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Öz 

Türkiye’de parlamenter sistem, darbelerle kesintiye uğramış olsa da 100 yılı aşan süre içinde belirli bir 
olgunluğa erişmiştir. Ancak parlamenter sistemden kaynaklı birtakım aksaklıklar hükümet sistemi 
arayışlarını beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda 1980 sonrası dönemde dönem dönem dillendirilen 
başkanlık sistemi, yürütmenin etkinliğini ve çabuk karar alabilmesini sağlayacağı iddiası ile 24. Yasama 
dönemi sonrası daha çok dillendirilmiş ve nihayetinde 16 Nisan 2017 referandumu ile yeni sisteme geçiş 
kabul edilmiştir. Hükümet sistemlerinin her ülkede farklı dinamiklerde yaşama geçtiği ve ilerlediği 
görülmektedir. Zira Amerika Birleşik Devletleri’nde başkanlık sisteminin işlerliği açısından siyasal 
partilerin kendine özgü yapısının büyük önem arz ettiği göz ardı edilmemelidir. Türkiye’de ise siyasal 
partiler açısından 24 Haziran 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri 
ile birlikte başkanlık sistemine fiilen geçiş sonrasında yaşanan tartışmalar ve parlamenter sisteme 
dönüşe ilişkin görüşler çerçevesinde muhalefet partileri sisteme karşı direnç göstermektedir. Başkanlık 
sisteminin model ülkesi ABD’de disiplinsiz ve gevşek örgütlenme yapısının sistemin işlerliği için katkısı 
ortadadır. Söz konusu çalışmada Türkiye’de disiplinli parti olgusunun söz konusu değişikliğe ayak 
uydurabilmesi ile Türkiye’de başkanlık sisteminin ilerleyen süreçteki gidişatı üzerinde doğru orantı 
olduğu varsayımından hareketle siyasal parti ile başkanlık sistemi ilişkisi üzerinde durulmaktadır. 
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Abstract 

The parliamentary system in Turkey, though disrupted by the pulses of more than 100 years has reached 
a certain maturity. However, some problems stemming from the parliamentary system brought along 
the search for the government system. In this context, the presidential system, which was occasionally 
voiced in the post-1980 period, was more pronounced after the 24th Legislative period with the claim 
that the executive would ensure its effectiveness and quick decision-making and finally the transition 
to the new system was accepted with the referendum on April 16, 2017. It is seen that the government 
systems are living and advancing in different dynamics in each country. Because, in the United States, 
it should not be ignored that the unique structure of political parties is very important for the 
functioning of the presidential system. In Turkey, political parties held in June 24, 2018 for the 
presidential and parliamentary general elections that took place after the actual transition to a 
presidential system with debate and opposition parties in opinions on the framework for a return to 
parliamentary system shows resistance to the system. The undisciplined and loose organizational 
structure of the presidential system, the model country of the USA, contributes to the operability of the 
system. Said study focuses on Turkey in a disciplined party said changes to keep up with order with 
Turkey in the presidency of the assumption that the correct proportions over the course of the 
progressive process of moving to a presidential system of relations with political parties of the case. 
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