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             20 Aralık 2019 
 
 

Bugün yaşadığımız tüm olumsuzlukların sebebi Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi ve tek adam rejimidir. 

 
 
Muhalefetin ve geniş halk kitlelerinin tüm itirazlarına rağmen, halkımızın tam olarak neye 
“Evet” neye “Hayır” dediğini anlayamadığı, Cumhuriyet tarihinin en kritik oylaması olan 16 
Nisan 2017 tarihli Anayasa Referandumunun üzerinden yaklaşık 20 aylık bir süre geçti.  
 
Kurumların, kuralların, denetim mekanizmalarının, rejim sigortalarının bulunmadığı, ortak 
aklın devreden çıkarak her şeye tek bir kişinin karar verebildiği, dünyada hiç bir eşi ve 
benzeri olmayan Türk tipi “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde, Cumhurbaşkanının 
görev ve yetkilerini kısaca hatırlarsak;  

- Halk tarafından, beş yıllığına ve iki kez seçilmekte; ikinci dönemde Meclis erken 
seçim kararı alırsa, bir kez daha seçime girip üçüncü kez seçilme hakkına sahip;  

- Devletin başı olarak Yürütme yetkisine sahip; Devlet Başkanı sıfatıyla Türkiye 
Cumhuriyetini ve Türk milletinin birliğini temsil etmekte, Anayasa’nın uygulanmasını 
ve devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını ‘temin’ etmekte;  

- Cumhurbaşkanlığının yanı sıra TBMM’deki milletvekillerinin yaklaşık yarısının 
mensup olduğu partinin genel başkanı sıfatını taşımakta;  

- Anayasa değişikliklerini ‘belli koşullar’ gerçekleştiğinde halkoylamasına 
sunabilmekte; Kanunları yayınlayan ya da tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye 
göndermekte; Anayasa Mahkemesine iptal davası açabilmekte;  

- Cumhurbaşkanı Kararnamesi ve Yönetmelikler çıkarabilmekte; Belli durumlarda af 
yetkisi kullanmakta; Belli koşullar gerçekleştiğinde OHAL ilan etme yetkisine sahip; 
OHAL’in gerekli kıldığı durumlarda Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkartmakta;  

- Bütçe üzerinde büyük etki/güce sahip;  
- ‘suç işlediği iddiasıyla’ suçlanıp yargılanması, gerçekleşmesi son derece zorlu 

koşullara bağlı, görev süresi bittikten sonra yargılanması da yine aynı prosedüre tabi 
bulunmakta;  

- Sayısı belirlenmemiş yardımcılarını ve Bakanlarını atayabilmekte ve görevden 
almakta; Üst kademe tüm yöneticileri atayıp görevlerine son vermekte;  

- Milletlerarası antlaşmaları onaylayıp yayınlayabilmekte; Yabancı devletlere Türkiye 
temsilcilerini gönderip onların temsilcilerini kabul etme yetkisine sahip;  

- TBMM adına TSK’nin başkomutanlığını temsil eden ve TSK’nin kullanılmasına karar 
veren; Milli Güvenlik siyasetini belirleme yetkisine sahip;  

- Genelkurmay Başkanlığı kendisine bağlı; Yüksek Askeri Şura (YAŞ)’a başkanlık 
eden; Kararname ile MGK Genel Sekreterliği teşkilatını ve görevlerini belirlemekte;  

- Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinden 12’sini dolaylı (7) ve doğrudan (4) seçmekte;  
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilini sunulan adaylar 
arasından belirlemekte; Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmekte;  
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Kendi atadığı Adalet Bakanı, Hâkimler Savcılar Kurulu’nun Başkanlığını yapan; 
HSK’nin 13 üyesinden dördünü doğrudan doğruya seçmekte;  

- Doğrudan ve dolaylı biçimde YÖK üyelerini seçmekte ve Üniversite Rektörlerini,  
Merkez Bankası Başkanını, BDDK, SPK, EPDK gibi düzenleyici ve denetleyici 
kurumların, Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerini atayıp, görevden almakta;  

- Bünyesinde THY, Ziraat Bankası, Türk Telekom, Halkbank, BOTAŞ, TPAO gibi 
önemli maddi varlıkları barındıran Türkiye Varlık Fonu A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı;  

Olduğunu söyleyebiliriz.   
 

İşte böylesine sınırsız yetkiye sahip Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı’nın, geçtiğimiz 
günlerde yaptığı “İngiltere, Fransa, Almanya ve şahsım, dörtlü zirve yaptık,” ifadesi dâhil, 
hiçbir ifadesinde, kararında ve uygulamasında herhangi bir terslik ya da gariplik yoktur.  
 
Zira çıkartılan Kanun, Kararname, Yönetmelik, gibi her hukuki düzenlemede, her atama 
kararında, her uygulamada, bunun doğal sonucu olarak her başarı ya da başarısızlıkta kendi 
imzası vardır. Bu yüzden, o da artık kendisini Devletin yerine koymaktadır.   
 
Demokrasiyi demokrasi yapan “Kuvvetler Ayrılığı” ndan bahsetmek artık imkânsızdır. Yargı 
bağımsız değildir. Yasama organının en doğal hakkı olan “Bütçe Hakkı’ bile elinden 
alınmıştır. Medya özgür değildir. İfade özgürlüğü bile yoktur.  
 
Oysaki 17 yıllık iktidar döneminde, çiftçi, esnaf, sanatkâr, memur, emekli gibi sabit gelirliler 
her geçen gün daha zorlaşan bir yaşam savaşı vermektedir. Ödenmeyen banka kredileri, kredi 
kartları, karşılıksız çekler, protesto edilen senetler her geçen gün kartopu hızıyla artıyor. 
Gerek işsizlik, gerekse enflasyon oranları Dünya’da işsizlik ve enflasyon oranlarının en düşük 
seviyelerde gezdiği bir dönemde son derece yüksek seviyelerde. Gençlerimiz yarınlarından 
endişe edip, ülkeden göç etmeyi düşünüyor. Çocuklarımız yaşıtları ile girdikleri uluslararası 
test sınavlarında son derece düşük notlar alıyorlar. İnsanlarımız yaşadıkları çaresizlik sonucu 
intihar ediyor. Kadın cinayetleri her gün ülke gündemde yer almaya devam ediyor. Önemli 
tüm hastalıkların ilaçları, hatta aşılar bile piyasada bulunamıyor.  
 
İşte, ülkemizde bugün hukuktan insan hakları ihlallerine, tarımdan ekonomiye, eğitimden 
sağlığa, yolsuzluklardan dış politikada yaşanan tüm olumsuzlukların ve başarısızlığın yegâne 
ve tek sorumlusu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve onun getirdiği tek adam rejimidir. 
Türkiye güçlendirilmiş “Parlamenter Sistem” e dönmek ve bunun için vakit kaybetmeksizin 
hazırlıklara başlamak zorundadır.  
 


