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ABD'deki Ulusal Hükümetlere, Eyalet
Hükümetlerine ve Yerel Yönetimlere Genel Bakış
1776'da özgürlük ve demokrasi anlayışıyla kurulan Amerikan hükümet sisteminin büyük
ölçüde esnek ve uyarlanabilir olduğu kanıtlanmıştır.

EK BİLGİ

Kızılderili
Genellikle demokrasi olarak sınıflandırılan ABD'yi anayasal federal bir cumhuriyet olarak
Kabilelerinin
tanımlamak daha doğru olur. Bu ne demektir? "Anayasal", ABD hükümetinin ülkenin en
Egemenliği
yüksek yasası olan Anayasayı temel aldığı gerçeğini ifade eder. Anayasa yalnızca federal
ve eyalet hükümetlerinin yapılandırılma şeklini belirlemez aynı zamanda yetkilerini önemli
şekilde sınırlandırır. "Federal" ülkede ulusal bir hükümet ve 50 eyalet hükümeti bulunduğu anlamına gelir.
"Cumhuriyet" halkın egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı bir yönetim
şeklidir.
AMERİKAN HÜKÜMET SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ
ABD hükümetini
ziyaret eden bir gözlemci
{PRIVATE
için hükümet
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yapar ve Başkan da
bunları uygular.
Ancak daha yakından
incelendiğinde karşılıklı etkileşim ve etkinin yaşandığı çok daha karmaşık bir
sistem olduğu görülür.
Bir cumhuriyet olarak Amerikan sistemindeki esas güç halkın elindedir. Bu güç
belirli aralıklarla yapılan ve seçmenlerin Başkan, Kongre üyeleri ile çeşitli eyalet
ve yerel yetkilileri seçtiği seçimler aracılığıyla kullanılır. Bu yetkililer ve personeli
politikayı şekillendirir, yasalar çıkarır ve hükümetin günlük faaliyetlerini idare
eder.

"Toplumun mutlak gücünü emanet etmek için halkın
kendisinden daha sağlam bir kasa
bilmiyorum."
—Thomas Jefferson, 1820

Ziyaretçiler, Washington D.C.'deki
kubbeli Ulusal Arşiv binasında 1787
ABD Anayasasının orijinal sayfalarını
yakından inceleyebilir. Anayasa,
mahkemeler tarafından yorumlandığı
şekilde hala Amerika'daki yaşamı
yönlendirir.

ABD ANAYASASININ ROLÜ
ABD Anayasası Amerikan hükümet sisteminin temelidir. 1788'de kabul edilen Anayasa hükümetin üç farklı organını
(yasama, yürütme ve yargı), bunların yetkilerini ve buralardaki pozisyonların nasıl doldurulacağını belirler.
Anayasanın belirgin özelliklerinden biri güçler dengesi sistemidir. Bu sistemde güç üç organ arasında bölünür. Her
organ diğer organlar üzerinde bir ölçüde yetki sahibidir. Söz gelimi, Yüksek Mahkemenin hâkimleri (yargı)
Senatonun (yasama) onayı ile Başkan (yürütme) tarafından atanır. Aynı şekilde yargı, Kongreden geçip Başkanın
imzaladığı yasaları anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle feshedebilir. Bu ve diğer güç dengesi sistemleri tek bir
hükümet organının çok fazla güce sahip olmamasını sağlar.

