perspective by means of public policy analysis. 
In that scope, the political decision-making processes which have enabled to presidential system to the 
present condition have been investigated by screening the literature, the minutes of the Grand National 
Assembly, and the bylaws of the political parties within the multi-flow model of Kingdom.  
 
Key Words: Parliamentary System, Presidential System, Public Politics Analysis, Multi-Flow Model, 
Government System.  
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Üniversite Öğrencilerinin Cumhurbaşkanlığı Sistemi Algısı: Konya Örneği 
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Özet 
 
Türkiye’de büyük çaplı siyasi krizlere neden olan mevcut parlamenter sistemin eksik yanları ile 
alternatifler içinde en uygun olduğu düşünülen başkanlık sisteminin uygulanabilirliği uzun süredir 
gündemdeki yerini korumuştur.367 krizinin tetiklediği süreçte 2007 yılından beri bir sistem arayışı 
ortaya çıkmıştır. Türkiye’de uygulanacak başkanlık sisteminin Amerikan Tipi mi, Yarı Başkanlık mı, 
yoksa Türk Tipi mi, olacağı konusu özellikle son zamanlarda gündemi işgal etmiştir. 15 Temmuz darbe 
girişimi bu anlamda bir milat olmuş, bundan sonra Başkanlık Sistemi tartışmaları daha hızlanmış, AK 
Parti ve MHP ortaklığında TBMM’de on sekiz maddelik anayasa değişikliğinin kabul edilmesi sonucu 
16 Nisan 2017’de gerçekleştirilecek referandumda başkanlık-cumhurbaşkanlığı sisteminin oylanması 
gündeme gelmiştir. 
 
Türkiye’de başkanlık sistemi ve uygulanabilirliği ile ilgili literatürde oldukça fazla çalışma yapıldığı 
söylenebilir. Ancak vatandaşların başkanlık sistemi algısı, başkanlık sisteminden beklentileri, endişeleri 
ile ilgili çalışmalar ve özellikle kısa bir süre sonra çalışma hayatına atılacak; belki de hayatlarında ilk 
defa seçimde oy kullanacak üniversite öğrencilerinin başkanlık sistemi konusundaki algılarını ölçen 
çalışmanın olmadığı görülmüştür. Çoğu ilk kez oy kullanacak ve yeni düzenleme ile seçilme yeterliğine 
sahip olacak bu kesimin görüşleri oldukça önemlidir. Bu bağlamda çalışmada; Konya’da öğrenim gören 
üniversite öğrencilerinin cumhurbaşkanlığı sistemi konusundaki algıları analiz edilmeye 
çalışılmaktadır. Çalışma, nicel bir alan araştırması olup, model olarak kesitsel tarama (survey) modeline 
göre gerçekleştirilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Hükümet Sistemi, Başkanlık Sistemi, Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Parlamenter 
Sistem, Türkiye. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 
E-posta: okutlu@konya.edu.tr   
2 Yrd. Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi, E-posta: eorselli@konya.edu.tr 
3 Arş. Gör., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 
E-posta: skahraman@konya.edu.tr 

mailto:okutlu@konya.edu.tr
mailto:eorselli@konya.edu.tr
mailto:skahraman@konya.edu.tr


 III. Strategic Public Management Symposium Proceeding Book 
 

 68 

 

Percetıons Of The Unıversıty Students On The Presıdentıal System: The Case Of Konya 

 
 
Abstract 
 
The applicability of the presidential system, regarded some political views as the best among the 
alternatives, and the weaknesses of the parliamentary system existing in Turkey have been at the top of 
the political and legal agenda of Turkey for long period of time. A search triggered by the 367 dispute 
for a new government system has directed a new approach. The question and the confusion have been 
about the type of the presidential system, whether to have an American type, Semi-presidential one and 
Turkish style, rather than the need for it. The failed military coup d’état attempt on July the 15th has 
been a turning point to accelerate the discussion for the country. AK Party and MHP proposed an 
amendment bill to have a Turkish style presidential system in the constitution to be voted on the 16 April 
2017. 
 
There has been a vast amount of literature on presidential system and its applicability to Turkey. 
However, the perceptions of the public on the presidential system, their expectations, and doubts of the 
public have not been examined properly for the analysis to get a clear view on the account of the public. 
This has been especially evident among young university students, who would be able to get the right 
to stand in the elections at the age of 18 and vote may be the first time in their life. In this scope, this 
study intends to measure the perceptions of the university students about the presidential system. The 
examination is a quantitave one, applying survey method in the analysis. 
 
Key Words: Government system, Presidential system, Parliamentary system, Turkish style 
presidential system, Turkey. 
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Türkiye’de Yeni Hükümet Sistemi Tartişmalari Ve Sistem Önerileri Üzerine Bir 
Değerlendirme 

 
 

Yakup BULUT1 
Soner AKIN2 

 
Özet 
 
Tarihsel süreçte birçok ülke, daha istikrarlı bir yönetim sistemi kurabilme arayışına girmiştir. Dünya 
ölçeğinde; bugün uygulamada en yaygın olan hükümet sistemlerinin sitemlerin “başkanlık”, “yarı 
başkanlık” ve “parlamenter sistem” olduğu görülmektedir. Hükümet sitemlerindeki tıkanıklıklar, 
yönetimde istikrarsızlık, yeni sitem arayışlarını beraberinde getirmiştir. Bu da beraberinde; hem 
toplumsal iradeyi etkin kılmak hem de uzun soluklu ve istikrarlı hükümetler kurma zorunluluğu 
düşündürtmektedir. Sistem önerilerinde dikkat verilmesi gereken en önemli konu, yürütmenin oluşma 
biçimi olmaktadır. Türkiye’de “Türk Tipi”, “Başkanlık Parlamenter Sistem”, “Yarı Başkanlık”, 
“Başkanlık” ve anayasa değişikliği ile “Partili Cumhurbaşkanlığı” modellerinin tamamında istikrarlı bir 
hükümet oluşturulması arzusu olduğu söylenebilir. Türkiye’de sistem tartışmalarının sağlıklı bir 
zeminde yürütülmemesinde, kategorize olmuş iş dünyası ve medya gibi baskı gruplarının da etkisi 
vardır. Türkiye’de özellikle siyasi uzlaşma kültüründeki eksiklikler, siyasal istikrarsızlık, yasama organı 
üyelerinin etkisizliği gibi unsurlar, yeni sitem arayışlarını tetikleyen unsular olarak görülebilir. Bu 
bağlamda getirilecek sistemin aslında sadece kuvvetlerin dengesini ve istikrarı değil aynı zamanda 
hukukun üstünlüğü ve işleyişteki kolaylığı da koruyacak bir anlayışa sahip olması gerekir. Bu çalışma 
da Türkiye’de sistem tartışmaları bağlamında getirilecek yeni sitemin istikrarlı ve uzun soluklu bir 
yönetim açısından ve eksiklikler, siyasal istikrarsızlık, yasama organı üyelerinin etkisizliğini giderme 
hususunda, anayasa değişikliği teklifleri üzerinden neleri öngördüğü üzerine odaklanacaktır. 
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An Evaluation On New Governmental System Discussions And System Proposals In 
Turkey 

 
 
Abstract 
 
Historically, many countries have sought to establish a more stable management system. At world scale; 
it is seen that the most common systems of government in practice today are "presidential", "semi-
presidential" and "parliamentary system". The obstacles in the governmental systems are instability in 
the administration which starts the search for new system. Along with the new governmental system 
proposals in Turkey, it was begun to be argued that the "Turk Type", "Presidential Parliamentary 
System", "Half Presidency", "Presidency" and Constitutional amendment and "Party Presidency" 
models in Turkey all wanted a stable government. In Turkey, there also exists the influence of pressure 
groups such as the categorized business world and media in the system discussions, and they are not 
carried out at a healthy level. Deficiencies in Turkey, especially in the culture of political reconciliation, 
political instability, ineffectiveness of members of the legislative body, can be seen as the factors that 
trigger the search for new systems. This study will focus on the new position arguments in the context 
of the system discussions in Turkey on behalf of stable and long-term management, discussing the 
proposals of constitutional amendments in terms of deficiencies, political instability, and ineffectiveness 
of legislative members. 
 
Key Words: Government System in Turkey, Government System Proposals, Strong Executive Organ, 
Presidency System. 
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Karşılaştırmalı Bir Yaklaşımla Başkanlık (Cumhurbaşkanlığı) Kararnameleri  
          

 
Cantürk CANER1 

 
Özet 
 
Literatürde kararname yetkisi tek bir kişi ya da bir grup tarafından tartışmasız olarak bir hukuk kuralı 
koyabilmesine izin verilen bir yönetim biçimi olarak tanımlanır. Genellikle otoriter veya monarşi 
rejimlerine yapılan olumsuz atıflar içinde değerlendirilen bir yetki biçimi olsa da bugün modern 
demokrasilerin pek çoğunda etkin olarak kullanılmaktadır ve hukuk normları hiyerarşisinde yerini 
alabilmiş bir uygulama biçimidir.  
 
Kararname yetkisi çoğunlukla Başkanlık veya Yarıbaşkanlık rejimlerinde sıklıkla uygulanan bir hukuk 
oluşturma yöntemidir. Bununla birlikte parlamenter demokrasiyle yönetilen ülkelerde de bu tarz 
uygulamalara rastlanmaktadır. Başkanlık Kararnameleri, bu sistemle yönetilen ülkelerin hukuki 
rejimlerinde, belirli ilkeler çerçevesinde devlet başkanına tanınmış olan kural koyma yetkisi olarak 
bilinir. Özellikle Yasama ve Yürütme erklerinin birbirinden belirgin bir biçimde ayrıldığı rejimlerde 
sıklıkla uygulanan bir yöntemdir. Bu kararnamelerin hukuk sistemine sokulmasından en çok beklenen 
şey ise hızlı ve reaktif bir karar alma mekanizmasının kurulabilmesidir. Başkanlık Kararnamesi için 
kullanılan terimler ve tanımlar ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Aynı şekilde Başkanlık 
Kararnamelerinin içeriği, hukuk hiyerarşisi içindeki yeri, yaptırım dereceleri de her ülkenin kendi 
anayasal düzeni içinde farklılık göstermektedir. Örneğin ABD’nde Başkan tarafından verilen icra 
emirleri kanun hükmünde olup belli başlı kategorilere ayrılır. Rusya’da ise Başkanın kararname yetkisi 
zaman zaman federal meclis tarafından alınan kararların yerini alabilir. Yarıbaşkanlık sistemi olarak 
tanımlanan Fransız yönetim sistemindeyse bu tür kararnamelerin genellikle Cumhurbaşkanına kısmen 
de Başbakana verilen bir düzenleme yetkisi olarak kullanıldığı görülmektedir. 
 
İşte bu çalışmada örnek olarak seçilen bazı Başkanlık, Yarıbaşkanlık ve Parlamenter yönetim 
sistemlerinde Cumhurbaşkanı veya Başkana verilen kararname yetkileri ve bu yetkilerin kendi iç hukuk 
sistemleri içindeki rolü ve önemi karşılaştırmalı bir perspektifte ele alınacaktır.  Çalışma dört ana 
başlıktan meydana gelmektedir. Birinci başlıkta “kararname” kavramının literatür anlamı ve tarih 
boyunca uygulama biçimleri, ikinci başlıkta ise kararname yetkisinin normlar hiyerarşisi içindeki yeri 
ele alınacaktır. Üçüncü başlıkta Başkanlık ve Yarı Başkanlık rejimlerinde bazı ülke uygulamaları ele 
alınırken, dördüncü başlıkta da bu yetkinin parlamenter sistemlerdeki yeri ve etkisi incelenecektir.  
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Presidential (Presidential) Decrees with Comparative Approach 

 
 
Abstract 
 
In the administratial literature, decree is defined as a form of government which is allowed by a single 
person or a group to argue unquestionably. Although it is often a form of jurisdiction that is assessed in 
negative references to authoritarian or monarchical regimes, it is now being used most effectively in 
modern democracies and is a form of practice that has taken its place in the hierarchy of legal norms. 
 
Decree authority is often a method of law enforcement, which is often applied in presidential or semi 
presidential regimes. However, these kinds of practices are encountered in countries governed by 
parliamentary democracy. Rule by decree allows the ruler to arbitrarily create law, without approval by 
a legislative assembly. In particular, it is a method used frequently in distinctly separated from each 
other by the regime of legislative and executive powers. The particular term used for this concept may 
vary from country to country. For example, executive orders issued by the President in the United States 
are statutory and divided into major categories. In Russia, the President's decree authority may at times 
take the decisions taken by the federal parliament. In the French government system, which is defined 
as the semi-presidential system, it is seen that such decisions are usually used as a regulation authority 
given to the President and to the Prime Minister. 
 
In this study, some of the presidential, semi-presidential and parliamentary systems have been examined 
comparatively with the authority of the decree given to the head of state. 
 
Key Words: Presidential System, Decree, Constitution, Law, President. 
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Yasama Yürütme İlişkileri Açısından Başkanlık Sistemi İle Cumhurbaşkanlığı 
Sisteminin Karşılaştırılması 

  
 

Veysel EREN1 
Berat AKINCI2 

 
Özet 
 
Ülkemizde uzun süredir devam eden mevcut hükümet sistemi üzerindeki tartışmalar, 2007 yılında 
gerçekleştirilen anayasa değişikliği ile farklı bir konuma evrilmiştir. Şüphesiz bu değişiklik ile 
parlamenter sistemin özünden ciddi manada sapmalara yol açacak, Cumhurbaşkanının halk tarafından 
seçilmesi yöntemi benimsenmiştir. Cumhurbaşkanının mevcut görevlerinde bir değişikliğe gidilmese 
bile, meşruiyetini direk halktan alan cumhurbaşkanın yasama ve yürütme faaliyetleri üzerinde mevcut 
yetkileriyle bile son derece etkin bir konuma geleceği ortadır. Bununla birlikte yapılan değişiklik ile 
yürütme erkinin çift yapılı bir meşruiyete dönüşmesi, yasama-yürütme ve yürütmenin her iki tarafı 
arasında bir kriz yaşanmasına da kapı aralamıştır. Ak Parti ve MHP, sistemin yeni krizlere gebe 
kalmaması adına Ocak 2017’de ortaklaşa meclisten geçirdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 
yürütme erki içerisinde ortaya çıkabilecek sorunları bertaraf etme ve yürütme-yasama erklerini etkin 
kılmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda 16 Nisan 2017 tarihinde referanduma sunulacak olan anayasa 
değişikliğinde her ne kadar başkanlık sisteminin özelliğini ihtiva eden düzenlemelere yer verilse de, 
yasama ve yürütme ilişkileri açısından başkanlık sisteminden farklılaşan ve ülkemize has bir durum 
ortaya koyan yönleri de bulunmaktadır. Dolayısıyla çalışmamızda yasama ve yürütme ilişkileri 
açısından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Başkanlık Sistemi’nin karşılaştırılması amaçlanmış 
olup, her iki sistem arasındaki farklılıkların ortaya konmasıyla Cumhurbaşkanlığı Sisteminin hükümet 
sistemleri arasındaki yerinin tespiti de kolaylaşacaktır.  
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Comparision Of The Presidency System And The Presidency System For Legislation 
Executions 

 
 
Abstract 
 
The controversy over the current government system, which has been going on for a long time in our 
country, has evolved into a different position with the constitutional amendment in 2007. Undoubtedly, 
with this amendment, the election of the President by the people was adopted, which would lead to 
serious deviations from the essence of the parliamentary system. Even if a change is not made in the 
current duties of the President, the president, who receives his legitimacy directly from the state, will be 
in a very effective position even with the current authorities on legislative and executive activities. Along 
with this change, the executive turned into a double-structured legitimate, the legislative-executive and 
the executive both opened doors to a crisis between the two sides. The Presidential System, which the 
AK Party and the MHP system jointly convened in January 2017 in order not to conceive new crises, 
aims to eliminate the problems that may arise within the executive power and to make the executive and 
legislative powers effective. In this context, although the constitutional amendment to be referred to on 
April 16, 2017 includes regulations that include the features of the presidential system, there are also 
aspects that differ from the presidential system in terms of legislative and executive relations and that 
are unique to my country. Therefore, it is aimed to compare Presidency System and Presidency System 
in relation to legislative and executive relations in our study, and it will be easier to determine the place 
between presidential system and government systems by revealing the differences between the two 
systems. 
 
Key Words: Government System, Parliamentary System, Presidential System.  
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15 Temmuz sonrası İhraçların Sınırlı Rasyonellik Perspektifinden Analizi 
             
 

Cemal ÖZTÜRK1 
Ferit İZCİ2 

 
Özet 
 
15 Temmuz Darbe girişimi, Türkiye’de siyasi ve bürokratik yapının şekillenmesinde hangi faktörlerin 
daha etkin olduğunu göstermede stratejik bir öneme haizdir. Özellikle silahlı kuvvetler bünyesine girmiş 
ve çok iyi bir şekilde kendini kamufle etmeyi başarmış örgüt/örgütler, gerek darbe girişimi ve gerekse 
darbe sonrası Olağanüstü Hal-OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler-KHK’lar 
ile olayın vahametini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Söz konusu durumun meydana gelmesinin 
pek çok nedeni olabilir. Ancak, yönetim bilimi açısından konuyu rasyonellik ve yarı rasyonellik boyutu 
ile irdelemek gerekmektedir. Yönetsel karar verme süreci, etik boyutları ve rasyonel temelleri olan bir 
süreçtir. Ancak Herbert A. Simon’un Sınırlı Rasyonellik Yaklaşımında, yöneticilerin pek çok 
kısıtlamalardan dolayı gerçekçi ve mantıklı karar veremediklerini ileri sürmektedir. Bu çalışmanın 
amacı, Türkiye’de kamu kurumlarına, özellikle askeri kurumlara personel alımlarını ve kariyer 
durumlarını sınırlı rasyonellik yönünden analiz etmektir. Bu nedenle, önce Simon’un sınırlı rasyonellik 
modeli üzerinde durulacaktır. Daha sonra ise, söz konusu terör örgüt/örgütlerinin özellikle askeri 
yapılara nasıl girdikleri, kariyer basamaklarını hızla tırmanırken hangi yöntem ve referansları 
kullandıkları tespit edilmeye çalışılacak ve KHK’lar ile bu kurumlardan atılan personelin nitelik ve 
nicelikleri analiz edilerek elde edilen sonuçlar sınırlı rasyonellik yaklaşımı bağlamında 
değerlendirilecektir. 
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Analysis of Dismissals after July 15 from the Perspective of Limited Rationality 

 
 
Abstract 
 
The July 15 coup attempt has a strategic preliminary indication of which factors are more effective in 
shaping the political and bureaucratic structure in Turkey. In particular, the organization /organizations 
that have entered into the army and have camouflaged themselves in a very good way shows the 
importance of the case via the delegated legislation enforced in scope of emergency state both during 
attempt of coup and after coup. There may be many reasons of mentioned event. But we had better look 
into the case by rationalism and bounded-rationality extent in terms of administration science. It has 
governmental decision making process, moral extent and rational foundations. However, Herbert A. 
Simon in Perspective of Bounded Rationality puts forward that manager cannot make realistic and 
logical decisions due to many restrictions. The aim of this study is to analysis the employment process 
into public foundations particularly into army foundations in Turkey and career state in terms of 
rationalism. So, at first we will focus on bounded rationality model of Simon. And then, we will try to 
determine how these gangs leaked especially into army structures, which methods and references they 
used while climbing up the career steps and by analysing the quality and quantity of the staff fired out 
from these foundations by delegated legislations, the obtained info will be evaluated in terms of bounded 
rationality perspective.   
 
