
KARŞILAŞTIRMA 

• Yürütme organı tek kişiden oluşur. 
• Sembolik bir devlet başkanlığı 

makamı yoktur. 
• Başkan aynı zamanda devlet 

başkanıdır. 
• Başkanım Kendi başlarına hiçbir 

karar ve eylem yetkileri olmayan 
bakanları (sekreter) vardır  

• Başkan yardımcıları bağımsızdır; 
meclise karşı siyasi kimlikleri ve 
siyasi sorumlulukları yoktur. 

• Başkan sekreterini hiçbir kayda 
bağlı olmadan dilediği zaman 
azleder. 

• bakanlar sadece başkana karşı 
sorumludurlar 
 

• Yürütme organı çift başlıdır. 
• Yürütme organı sembolik 

yetkilerle donatılmış Devlet 
Başkanı (Cumhurbaşkanı)  ve 
bakanlar kurulu ile başbakandan 
oluşur. 

• Bakanlar Başbakanın önerisi ve 
Cumhurbaşkanı'nın onayı ile 
atanır 

• Yine aynı yöntemle bakanlar 
görevden alınabilir 

• Bakanlar meclise karşı sorumludur 
•  
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KARŞILAŞTIRMA 

• Yürütme organını halk seçer 

• yürütmenin başı olan 
başbakan doğrudan halk 
tarafından seçilmektedir  

• Başkan belli bir süreliğine 
seçilir ve görev süresi 
bitmeden görevden alınamaz  

• Başkan üst üste Ancak iki kez 
seçilebilir  

• Başkan yasama organının 
içinden çıkan bir kişi değildir 
başkanın yasama organına 
herhangi bir organik bağı 
yoktur 

• Yürütme organı parlamento 
seçer  

• yürütmenin etkin kanadı 
Bakanlar Kurulu, Parlamento 
içerisinden çıkar  

• Devlet başkanı parlamento 
tarafından seçilerek göreve 
gelmektedir 
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KARŞILAŞTIRMA 

• Yürütme organı yasama 
organının görevine dayanmaz  

• Başkan yasama organına karşı 
değil sadece kendini Seçen 
halka karşı sorumludur  

• Başkanın da yasama organına 
feshetme yetkisi yoktur  

• istisnai durumlarda suçlama 
yoluyla başkanının görevden 
alma ihtimali vardır 

• Yürütme organı yasama 
organının görevi ne dayanır  

• devlet Başkanlığı vatana ihanet 
Sucu dışında görevi ile ilgili 
herhangi bir sorumluluğu 
yoktur  

• Bakanlar Kurulu yasama 
organına karşı sorumludur  

• yasama organı çeşitli denetim 
mekanizmaları ile Yürütme 
organı denetleyebilir Hatta 
görevden düşürebilir  

• devlet başkanı belli şartların 
gerçekleşmesi halinde Yasama 
organını fes Etme yetkisine 
sahiptir 
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KARŞILAŞTIRMA 

• Aynı kişi Yasama yürütme 
organında aynı anda görev 
alamaz  

• Yasama ve yürütme organları 
arasında mutlak ayrılık olduğu 
için Yürütme organı yasama 
organının çalışmalarına 
müdahale edemez  

• başkan ve sekreterleri yasama 
organı çalışmasına katılamaz  

• Başkan kanun teklifinde 
bulunma yetkisi yoktur yasama 
organında yapılacak her türlü 
Oylamada Başkanım ve 
sekreterlerinin oy kullanma 
görüş bildirme hakları yoktur 

 

• Aynı kişiyi Yasama yürütme 
organında aynı anda görev 
alabilir  

• Yasama ve yürütme organları 
arasındaki işbirliğinden dolayı 
bakanlar kurulu üyeleri yasama 
faaliyetine katılabilirler  

• bakanlar kurulunun kanun 
tasarısı şeklinde kanun 
önerisinde bulunma yetkisi 
vardır  

• yasama organında yapılacak 
her türlü Oylamada Bakanlar 
Kurulu üyelerinin görüş 
bildirme ve oy kullanım hakları 
vardır 
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