Hükümet yalnızca Anayasanın kendisine özel olarak verdiği yetkileri
kullanabileceği için Anayasa halkın hak ve yetkilerinin korunmasında
önemlidir. Anayasada yapılan ilk on değişiklik Haklar Bildirgesi olarak
bilinmektedir. Haklar Bildirgesi ifade, basın ve din özgürlüğü ile makul
olmayan aramalara maruz kalmama ve jüri tarafından yargılanma hakkı
dâhil olmak üzere her Amerikalının önemli temel özgürlüklerini garanti eder.
Anayasa ülkedeki en yüksek yasa olarak hükümetin bütün seviyelerinin
yasama ve yürütme gücünü sınırlandırır. Mahkemelerin anayasaya aykırı
olduğunu düşündüğü herhangi bir yasa veya yasanın bir kısmı, bu gibi
konularda son sözü söyleme hakkına sahip olan ABD Yüksek Mahkemesi
tarafından feshedilir.
Anayasa değişiklikleri Meclis ve Senatonun üçte ikisi tarafından teklif
edildiğinde ve eyaletlerin dörtte üçü kabul ettiğinde onaylanır. Bu zorlu bir
süreçtir. Anayasanın kabul edildiği tarihten bu yana yalnızca 27 değişiklik
yapılmıştır. Bu değişikliklerin 1800'den bu yana yalnızca 16'sı kabul
edilmiştir.
Sağ tarafta orijinal Anayasa metninin iki sayfası bulunuyor. Sol tarafta,
Meclisin Anayasayı değiştirip 17 değişiklik yapılmasını öngören 24 Ağustos
1789 tarihli Haklar Bildirgesi tasarısına ilişkin ortak kararının basılı ve
açıklamalı versiyonu bulunuyor.

Sağ tarafta orijinal Anayasa metninin iki
sayfası bulunuyor. Sol tarafta, Meclisin
Anayasayı değiştirip 17 değişiklik
yapılmasını öngören 24 Ağustos 1789
tarihli Haklar Bildirgesi tasarısına ilişkin
ortak kararının basılı ve açıklamalı
versiyonu bulunuyor.

FEDERAL HÜKÜMET, EYALET HÜKÜMETİ VE YEREL YÖNETİMLERİN ETKİLEŞİMİ
Anayasa yalnızca federal hükümetin yapısı ve yetkilerini belirlemez aynı zamanda eyalet hükümetinin genel
koşullarını da düzenler. Ayrıca her eyaletin, eyalet içindeki yerel yönetimleri de kapsayan kendi anayasası vardır.
Yerel yönetimler arasında belediye, il, kasaba, okul bölgesi ve bölgedeki doğal kaynaklar ve ulaşım ağları gibi
konuların yönetiminden sorumlu olan özel amaçlı bölgeler yer alabilir.
Federal hükümet ABD Anayasasının kendisine özel olarak verdiği yetki ve sorumluluklarla sınırlıdır. Anayasada
belirtilen yetkilerden bazıları arasında eyaletler arasındaki ticareti düzenleme, milli güvenliği sağlama, para
yaratma, göç ve vatandaşlığa kabul etme işlemlerini düzenleme ve yabancı ülkelerle anlaşmalar yapma yer alır.
Ancak zaman içinde Anayasa değişen koşullara uyum sağlayacak şekilde yorumlanmış ve değiştirilmiştir.
Anayasayla birlikte federal hükümetin yetkileri de değişmiştir. Federal hükümet eyalet hükümetleriyle birlikte
çalışarak, federal olarak desteklenen ancak eyaletler tarafından yönetilen bazı yasa ve programlar hazırlar. Eğitim,
toplumsal refah, konut ve beslenme yardımı, iç güvenlik, ulaşım ve acil müdahale eyaletlerin federal kurallara tabi
şekilde federal yardımı kullanarak sunduğu temel hizmet alanlarıdır.
Bu, federal hükümete eyaletler üzerinde söz sahibi olma hakkını verir. Söz gelimi, 1970'lerde federal hükümet
enerji tüketimini azaltmak için otoyoldaki azami hız limitini düşürmek istemiştir. Federal hükümet yalnızca düşük hız
limitiyle ilgili bir yasa çıkarmaktansa, eyaletleri, eyaletlerindeki hız limitini düşürmezlerse yol projelerine yaptığı
yatırımı geri çekmekle tehdit etmiştir. Eyaletler birçok durumda federal hükümetin yardımlarını alabilmek için
program fonlarının bir kısmını kendileri karşılamak zorundadır.
Yerel bir yönetimin varlığı o eyaletin anayasasına göre tanımlanır. Eyalet hükümetinin uyguladığı politikalar federal
kanunlara aykırı olmamalıdır. Yerel yönetimler eyalet anayasası ve tüzüklerinden oluşan yasal düzenlemelere
tabidir.