Key Words: Limited Rationality, July 15 Strike, Dismissals Decisions, 2016 Decrees on the Rule of 
Law.   
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2016’daki Emniyet Teşkilatındaki Görevden Almalar, Argyris ve Bilimsellik 
                                                                                                   
 

Cemal ÖZTÜRK1 
 
Özet  
 
Bu çalışmada ilk olarak Taylor ve Weber’in örgütlerde işe alma ve çalışanların özellikleri kapsamındaki 
görüşleri ve Argyris’in olgunlaşma teorisi kısaca teorik açıdan ele alınmaktadır. Daha sonra 2016’da 
çıkartılan Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ve diğer resmi kaynaklar temelinde bu 
dönemdeki Türk polis teşkilatından yapılan ihraçlar ve açığa almalara dair veriler, karşılaştırmalar ve 
hesaplamalar yapılıp ortaya konmaktadır. Bu iki temel alanda açıklama ve veriler ortaya konduktan 
sonra, bahse konu ihraç ve açığa almalar adı geçen kuramcıların bakış açısıyla yorumlanmaktadır. 
Diğerlerinin yanında özellikle amir sınıfı personelin durumu daha dikkat çekici durumdadır. Bu 
çalışmada, konu literatür taraması, resmi verilerin toplanması ve bunların birbirleriyle analizleri şeklinde 
geliştirilip sonunda bazı tezler ortaya konmaktadır. 2016 yılındaki Emniyet teşkilatında yapılan 
görevden alma ve açığa almaların temelde iki boyutu dikkat çekmektedir. Birincisi bu işlemler 
göstermiştir ki, öncesindeki personel işlemlerine dair alım, denetleme ve değerlendirmelerdeki 
bilimsellik ve rasyonellik dışılığın bir gerekçesi olarak terör ana rol oynamaktadır. İkinci olarak bu 
işlemler sonrasında geride kalan personeliyle görevlerini hala yerine getirebilen teşkilatın personeline 
verilen fırsat ve bundan sonra kariyerler basamaklarındaki artan şansları bu personelde olgunlaşma 
olarak neticelenmiştir. 
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Dismissals in Turkish National Police in 2016, Argyris and Scientificism 

 
 
 
Abstract 
 
In this study firstly, we discussed Taylor and Weber's views on recruitment in organizations and their 
employees' and Argyris's maturation theory shortly theoretically.  Then, based on the Decree Laws of 
the State of Emergency issued in 2016 and other official sources dismissals from the Turkish police 
organization in this period, and data on the imports, comparison and calculations are made and revealed. 
After these two basic field descriptions and data are presented, the subject of dismissals and removals 
is interpreted from the point of view of the theoreticians who are said. Apart from others, the situation 
of the supervisor class staff is more remarkable. In this study, the subject is developed in the form of 
literature review, collection of official data and analysis of each other, and finally some theses are put 
forward. The two main dimensions of dismissals and removals from office in the Police Department in 
2016 are remarkable. The first has shown that terrorism plays a major role as a reason for the lack of 
rationality and scientificness in procurement, inspection and evaluation of personnel transactions before 
it. Secondly, the increasing chances of career steps and the opportunity given to the personnel of the 
organization which can still fulfill its tasks with the remaining personnel after these transactions has 
resulted in the maturation of these personnel. 
 
Key Words: Turkish National Police, State of Emergency in 2016, Dismissals. 
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Büyükşehir Belediyeleri Bölgesel Kalkınma Politikasının Yerel Aktörü Olabilir Mi? 
 

  
Dilek TOPCU1 

 
 
Özet 
 
Küreselleşme ve beraberinde gelen küresel dönüşüme uyum süreci yerel yönetimlere yönelik reform 
süreciyle de desteklenmektedir. Yerellik ilkesi, yerelin karar alma süreçlerine katılımı ve bu süreçte 
güçlenen bölgesel kalkınma politikaları küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye'de de kalkınmanın bölge 
ölçeğinde yeniden ele alınmasını sağlamaktadır. Cazip yatırım alanları olarak küresel sistemin parçası 
olabilen kentlerin bir yandan küresel yatırım çekebildiği bir yandan da ulusal ekonomileri küresel 
rekabette yarışır hale getirdiği görülmektedir. Bu bağlamda; yatırımların cazibe merkezi olan kentsel 
alanların değişen demografik yapısı, çeşitlenen hizmet talepleri ve karşılaşılan sorunların çözümünde 
etkin ve etkili yönetim sistemlerine gerek duyulmaktadır. Bu süreçte, yerel dinamiklerin bölgesel 
ölçekte kalkınmayı sağlayabilecek, mevcut yatırım potansiyelini harekete geçirebilecek niteliğe sahip 
reformlarla güçlendirilmesi hedeflenmekte; ülkelerin değil şehirlerin yarıştığı, küresel sermaye ile 
birliktelik kurabilecek kentlerin var olması, ülkelerin kalkınması bakımından bir gereklilik haline 
gelmektedir. Bu gereklilik Türkiye'yi de şehirlerin yönetiminde yapılacak değişiklikler ile küresel yarışa 
girme yoluna itmiş¸ anayasanın "kanunla, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri 
getirilebilir" hükmüne dayanılarak büyükşehir yönetim sistemi uygulamaya konulmuştur.  
 
Bu çalışma; küresel ölçekte ön plana çıkan bölgesel kalkınma arayışlarını Türkiye ölçeğinde büyükşehir 
yönetim sistemi özelinde değerlendirmektedir. 6360 sayılı Kanunla kırsal ve kentsel alan yönetiminden 
sorumlu olan büyükşehir belediyelerinin, kalkınma yönetiminden sorumlu birim görüntüsü ve 
büyükşehir yönetim sisteminin bölgesel kalkınma çabaları tespit edilmeye çalışılacak, Türkiye'de kırsal 
ve kentsel alan yönetim deneyimi kent-bölge kavramı ekseninde analiz edilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Büyükşehir Belediye Sistemi, Kent Bölgeleşme, 6360 Sayılı Kanun. 
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Can Metropolitan Municipalities Become Local Actors of Regional Development Policy? 

 
 
Abstract 
 
Globalization and the accompanying global transformation adaptation process are also supported by the 
reform process towards local governments. Localitarianism, participation in local decision-making 
processes, and strengthening regional development policies in this process are on the global scale, as 
well as the re-development of development in Turkey at the regional scale. As attractive investment 
areas, cities that can be part of the global system are attracting global investment, while national 
economies are competing globally. In this context; The changing demographics of urban areas, the 
attractiveness of investments, varying demands for services and effective and effective management 
systems are needed to solve the problems that are encountered. In this process, it is aimed to strengthen 
the local dynamics with reforms that can provide development at the regional scale and which can 
mobilize the existing investment potential; The fact that cities, not cities, compete with global capital 
exist, is a necessity for the development of countries. This necessity has been put into practice in the 
metropolitan management system on the basis of the provision that the constitutional amendment of the 
constitutional amendment to the global race with the amendments to be made in the management of the 
cities in Turkey can bring "special management forms for the big settlement centers" 
 
This study; Evaluates the search for regional development in the forefront of the global scale in terms 
of the metropolitan management system in Turkey scale. With the Law no. 6360, the regional 
development efforts of the metropolitan municipalities responsible for rural and urban area management, 
the unit responsible for development management and the metropolitan management system will be 
tried to be determined and the rural and urban area management experience in Turkey will be analyzed 
on the axis of the urban-region concept. 
 
Key Words: Metropolitan Municipality System, Urban Regeneration, Law No. 6360. 
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Günümüz Koşullarında Devlet ve İşletme Yönetimlerinde Temel Özellikler 
 

Ahmet ERKOÇ1 
Özet 

 
Tarih boyunca siyasal yönetim modelleri toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel refahını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. 
Devletlerin önemli temel amaçlarından biri toplumlarını daha huzurlu, mutlu ve gelişmiş ekonomik koşullara kavuşturma çabası 
olmuştur. Günümüzde hızla gelişen teknoloji, iletişim imkanları ve küreselleşme ile toplumların beklentileri artmış böylece siyasal 
yönetimlerin işi zorlaşmıştır. Toplumdaki bireyler ulusal ve ulusüstü yapılarda taleplerini dile getirip haklarını arayabilmektedir. 
Hızlı karar alma ve uygulama gerek işletmeler gerekse devletler için önemli başarı faktörlerinden biri haline gelmiştir. Devlet adı 
verilen devasa yönetim aygıtının hantallıktan kurtularak süratli, esnek ve koşullara uygun bir yönetim anlayışına sahip olması hızlı 
ve kapsamlı değişimlerin yaşandığı günümüz koşullarında kaçınılmazdır.  İşletmelerdeki yönetim anlayışı ile devletlerin yönetim 
anlayışı modern yönetim yaklaşımları çerçevesinde benzerlikler göstermektedir. Yönetim kademelerindeki her ilave seviye bilginin 
sağlıklı ve hızlı bir şekilde diğer seviyedekilere ulaşmasını engellemektedir. Günümüzde işletmelerin ve devletlerin hızlı karar 
alması, uygulaması, süreçlerin çevrim hızının artırılması, verimlilik ve etkinlik en temel kavramlar olarak ortaya çıkmıştır. Bu 
kavramlar kümelenme yaklaşımıyla somut uygulamalara dönüşmüştür. Kümelenme yaklaşımında; benzer veya tamamlayıcı 
sektörlerde faaliyette bulunan işletmelerin birbirleri ve çevrelerindeki kurumlarla dayanışma ve iş birliği içinde çalışarak, küçük 
olmanın hızı ve esnekliğiyle, büyük olmanın sağladığı imkanları elde etmektedir. Dünyada ve Türkiye’de kümelenme yaklaşımının 
sağladığı sinerjinin etkisiyle gerçekleştirilen başarılı uygulamalar mevcuttur. Biovalley kümelenmesi ilaç, biyoteknoloji ve tıp 
cihazları konusunda çalışmaktadır. İsviçre, Almanya ve Fransa’nın birbirine komşu bölgelerinde yer alan küme, 50.000 çalışanı ve 
600 firması ile Avrupa’da sektörünün en önemli gücü ve dünyada da önde gelen bir konumdadır. Bu ülkeler Birleşmiş Milletler 
İnsani gelişmişlik endeksi insani Gelişme Raporu’na göre en üst sıralardaki ülkelerdir.  
 
Bu ülkelerin yönetim sistemleri ve Biovalley kümesindeki firmaların konumu gözönüne alınırsa birbirinden farklı ve oldukça 
karmaşık bir idari yapıyla karşılaşılmaktadır. Almanya federal parlamenter temsili demokrasiye dayanan bir cumhuriyettir. Yürütme 
parlamenter demokrasilerdeki başbakana karşılık gelen Federal Şansölye tarafından yapılmaktadır. Federal cumhurbaşkanı 
protokolde birinci sırada olmasına rağmen sembolik yetkilere sahiptir. Almanya yönetim olarak, her biri alt bölgelere ayrılmış 13 
eyalet ve 3 serbest şehirden oluşmuştur. Biovalley kümesi Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yeralmaktadır. Bu eyalet 
35 ilçe ve 9 bağımsız şehirden oluşmaktadır. Ayrıca her biri Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart ve Tübingen olmak üzere dört Yönetimsel 
Bölgede gruplanır. 
Fransa üniter bir yarı başkanlık sistemi ile yönetilir. 1958 yılında kabul edilen anayasa ile devlet başkanı yetkileri parlamentoya 
oranla arttırılmıştır. Biovalley kümesindeki firmalar Fransa’nın Strasbourg, Colmar, Mulhouse şehirlerinde İsviçre ve Almanya 
sınırına yakın bölgelerde konumlanmıştır.  
 
İsviçre Federal bir cumhuriyettir. 26 kantondan oluşmaktadır. Federal meclis her kantondan seçilen Eyaletler Konseyi üyeleri ve 
nispi temsile göre seçilen Ulusal Konseyden oluşur. Federal meclis yürütme ve devlet başkanlığı görevini yerine getirecek yedi 
üyeden oluşan bir federal konseyi seçer.  Federal Konsey, üyelerinden birini bir yıllığına başkan olarak seçer. İsviçre yönetim 
sisteminin dünyada başka bir benzeri yoktur. Her yurttaşın yasaların geçerliğini sorgulayabileceği, federal anayasaya düzeltme 
yapılmasını isteyebildiği doğrudan demokrasi uygulamaları yapılabilmektedir. Biovalley kümesindeki firmalar ağırlıklı olarak Basel 
kantonunda yer almaktadır. Bu duruma ilave olarak Biovalley kümesinin özellikle kuruluş aşamasında Avrupa Birliği Fonlarından 
desteklenmiştir. Bu ölçüde karmaşık bir yönetim yapısı içinde dahi gerekli kamu destekleri sağlanmış ve çok önemli bir ticari ve 
teknolojik başarı elde edilmiştir. Yönetim biçimleri birbirinden önemli farklılıklar gösterse de bu ülkelerin ortak özellikleri istikrar, 
hızlı karar alma, uzmanlaşmış insan gücü ve kamu destekleriyle kümelenme yaklaşımının desteklemesidir.  
Kümelerin başarılı olabilmesi gereken unsurlar ve önem derecelerini belirlemek amacıyla bir saha araştırması yapılmıştır.  Bu 
unsurların en önemlileri; kümelenme kültürünün kuvvetlendirilmesiyle küme kimliğinin oluşturulması, siyasal istikrar, 
kümelenmenin kamu ve meslek birlikleri tarafından desteklenmesi, üniversitelerle ve diğer kamu kurularıyla iş birliği geliştirme 
olarak belirlenmiştir. Türkiye’de OSTİM’deki (Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi) altı küme önemli bir başarı elde etmiştir. Bu 
kümelerin başarısında organize sanayi bölgesi yönetiminin istikrarlı desteği, üniversitelerle yapılan etkin iş birliği ve kamu destekleri 
önemli rol oynamıştır. OSTİM’deki kümelerin saha çalışmasında belirlenen başarı unsurlarını uyguladıkları gözlemlenmiştir.  
 
Gerek işletme gerek devlet yönetimlerinde hızlı karar alarak uygulama kabiliyeti ve istikrarlı bir yönetim işletmelerin ve devletlerin 
en güçlü tarafını oluşturmaktadır. Günümüzün siyasi ve ekonomik koşullarında hızlı, yalın, etkin, verimli işletme ve devletlerin 
güçlenerek yaşamını sürdüreceği; bunu başaramayanların yok olacağı öngörülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Politik Sistem, Rekabet, Kümelenme, Karar. 
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Key Features of State and Business Administration in Today's Conditions 

 
Abstract 
 
The political management models have been developed to provide economic, social and cultural well-being for societies throughout 
history. One of the important fundamental aims of the state has been to bring their societies to a more peaceful, happy and developed 
economic condition. 
 Nowadays the expectation of the societies has increased with rapid development of technology, communication facilities and 
globalization, and the political administrations become more difficult. The individuals in society can express their wishes in national 
and supranational structures and search for their rights. The rapid decision making and implementation has become one of the major 
success factor for both enterprises and states. It is inevitable in today's conditions that the states have to be fast, flexible and 
appropriate public management conception. The management understanding of enterprises and the management understanding of 
the states have similarities within the framework of modern management approaches. Each additional level in management hierarchy 
prevents information from reaching other levels in a healthy and fast manner. Today, the rapid decision-making and implementation, 
speed-up of process cycles, efficiency and effectiveness has been emerged as basic concepts for enterprises and states management. 
These concepts have been transformed into concrete applications with clustering approach. In clustering approach, the companies 
that work similar and complementary areas creates synergy economy by cooperation with each other and universities. It provides 
the flexibility and speed of small companies together with the power of big companies opportunity. The successful implementations 
of clustering approach is available in the world and Turkey. The Biovalley cluster has been worked in medicine, biotechnology and 
medical devices. Biovalley cluster is located in   the neighboring regions of Switzerland, Germany and France. It is the most powerful 
biotechnology cluster in Europe with 50,000 employees and 600 companies. At the same time it has competition power globally. 
According to the Human Development Report of United Nations Human Development Index, these countries are in the top levels. 
It was faced a very different and very complex administrative structure, when the management systems of these countries and the 
location of the companies in the Biovalley cluster are taken into consideration. Germany is a republic based on democracy with 
federal parliamentary systems. The executive is being built by the Federal Chancellor, who corresponds to the minister of 
parliamentary democracies. The federal president has the symbolic authority, which is classified as the first in the protocol. 
Germany is composed of 13 states and 3 free cities, each of which is divided into sub-regions.  One part of    Biovalley cluster is 
located in Baden-Württemberg, Germany. Baden-Württemberg is composed of 35 districts and 9 independent cities. They are also 
grouped into four Administrative Zones, each of which is Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart and Tübingen. France is governed by a semi 
presidential system. With the constitution adopted in 1958, the president's authority was improved compared to the parliament. The 
firms in Biovalley cluster are located Strasbourg, Colmar, and Mulhouse cities of France. This cities are located next to Switzerland 
and Germany border. 
Switzerland is a federal republic. It consists of 26 cantons. The federal assembly consists of the members of the Council of Provinces 
elected from each cantons and the National Council elected according to the proportional representation. The federal parliament has 
been elected a federal council of seven members who will serve as executive and presidential posts.  One of the Federal Council 
member is elected as president of council for a year. Swiss management system is unique. Direct democracy is implemented in 
Swiss public management system. The majority of Biovalley cluster companies in Swiss are located in Basel canton. 
In addition to this complex public management system of Biovalley companies, this cluster had been supported by EU funds. In this 
circumstances, even in a such complex public management structure, necessary public support has been provided and a very 
important commercial and technological success has been achieved. As Biovalley located three different country and although the 
forms of public management systems differ significantly from one another; their common characteristics are stability, rapid decision-
making, support for the clustering approach with specialized human power and public support. 
A field survey has been conducted to determine the factors and the significance of them that facilitate clustering. The most important 
of these elements are found as follows; establishment of cluster identity by strengthening cluster culture, political stability, support 
of clusters by public and professional associations, cooperation with universities and other public institutions. 
The six clusters in OSTİM (Middle East Industry and Trade Center) in Turkey have achieved considerable success. In the success 
of these clusters, the stable support of the organized industrial zone administration, the effective collaboration and the public support 
from the universities played an important role. It was observed that the clusters in OSTİM been apply the success factors determined 
in the field study. 
The rapid decision-making, implementation capability and stability is the most powerfull aspect of enterprise and states. In today's 
political and economic conditions, rapid, lean, efficient, productive enterprise and states become strong and will continue to live. It 
is predicted that the rest of them will be disappear in next future. 
 