ABD Hükümet Sistemi ve Diğer Demokratik
Hükümet Şekilleri Arasındaki Benzerlikler ve
Farklılıklar
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2004 ABD başkanlık seçimleri
için
Michigan Dearborn'daki bir okulda oylarını kullandı

ABD dünyadaki tek anayasal federal cumhuriyet değildir. Pek çok "demokrasi" gerçekte anayasa cumhuriyeti
olmakla beraber ABD gibi uzun süredir demokratik temsil, hukukun üstünlüğü ve anayasal koruma ilkelerine
sahiptir.
ABD ve diğer bazı büyük demokrasiler arasındaki en önemli farklardan biri hükümet başkanının rolü ve onun
seçilmesidir. Parlamenter sistemlerde parlamento tarafından seçilen başbakan hükümete başkanlık eder.
Başbakan genellikle oyların çoğunluğunu almış siyasi partinin veya koalisyonun lideridir. Başbakan genellikle
parlamentonun diğer üyelerinden oluşan bir kabineye bakanlar tayin eder. Devletin başında kral veya seçimle başa
gelen bir Başkan olabilir (ya da benzer bir makam) ABD'de Başkan hem hükümetin hem de devletin başıdır.
Başkan yasama meclisinden bağımsız olarak seçilir ve yasama meclisinde en fazla koltuğa sahip siyasi partiden
olabilir veya olmayabilir. Başkanın kurduğu kabine Anayasaya göre Kongreye üye olması yasaklanmış kişilerden
oluşur.
ABD'yi on veya daha fazla partinin temsil edildiği yasama meclisine sahip pek çok parlamenter sistemden farklı
kılan en önemli özellik ABD'nin esas olarak iki partili sistemden oluşmasıdır. Bu ABD'deki siyasi çizginin net bir
şekilde belirlenmesini sağlar. Böylece Parlamenter sistemde çoğunluğu oluşturmak için gerekli olan koalisyon
kurma ihtiyacı ortadan kalkar. ABD'deki iki partili sistemi etkileyen faktörlerden biri Temsilcileri seçmek için tek üyeli
bölge sisteminin olmasıdır. Bazı parlamenter sistemlerde, nispi temsil sistemi kullanılır. Bu sistem ile parlamentoda
pek çok parti temsil edilir.
Başka bir önemli fark ise, ABD'de seçilen yetkililerin ikinci seçimlerden önce belirli bir süre görev yapmasıdır. Pek
çok parlamenter sistemde iktidar partinin isteği üzerine veya hükümet güvenoyu alamazsa aniden seçimler
yapılabilir. Bazı parlamenter sistemlerde devlet başkanı tarafından veya yeni seçim emriyle parlamento dağılabilir.
Yargı sistemindeki farklılıklar yasama sistemindekiler kadar önemli değildir çünkü ABD yasa sistemi çoğunlukla
İngiliz ortak hukukunu temel alır. Suç davalarında sanıklar kamuya açık şekilde jüri tarafından yargılanma ve
avukat tarafından temsil edilme hakkına sahiptir. Yargı sistemindeki önemli farklardan biri ABD Yüksek
Mahkemesinin yasaların anayasaya aykırı olduğunu beyan etme ve bunları feshetme gücünün olmasıdır. Yalnızca
birkaç ülke yargı sistemlerinde bu tür bir güce sahiptir.