Key Words: Political System, Competition, Clustering, Decision, Public Management. 
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Lizbon Sonrası Ab Zirvesi Ve Avrupa Birliği Konseyi’nde Başkanlık Model 
Değişiklikleri Ve Yeni Yapılanmalar: Gerisindeki Motivasyon Ve Ortaya Çıkan Etkiler 

 
               

Selçuk MUTLU1 
 
 
Özet 
 
2007 yılında imzaya açılan ve nispeten uzun yolcuğundaki “kazalardan” sıyrılmayı başararak 2009 sonu 
itibarıyla yürürlüğe konulan Lizbon Anlaşması’nın kuşkusuz en önemli hedefleri arasında AB’nin gerek 
kendi iç işleyişindeki sorunlara reçete olacak gerekse küresel düzeyde söz sahipliğini geliştirecek sistem 
ve mekanizmaların işlerlik kazanması bulunmaktaydı. Bu amacın sahip olduğu geniş perspektiften 
bakıldığında, “demokrasi açığı” tartışmaları bağlamında ele alınabilecek (1) Parlamento’nun geçmişte 
olmadığı kadar güçlendirilmesi ve (2) “vatandaş girişimi” gibi değişimler dışarıda bırakılırsa, Konseyler 
(AB Zirvesi-AB Hükümet ve Devlet Başkanları Konseyi ile Avrupa Birliği Konseyi) ve onunla yakın 
çalışan yapılanmalar için öngörülen değişiklik ve yenilikler temel olanlar arasında gösterilebilir.  
 
Konsey’deki oylama prosedürünün değiştirilmesi, AB Zirvesi’ne daimi başkanlık modeli getirilmesi, 
yeni Dışişleri Konseyi, Dışişleri Servisi’nin devreye alınması ile yeni Dışişleri ve Güvenlik Politikası 
Yüksek Temsilcisi makamının oluşturulması, Konsey’de altı aylık dönem başkanlığının kurucu anlaşma 
nezdinde on sekiz aylık üçlü başkanlık sistemi şekline dönüştürülmesi söz konusu temel değişik ve yeni 
yapılanmaların başında gelmektedir. AB’ye dışa karşı bir şahsiyet kazandırmak, izlenen politikalarda 
devamlılık ve istikrar, alınan verimin arttırılmasını sağlayacak şekilde bir lider etrafında uyumun 
sağlanması, eşgüdüm, politika süreçlerinin işletilmesi bağlamında bir makam/şahsiyet kazanılması ve 
bu süreçlerde daha etkin hareket edilmesi gibi vurgular, söz konusu değişiklik ve yeni yapılanmaların 
ortak ekseni olarak ifade edilmektedir.   
 
Kısacası AB’nin bir aktör olarak güçlendirilmesi, yapısal olarak daha etkili hale dönüştürülmesi 
hedefleri ortaya konulurken; yakın dönemde “Brexit”, Trump dönemi ABD ile ilişkiler, sığınmacı 
problemi, terör olayları, ekonomik aktivitenin yavaş ve belirsiz seyretmesi, Avrupa şüphecilerinin 
yükselen grafiği gibi birçok gelişme, sistemin çatışmalara daha açık mı hale geldiği ile ilgili 
sorgulamalara meydan vermektedir. Ekonomik yavaşlama, terör, kitlesel göçler, milliyetçi 
yaklaşımların yükselişi gibi gündemler üzerine eklemlenirken; en baştaki kaygılar bağlamında Lizbon 
Anlaşması, ulusal egemenliklere halel getirmemek yönünde gözetilen aşırı dengenin kurbanı olarak, 
istikrar ve etkililik için yetersiz mi kaldı? Yoksa tam tersine, her geçen zamanda ulusal egemenlikler 
gibi yıkılması ve aşılması zor duvarlarda gedikler mi açılıyor?  
 
Anahtar Kelimeler: Lizbon Anlaşması, AB Zirve Başkanı, Avrupa Birliği Konsey Başkanlığı.  
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Post-Lisbon Changes And Institutional Restructuring In Presidency Of European 
Council And Council Of The Eu: Motives And Initial Impressions 

 
 
 
Abstract 
 
Opened for signature in 2007, Lisbon Treaty finally entered into force by the end of 2009 after some 
failures and incidents in its considerably long-running journey, and brought about main changes aiming 
at having a stronger voice on the global scale while prescribing remedies to Union’s internal functioning. 
In the sense of this broad perspective of this aim, laying aside some changes addressing principally to 
“democracy deficit” debates like (1) unprecedented empowering of Parliament (2) Citizens' Initiative, 
adjustments and innovations regarding European Council and Council of the EU and the newly-
established posts and mechanisms mostly associated with them, could be considered as essential.     
 
Changes in Council of the EU’s voting methods, creating a permanent presidency post for European 
Council, new configurations for Foreign Affairs Council and High Representative of the Union for 
Foreign Affairs and Security Policy in relation to introduction of European External Action Service, 
institutionalization of “Trio Presidency Model” instead of unconnectedly rotating six-month presidency, 
those are the quite remarkable ones of the new arrangements. Emphasis on categorical admit of EU’s 
legal personality, consistency and integrity of the policies, coherence under a significant leadership so 
as to bolster efficiency, cooperation, embodying and incorporating policy processes of the Union in the 
presence of a particular post or personality, and responsive and effective conduct of Union’s 
performances could be articulated as characteristic nodes of the aforementioned changes and new 
restructurings.   
 
In a nutshell, while empowering of the EU as an actor and enabling the organization more effective are 
on the main agenda; some growing challenges such “Brexit”, tensions ramping up between the US and 
EU, refugee crisis, terrorism, uncertainty and modest growth in economic activity, burgeoning 
Euroscepticism evoke disputes about the actual architecture of the system more exposed to the 
controversies. As the overlapping issues like economic recession, terror, mass migration, rise of the right 
wing populism and extremism increase the vulnerabilities, within the context of initial concerns, did 
Lisbon Treaty remain impotent for uniformity and effectiveness while seeking to strike a delicate 
balance? Or on the contrary, in every opportunity, enduring and imposing national sovereignties are 
incrementally eroding? 
 
Key Words: Lisbon Treaty, President of the European Council, Presidency of the Council of the EU. 
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Başkanlık Sistemi ve Parlamenter Sistemde Yerel Yönetimler ve Yerel Özerklik 
 
 

Aziz BELLİ1 
Abdullah AYDIN2 

 
Özet 
 
Hükümet sistemlerinin temeli devletin temel erkleri olan yasama, yürütme ve yargının kendi ve devletin 
diğer kurumları arasındaki ilişkilere dayanmaktadır. Bu ilişkiler neticesinde siyasal sistemler oluşur. 
Kuvvetlerin sert ve yumuşak ayrılığına göre sistematik bir ayrıma tabi tutulan hükümet sistemleri genel 
olarak başkanlık ve parlamenter sistem olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu iki sistemin arasında yer almakta 
olan üçüncü bir sistem ise yarı başkanlık sistemi şeklinde ifade edilmektedir. Başkanlık ve parlamenter 
sistem içerisinde yerel özerklik ve yerel yönetimlerin konumu tartışmalıdır. 
 
Yerel yönetimlerin temel kuruluş amacı halka hizmetin daha hızlı ve ucuz sunulması ve halka en yakın 
birim olmaları vesilesi ile demokratik olmalarıdır. Bu kapsamda hükümet sisteminin ortaya çıkardığı 
demokratikleşme ve istikrar sorunu yerel yönetimler vasıtası ile çözülebilir. Ülkemiz yerel yönetim 
sisteminin temelleri de batılı bir anlayış çerçevesinde, aynı amaçları içerecek şekilde Osmanlı Devletinin 
son dönemlerinde atılmıştır. Osmanlı Devleti yerel yönetim sisteminin bir devamı olan Türk Yerel 
Yönetim Sistemi ile ilgili çok fazla yasal düzenleme gerçekleşmemiştir. 1980 sonrası hem dünyada hem 
de Türkiye’deki liberalleşme çabaları yerel yönetimler üzerinde de etkili olmuştur. Özellikle 2002 
sonrasında yerel özerklik ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi adına birçok yasal düzenleme 
yapılmıştır. Ancak hükümet sisteminin tartışıldığı günümüzde yerel yönetimlerin parlamenter sisteme 
uygun bir şekilde dizayn edilmesi yeni sorunları beraberinde getirecektir. Bu kapsamda araştırma 
başkanlık sistemi ve parlamenter sistemde yerel yönetimlerin ve yerel özerkliğin konumunu belirleyerek 
ülkemiz yerel yönetim sisteminin nasıl gelişmesi gerektiğine ışık tutacaktır. 
 
Araştırmanın amacı başkanlık sistemi ve parlamenter sistemde yerel yönetimlerin konumunu tespit 
ederek Türk yerel yönetim sisteminin ve yerel özerklik anlayışının hangi sisteme yakın olduğunu 
belirlemek ve başkanlık tartışmaları sonrasında nasıl bir yerel yönetim sistemi geliştirilmesi gerektiğini 
ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında başkanlık ve parlamenter sistem ile ilgili kısa bir bilgi 
verildikten sonra başkanlık sistemi ve parlamenter sistem örnekleri bağlamında yerel yönetim sistemleri 
incelenecektir. Daha sonra Türk yerel yönetim sistemi ve yerel özerklik kavramı incelenerek her iki 
sistem açısından durumun ne olduğu ortaya konulacaktır. Araştırma sonuç ve tartışma bölümü ile 
tamamlanacaktır. Araştırma literatür taramasından hareketle yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak 
oluşturulacaktır. Parlamenter sistem ve başkanlık sistemi kapsamında yerel yönetimler incelenirken 
örnek olay yönteminden faydalanılacaktır. Araştırma ile Türk yerel yönetim sistemi ve yerel özerklik 
algısının hangi hükümet sistemine yakın olduğu ve başkanlık sistemi durumunda yerel yönetim 
sisteminin nasıl gelişmesi gerektiği sonucuna ulaşılması hedeflenecektir. 
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Local Government and Local Autonomy in Presidency System and Parliamentary 
System 

 
 
Abstract 
 
The system of governments is based on the relationship between legislative, executive and judicial 
fundamental institutions of the fundamental state, itself and other institutions of the state. Political 
systems are formed as a result of these relations. Government systems which are subjected to a 
systematic separation according to the hard and soft divisions of the forces are generally divided into 
two as presidential and parliamentary systems. A third system, which takes place between these two 
systems, is expressed as a semi-presidential system. Within the presidential and parliamentary system, 
local autonomy and the position of local governments should be discussed. 
 
The main purpose of local governments is in terms of providing the public service faster and cheaper 
and It must be democratic as a being the closest unit to the public. In this context, the problem of 
democratization and stability emerged by the government system can be solved through local 
administrations. The foundation of our country's local government system was laid in the wake of the 
western concept, including the same objectives, in the late Ottoman Empire. Many legal arrangements 
concerning the Turkish Local Government System, which is a continuation of the Ottoman State local 
government system, have not been realized. The post-1980 liberalization efforts both in the world and 
in Turkey have also been influential on local governments. Especially after 2002, many legal 
arrangements were made in order to strengthen local autonomy and local governments. However, when 
the government system is discussed today, designing local governments in accordance with the 
parliamentary system will bring new problems. In this context, the research will shed light on how the 
local government system of our country should be developed by determining the position of local 
governments and local autonomy in the presidential system and the parliamentary system. 
 
The purpose of the research is to be understood the position of the local authorities in the presidential 
system and the parliamentary system, to determine the system of the Turkish local government system 
and of the local autonomy, and to determine what kind of local government system should be developed 
after the presidential debate. Within the scope of the research, a brief information about presidential and 
parliamentary system will be given and then local administration systems will be examined in the 
context of presidential system and parliamentary system examples. Then, the concept of Turkish Local 
Government System and local autonomy will be examined and what is the situation in terms of both 
systems will be revealed. The research will be completed with the results and discussion section. The 
research will be made by using literature from domestic and foreign sources in action. Within the scope 
of parliamentary system and presidential system, local administrations will benefit from case study 
method. The research will aim to find out which government system the Turkish ocal government system 
and local autonomy perception approaches and how the local government system should be developed 
in the case of the presidential system. 
 
Key Words: Presidency System, Parliamentary System, Local Governments, Local Autonomy. 
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Türkiye’de Yerel Ombudsmanlığın Uygulanabilirliği: Türkiye-İtalya Karşılaştırması 
 

   
Önder KUTLU1 

Erhan ÖRSELLİ2 
 Selçuk KAHRAMAN3 

 
Özet 
 

Türkiye’de büyük çaplı siyasi krizlere neden olan mevcut parlamenter sistemin eksik yanları ile 
alternatifler içinde en uygun olduğu düşünülen başkanlık sisteminin uygulanabilirliği uzun süredir 
gündemdeki yerini korumuştur.367 krizinin tetiklediği süreçte 2007 yılından beri bir sistem arayışı 
ortaya çıkmıştır. Türkiye’de uygulanacak başkanlık sisteminin Amerikan Tipi mi, Yarı Başkanlık mı, 
yoksa Türk Tipi mi, olacağı konusu özellikle son zamanlarda gündemi işgal etmiştir. 15 Temmuz darbe 
girişimi bu anlamda bir milat olmuş, bundan sonra Başkanlık Sistemi tartışmaları daha hızlanmış, AK 
Parti ve MHP ortaklığında TBMM’de on sekiz maddelik anayasa değişikliğinin kabul edilmesi sonucu 
16 Nisan 2017’de gerçekleştirilecek referandumda başkanlık-cumhurbaşkanlığı sisteminin oylanması 
gündeme gelmiştir. 

Türkiye’de başkanlık sistemi ve uygulanabilirliği ile ilgili literatürde oldukça fazla çalışma yapıldığı 
söylenebilir. Ancak vatandaşların başkanlık sistemi algısı, başkanlık sisteminden beklentileri, endişeleri 
ile ilgili çalışmalar ve özellikle kısa bir süre sonra çalışma hayatına atılacak; belki de hayatlarında ilk 
defa seçimde oy kullanacak üniversite öğrencilerinin başkanlık sistemi konusundaki algılarını ölçen 
çalışmanın olmadığı görülmüştür. Çoğu ilk kez oy kullanacak ve yeni düzenleme ile seçilme yeterliğine 
sahip olacak bu kesimin görüşleri oldukça önemlidir. Bu bağlamda çalışmada; Konya’da öğrenim gören 
üniversite öğrencilerinin cumhurbaşkanlığı sistemi konusundaki algıları analiz edilmeye 
çalışılmaktadır. Çalışma, nicel bir alan araştırması olup, model olarak kesitsel tarama (survey) modeline 
göre gerçekleştirilmiştir.  
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Applicability Of Local Ombudsman System In Turkey: Comparison Of Italy And 
Turkey 

 
 
Abstract 
 
Ombudsman system is designed according to the country’s administrative structure, socio-cultural 
features and the needs of political system at local, regional and national levels. Local ombudsman 
application is intended not only to establish a close line of cooperation between the state and the society, 
but also facilitate enhancement of local democracy and efficient provision of local goods and services. 
In addition, it plays the role of an effective control mechanism over local governments. 
 
Strong local government tradition expedites establishment of a powerful and capable local ombudsman 
system. In this regard, as the Italian example displays, success of local ombudsman applications depends 
very much on the strong tradition of local government provisions in the terms of responsibility and 
ability dualism. Regarding Turkey, despite the problematic outcomes during the introduction of the 
ombudsman system, there are plenty of positive aspects to assume that it would bring success. 
 
In Italy, there is no national ombudsman system. Instead they have a very experienced and relatively 
successful ombudsman at regional and provincial levels. Altogether there are 13 regional and two 
provincial government level ombudsmen. 
 
This paper deals, on the one hand, with the role, status and service areas of regional and provincial 
ombudsman to speculate on their performance and applicability to Turkey, on the other, the experience 
of national level ombudsman in Turkey is evaluated to review whether they can set up a successful 
example for local level too. 
 
Key Words: Ombudsman, Local Ombudsman, Italy, Turkey 
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Başkanlık Sistemi Ve Türk Kamu Yönetiminde Profesyonel Kent Yöneticiliğinin 
Uygulanabilirliği 

 

 
Murat KÖYLÜ1 
Murat ÖNDER2 

 
Özet  
 
Yerel yönetimlerde yönetim strateji ve yöntemleri ülke, bölge ve yönetim kültüründeki farklılıklar kadar 
değişkenlik göstermektedir. Merkezi yönetimlerin “Üniter” ya da “Federal" anlayışı benimsemelerine, 
ya da yönetim sistemi olarak Başkanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Yarı başkanlık sistemini benimsemelerine 
göre yerel yönetimlerde görece farklı yerel yönetim yapıları ile karşılaşılmaktadır. Demokrasi 
anlayışının kabul görme ve yansıması bağlamında ABD gerek merkezi yönetim yapılanması, gerekse 
yerel yönetim yapılanması ve ilişkileri açısından başarılı model ve deneyimler sunmaktadır. 
Merkez/Eyalet/Yerel olmak üzere üç kademeli yönetim anlayışı sunan ABD yönetim yapısı, Başkanlık 
Sisteminin başat uygulayıcılarından biri olarak eyalet ve yerel yönetimlerine seviyelerine göre yasama 
ve yürütme organları ile özgün bir yapı sunmaktadır. 20 yy başlarından itibaren yerel yönetimler, yerel 
sorunlarını vatandaş lehine etkin bir şekilde çözen “Profesyonel Kent Yöneticisi” yerel yönetim 
modellerinin de başarılı uygulamalarına sahne olmuştur. Bu model seçilmiş yerel yöneticilerin temsil 
görevlerinin önemi yanında günlük yerel hizmet sunumları için gerek duyulan dinamik gücün 
sürdürülebilir olmasını da hedeflemektedir. Seçilmişler tarafından atama yapılarak görevlendirilen 
profesyonel yerel yönetici modeli, ABD yanında diğer önemli gelişmiş ülke örneklerinde de benzer 
uygulamalar ile görülmektedir. Bu çalışmada “Profesyonel Kent Yönetici Modeli”nin tanıtımı yapılarak 
diğer yerel yönetim modelleri ile genel özellikleri bağlamında karşılaştırması yapılacak ve başkanlık 
sistemi uygulamasının halk oylamasına sunulacağı Türk kamu yönetiminde modelin uygulanabilirliği 
değerlendirilecektir.   
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Presidency System and Applicability of Professional Urban Management in Turkish 
Public Administration 

 
 
Abstract  
 
In local governments, management strategies and methods vary as much as differences in country, 
regions and management cultures. Central governments are faced with relatively different local 
governmental structures in accordance with their adoption of the "Uniter" or "Federal" state type, or in 
the local governments according to the presidential and semi-presidential systems as the government 
system. In the context of the acceptance and reflection of the democracy, the United States offers 
successful models and experiences in terms of central government and local government structure and 
relations. Providing a three-tiered governmental approach, Central / State / Local, the US government 
structure offers a unique structure with legislative and executive bodies to state and local governments 
as one of the chief practitioners of the Presidential System. From the beginning of the 20th century, local 
governments have been successful in applications of "Professional City Manager" local management 
models that effectively solve local problems in favor of citizens. This model also aims to promote 
sustainable dynamic power needed for providing daily local services as well as to highlight the role of 
representativeness of elected local managers. Appointed by the elected representatives, professional 
local manager model is seen in other important developed countries with similar applications to the 
United States. In this study, "Professional City Manager Model" will be introduced and compared with 
other local government models in terms of their general characteristics, and the feasibility of the model 
in Turkish public administration where the presidential system application will be shortly in referendum 
will be evaluated, and the applicability will be discussed. 
 
Key Words: Presidency System, City Manager, Turkish Public Administration. 
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Türk Belediyecilik Sisteminde Uygulanan Hükümet Modeli Üzerine Bir Değerlendirme 
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Özet 
 
Son dönemde Türkiye’de siyasal sistemin yeniden inşasına dair yapılan tartışmalarda ağırlıklı olarak ön 
plana çıkartılan vurgulardan birisi mevcut belediyecilik sisteminde hükümet modelleri bakımından 
başkanlık sisteminin uygulandığına dair iddiadır. Bu çalışmanın amacı Türk Belediyeciliğinin yönetsel 
yapısını hükümet modelleri açısından kıyaslamalı incelemek ve son dönemde doğruluğu tartışmalı 
bilgileri daha güçlü temellere oturtmaktır. Bu çalışmanın kapsamını Türk Belediyecilik Sistemi’nde 
halen uygulanmakta olan yönetsel yapının başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi ve parlamenter 
sistem bağlamında değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Türkiye’de gerek akademi camiasında gerekse 
siyaset ve bürokrasi camiasında belediyelerin yönetsel yapısında uygulanan modelin başkanlık sistemi 
ya da güçlü başkanlık sistemi olduğuna dair genel bir kanı bulunmaktadır. Başkanlık sistemi, yarı 
başkanlık sistemi ve parlamenter sistem ile Türk Belediyecilik Sistemi’nde uygulanan yönetsel yapı 
kıyaslamalı değerlendirildiğinde Türkiye’deki sistemin aslında tek başına hiçbir hükümet modeli ile bir 
bütün halinde uyuşmadığı söylenebilir. Bu düzlemde yöntem olarak içerik analizi ve arşiv araştırması 
yöntemleri kullanılarak yapılan çalışmada Türk Belediyecilik Sistemi’ndeki yönetsel yapının başkanlık 
ya da güçlü başkanlık sistemine dayanmadığı fakat mevcut uygulamanın başkanlık sistemi ile 
parlamenter sistemin belli yönleri ile ağır bastığı bir sentez şeklinde yapılandırıldığı sonucuna 
varılmıştır.  
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Evaluation on the Government Model Applied In Turkish Municipality System 

 
 
Abstract  
 
One of the recent emphasis in the debate about the reconstruction of the political system in Turkey is 
that the presidential system is applied in terms of government models in the current municipal system. 
The aim of this study is to examine the administrative structure of Turkish Municipalism in terms of 
government models and the accuracy of the recent controversial information to put them on a stronger 
ground. The scope of this study constitutes the evaluation of the administrative structure which is still 
applied in the Turkish Municipal System in the context of presidential system, semi-presidential system 
and parliamentary system. In Turkey, there is a general consensus on applied administrative structure 
model of the municipalities are the presidential system or strong presidential system in both the academy 
community and the political and bureaucratic community. When the presidential system, the semi-
presidential system and the parliamentary system and the administrative structure applied in the Turkish 
municipal system are evaluated comparatively, that can be said that the system in Turkey does not 
coincide with any government model as a whole. On this platform, content analysis and archival research 
methods have been used as a method on this study, it is concluded that the administrative structure in 
the Turkish Municipal System has not been based on presidential or strong presidential system but the 
present application has been structured as a synthesis certain aspects of the of the presidential system. 
 
Key Words: Municipality, Presidency System, Semi Presidency System, Parliamentary System. 
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Türkiye’de Yerel Yönetim Ombudsmanı Yönetimin Şeffaflaşmasına Yardımcı Olabilir 
mi? İngiltere Yerel Yönetim Ombudsmanı Örneğinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme             

 
 

Gökhan ZENGİN1 
        
Özet 
 
Ombudsmanlık kurumu, vatandaşları idarenin keyfi davranışlarına karşı koruyan, bağımsız ve tarafsız 
bir denetim kurumudur. Ombudsmanlık kurumu, Kamu Denetçiliği adıyla, Türkiye’de 2010 Anayasa 
değişikliği ile anayasal statüye kavuşmuştur. Sonrasında 2012 yılında çıkan 6328 sayılı kanunun ile de 
kurulmuştur. Fakat her ne kadar genel olarak bir ombudsmanlık kurumu kurulsa da birçok farklı ülkede 
kurulan ve idarenin denetiminde başarılı sonuçlar elde eden “Yerel Yönetimler Ombudsmanı” 
Türkiye’de kurulmamıştır. Sadece yerel yönetimler ile vatandaşlar arasında çıkan uyuşmazlıkları 
çözmek amacı ile kuracak bir yerel yönetim ombudsmanın faydaları, farklı ülke örnekleri incelendiğinde 
açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada İngiltere yerel yönetim ombudsmanı ve faaliyetleri 
çerçevesinde Türkiye’de yerel yönetim ombudsmanının kurulmasının olası etkileri tartışılacaktır. Bu 
çerçevede öncelikle kamu yönetiminde şeffaflık kavramı incelenecektir. Sonrasında ombudsmanlık ve 
şeffaflık ilişkisi ele alınacaktır. Son olarak İngiliz yerel yönetim ombudsmanının tarihsel gelişimi ve 
etkinliği vermiş olduğu örnek kararlar çerçevesinde analiz edilecektir. İngiliz örneğinde elde edilen 
bulgular çerçevesinde Türkiye’de yerel yönetim ombudsmanın kurulması halinde etkin olup olmayacağı 
tartışılacaktır. 
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An Ombudsman Help For a More Transperancy Government? A Comparative 
Research for A Local Government Ombudsman Sample in England 

 
 

               
Abstract 
 
The ombusman institution is an independent objective supervision institution that protects citizens 
against the arbitrary sides of administration.The ombusman institution has taken a juridical status with 
the name of public auditor in 2010 by the change of law in turkey.After then law 6328 it was established 
by law in 2012 but the ombudsman institution is a general one in Turkey, local government ombudsman 
wasnt established  even though it had many successful results in control of administration in many 
countries. It is obvious that when we examine different countries' samples ombudsman will have many 
advantages in solving the problems between citizens and local governments. In this study within the 
frame of local government ombudsman in England and his activities the possible effects of establishing 
a local government ombudsman in Turkey will be discussed. First the concept of transperancy in public 
administration will be examined. Then the relationship between ombudsman and transperancy will be 
taken in hand. Finally the historical development and efficiency of English local government 
ombudsman and decision samples will be analyzed. In the light of findings in English sample if a 
establishment of a local government ombudsman in Turkey will be efficient or not will be discussed. 
 
Key Words: Transperancy, Ombudsman, Local Goverment Ombudsman in England, Accountability, 
Governance.  
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Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Yabancı Araştırma-Geliştirme Yatırımları: Rekabet ve 
Etkileri Bakımından Genel Bir Değerlendirme 

 
 

İdris SARISOY1 
 
Özet 
 
Bir yatırımcının varlıklarını başka ülkede fiziki sermaye yatırımına dönüştürmesiyle oluşan olarak 
tanımlanan doğrudan yabancı sermaye yatırımları (DYSY) sıfırdan, satın alma ve birleşme olmak üzere 
üç farklı şekilde gerçekleştirebilir. Yatırımları gerçekleştiren işletmeler birden fazla ülkede faaliyet 
gösterirler ve her bir ülkedeki yatırım nedeni (ihracat, pazara yakınlık, düşük üretim maliyeti vb.) 
birbirinden farklı olabilir.  
 
Hangi sebeple olursa olsun, çok uluslu işletmeler normal fiziki yatırımlarıyla birlikte veya daha sonra 
araştırma – geliştirme (ar&ge) yatırımlarının bir kısmını da farklı ülkede gerçekleştirebilirler. Diğer 
taraftan uzun dönemde ar&ge yatırımlarının evsahibi ülkeye sağlayacağı önemli avantajlar nedeniyle bu 
yatırımların çekilmesinde ülkeler arasında kıyasıyla bir rekabet yaşanmaktadır. Ancak ar&ge yatırımları 
sonucunda elde edilecek yeniliklerin avantajından öncelikli olarak ilgili işletme yararlanacak olsa da 
eninde sonunda bunun diğer sektörlere de yansımasıyla, çok sayıda faydalardan evsahibi ülke de 
yararlanacaktır. Ar&ge yatırımlarının ülkeye çekilmesinde katlanılan maliyet (genellikle mali teşvikler) 
ile evsahibi ülkenin elde edeceği faydalar arasında bir denge şarttır. Ancak uygulamada belki de hiçbir 
ülke bunu açık bir şekilde ortaya koymaz.  
 
Dünyada ar&ge yatırımlarının dağılımını üç gruba ayırabiliriz: Gelişmiş ülkelerdeki (örneğin ABD), 
düşük maliyetli araştırmacıların yoğun olduğu gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) (Örneğin Çin ve 
Hindistan) ve diğer GOÜ’lerdeki ar&ge yatırımları. Ar&ge yatırımlarının çok önemli bölümü ilk iki 
grup ülkelerde gerçekleştirildi görülmektedir. 3. grupta çok sayıda ülke az miktardaki yabancı ar&ge 
yatırımlarını kendi ülkelerine çekebilmek için rekabet halindedir. 
 
Bu çalışmada, küresel düzeydeki ar&ge yatırımlarının çekilmesinde ortaya çıkan rekabet yukarıda 
belirttiğimiz 3. gruptaki ülkeler evsahibi ülkenin elde edeceği faydalar ve rekabette uygulanan 
politikalar açısından değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla öncelikli olarak yabancı ar&ge 
yatırımlarının evsahibi ülkeye sağladığı faydalara değinilecek, daha sonra bu yatırımların küresel 
dağılımı, bunların içinde de yabancı ar&ge yatırımların oranı ve dağılımına yerverilecektir. Son olarak 
bu yatırımların çekilmesinde GOÜ’lerin izledikleri politikalar değerlendirilecektir. 
 
Anahtar Kelimer: Ar&Ge Harcamaları, Rekabet, Gelişmekte Olan Ülkelerde Ar&Ge Harcamaları, 
Ar&Ge Faaliyetlerinin Kümelenmesi, Yabancı Ar&Ge Yatırımları. 
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Research and Development Investments in Developing Countries: An Overview of 
Competition and Its Effects 

 
 
Abstract 
 
Foreign direct investment (FDI), which is defined as a process of turning physical assets of an investor 
into a capital investment in a host country, can be performed by three types of action namely: from start, 
mergers and acquisitions. Companies that uses this type of investment operate in more than one countries 
and rationale of their investment might stem from different reasons such as exports, closeness to the 
market, low production costs etc. 
 
Multinational companies can invest in research and development (R&D) activities alongside with their 
physical FDI in a host country for any reason. Hence, thanks to the contribution of R&D investments to 
host countries in the long run, a competition occurs between the countries in order to attract the 
investments. Although, the investor firm is the primary beneficiary of the R&D investments, eventually, 
with the contrıbution of them to the other sectors, the host country residents also utilises. It is necessary 
to balance cost and benefits when trying to attract the R&D investments. It is very challenging to achieve 
by any country in the reality.  
 
The R&D ınvestments can be analysed in three groups: in developed countries such as USA, developing 
countries (DC) with low-cost researchers/developers such as China and India, and R&D investments in 
other DCs. The majority of the R&D investments were anchored in the first two groups of countrıes. 
The third group of the countries are in the competition to attract the remaining R&D investments into 
their countries. 
 
In this study, it is aimed to discuss the mentioned competition of R&D investments amongst the third 
group of host countries in the frame of host country benefits and policies to facilitate the competition. 
For this reason, first, benefits of the R&D investments will be discussed and distribution of the global 
R&D investments and their share within the FDI will be explained. Lastly, the policies of DCs to attract 
these investment will be highlighted.  
 
Key Words: R&D İnvestments, Competition, Research And Development İn Developing Countries, 
Grouping Of R&D İnvestments, Foreign R&D İnvestments.  
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 Türk Siyasal Kültürü Ve Başkanlık Sistemi 
 
 

Gözde ÖZEN1 
 İbrahim GAZİOĞLU2 

 
Özet 
 
Geçmişten günümüze hükümet sistemleri üzerine birçok tartışma yapılmıştır. Dönem dönem siyasetin 
ve toplumun gündemine oturan bu tartışmalarda toplumun tarihsel hafızası, eğitim seviyesi, ekonomik 
durumu, demokrasiyi içselleştirme düzeyi gibi birçok başlık es geçilmiş, bu başlıkları da içinde 
barındıran toplumun “siyasal kültürü” göz ardı edilmiştir. Parlamenter sistemin istikrar ve etkinliğin 
önünde bir engel olarak görülmesi, öte yandan başkanlık sisteminin diktatörlüğe gidiş olarak 
algılanması, söz konusu sistemleri sosyolojik tabandan yoksun sığ bir tartışmaya sürüklemektedir. 
Oysaki bir ülkenin nüfusunun niteliği, eğitim seviyesi, demokratik yapısı ve olgunluğu gibi unsurları 
ifade eden siyasal kültür olgusu o ülkenin hükümet sisteminin işleyişini büyük oranda etkilemektedir. 
Bu çalışmada başkanlık sistemi ve parlamenter sistem, siyasal kültür bağlamında değerlendirilerek, 
uzlaşmacı ve çatışmacı siyasal kültür, Türkiye’de demokrasinin kurumsallığı ve olgunluğu, hükümet 
sistemi tartışmaları üzerinden ele alınarak başkanlık sisteminin Türkiye’nin siyasal kültürü ile 
entegrasyonu incelenecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Başkanlık Sistemi, Parlamenter Sistem, Siyasal Kültür, Hükümet 
Sistemleri, Demokrasi. 
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Turkish Political Culture and Presidential System 

 
 
Abstract 
 
From past to present, there have been many debates on government systems. These debates have been 
at the top of both political agenda and community agenda from time to time. Yet, many topics such as 
society’s historical memory, education level, economic conditions, level of internalizing democracy 
have been omitted, “society’s political culture” which includes given topics have been disregarded. 
Regarding parliamentary system as an obstacle to stability and effectiveness, on the other side, 
perceiving presidential system as a way going to dictatorship lead to a shallow debate that lacks 
sociological base on aforementioned systems. However, political culture phenomenon that defines 
elements such as a country’s quality of population, level of education, democratic structure and maturity 
effects that country’s functioning of government system substantially. In this study, presidential system 
and parliamentary system will be discussed in the context of political culture; consensual political 
culture and conflictual political culture, maturity and institutionalization of democracy in Turkey will 
be approached through government system discussions; integration of presidential system with Turkey’s 
political culture will be examined.  
 
Key Words: Presidential System, Parliamentary System, Political Culture, Government Systems, 
Democracy. 
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Post New Public Management Yaklaşımı Ve Başkanlık Sistemi 
 
 

Mustafa BOLAT1 
 

Özet 
 
Geleneksel Kamu Yönetimi ile Yeni Kamu Yönetimi kavramları açıklanırken keskin ve sert ayrımlar ile aşırı zıtlıklar 
kullanıldığı görülmektedir. Ancak Yeni Kamu Yönetimi ile Post Yeni Kamu Yönetimi ayrımı yapılırken bu nitelikte 
ayrımdan söz edilmemektedir. Post Yeni Kamu Yönetimi; 2008 ekonomik krizinin Kamu Yönetimindeki olumsuz 
yansımalarının düzeltici ve onarıcı şeklini ifade etmektedir. 
 
2000’ li yıllardan itibaren gündeme gelen Post New Public Management kavramı, 2008 Mortgage Ekonomik Krizi ile 
gündemin daha ön sıralarına oturmuştur. Etkinlik, verimlik, hız, rekabetçilik kavramları ile anılan Yeni Kamu Yönetimi 
(NPM) döneminin aksayan yanlarını kamunun etkin katılımcılığı ve piyasa yapıcılığı ile eşgüdüm, etkin denetim, kamu-
özel işbirliği kavramları ile Post Yeni Kamu Yönetimi (PNPM) yaklaşımına evrilme söz konusudur. Hükümet ile diğer 
aktörler arasındaki ilişkiyi ve işbirliğini ziyadeleştirmek isteyen Post NPM, NPM’ ın karşıtlığı değil, iyileştirme 
yaklaşımıdır ve kamu kurumları merkezlidir. 
 
Eski hükümet kurumlarının reform görmüş, özel sektörün olumlu taraflarını bünyesine katarak daha nitelikli ve denetimi 
güçlendirilmiş bir Kamu Yönetimi anlayışı ile ülkelerin de yeni arayışlar içinde olması ihmal edilemeyecektir. 
Yenilenmiş, daha hızlı hareket eden ve özel sektörünün yetersiz kaldığı alanlarda, birlikte yönetim anlayışının öne çıktığı 
yeni kamu yönetim yaklaşımı arayışları ülkemizde ve tüm dünyada devam etmektedir. Post NPM, sadakatle atanan kamu 
görevlilerinin yozlaşmayı düzeltecek, eğitim ve kişisel gelişimi destekleyici bir anlayıcı hedeflemektedir. 
 
Uluslararası sistem; 2.Dünya Savaşı galiplerinin oluşturduğu ve yönetimlerini anayasaları ile kontrol ettiği bir sistemdir.  
Yine 1945 sonrası Anayasalara, hukuki veçhenin yanına siyasi bir boyut eklenmiştir. İtalya’ nın, Japonya’ nın, Almanya’ 
nın anayasalarını büyük oranda ABD yapmıştır. İtalya’ da Senato’nun yetkilerini azaltan halkoylaması geçmemiştir. 
Brexit sonrasında AB’ nin yeni şekli tartışılırken “Çok Vitesli Avrupa” fikri ortaya atılmıştır. AB’ nin 60. Yıldönümü 
Vatikan’ da Papa’ nın katılımı ile kutlanırken, Trump sonrası korumacı ve içe kapanan bir politika izlemesi beklenen 
ABD’ nin yeni kabinesinde; milyarder başkana ilaveten tam üç adet de dolar milyarderi şirketçi, beş adet şirket Genel 
Müdürü veya sahibi ve birçok şirket dünyası lideri görev alıyor.  
 
Açılım Süreci, Barış Süreci, Demokratikleşme Süreci, Milli Birlik ve Kardeşlik süreci gibi isimlerle ile adlandırılan ve 
Kürt kesimi temsilcileri ile müzakere sürecini kapatan ülkemiz, 07 Haziran seçimleri sonrası Ak Parti-MHP yakınlaşması 
ile 15 Temmuz Darbe Sürecinden sonra bir anda kendini Hükümet Sistemi tartışmaları içinde bulmuştur. 
 
Bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa Türkiye'de öyle yönetilmelidir. Yoksa bileklerine bağlıyorlar prangayı yürü 
yürüyebilirsen, bu ülke böyle sıçramaz. ABD parlamenter demokrasiyle başlamıştı ama yürümedi. Fransa'da da aynı 
şekilde. Önümüzde bu örnekler varken hala niçin patinaj yapmaya devam ediyoruz. Balıkesir Ekonomi ödüllerinde bu 
sözleri söyleyen Erdoğan SETA sempozyumunda benzer sözleri tekrar ederken, seçilme yaşının 18 yaşa çekilmesi ile 
genç CEO’lar örneklemesinde bulunmuştur. 
Cumhurbaşkanımızın bu sözü aslında Post NPM ziyade NPM’ ı hatırlatır gibi olsa da aslında yeni dönemde Türkiye’ deki 
gelişmeler Kamu Yönetimi modelinin alacağı şekli ciddi şekilde etkileyecektir. Türkiye Varlık Fonu’ nun (TVF) 
kurulması ülkemizde yeni dönemde kamu yönetiminin usulleri ve yöntemleri konusunda ipucu vermektedir. Yatırımların 
finansmanında ve Kamu Yönetiminin yeni usuller gündeme gelecektir. 
Aslında yıllardır Yerel yönetimlerdeki Belediye Başkanlığı ile halk oylamasına konu olan “Yürütmenin Tek Elde 
Toplanması” Türk tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile Kamu Yönetimi yapısı 3 Kasım 2019’ a kadar sürede ciddi 
revizyona uğrayacaktır. Başta seçim sistemi olmak üzere, Siyasi Partiler Yasası, Mahalli İdareleri ilgilendiren yasalarda 
da ciddi değişiklikler beklenmektedir. Olağanüstü hal döneminde KHK ile yapılan düzenlemeler, yerel yönetimlere 
yapılan Kayyum atamaları, Cumhurbaşkanlığı’na Bakanlıklar ve Bakanlık Teşkilatını oluşturmak için verilen KHK 
yetkisi bağlamında “Güçler Ayrımı” kavramı ciddi bir tartışma zemini oluşturacaktır. 
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Post New Publıc Management And Presıdency System 

 
Abstract 

 
When the concepts of traditional public administration and new public administration are explained, it is seen that sharp 
contrasts and extreme contradictions are used. However, no distinction is made as to the difference between the New 
Public Administration and the Post New Public Administration. Post New Public Administration; It represents the 
corrective and restorative form of the negative reflection of the economic crisis of 2008 on Public Administration. 
T 
he concept of Post New Public Management, which has been on the agenda since 2000's, has set the stage ahead of the 
day with the 2008 Mortgage Economic Crisis. It is evolving into the Post New Public Management (PNPM) approach 
with coordination, effective supervision, public-private partnership concepts and effective participation of the public and 
market makers in the era of New Public Management (NPM), which is referred to as efficiency, speed and 
competitiveness. The Post NPM, which seeks to broaden the relationship and cooperation between the government and 
other actors, is not the opposition of the NPM, but the approach of remediation and is centered on public institutions. 
 
It will not be negligible for countries to pursue a new approach to public administration with a more qualified and 
supervised understanding of public administration by reforming old governmental institutions and incorporating the 
positive aspects of the private sector. The search for a new public administration approach, which has been promoted by 
the management approach, has been continuing in our country and all over the world in areas that are being renovated, 
moving faster and the private sector is insufficient. The Post NPM is aimed at supporting education and personal 
development, which will improve the corruption of loyal public officials. 
 
The international system; 2. the Constitution of the World War II victors and management control with a complete system. 
After 1945, a political dimension was added to the constitutional, legal and civilian sides. Italy, Japan, Germany 's 
constitutions are made in large parts of the United States. Italy has not passed the referendum, which has reduced the 
senate's powers. The idea of 'High-speed Europe' has been put forward after the European debate on the new form. The 
60th anniversary of the EU is celebrated with the participation of the Pope in the Vatican, while in the new cabinet of the 
United States, which is expected to follow a protective and inward policy following Trump; In addition to the billionaire 
president, there are three full-billion dollar billionaire corporate executives, five corporate general managers or owners, 
and many corporate world leaders. 
 
Opening process, the peace process, democratization process, national unity and has collaborated with artists such as the 
process is called with the brotherhood and with representatives from the Kurdish sector the negotiation process after June 
elections in our country, that closes 07 AK party-MHP closer after the July 15 coup process with a system of Government, 
has found himself in the debate. 
 
That's how it should be managed on a joint-stock company is managed in Turkey. They tie their wrists, if you can walk, 
or walk the shackles, that this country doesn't. It started with US parliamentary democracy, but it did not. It's the same in 
France. Why do we still continue to skate when these examples are in place. Mr. Erdogan, who spoke these words at the 
Balıkesir Economy Awards, repeated similar words in the SETA symposium, and found young CEOs with the retirement 
age of 18 years. 
 
The President's remarks are in fact the Post NPM, which seems to be reminiscent of the NPM, but in fact the developments 
in Turkey in the new period will seriously affect the way the Public Administration model will. The establishment of the 
Turkey Asset Fund (TVF) gives clues to the methods and methods of public administration in the new period in our 
country. The financing of investments and the new methods of public administration will come to the agenda. 
In fact, for many years, the one-handed gathering of the executive, which is the subject of the Municipalities in the local 
administrations, will be subject to a serious revision until 3 November 2019 with the Turkish-style Presidential 
Government system and the Public Administration structure. Significant changes are expected in the legislation 
concerning the election system, the Political Parties Act, and the Local Authorities. The concept of Separation of Forces 
will constitute a serious debate within the context of the regulations made under the Decree Law in the period of state of 
emergency, the appointment of Kayyum to the local administrations, the authority of the Presidency to establish Ministries 
and the Ministries Organization. 
 
Key Words: Post New Public Management, Economic Crisis, Presidency System. 
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Başkanlık Sistemi ve Siyasal İstikrar Arasındaki İlişki  
 
 

Cansu KAYMAL1 
 
Özet 
 
Başkanlık sistemi, yasama kuvveti olan parlamento ile yürütme kuvveti olan başkanın halk tarafından 
seçildiği, sert kuvvetler ayrılığına dayanan bir hükümet sistemi biçimidir. Bu sistemde, halk tarafından 
seçilen başkan hem devletin hem de hükümetin başıdır. Yürütmenin iki başlı olması nedeniyle, 
Türkiye’de yaşanan siyasal istikrarsızlıklardan ve hükümet krizlerinden parlamenter sistem sorumlu 
tutulmuştur. Bundan dolayı, parlamenter sistem, öteden beri tartışılmış ve eleştirilmiştir. Bu doğrultuda 
16 Nisan 2017 tarihinde, hükümet sistemini başkanlık olarak değiştirmeyi içeren on sekiz maddelik bir 
anayasa değişikliği halk oyuna sunulacaktır. 
 
Bu çalışmanın amacı, başkanlık sisteminin Türkiye’deki siyasal istikrar, demokratik katılım milli birlik 
ve beraberlik gibi sorunlara çözüm bulabilme yeterliliğini araştırmaktır. Bu çalışmadaki temel sav, 
Türkiye’deki siyasal ve sosyal krizlerin ve istikrarsızlıkların, hükümet sisteminden ziyade, sivil toplum 
kültürünün zayıflığı, siyasal bilinç eksikliği, eğitim seviyesindeki yetersizlik ve yargı bağımsızlığındaki 
zafiyetlerin sonucu olduğu ve bunlar değişmediği takdirde, hükümet sistemi ne olursa olsun siyasal ve 
sosyal istikrarın sağlanamayacağıdır. Bu sav, başkanlık sistemini uygulayan farklı ülkelerdeki siyasal 
ve sosyal durum karşılaştırmalı olarak incelenmek suretiyle analiz edilecektir. Ayrıca, on sekiz maddelik 
anayasa değişikliği ile başkana verilecek olan yetkiler, parlamentonun görev ve yetkilerinin neler 
olacağı göz önünde bulundurulacak ve mevcut sistemle karşılaştırılarak, başkanlık sisteminin 
Türkiye’de siyasal istikrarı sağlama yeterliliği analiz edilecektir.   
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The Relation Between Presidential System And Political Stability 

 
 
Abstract 
 
The presidential system is a form of government system based on rigid separation of powers, which is 
legislative parliament and executive president are elected by people. In this system, president elected by 
people is the head of both the state and the government. The parliamentary system has been held 
accountable for the political instability in Turkey and for the government crises because the executive 
has two heads. Hence, the parliamentary system has been debated and criticized for a long time. In this 
respect, on 16 April 2017, a constitutional amendment of eighteen articles that contains the change of 
the government system to presidency will be offered to the public. 
 
The aim of this study is to assess the presidential system’s adequacy to solve problems such as political 
stability, democratic participation, national unity and solidarity in Turkey.  The basic thesis of this study 
is that political and social crisis and instabilities in Turkey are the results of the weakness of civil society 
culture, lack of political conscious, inadequacy in education level and weakness of judicial independence 
rather than the government system and, unless they change, whatever the government system is, political 
and social stability will not be provided. This thesis will be analyzed by a comparative study of the 
political and social situation in different counties which implement presidential system. Moreover, the 
mandates that will be given to president by the constitutional amendment of eighteen articles and what 
will be the parliament’s functions and authorities will be considered and presidential system’s 
competency to provide political stability in Turkey will be analyzed by comparing the current system.  
 
Key Words: Presidential System, Stability, Political Stability, Turkey, Government Systems. 
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Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi 
 
 

Harun KIRILMAZ1 
Özgün ÜNAL2 

 Mustafa AMARAT3 
 
Özet 
 
Karşılaştırmalı yönetiminin temelinde, diğer ülkelerin deneyimlerinden yararlanma, farklı ülkelerde 
geliştirilen yönetim tekniklerini ve yenilikleri öğrenme, bunları kendi ülkesinin yönetimine uyarlama 
düşüncesi yatmaktadır. Çeşitli ülkelerin yönetimlerinin karşılaştırılmasında kullanılan yaklaşımların 
başında “bürokrasi”yi kullanan yaklaşım gelmektedir. Bu çerçevede yönetimlerin kendi içinde, 
yönetimin farklı düzeyleri arasında ve farklı yönetimler arasında karşılaştırma yapılmasına imkân 
sağlayacak şekilde “sağlık sistemleri”nin değerlendirilmesine yönelik yaklaşımlar da uluslararası 
kuruluşların ve ülkelerin dikkatini çekmektedir. 
 
Bu çalışmada sağlık reformları temelinde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri sağlık sistemlerinin 
incelenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öncelikle Sağlıkta Dönüşüm Programı 
sonrası Türkiye sağlık sistemi yönetim, finansman, kaynak temini ve hizmet sunumu boyutlarında 
değerlendirilecektir. Benzer şekilde ABD sağlık sistemi de sağlık reformları temelinde incelenecektir. 
Daha sonra 2000-2015 yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Ekonomik Kalkınma ve 
İşbirliği Örgütü (OECD) ve Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) verileri göz önünde 
bulundurularak Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri sağlık sistemlerinin karşılaştırılması ve 
değerlendirilmesi yapılacaktır. 
 
Sonuç olarak, yürütme organının merkezilik derecesi, yürütme organın yapısı ve idari örgütlenme yapısı 
açısından Türkiye ve ABD’nin temel farklılıklara sahip olduğu görülmektedir. Bu farklılıklar sağlık 
sistemlerinin yönetim, finansman, kaynak temini ve hizmet sunumu boyutlarını doğrudan 
etkilemektedir. Söz konusu farklılıkların temelinde siyasal ve yönetsel farklılıklar, sosyo-ekonomik 
farklılıklar, sağlık sisteminde kamu ve özel sektörün ağırlığının yer aldığı düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sağlık Sistemi, Karşılaştırmalı Yönetim, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri. 
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A Comparative Analysis of the Health Systems of Turkey and the United States of 
America 

 
 
Abstract 
 
The notion of benefiting from the experiences of other countries, learning about administration 
techniques and innovations developed in different countries and adapting these to the administration of 
their homeland lies at the foundation of the comparative administration. An approach utilizing 
“bureaucracy” is the primary approach used for comparing administrations of various countries. In this 
context, approaches for assessment of “health systems” draw attention of international organizations 
and countries to enable making comparisons of administrations within themselves, between different 
levels of the administrations and between various administrations. 
 
In this study, reviewing and comparing health systems of Turkey and the United States of America based 
on health reforms was aimed. In this context, the health system of Turkey was assessed first in the 
dimensions of administration, financing, resource procurement and service rendering following the 
Health Transition Program. Similarly, the health system of the USA was scrutinized based on the health 
reforms. Subsequently, the health systems of Turkey and the United States of America were compared 
and assessed by considering 2000-2015 data of Turkish Statistical Institute (TURKSTAT), the 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and Centers for Medicare and 
Medicaid Services (CMS). 
 
In conclusion, it was seen that Turkey and the USA had fundamental differences in terms of the 
centralization level of the executive authority, the structure of the executive authority and the structure 
of the administrative organization. These differences affected directly the dimensions of the 
administration, financing, resource procurement and service rendering of the health systems. It is 
considered that the political and administrative differences, socio-economic differences and the weight 
of public and private sectors in the health systems take a part in the foundation of the said-differences. 
 
Key Words: Health System, Comparative Administration, Turkey, United States. 
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Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Yönetişimin Temel İlkeleri Bağlamında İncelenmesi 
(Mevcut Sistemle Karşılaştırmalı Olarak) 

 
 

Ceren DEMİR1 
Özkan ÇOHADAR2 

Görkem GÖK3 
 
Özet 
 
Dünyada yaşanan değişimler ve yeni yaklaşımlar doğrultusunda 20. yüzyılın ilk çeyreğinde kamu 
hizmeti alanında ortaya çıkan genişleme eğilimi devletin işlevlerini oldukça çoğaltmıştır. Ancak 1980’li 
yıllarda kamu hizmetlerinin daralmasıyla birlikte devlet faaliyetleri yapısal uyarlamalarla yapılmaya 
başlamıştır. Bu dönemden sonra devlette ve bürokraside yeni kamu yönetim anlayışı ve yönetişim 
uygulamaları öne çıkmaktadır. Sosyal bilimler alanında son dönemlerde kendine daha sık yer bulmaya 
başlayan yönetişim kavramı, temelde yönetimde asil olarak söz sahibi olmayan bireylerin, formel ya da 
enformel grupların hatta doğrudan yönetim ile ilgili olmayan diğer aktörlerin yönetimde söz sahibi 
olması anlamına gelmektedir.  
 
Yönetişim denildiğinde akla ilk gelen temel ilkeler katılım, hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleridir. 
Bu ilkeler ışığında, son günlerde ülkemizin gündeminde yer alan ve birçok kesim tarafından 
değerlendirilen ve tartışılan, kısa bir süre sonra ise halk oylamasına sunulacak olan cumhurbaşkanlığı 
hükümet sisteminin getireceği bazı köklü yenilikler olacaktır. Kısaca, yeniliklerin mevcut sistemle 
kıyaslanarak daha katılımcı, daha şeffaf ve daha hesap verilebilir olup olmadığı, çalışmada mevcut 
sistemin ve cumhurbaşkanlığı sisteminin yönetişimin temel ilkeleri bağlamında bir karşılaştırmasının 
yapılması amaçlanmaktadır. Bu karşılaştırma değişen anayasa maddelerinin ve mevcut anayasa 
maddeleri arasında yönetişimin, katılım, hesap verilebilirlik ve şeffaflık gibi temel ilkelerinden hareketle 
hangi sistemin daha yönetişim ağırlıklı olduğunu ortaya koymayı hedeflemektedir. 
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The Analysis Of Presidential System In The Context Of Basic Principles Of Governance 
(In Comparison To The Current System) 

 
 
 
Abstract 
 
Parallel to the developments occuriing in the world and new approaches expansion tendeney that 
appeared in the field Puplic Service increased the functions of the goverment considerably in the first 
quarter of the 20th century. Nevertheless, with the constriction of puplic service in the 1980’s 
govermental activities started to be conducted through structural adjustments. After this period, new 
puplic administration understanding and governance practices became prominent in goverment and 
bureaucracy. The term ‘’ governance’’ beginning to having a sayin management personally, forma lor 
informal groups or ever actors who are not directly related to the management. 
 
White considering ‘’governance’’, the basic principles that comes to mind first are participation, 
accountability and transparency. In the light of this information, there will be some fundamental 
innovations that will be brought about by the presidential goverment system which has recently been on 
the agenda of our country, evaluated and debated by many sectors and is alsa up for puplic vote in a 
short while, this study aims to compare the current system and the presidential system in the context of 
the basic principles of governance by comparing these innovations tocurrent system to determine 
whether or not it’s more participant, more transparent and more accountable. This comparison aims to 
reveal which system is more governance ariented from the paint of the basic principles of governance 
such as participation, accontability and transparency between changing constitution provisions and 
current constitution provisions. 
 
Key Words: Governance, Governance Principles, Presidential System, Parliamnetary System. 
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Farklı Başkanlık Sistemlerinde Yerel Yönetimler: Azerbaycan Ve Güney Kore 
Örneklerinden Türkiye'ye Çıkarımlar 

 
 

Cenay BABAOĞLU1 
 Sefa USTA2 

Mustafa KOCAOĞLU3 

 
 
Özet 
 
Ulus devletlerin ortaya çıkması ile birlikte ülkelerin kendi toplumsal, ekonomik, siyasal ve yönetsel yapı 
ve işleyişlerinde birtakım değişiklikler yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu dönemde Osmanlı 
İmparatorluğu meşruti monarşiye geçmiş, Almanya monarşi, meşruti monarşiyi deneyimlemiştir. 
Britanya’ya karşı bağımsızlık mücadelesine girişen Kuzey Amerika’da ise yeni bir cumhuriyet rejimi 
benimseyen Birleşik Devletler doğmuştur. Keza farklı coğrafyalarda da benzer deneyimler yaşanmış, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla birlikte de Türkiye, cumhuriyet rejimini tercih etmiştir. Bu 
rejimlerde ise farklı yönetim biçimleri görülmektedir. Türkiye ve Almanya süreç içerisinde parlamenter 
sistemi tercih ederken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık yönetimini uygulamıştır. Keza 
İngiltere’de parlamenter sistem monarşiyle birlikte uygulana gelmiştir.  
 
ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya gibi “gelişmiş” kategorisine giren ülkeler aynı zamanda belli bir 
siyasal/hükümet sistemi ile özdeş olarak anılmaktadır. Parlamenter sistem ile İngiltere ve Almanya; 
Başkanlık sistemi ile ABD; Yarı Başkanlık sistemi ile Fransa özdeşleştirilmektedir.  
 
Hükümet sistemleri ülkelerin idari sistemlerindeki işleyişi ve yerel yönetim yapılarıyla ilişkileri de 
etkilemektedir. Dolayısıyla farklı hükümet sistemi tercih eden ülkelerde farklı uygulamaların varlığı da 
muhtemeldir. Bu noktadan hareketle ülkede gerçekleşecek bir hükümet sistemi değişikliğinin yerel 
yönetimlere olası yansımaları farklı ülke örneklerinde kısmen gözlemlenebilecektir. Bu çalışmanın 
temel amacı, Güney Kore ve Azerbaycan başkanlık sistemlerinin yerel yönetim yapıları üzerinden 
değerlendirilmesi ve Türkiye'deki yerel yönetim sistemi ile mukayeseli olarak analiz edilmesidir. Güney 
Kore ve Azerbaycan örnekleri Türkiye’nin mevcut yerel yönetim sistemine benzerlikleri nedeniyle 
tercih edilmiş ve başkanlık sistemindeki uygulamalar olmaları hasebiyle incelenmiştir.  
 
Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan çalışma kapsamında öncelikle başkanlık sisteminde ve 
parlamenter sistemde yerel yönetimlerin nasıl düzenlendiği konusu incelenecektir. Daha sonra, Güney 
Kore'nin ve Azerbaycan’ın siyasal ve yönetsel yapısı genel hatlarıyla ele alınarak, ülkede yerel yönetim 
sistemi ve işleyişi irdelenecektir. Çalışmada son olarak, yerel yönetimler ve yerel yönetimlerde yeniden 
yapılanmaya yönelik girişimler karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Başkanlık Sistemi, Parlamenter Sistem, Yerel Yönetimler, Karşılaştırmalı Analiz, 
Güney Kore, Azerbaycan. 
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Local Governments In Different Presidential Systems: Extractions To Turkey From The 
Examples Of Azerbaijan And South Korea 

 
 
Abstract 
 
By the emergence of nation states, it became necessary for countries to make some changes in their 
social, economic, political, and administrative structures and their functioning. During this period, the 
Ottoman Empire went into the monarchy, and Germany experienced the monarchy and constitutional 
monarchy either. In the North America, which began fighting for independence against Britain, the 
United States was born with a new republican regime. Similar experiences were experienced in different 
geographies likewise; by the collapse of the Ottoman Empire, Turkey preferred the republican regime. 
These regimes have different forms of administration: While Turkey and Germany has preferred the 
parliamentary system in this process, the USA has begun to implement a presidential administration. 
Likewise, the parliamentary system in England has been implemented with the monarchy. 
 
The countries such as the United States, France, England and Germany, which are categorized as 
“developed”, are also called as being identical to a certain political/governmental system. Parliamentary 
system with England and Germany and the Presidential system with the USA; France is identified with 
the semi-presidential system. 
 
Government systems also affect the functioning in the administrative systems of the countries and their 
relations with the local government structures. Therefore, it is possible to exist different practices in the 
countries where prefer different governmental systems as well. From this perspective, possible 
reflections of a change of governmental system in a country on its local government may be partly 
observed in the examples of different countries. In this point, the main purpose of this study is to evaluate 
the presidential systems of South Korea and Azerbaijan over their local governmental structures and to 
comparatively analyze them with the local government system in Turkey. The examples of South Korea 
and Azerbaijan have been preferred because of their similarity with the current local government system 
of Turkey, and examined in terms of practices in the presidential system. 
 
Under the study prepared within these aims, the issue of how the local administrations are organized in 
the presidential system and the parliamentary system are examined. After the political and administrative 
structures of South Korea and Azerbaijan are discussed in general terms, the local government systems 
and its processing are analyzed. Finally, local governments and restructuring initiatives in the local 
governments are comparatively evaluated in the study. 
 
Key Words: Presidential System, Parliamentary System, Local Governments, Comparative Analysis, 
South Korea, Azerbaijan. 
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler 
 
 

Ahmet NOHUTÇU1 
 
Özet 
 
16 Nisan 2017 tarihinde halkoyuna sunulacak 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunun öngördüğü 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin temel amacı etkin, verimli ve işlevsel yürütme ve yönetsel bir sisteme 
geçiştir. Bu bağlamda, parlamenter hükümet sisteminde yürütme erkinde sistemin kilitlenmesine yol açan çift 
başlılığın yerine başkanlık sisteminde olduğu üzere monist bir yapıya geçilmesi, doğrudan halk tarafından seçilip 
yine halka hesap verecek olan Cumhurbaşkanına kamu yönetimi teşkilatını, bürokratik mekanizmayı ve yönetsel 
süreçleri vatandaş memnuniyeti ekseninde çıktı odaklı, daha yalın, hızlı, performans ve kaliteyi önceleyen bir 
yapıya dönüştürmesine olanak sağlayacaktır. 

Kamu yönetiminin son çeyrek yüzyılının ana gündemi olan yeni kamu yönetiminin temel argümanlarından 
performans yönetimi, stratejik yönetim, vatandaş ve çıktı odaklı yönetim, daha yalın ve az karmaşık bürokratik 
yapılanma, kalite kriterlerini esas alan verimli ve etkin işleyiş gibi hususlar karmaşık mevzuat yükü, katı bürokratik 
vesayet ve direnç, sistemsel sorunlar, kemikleşmiş yönetsel adet ve teamüller sonucu başarılı biçimde hayata 
geçme imkânı bulamamıştır. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde yönetsel, ekonomik, teknik konularda 
“Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” yetkisi ile Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat 
yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması; üst kademe kamu yöneticilerinin atanıp görevlerine son 
vermilmesi; kamu tüzelkişiliğinin kurulabilmesi gibi yetkilerin Cumhurbaşkanına verilmesi, ayrıca yine 
Cumhurbaşkanının yönetmelik çıkarma yetkisine kavuşması, Devlet Denetleme Kurulu aracılığıyla idari 
soruşturma ve askeri birimleri de denetleme yetkisine kavuşması yönetsel usul ve kurumların hızla etkin, işlevsel, 
profesyonel ve operasyonel bir moda kavuşmasında katalizör etkisi oluşturacaktır. 

Yürütme erkini oluşturan iki kanattan biri olan bürokrasi sabit, hesap vermeyen ve güvenceli bir yapıya sahipken, 
diğer kanat olan ve milli iradeyle şekillenen siyasal yöneticiler dinamik, akışkan ve halka hesap veren konumdadır. 
Özellikle siyasal yürütmenin zayıf olduğu dönemlerde bürokrasi statüsünü, gücünü, güvencesini ve prestijini daha 
da pekiştirir. Güçlü ve etkin yürütme temelli Cumhurbaşkanlığı sisteminde Merkez Bankası Başkanı, düzenleyici 
ve denetleyici kurumlar ya da üst kurul üyeliği gibi politika oluşturma (policymaking) sürecinde kritik noktalarda 
olan üst kademe yöneticileri, kamu iktisadi teşebbüsü müdürleri, valiler, il müdürleri, müsteşarlar gibi politika 
uygulama aşamasında hayati yetkiler kullanan bürokratların halka hizmet odaklı Cumhurbaşkanına uyum 
sağlayarak öncelik, duyarlılık ve gayretlerini en üst düzeyde vatandaş memnuniyetini sağlamak için stratejik bakış 
açısıyla kaliteli, etkin ve yetkin kamusal hizmetlerine odaklamaktan başka seçenekleri olmayacaktır. 

Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununda her na kadar yerel 
yönetimlere ilişkin Anayasanın hükümlerinde bir değişiklik öngörülmese de, sistemin temel hedefi olan etkin 
yönetim anlayışı çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı makro politikalara yöneleceği için, “adem-i merkeziyet” ilkesi 
Anayasal üniter devlet çerçevesinde daha işlevsel kılınacak, seçilmiş yerel yöneticilerin kesin ve somut çizgilerle 
belirlenmiş hukuki ve idari sorumlulukları çerçevesinde idari ve mali yetkileri güçlendirilecek, yerel hizmetlerin 
işleyişinde önlerine çıkan merkezi hükümet kaynaklı bürokratik, prosedürel ve yönetsel engellerin en aza 
indirilebilmesinin yolu açılacak, merkezi hükümet ve yerel yönetimler arasındaki yetki paylaşımı, koordinasyon 
ve uyum gibi sorun yumaklarının hızlı, isabetli ve etkin bir biçimde çözülebilme zemini doğacaktır. Bu bağlamda 
örnek olarak, Cumhurbaşkanının insiyatif ve tasarrufunda olacak İller Bankası verilebilir. İller Bankası, yeni 
sistemde, rasyonel ve stratejik bir yönetim çerçevesinde, yerel yönetimlerin yatırımlarını yönlendirecek, mali ve 
teknik konularda karşılaştıkları sorunlarda destekleyici rehberlik misyonuyla, daha güçlü, etkin ve operasyonel bir 
yerel yönetim yapısının oluşmasına katkı sağlayacaktır. 
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Public Administration and Local Governance in the Presidential Governmental System 

Abstract 

The main thrust of Presidential Government System of constitutional amendments, which will be offer to 
referendum at 16 April 2017 of 6771 law is transition to active, productive, functional system. In this context, in 
the parliamentary government system; instead of double head which is the causing lock of system, in the executive 
power; the transition to monist system like presidential system, enable to president, who will elect directly by 
public and will brought to account directly to people, transition into predominant structure public administration’s 
organization, bureaucratic mechanism and managerial process on the basis of citizen satisfaction focus on the 
output, more simple, fast, performance and quality. 

New Public Administration’s basic arguments performance management, strategical managements, citizen and 
focus on the output managements, more simple and few complex bureaucratical structuring, productive and active 
operation which bases on quality criteria, which is the public administration’s last quarter centuries main agenda, 
complicated legislation burden, hard bureaucratical tutelage and strength, systemic problems, ossified 
administrative customs and practices resulting could not find an opportunity to realize. With the power of 
‘Presidential Decrees’ which are about executive, economical, technical issues in the New Presidential 
Government System, this system gives to president some powers like establishment or abolishment of 
administrators, their duties and powers, establishment of organizational structure and headquarters, assigned or 
unseat to upper stage government executives, establishment of public legal personality; also the converge of the 
presidential authority to issue regulations, the converge of the administrative investigation and supervision to 
military units by way of the State Supervisory Council will make catalyze effect in converge to supervisory method 
and institutions quickly active, functional, professional and operational. 

Bureaucracy which is one of the two wing that constitute the executive, fixed, unaccountable and assured structure 
while political directors who is the other wing and shape with national will, position to dynamic, mobile and 
accountable to public. Especially period of the weak to political executive, bureaucracy reinforce to their statute, 
Powers, assured and prestige. Presidential system which is the powerful and active executive based, Head of 
Central Bank, Regulatory and Supervisory Institutions or policy making process, bureaucrats who will use vital 
Powers in the policy implementation phase, supreme board membership who are the crucial point, supervisor 
directors, directors of public concern, governor, directions of province, undersecretary, there won’t be any other 
selection beside focusing on public services for bureaucrats who have no chance focus on qualified effective and 
competent public services with strategical perspective for providing ultimate citizens’ pleasure by  enabling to 
adaptation to president as focusing on service to public.  

Although the Constitutional Amendment Law of 6771 on the new presidential Government System does not 
foresee any change in the provision of the constitution concerning local governments, frame of the active 
administrative understanding which is the basic target, the principle of decentralization will be more functional in 
the framework of the constitutional unitary State, in the framework of the judiciary and administrative 
responsibilities which are defined certain and exact line of chosen local administrators financial and administrative 
powers strengthen, the way at the process local governments the obstacles which output in contrast as procedural, 
administrative and bureaucratically be decreased as minimum as possible will be opened, the grand for fast in point 
and active solution for the very problematic  like sharing power, coordinating and be in a harmony which are at 
central government and local government. In this context, if we must give one example; Provincial Banks which 
is the President’s initiative and in possession. Provincial Bank, in the new system, framework of the rational and 
strategical administration, it will direct to local government’s investments, it will contribute about the financial 
and technical problems with supportive guidance mission, more powerful, active and operational local government 
structure. 

Key Words: Constitutional Amendments, The Presidential Governmental System, Public Administration, Local 
Governments. 

 
  



 III. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiri Özet Kitabı 
 
 
 

 111 

Karşılaştırmalı Perspektiften Başkanlık Sistemlerinde Yerel Yönetimler 
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Özet 
 
Başkanlık sistemi-yerel yönetimler ilişkisi literatürde fazla üzerinde durulmayan ancak Türkiye’de 
başkanlık sistemine ilişkin yürütülen tartışmaların odağında yer alan bir konudur. Çünkü yerel 
yönetimlere ilişkin diğer reform süreçlerinde de olduğu gibi başkanlık sisteminin Türkiye’deki tartışılma 
biçiminde de üniter devlet sisteminden federalizme geçileceği, başkanlık sisteminin bunu gerektireceği 
ve bunun da ülkenin bölünmesine neden olacağı argümanı sıkça dile getirmektedir. Bu tartışmalar yakın 
zamanda TBMM bünyesinde görüşülen ve 16 Nisan 2017 tarihinde oylanacak olan Anayasa değişiklik 
paketine ilişkin süreçte de gündeme gelmiştir. Bu tartışmaların sona ermemesi, başkanlık sistemi ve 
yerel yönetimler ilişkisinin ülke örnekleri boyutuyla incelenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca 
Cumhurbaşkanlığı Sistemi olarak adlandırılan başkanlık modelinin hayata geçmesi durumunda yerel 
yönetimlerin yeniden yapılanması için önemli bir fırsat da yakalanmış olacaktır. Bu bağlamda da 
özellikle üniter devlet modeline sahip olan başkanlık sistemlerinde yerel yönetim reform tecrübesinin 
incelenmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, başkanlık sistemlerinde yerel yönetimlerin 
nasıl düzenlendiğini seçilen ülke örnekleri üzerinden inceleyerek karşılaştırmalı bir yöntemle ortaya 
koymaktır. Çalışma kapsamında başkanlık sistemine sahip üniter devletlere örnek olarak Şili, Güney 
Kore ve Endonezya; federal devletlere örnek olarak ABD ve Brezilya ortak bazı kriterlere dayalı olarak 
incelenmektedir. 
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Local Governments in Persidential Systems: A Comparative Perspective 

 
 
Abstract 
 
Relations between presidential systems and local governments have not been analyzed sufficiently in 
the literature, however it is one of the hottest issues regarding the debate on presidential system in 
Turkey. An argument has mostly been set forth when the presidential system is discussed, as it is argued 
in the same way in former local government reform processes. This argument can be formulated such 
as “if the presidential system is implemented in Turkey, the administrative system will alter to federalism 
and this will inevitably lead to disruption and disintegration of Turkey. Similar arguments have been 
expressed during the discussions made over the Constitutional amendment, will be voted in a 
referendum on 16 April, that proposes a presidential system for Turkey. Due to the continuity of the 
debate, the relations between presidential systems and local governments should be examined in a 
comparative perspective focusing on country experiences. Moreover, if the presidential model, which is 
proposed by both Justice and Development Party and National Movement Party, is established after the 
forthcoming referendum, a new opportunity will be seized for reforming local governments in Turkey. 
In this context, there is a need to analyze specifically local government reform experience of unitary 
states that have a presidential system. The aim of this study is to examine how local governments are 
organized and regulated in presidential systems focusing on country experiences in a comparative 
perspective. Depending on common criteria Chile, Korea and Indonesia are analyzed as the cases of 
unitary states that have a presidential system; and on the other hand USA and Brazil are investigated as 
the examples of federal states that have a presidential system. 
 
Key Words: Presidential System, Local Governments, Unitary State, Federal State. 
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Parlamenter Sistemde Katılımcı Yerel Yönetim Mekanizmaları Olarak Kent 
Konseyleri: Bursa Kent Konseyi Özelinde Bir Analiz 

 
 

Elif KARAKURT TOSUN1 
 

 
Özet 
 
Türkiye’de kökleri İkinci Meşrutiyete kadar uzanan parlamenter sistemde, sistemin aksayan yönlerinin 
düzeltilmesi ve halkın yönetim sürecine daha aktif olarak dâhil olabilmesi için çeşitli yasal düzenlemeler 
yapılarak katılımcı mekanizmalar geliştirilmiştir. Bu çerçevede 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nda halkın yerel kararlarda fikirlerinin dikkate alınmasına, yönetsel süreçlere dâhil olmasını 
sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesine ve kurumlar arası işbirliğinin sağlanmasına imkân verecek 
düzenlemeler ön plana çıkmıştır. Bu yolla hukuki düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde, vatandaşların 
politika geliştirme süreçlerine dâhil olmasının önünün açılması istenmiştir. Neticede 5393 sayılı 
Belediye Kanunu’nun 76. maddesi ile “Kent Konseyleri” uygulaması yerel yönetimler mevzuatımıza 
girmiştir.  
 
Türkiye’de ilk kurulan kent konseylerinden birisi olan Bursa Kent Konseyi, hem yerel bir hareket, hem 
de uluslararası sürecin bir parçası olarak doğmuştur. Yerelde; önce birkaç mahallenin ortaklaşa merkezi 
biçiminde, mahalle sorunlarının tartışıldığı, çözüm önerilerinin getirildiği, vatandaş yerel yönetim 
ilişkilerinin kolaylaştırıldığı, katılımcı yönetim birimi olarak kurulan Bursa Kent Konseyi analiz 
edilmiştir.  
 
Çalışmada ilk olarak kent konseylerinin gelişim süreci ve yasal mevzuattaki yeri analiz edilecektir. 
İkinci olarak ise Bursa Kent Konseyi’nin kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçteki gelişimi 
irdelenecektir. Bu çerçevede yerel düzeydeki vatandaşların kent yönetime katılımları bağlamında 
konsey tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve bunların kent yönetimine yansımaları ele alınacaktır. 
Çalışmada Bursa’da yaşayan vatandaşların kent konseyleri ile ilgili bilgi düzeylerini ve kent konseyinin 
çalışmalarına katılımlarını tespit edebilmek amacıyla bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. 
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The Cıty Councıls As Partıcıpatory Local Government Mechanısms In Parlıamentary 
System: An Analysıs Based On The Bursa Cıty Councıl 

 
 

 
Abstract 
 
In Turkey, by making various legilative regulations, participatory mechanisms have been developed in 
the parliamentary system which has its roots extending to the Second Constitutional Era, in order to 
correct the defective aspects of the system and make the people to be more actively involved in the 
management process. In this framework, the arrangements towards developing the mechanisms have 
come to the forefront in the Municipal Law No.5393 dated 2005, which will allow the opinions of the 
people to be considered, enable them to get involved in the administrative processes and ensure the 
cooperation between the institutions. In this way, it has been required to allow citizens to be included in 
the policy development process to the extent that legal regulations will allow. Consequently, with the 
Article 76 of Municipal Law No. 5393, the "City Councils" application have entered into the legislation 
of local governments.  
 
The Bursa City Council which is one of the city councils established first in Turkey, has emerged as 
both a local movement and a part of the international process. Locally; the Bursa City Council 
established as a participatory management unit initially in the form of a mutual center of a few districts 
where neighborhood problems have been discussed, solution proposals have been introduced, and 
citizen local government relations have been facilitated has been analyzed. 
 
In the study, firstly the development process of the city councils and their position in the legal regulation 
will be analyzed. Secondly, the development of Bursa City Council from its establishment until the 
present day will be examined. In this framework, the activities carried out by the council in the context 
of participation of citizens in the city governance at the local level and their reflections on the city 
administration will be handled. In the study, a field research has been carried out in order to determine 
the knowledge levels of the citizens living in Bursa about the city councils and their participations in the 
activities of the city council. 
 
Key Words: Govarnance, municipalities, city council, Bursa City Council. 
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Sağ Seçmen Bloğunun Konsolidasyonu Bağlamında 16 Nisan Referandumu 
 
 

Müslüm KAYACI1 
 
Özet 
 
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ülkeyi yöneten kadro, toplumsal, siyasal ve sosyolojik alanlarda 
radikal kararlar alarak toplumu muasırlaştırma/medenileştirme/Batılı değerleri benimsetme 
misyonlarıyla hareket etti. Bu düşüncenin arkasında yatan temel etken, Osmanlı’dan miras alınan halk 
kitlesinin eğitimsiz, Batılı demokratik değerleri bilmeyen ve bir kısım hurafelerle zihinlerinin dolu 
olduğu kabulüydü. Bu sorunun çözümü için toplumun otoriter bir tarzda yönetilmesi gerekiyordu. 
Nitekim 9 Eylül 1923 (Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşu) ile 14 Mayıs 1950 seçimlerine kadar 
geçen süreçte ülke Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yönetilmiştir. Bu aynı zamanda, CHP’nin 
otoriter bir tarzda kendini tahkim etmesi süreciydi. Zaten bu tahkimata güvenilerek Demokrat Parti’nin 
(DP) siyasete girmesine izin verilmişti. Çok partili hayata geçişle birlikte CHP’nin toplumsal dokuyla 
uyuşmayan otoriter politikalarına karşı tepkili geniş bir kesim hemen DP çatısı altında birleşmiş ve DP, 
-o zamanki seçim sistemi ile de bağlantılı olarak- girdiği ilk demokratik seçimde tarihi değerde bir başarı 
elde etmiştir. Bu başarı aslında tek parti yönetiminin otoriter, dayatmacı modernleştirme projesine karşı 
toplumsal tepkinin siyasal yansıması olmuştur. Ülke içinde Cumhuriyet’in kurucu ideolojisini taşıyan 
tek parti rejimine karşı ve onun otoriterliğinden şikayetçi ne kadar kesim varsa ya DP içerisinde aktif 
siyasete girmiş ya da dolaylı olarak DP’yi desteklemiştir. Bu ayrışma, Cumhuriyet’in kurucu ideolojisini 
destekleyenler ile bu ideolojiye mesafeli duran iki kesimin siyaset arenasında günümüze kadar süregelen 
bölünmenin ilk durağı olmuştur. Sonrasında da görülmüştür ki, DP’nin temsil ettiği kesim ülke 
içerisinde daha büyük kitleye sahip olmuştur.  
 
Bu çalışmada, DP’nin ilk temsilcisi olduğu ve kabaca ‘sağ siyaset’ diyebileceğimiz çizginin 
Türkiye’deki serüveni kısaca belirtilmeye ve 16 Nisan referandumunun pek gündem olmayan yönü yani 
sağ siyasetin özellikle yürütmeye daha uzun yıllar egemen olma stratejisi irdelenmeye çalışılmıştır. 
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16th April Referendum In The Context Of Consolidating The Rightist Voters’ Block 

 
 
Abstract 
 
The ruling group of country after constituting Republic of Turkey conducted with the mission of 
modernizing and civilizing the society and imposing Western values to them by taking over radical 
decisions in social, political and sociological issues. The main reason for this philosophy is the 
acceptance that the public crowds inherited from Ottoman Empire are uneducated, unaware about 
Western democratic values and filled with superstitions. The solution for this problem were seen as 
governing the public with an authoritarian style. As a result of this philosophy, the country had been 
governed by one ruling party (Republican People’s Party (CHP)) from 9 September 1923 (The 
establishment of Republican People’s Party) to the elections of 14 May 1950. This was also the period 
that Republican People’s Party (CHP) had strengthened itself in an authoritarian way. As a matter of 
fact, CHP had allowed Democrat Party (DP) to be involved in political activities freely since it had 
confidence for its strength. As moving to multi-party system, a large amount of people who were 
reacting the authoritarian politics of CHP were not in harmony with public desires had got together 
under the umbrella of Democrat Party (DP) immediately and DP had got a historical success (which was 
a result of then election system) in the first democratic election. Actually, this success was a political 
reflection of public reaction to the authoritarian and imposing modernization project of single party 
regime. The groups who were opponents of single party regime which carries founding ideology of the 
republic and complainers of its authoritarian policies had been involved in active politics in DP or had 
supported them indirectly. This divergence was the first point of ongoing separation between supporters 
of founding ideology of the republic and group of people who keep themselves distance to this ideology 
in the political arena until this time. As seen later, the group of people who were represented by DP got 
the bigger share in public now.  
 
In this study, the adventure of rightist politics whose first representative was DP in Turkey and the 
underrated side of 16th April referendum which is also the strategy of right handed politics of Turkey 
to dominate executive power for many years have been tried to pointed out. 
 
Key Words: Republican People’s Party, Democrat Party, Right Voters, 16th April Referendum. 
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2016 Anayasa Değişikliği Teklifinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi: Amerikan 

Sistemi Üzerinden Bir Analiz 

 
 

Çağrı D. ÇOLAK1 
 
Özet 
 
Türk siyasal hayatında öteden beri var olan hükümet sistemi arayışı, 10 Aralık 2016 tarihli Anayasa 
Değişikliği Teklifi ile daha somut bir nitelik kazanmıştır. Söz konusu teklifle “Cumhurbaşkanlığı 
Sistemi” adıyla birçok yönden başkanlık sistemine benzeyen bir model önerilmiştir. Modelle getirilmesi 
planlanan düzenlemeler kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Bu tartışmalarda öne çıkan 
konulardan biri Anayasanın 104. Maddesine eklenen ve Cumhurbaşkanının yetkileri ve görevleri 
kısmında yer alan “Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine yönelik konularda, Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi çıkarabilir” hükmüdür. Bu çalışmanın amacı, ülkeyi kararnamelerle yönetmek, meclisi 
etkisiz kılmak vb. argümanlarla tartışılan bu hükmü ABD’deki uygulamayla karşılaştırmalı bir biçimde 
incelemektir. Bu bağlamda ABD’de “executive order” adıyla anılan başkanlık kararnamelerinin 
yasama-yürütme ilişkileri çerçevesinde nasıl sistematize edildiği açıklanmış ve sonrasında Türkiye için 
önerilen modelin ABD’deki ile benzer ve farklı yönleri ortaya konmuştur. 
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The Presidential Decree in the Constitutional Amendment Propasal of 2016: An 
Analysis on the American System 

 

Abstract 

The quest for a long-standing government system in Turkish political life has become more tangible 
with the Constitutional Amendment Proposal of 10 December 2016.  The proposal has been offered with 
the so-called "Turkish Presidential System", which has many similarities with presidential systems. The 
arrangements planned in the model are being discussed intensively in the public. One of the most 
prominent issues in these discussions is the provision of Article 104 of the Constitution, which is 
included in the authority and duties of the President of the Republic "The President can issue a 
presidential decree in matters related to executive power". The aim of this study is to examine this 
provision, which is debated with the arguments such as ruling the state with decrees and neutralizing the 
parliament, in comparison to U.S.A practices. In this context, it is explained how the presidential orders, 
which are referred to as "executive order" in the US, are systematized within the framework of 
legislative-executive relations, and later the similar and different aspects of the proposed model for 
Turkey are asserted. 
 

Key Words: Turkish Presidential System, Presidential System, Executive Order. 
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Başkanlı Parlamenter Sistem Örneği Olarak Bulgaristan: Denge Denetleme Bağlamında 
Bir Analiz 

 
 

İbrahim HATİPOĞLU1 
 M. Furkan KORKMAZ2 

 
Özet 
 
Hükümet sistemlerine yönelik sınıflandırmalar, devletin fonksiyonlarını yerine getiren organlar 
arasındaki ilişkinin niteliği çerçevesinde yapılmaktadır. Bu bağlamda, ilgili yazında yaygın olarak 
kullanılan sınıflandırma; yasama ve yürütme arasında sert kuvvetler ayrılığının olduğu başkanlık 
sistemi, yumuşak kuvvetler ayrılığının bulunduğu parlamenter sistem ve iki sistemin de özelliklerini 
barındıran yarı başkanlık sistemi şeklindedir. Sahip olduğu özellikler itibarı ile yapılan bu 
sınıflandırmada tam olarak karşılık bulamayan sistemler de vardır. Halk tarafından seçilmiş fakat zayıf 
yetkilere sahip devlet başkanlığı makamının var olduğu sistemler buna örnek olarak gösterilebilir. Bu 
sistemler, bazı çalışmalarda yarı başkanlığa örnek olarak gösterilse de genellikle başkanlı parlamenter 
sistemler olarak adlandırılmaktadırlar. Bu çalışmada, başkanlı parlamenter sistem örneği olan 
Bulgaristan’ın yasama ve yürütme arasındaki denge ve denetleme mekanizmaları incelenecektir. 
Çalışmanın amacı, Bulgaristan hükümet sistemini ana hatlarıyla tanıtıp, parlamento, bakanlar kurulu ve 
devlet başkanının birbirlerinin denge ve denetlenmesinde sahip oldukları güç ve yetkilerin ortaya 
konmasıdır. Çalışmanın temel iddiası, başkanlı parlamenter sistem örneği olan Bulgaristan’ın denge ve 
denetleme mekanizmaları bağlamında parlamenter sistem ve yarı başkanlık sisteminden farklı 
özelliklere sahip olduğudur. 
 
Anahtar Kelimeler: Hükümet Sistemleri, Başkanlı Parlamenter Sistem, Denge ve Denetleme, 
Bulgaristan. 

  

                                                           
1 Arş. Gör., Uludağ Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, E-posta: ihatipoglu@uludag.edu.tr 
2 Arş. Gör, Uludağ Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, E-posta: mfkorkmaz@uludag.edu.tr 



 III. Strategic Public Management Symposium Proceeding Book 
 

 120 

 

Bulgaria as an Example of Parliamentary System with President: An Analysis within the 
Context of Checks and Balances 

 
 
 
Abstract 
 
The classification of government systems is based on the relationship between the branches that perform 
the functions of the state. In this context; there are three forms of government in terms of classification 
widely used in the related literature: Presidential system which has rigid separation of executive and 
legislative powers, parliamentary system which has soft separation of executive and legislative powers 
and semi presidential system which has characteristics of both. There are also forms of government 
which do not comply with the classification. In this sense, the government system in which a president 
is elected directly by people but has limited authorities is shown as an example. Although, this form of 
government is considered as a semi-presidential system in some studies, this system is called as 
“parliamentary system with president”. In this study, checks and balances between legislature and 
executive powers in Bulgaria which is an example of parliamentary system with presidents is analyzed. 
The aim of the study is to introduce the government system of Bulgaria and to examine checks and 
balances system among parliament, cabinet and president. This study claims that Bulgarian government 
system is different from parliamentary and semi presidential system within the context of checks and 
balances.  
 
Key Words: Systems of Government, Parliamentary System with President, Checks and Balances, 
Bulgaria. 
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Türkiye’de Başkanlık Rejimi Tartışmalarının Soykütüğü: Bir Kriz Çözüm Yöntemi 
Olarak Yürütmenin Güçlendirilmesi Politikasının Tarihsel Ve Sosyo-Ekonomik Temelleri 

 
 

Ahmet Vedat KOÇAL1 
 
 
Özet 
 
Kökleri daha eskiye gitmekle birlikte, Fransız Devrimi ile cisimleştiği kabul edilen ve özellikle 20. 
yüzyıl boyunca yerküreye yayılan parlamenter temsil-demokrasi dalgasının, 20. yüzyılın üçüncü 
çeyreğinden itibaren geriye çekilmeye başladığı, liberal demokratik rejimlerde otoriterleşme eğiliminin 
baş gösterdiği gözlemlenmektedir. Bu kapsamda, geçmişte sınırlandırılması, demokrasinin güvencesi 
olarak ilkeselleştirilmiş ve tercih edilmiş olan yürütmenin yasama karşısında tekrar güçlendirilmesi ve 
özellikle denetim bakımından özerkleştirilmesi, bir ihtiyaç ve arayış olarak belirmiş, bu ihtiyaç, rejimler 
tarafından çeşitli biçimlerle ifade edilmiş ve uygulanmıştır. Reagan-Teacher ikilisi dönemlerinde 
küresel merkezlerde ilanından hemen önce, özellikle Orta Amerika, Ön Asya ve Ortadoğu 
coğrafyalarındaki askerî rejim örnekleriyle yayılımının, konjonktürel bakımdan küresel petrol krizi ile 
örtüşmesi, Siyasî tarih ve İktisat literatürlerinde ‘Yeni-Sağ’ denilen bu yeniden yapılanma sürecinin 
krizle baş gösteren sosyo-ekonomik sorunlara bağlı olarak gelişen sosyal reflekslerin bastırılarak, 
ekonomik ve siyasal rejimlerin sürdürülebilirliği arayışıyla ilgili olduğunu göstermektedir. Nitekim 
Yeni-Sağcı rejimlerin, özellikle kendilerinden önceki sosyal refah devleti rejimi boyunca yükselen 
toplumsal gelişmenin özneleri olan sendikal gelişmeyi, siyasal çoğulculuğu ve sosyo-ekonomik hakları 
hedef alan yapısal tutumları, bu ilişkiyi doğrulamaktadır. Bu kapsamda, Soğuk Savaş’ın baskısıyla 
birlikte, özellikle 1968 gençlik olayları ve 1970’ler boyunca gelişen ulusal bağımsızlık savaşları da 
liberal demokrasinin küresel krizini tetiklemiştir.  
 
Liberal demokrasinin krizi sonucunda otoriterleşme eğilimine girişinin bir örneği de Türkiye siyasal 
sisteminin dönemsel dönüşümleri ile görülmüştür. 12 Mart ve 12 Eylül darbesini takiben, Anayasal 
hukuk ve kurumsal sistem alanlarındaki değişikliklerin neredeyse bütünüyle yürütmeyi güçlendirme ve 
yasamayı daraltma ilkeleri etrafında gerçekleştirilmiş olması, devamında, 12 Eylül sonrasındaki siyasal 
kaos dönemlerinde, Cumhurbaşkanları Evren, Özal ve Demirel tarafından sürdürülen Başkanlık 
rejimine geçiş önerileri, dönemsel, geçici değil, yapısal-sürekli nitelikte bir ihtiyacı işaret etmektedir. 
Nihayet 15 Temmuz 2016 askerî darbe girişimini takiben ilan edilen ve sürdürülen Olağanüstü Hal 
rejiminin, 16 Nisan 2017’de düzenlenecek olan ve Başkanlık rejimi konulu Anayasa değişikliğine dair 
halk oylaması gündemine varışı da bu sürecin günümüze uzandığını ve güncellendiğini 
doğrulamaktadır.   
 
Bu çalışma, Türkiye’de, 16 Nisan 2017 halk oylaması vesilesiyle güncellenen Anayasal rejim 
tartışmalarını, Türk devlet geleneğinin tarihsel kökleri ile uluslararası literatürde yaygınlaşmakla 
birlikte, Türkiye akademik ortamında da örnekleri görülmeye başlanan ‘Otoriter Liberalizm’ başlıklı 
teorik tartışmaların ışığında ele almak amacıyla hazırlanmıştır.     
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The Genealogy Of The Dıscussıons On Presıdency Regıme In Turkey: Historical And 
Socio-Economic Bases Of The Strengthening Of The Execution As A Crisis Resolution 

Method 

 
 

 
Abstract 
 
It is observed that the wave of parliamentary representation-democracy of which roots goes to the earlier, 
but embodied in the French Revolution and that has spread to the earth throughout the 20th century, 
began to retreat, and liberal democratic regimes are dominated by authoritarian tendency, starting from 
the third quarter of the 20th century. In this context, although of which limitation has been principled 
and preferred as the assurance of democracy in the past, the restrengthening of the executive against the 
legislature and autonomizing from it in terms of control, has emerged as a need and has been expressed 
and applied in various forms by the regimes. From the cyclical point of view, overlap of its spreading 
through particularly in Central America, Asia-Minor, and Middle East geographies by the examples of 
military regimes, just before its announcement in the global centers by the periods of Reagan-Teacher 
duo and global oil crisis, shows that this restructuring process called 'New-Right' in the political history 
and economical literatures, is related to the seeking sustainability of economic and political regimes, by 
suppressing the social reflexes that develop due to the socio-economic problems that started with the 
crisis. Indeed, this relationship is confirmed by the structural attitudes of the New Right-wing regimes, 
especially the syndical development, political pluralism and socio-economic rights, which are the 
subjects of the social development that has risen over the previous social welfare state regime. In this 
context, along with the pressures of the Cold War, especially the 1968 youth events and the national 
wars of independence during the 1970s, have also triggered the global crisis of liberal democracy. 
 
One example of the introduction of the tendency of authoritarianism as a result of the crisis of liberal 
democracy is seen with the periodic transformations of the Turkish political system. Carrying out the 
changes in the constitutional law and institutional system areas almost entirely through the principles of 
strengthening of the execution and the reduction of the legislation, following the March 12 and 
September 12 coups d'état, and further, the proposal for the transition to the Presidency regime continued 
by the Presidents Evren, Özal and Demirel in the period of political chaos after September 12 coup, 
points to a need for a structural-continuous nature, but not a transient and periodic one. Finally, the 
arrival of the state of emergency rule, which was announced and sustained following the military coup 
attempt of July 15, 2016, to the agenda of the referendum on the amendment of the Constitution, which 
will be held on April 16, 2017, confirms that this process has been extended to the day and updated. 
 
This study was prepared in order to discuss the Constitutional regime debates in Turkey with the 
reference of 16 April 2017 in the light of the historical roots of the Turkish state tradition and in the light 
of the theoretical discussions entitled "Authoritarian Liberalism"which has become widespread in the 
international literature and the examples have begun to seen in the academic environment of Turkey 
 
Key Words: Crisis, Authoritarian Liberalism Turkey, Presidency Regime. 
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Türk Tipi Başkanlık Sistemi 

  

Hüsamettin İNAÇ1 
 

Özet 

Kuvvetler ayrılığı ilkesini sert bir biçimde uygulayan, demokratik hükümet sistemlerinden biri olan 
başkanlık sisteminde yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirlerini kontrol etmektedir. Bu bağlamda 
başkanlık sistemi yürütme organının üstün olduğu temsili bir hükümet sistemidir. Erkler arasında sert 
ayrılığın görüldüğü başkanlık sisteminin gerçekleşebilmesi üç şarta bağlamaktadır. Bunlardan ilki devlet 
başkanının halk tarafından seçilmesidir. İkincisi ise seçim sonucunda belli bir süre yürütme erkini eline 
geçiren başkanın parlamento tarafından hükümetten düşürülememesidir. Son olarak seçimlerden galip 
çıkan kişinin hükümete başkanlık etmesi ya da hükümeti yönlendirmesidir. Başkanlık sisteminin genel 
çerçevesi bu şekildeyken referanduma sunulacak sistemin başkanlık sistemi ile uzaktan yakından ilgisi 
bulunmamaktadır. Zira saf başkanlık sisteminde kuvvetler birbirinin varlığına son veremez.  Ancak 
getirilecek düzenlemede yürütme erkine bir yıl içerisinde kendi seçimlerini de yenilemek şartıyla 
yasama erkini feshetme yetkisi verilmektedir. Aslında mevcut sistem parlamenter sistem de değildir; 
çünkü parlamenter sistemde cumhurbaşkanı sembolik yetkilerle donatılmıştır ve parlamento tarafından 
seçilmektedir. Bu bağlamda, başkanlık sistemi ve cumhurbaşkanlığı sistemi birbirinden oldukça 
farklıdır ve bu tebliğde cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemizin kendi içsel dinamiklerinden ortaya çıkan ve 
ilk defa kamuoyuna deklare edilirken Türk tipi başkanlık modeli olarak adlandırılan bu yönetim 
sisteminin özgünlüğü ele alınacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Parlamenter Sistem, Başkanlık Sistemi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk 
Tipi Başkanlık Sistemi, Kuvvetler Ayrılığı. 
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Turkish Style Presidential System 

 

Abstract 

In any typical presidential system which implements the principle of separation of power strictly as one 
of democratic governing system controls the legislative, executive, and judiciary powers each other. 
Accordingly presidential system is a representative government system which prevails the executive 
body and this system needs three stipulations: Firstly, the president should be elected by the people. 
Secondly, the president which holds the majority of the executive power for a determined time cannot 
be fold by the parliament. Lastly, the presidency of a winner from the elections should be the head of 
the government. The executive presidential system which was presented on the referendum is far from 
being identical with this typical presidential system. Inasmuch as the powers cannot cease to exit each 
other in pure presidential system. Nevertheless, the new regulation to be voted gives the right to renew 
the legislative power by providing that the executive power will call an election for one year. As a matter 
of fact, the existing system cannot be categorized within the models of parliamentary system which the 
president is elected by the parliament and has some symbolic authority. In this presentation, Turkish 
style presidential system will be elaborated as a sui generis government system originated from the 
internal socio-political dynamics of Turkish society. 
 
Key Words: Parliamentary System, Presidential System, Executive Presidential System, Turkish Style 
Presidential System, Separation Of Powers. 
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Başkanlık (Cumhurbaşkanlığı) Sisteminde Kuvvetler Ayrılığı ilkesi Çerçevesinde 

Egemenliğin Dağılımı ve  Demokratikliği Açısından Seçim Sistemleri ve Merkezi ve 

Yerel Yönetim Seçimlerinde Ön Seçimin Önemine İlişkin Esaslar 

 

Ahmet FİDAN1 
 

Özet 

Türk yönetim tarihimiz boyunca geçerliliğini koruyan, “ulul emre itaat” deyimiyle siyasal hayatımızda 
bu güne kadar gelmiş toplumsal siyasal psikoz, gerek kadim Selçuklu gerekse Kadim Osmanlı devlet, 
hükümet ve bürokrasi geleneğinde yerini korumuştur. Son 950  yıldır tabanda (avamda) ve tavanda 
(havasta) yerleşik hale gelmiş bu psikoz yasama, yürütme yargı erklerinin kendi zamanına göre kendine 
özgü şirazesi kadim Türk Yönetim Tarihi ve geleneği içinde oturmuştur. Bu şiraze (sistemdeki erklerin 
dengesi) rejim Monarşi [padişahlık] de olsa, meşrûtî monarşi de olsa, Cumhuriyet te olsa, egemenliğin 
paylaşımı noktasında olmuştur. Öyle ki, Padişahın yanında baş vezir, yürütmenin yanında meclis 
(yasama) şu veya bu adla ve / veya fonksiyonla hep varolagelmiştir. 

Ancak Türk yönetim tarihindeki bu geleneksel yapı son dönem Türk Siyasal Hayatındaki özellikle son 
elli yıla baktığımızda güçlü hükumetlerin çıkarılamaması on yılda bir kronikleşen darbe geleneği gibi 
nedenlerle sistem arayışlarına girilmiş ve özellikle 2010 lu yıllardan itibaren yoğun bir Anayasa 
tartışmasının içine girilmiştir. 

Uzun yıllar boyunca, ülkenin gelişmesi, sadece yurt içinde değil, Kafkaslar’da, Ortadoğu’da 
Balkanlar’da Avrupa içlerinde (Almanya, Hollanda vb.) Türk (Türkiyeli) nufusun nüfuzunun hakimiyeti 
1921 ve 23 Anayasalarında kendini gösteren hükumet sistemine ve erk dağılımına yeterli gelmemeye 
başladı. Bu da büyüyen Türkiye’nin özgül ağırlıklı Türk nüfuz alanlarının tabanının genişlemesiyle 
başkanlık rejimi tartışmasını beraberinde getirmiştir. 

Mamafih, bu gün ortaya konulan Cumhurbaşkanlığı sistemi, dünya üzerindeki klasik başkanlık 
sistemine göre kendine özgülükler barındırmakta, bir nevi a’laturka bir başkanlık modelidir. Zira, 
(Cumhur)başkanı(nı)n partisiyle bağlantısının devam etmesi, bakanların parlamento içinden olmaması 
gibi yapılar nedeniyle özellikle merkezi yönetimdeki yasama erkinin özerkliği, yerel yönetimde 
başkanlık seçimlerinin demokratikliği son derece ciddi sorunlar doğuracaktır. Bu sistem, demokrasinin 
vazgeçilmez fil ayaklarının oturtulması açısından SEÇİM KANUNUNUN değişmesini, bu kanunda da 
ÖN SEÇİM usulünün getirilmesini ve BARAJ sisteminin değiştirilmesini (merkezi ve yerel 
demokrasinin tabana yayılması adına zorunlu olarak ÖNCELİKLİ ve ÖNDELİKLİ konusu haline 
getirmektedir.  

Çalışmamızda, literatür araştırması kapsamında benzer bazı dünya ülkeleriyle kıyaslamalar yapılarak 
halihazırdaki duruma yönelik optimum çözümler ortaya koyacak esaslar üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Erk Dağılımı, Yerel Demokrasi, Ön Seçim, Seçim Barajı, Siyasal İstikrar 
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Elections Systems in the Presidency (the Presidential System) in Terms of the 
Distribution of the Sovereignty and Democracy in the Framework of the Separation of 

Principles and Principles on Premary-election of Central and Local Government 
Elections 

 

Abstract 

Social political psychosis that has been up to this point in our political life by saying "obey ulul’emr", 
which protects its validity throughout our Turkish administrative history, maintains its place in the 
tradition of Ottoman state, government and bureaucracy. For the last 950 years, this psychotic 
legislature, which has become established in the common and the elit groups has settled in the history 
and tradition of the Turkish Administration of its own time, according to the time of the executive 
judiciary. Whether it is the monarchy, the legitimate monarchy or the republican state, this poetry (the 
balance of systemic powers) has been at the point of sharing sovereignty. So much so that the chief 
minister, the ruler, as well as the parliament (legislature) have always existed with this or this name and 
/ or function beside the Sultan. 

However, this traditional structure in the history of the Turkish administration has entered into the search 
for the system in the last period when we look at the last fifty years especially in the last fifty years, for 
reasons such as the chronising coup of the decade that the powerful governments can not be extracted 
and entered into an intensive Constitutional debate especially from 2010. 

For many years, the development of the country has been limited to the system of government and the 
distribution of power in the 1921 and 23 Constitutions, not only domestically but also in the Caucasus, 
in the Middle East, in the Balkans, in Europe (Germany, Holland, etc.) He started not to come. This 
brought with it the debate on presidential regime by expanding the base of growing Turkey's specific 
weighted Turkish spheres of influence. 

The Presidential system, which is presented today, is a model that has its own uniqueities according to 
the classical presidential system on the world. Because the autonomy of the legislative branch in central 
government, the democratization of the presidential elections in the local government will have serious 
problems because of the continuing connection of the president with the party and the absence of the 
ministers from within the parliament. This system changes the ELECTIVE CHANGE in terms of the 
indispensable main basis of the democracy, the introduction of the PREMARY ELECTİON method in 
it, and the change of the treshold system (the central and local democracy necessarily become the 
PRIORITY and PREMIUM CONCEPT for the spread of the central and local democracy. 

In our study, we will focus on the basics of the literature survey to make comparisons with some similar 
countries in the world and provide optimum solutions for the current situation. 

Key Words: Power Distribution, Local Democracy, Pre-Election, Electoral Threshold, Political 
Stability. 
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Türk Devlet Geleneği 

Suat GÜN1 
 

Özet  

Türk devlet geleneğinde il yani devlet adalete dayalı barış alanıdır. Hükümdar devletin başıdır. Devletin 
ve bütün teşkilâtın başı olan Türk hükümdarları, aynı zamanda adâlet teşkilâtının da başıdır. Devlet 
/iktidar; millet için, huzurlu, güvenli ve rahat bir ortam sağlaması için var olan bir kurumdur. İktidar 
sahiplerinin tam anlamıyla milleti temsil edebilmesi için kanun gücünün, kamu yararına kullanılması, 
âdil ve erdemli olması şarttır. Devlet başkanı millî menfaatlerden taviz vermeyecek kadar dirayetli ve 
aynı zamanda bir baba gibi şefkatli olmalıdır. Devletin devamlılığı adalete bağlıdır. Devleti idare 
edenler, âdil, basiretli, bilge olmalıdırlar. 
 
Hak ve adaleti yerine getirmeyen kuvvet töhmet altında kalır. Şu halde hak ile kuvveti bir araya getirmek 
şarttır; bunun için de hakkın kuvvetli olmasını, kuvvetin de adalet dairesinde işlemesini sağlamak 
gerekir.Çünkü “bir devlet küfür ile ayakta durabilir, ancak zulüm ile yıkılmaya mahkûmdur”.“Bu yönü 
ile bakıldığında batının kurduğu küresel sistem hem küfür hem zulüm üretiyor. Bu böyle gitmeyecektir. 
İnsanlığa örnek olacak bir adalet sistemine dayalı model kurmak üzere harekete geçtik.” 
 
Tarih boyunca insanlar, idealindeki iktidarı değil, var olanı kabullenmek mecburiyetinde kalmışlardır. 
Batı kültüründe iktidar, kendi istikbal ve istikrarı için zulmü meşru ve reva görmüştür. Türk devlet 
felsefesinde, “Devlet-i Ebed-Müddet” için, düsturu ile hareket edilmesi istenmiştir. [Mülk, vâhi’l-
Kahhar olan Allah’a aittir, (Mü’minSûresi, 16. Ayet).] İktidar sahipleri, yönetimlerine talip oldukları 
insanlara Allah’ın emaneti olarak bakmalıdır. Türk devlet geleneğinde emanete hürmet esastır. Emanete 
ihanet etmek düşüncesini akıldan geçirmek dahi mümkün değildir. Emanet ehline teslim edilmelidir. 
Adil olanlara verilmelidir. 
 
Kadim devlet anlayışımızda, “gökyüzü ve yeryüzü”, yani bütün dünya Türk devletinin mekânını 
oluşturmaktadır. Türk devlet adamları, “üniversal” (cihânşümul) bütün dünyanın hükümdarı 
durumundadırlar. Türkler, devletin mekânını oluşturan dünyayı “dört köşe” (dört bulung) olarak 
düşünmüşlerdir. “Dört köşe” de doğu, batı, güney ve kuzey olarak dört ana yön ile ifade edilmiştir. Türk 
hükümdarı “Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına 
kadar bütün ülkeleri ve milletleri hâkimiyeti altına alması” gerekiyordu. Dünyada ebedi barışı ancak 
Türkler kurabilir. Dünyada ebedi adaleti ancak Türkler devam ettirebilirdi. 
 
Hiçbir ayrım yapılmaksızın bütün insanlar (kişioğlu), Türk hükümdarının halkıdır. Türk hükümdarları 
siyasî iktidarı (kut), doğrudan doğruya Tanrıdan almaktadır. İlâhî bağış (kut) yoluyla Türk 
hükümdarlarına geçen siyasî iktidar, yukarıdan aşağıya doğru inmekte, yeryüzünde ikiye ayrılarak sağa 
ve sola doğru, yani doğu ve batı ekseni istikametinde yayılmaktaydı. Bunlardan “doğu”, yani “sağ” taraf 
daima batıya üstün vaziyetteydi. Başka bir deyişle hâkimiyet ve üstünlük doğu taraftaydı. Batı, yani sol 
taraf, doğuya, yani sağ tarafa tâbi durumdaydı. Günümüzde; insanlık batıya tabi olduğu için felakete 
sürüklenmiştir. Bu yüzyılda dünyada ebedi barışın kurulması için devletimiz harekete geçmiştir. Yeni 
bir dünya nizamının kuruluşu başlamıştır. Başkanlık sistemine geçiş bunun ilk adımıdır. 
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Turkish State Tradition 

 
Abstract 
 
In the Turkish state tradition, the province is a peace area based on state justice. The ruler is the head of 
the state. The Turkish rulers, who are the head of the state and the whole organization, are also the heads 
of the fair organization. State / power; It is an institution that exists for the nation to provide a peaceful, 
safe and comfortable environment.  It is essential that the power of the law is to be used for public 
benefit, just and fair, in order for the ruling proprietors to fully represent the nation. The president of the 
state must be competent enough to compromise national interests and at the same time be compassionate 
like a father. The continuity of the state depends on the justice. Those who rule the state must be just, 
prudent, wise. 
 
The force that does not fulfill right and justice remains under jurisdiction. It is essential to bring together 
right and force in this case; For this reason, it is necessary to ensure that the right is strong and that it is 
possible to work in the presence of justice. "A state can stand up with blasphemy, but is condemned to 
be destroyed by persecution." From this point of view, the global system established by bat produces 
both profanity and tyranny. This will not go away like this. We moved to establish a model based on a 
justice system that would be an example of humanity. " 
 
Throughout history, people have been forced to accept the existing, not the power of the ideal. In 
Western culture the power, legitimacy and persecution of its own future and stability has been seen. In 
the Turkish state philosophy, it is desirable to act for the “Infinite state.” "State-i Ebed-Müddet" with 
the principle. [The property belongs to Allah, the Beneficent- Destroying, (The Supreme Court, verse 
16).] The ruling proprietors should look to the people whom they ask for their administration as God's 
trust. In the Turkish state tradition, respect is the essence. It is not even possible to betray mentality 
intellectually. Escrow competent should be delivered. It should be given to those who are fair. 
 
In our understanding of the historical old state, "the sky and the earth", that is, the whole world 
constitutes the space of the Turkish state. Turkish statesmen, "universal" (cihânşümul) are the rulers of 
the whole world. The Turks considered the world constituting the state's place as "four corners" (four 
finds). "Four corners" are expressed in four main directions as east, west, south and north. 
The Turkish ruler had to "take all the nations and nations under dominion in the east, in the south in the 
middle of the day, in the west in the sun, in the north in the middle of the night". In the world eternal 
peace can only be established by Turks. Only the Turks could continue eternal justice in the world. 
  
All people are without discrimination, the people of the Turkish ruler. The political power of the Turkish 
rulers (sacred/ kut) is taken directly from God. The political power which passed to the Turkish rulers 
through the divine grant (sacred/ kut) was descending from top to bottom and divided into two on the 
earth, spreading to the right and left, namely east and west axis. The "eastern" side, the "right" side, was 
always superior to the west. In other words, dominance and superiority were on the eastern side. The 
west, that is, the left side, was tangential to the east that is to the right. Today; because humanity is 
subject to the west. In this century, our state has acted for the establishment of eternal peace in the world. 
The foundation of a new world order has begun. The transition to the presidential system is the first step. 
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yönetişim Uygulamalarının Yer Alması 

 

İlker Timur Burak SANCAK1 
 

Özet 

Türkiye Cumhuriyeti, öncesi ve sonrasıyla çok büyük tartışmalarla “Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi”ne geçmiştir. Bu süreçten sonra zaten 1982’den günümüze yaklaşık olarak üçte ikisi parça parça 
değişen 1982 anayasası yeni yönetsel felsefenin gereği olarak köklü değişikliklere uğrayacağı 
beklenmektedir. Bu noktada kriz ürettiği gerekçesiyle değiştirdiğimiz 1982 anayasasının yönetsel 
felsefesinin getirisi olan merkeziyetçi yasalar ve yönetsel ruh sabit kalırsa, büyük tartışmalarla 
değiştirdiğimiz hükümet sisteminin de başarısız olacağını söylemek mümkündür. Bu noktada yönetsel 
değişikliğin başarılı olabilmesi için küreselleşmenin getirisi olan; yerinden yönetim uygulamarı, sivil 
toplum kuruluşlarının ön planda olduğu, serbest alanlar bulduğu ve katılımcı demokrasinin arttırıldığı 
sosyal ve siyasal ortamın gerek yasalarla gerekse kamuoyunca kabul edilmesi ve sağlanması 
gerekmektedir. Bununla birlikte yönetimde istikrar için uygulamada olan yüzde onluk seçim barajının 
yeni yönetsel sistemin getirdiği güçlü hükümet modeline uygun olarak bir denge unsuru sağlaması 
gereğince düşürülmesi gerekliliği gerekmektedir. Seçim barajının makul seviyelere çekilmesi partilerin 
seçilme umutlarını arttıracak böylece birkaç parti ve söylev etrafında sıkışmış bir siyaset değil çok partili 
ve katılımcı süreci sağlama imkanımız olacaktır. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu’da aşiretler ile terör örgütü 
arasına sıkışmış siyasal yapı onların etkisinden kurtulabilme imkanınada gerek siyasi partiler kanunu 
gerekse seçim kanununda yapılacak gerekli demokratikleşme hamleleriyle mümkün kılınabilecektir.  
 
Bu çalışmada yeni hükümet sistemimizin amaçlanan demokratikleşme hareketine ulaşabilmesi için 
atılması gereken adımlar öneri mahiyetinde ele alınacaktır.  
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The Place of Governance Practices in the Presidential Government System 

 

Abstract 

The Republic of Turkey has passed into the "Presidential Government System" with great debate before 
and after. After this process, it is expected that the 1982 constitution, which has already been changed 
by about two-thirds from 1982, will undergo radical changes as a result of the new administrative 
philosophy.. It is possible to say that our new system of government will fail if the centralistic laws and 
administrative spirit, which is the result of the administrative philosophy of the 1982 constitution we 
have changed at this point, remain constant. In order for your managerial change to succeed at this point, 
The social and political environment in which civil society organizations are the forerunners, where free 
places are found, and the participatory democracy is increased, must be publicly accepted and provided 
by law. However, in order to stabilize the administration, it is necessary to reduce the ten percent election 
threshold in accordance with the strong government model introduced by the new administrative system. 
Taking the electoral threshold at reasonable levels will increase the hopes of electing parties so that we 
can have a multiparty and participatory process, not a politics stuck around a few parties and discourses.  
 
Moreover, the political structure stuck between the tribes and the terrorist organizations in the East and 
Southeast may be able to get rid of their influence and the law of political parties can be made possible 
by the necessary democratization movements in election law. 
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Türkiye’deki Belediye Modelinden Hareketle Muhtemel Başkanlık Sistemine Dair 
Projesksiyonlar 

 
 

Erbay ARIKBOĞA1 
 
 
Özet 
 
Türkiye’de parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçilmesine ilişkin tartışmalar, Anayasa 
değişikliğine ilişkin Kanunun 16 Nisan 2017 tarihinde referanduma sunulmasıyla birlikte, farklı bir 
boyut kazandı. Bu bildiri başkanlık sistemi tartışmalarına yerel yönetimlerden bakmayı denemektedir. 
Başkanlık sisteminin “mini versiyonu”, Türkiye’deki belediyelerde uzun süredir uygulanmaktadır. 
Türkiye’de belediye sistemindeki güç paylaşımı, “güçlü başkanlık modeline” göre yapılmıştır. 
Başkanlık sistemine benzer biçimde, Türkiye’de, belediye başkanı doğrudan halk tarafından seçilmekte 
ve tek başına yürütme fonksiyonunu icra etmektedir. Belediye meclisi de halk tarafından seçilmekte ve 
belediyenin karar organı olarak işlev görmektedir. 
 
Diğer taraftan başkanlık sistemiyle ilgili tartışmaların önemli bir boyutu, bu sistemin otoriter bir modele 
dönüşüp dönüşmeyeceği hususundadır. Bu bağlamda başkanlık sistemini bu tür risklerden koruyabilmek 
için, sistemin sahip olması gereken başkaca nitelikler önem kazanmaktadır. Örneğin başkanla 
parlamento arasındaki kontrol ve denetim dengesi, seçim sistemi, siyasi partilerin örgütlenme biçimi, 
partilerin katı bir disipline sahip olup olmaması, parti içi demokrasi, siyasi kültür, sivil toplumun gücü, 
temel hak ve özgürlükler üzerindeki baskılar, bağımsız yargı vb. hususlar bu tartışmalarda önemli 
başlıklardır. Bildiride söz konusu tartışmalar ve riskler bağlamında, Türkiye’de uygulanmakta olan 
belediye modeli analiz edilecektir. Belediyelerde belli ölçüde kurumsallaşmış olan işleyiş biçimi ele 
alınıp, buradan ulusal düzeye bir projeksiyon tutulacaktır. Yerel düzeyde ortaya çıkan eğilimler ve 
yapılan saptamalar, başkanlık sistemi tartışmaları bağlamında yorumlanacaktır. Bu anlamda, 
belediyelerde yerel siyasetin işleyişi, karar alma ve denetim süreçlerinde gözlenen temel eğilimler ortaya 
konulacak ve bu eğilimlerden hareketle ulusal düzeydeki muhtemel bir başkanlık sistemi için öngörüler 
yapılacaktır. Yerel düzeyde siyaset yapma biçiminde ortaya çıkan eğilimlerin, başkanlık sistemine 
geçilmesi halinde, bu sistemde de karşılaşılabilecek eğilimler olacağı tahmininden hareketle, başkanlık 
sistemindeki muhtemel bazı risklere dikkat çekilecektir.  
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