Son olarak, ABD hükümetinin gelir ve giderleri gayri safi yurtiçi hâsılanın yüzdesi
düşünüldüğünde diğer sanayileşmiş ülkelerin çoğundan daha azdır. Farkların
çoğu diğer ülke hükümetlerinin sosyal hizmetler ve haklar (sağlık ve yaşlılık
sigortası gibi) için yaptığı ödemelerden kaynaklanır. ABD'de bu hizmetlerin
Teksas: Pek çok mahkeme
salonunda
olduğu bunlar
gibi bir
birçoğu özel sektör tarafından verilir veya hükümet tarafından aynı ölçüde desteklenmez;
bu nedenle
avukat jürilere hitap ediyor.
hükümet gideri olarak kabul edilmez.

Suç davalarından farklı olarak
hukuk davalarında yanlış
eylemlerden doğan hasarlar
üzerinde durulur ve bu davalar
kimi zaman para cezasıyla
sonuçlanır.

Federal Hükümet

Washington D.C.'deki ABD Parlamento Binası uzun süredir Amerika'daki temsili
hükümeti sembolize eder. Temsilciler ve Senatörler Meclisi olmak üzere iki meclisten
oluşur. Yeni bir yasanın yürürlüğe girmesi için her iki meclisten de geçmesi gereklidir.

Federal hükümet üç farklı organdan oluşur. Her organın Anayasal güçleri ve sorumlulukları
net bir şekilde belirlenmiştir. Bunlar yasama, yürütme ve yargı organlarıdır.
YASAMA ORGANI
Federal hükümetin yasama organı iki Meclisten oluşur: Senatörler Meclisi ve Temsilciler
Meclisi. Başkan bir yasayı imzalamadan önce yasanın her iki meclisten de geçmesi
gereklidir.
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Yüksek Mahkeme ve
Medeni Haklar
Güçler Dengesi
ABD Hükümetinin
Finans Sistemi

Yasa tasarısının yasalaşması
Her yıl Meclise binlerce yasa tasarısı sunulur ancak yalnızca birkaç yüzü yasalaşır. Aşağıda bir yasa tasarısının
Başkan tarafından imzalanıp nasıl yasal hale geldiği kısaca anlatılmıştır.
1. Bir yasa tasarısı yazılır. Bir Senatör veya Temsilci yeni bir yasa taslağı hazırlayabilir veya bir ticaret birliği ya da
vatandaş bir yasa tasarısının hazırlanmasını talep edip yazılmasında yardımcı olabilir. Ancak yalnızca bir
Senatör veya Temsilci tasarıyı Meclise sunabilir. Tasarı hazırlandığında, tasarıyı yazan, tasarı girişiminin daha
güvenilir olmasını sağlamak için meslektaşları arasından destek bulmalıdır.
2. Tasarı Senatoya ve/veya Meclise sunulur. Tasarıya bir numara verilir ve tasarının başlığıyla tasarıyı
destekleyenler Kongre Kayıtlarında yayınlanır.
3. Meclis Parlamenterleri ve Senatörler sorumluluk alanı uygun olan komiteyi görevlendirir. Komite başkanı
tasarıyı en uygun alt komiteye sunabilir. Komite ve alt komite başkanları kendilerine sunulan tasarının kabul
edilip edilmeyeceği konusunda büyük bir güce sahiptir. Başkan tasarıya karşı çıkarsa tasarıyla ilgili hiçbir
eylemde bulunmamaya karar verebilir.
4. Alt komite oturum düzenleyip resmi görevlileri veya halk arasından seçtiği tanıkları şahitlik etmeye davet
edebilir. Yürütme Organı yetkilileri, uzmanlar veya ticaret birlikleri, işçi sendikaları, kamu ilgi grupları ya da
akademi ve iş dünyasının ilgili tarafları tanıkların büyük bir kısmını oluşturur. Kişiler kendi görüşlerini sözlü
şekilde tanıklık ederek, bir beyanname hazırlayarak ya da ilgi gruplarının görüşlerini temsil etmesine izin
vererek duyurabilir.

5. Oturumlar tamamlandığında, alt komite tasarıyı incelemek için "özel oturum" yapabilir. Bu süreçte tasarı
değişiklikleri yazılı olarak önerilip değerlendirilmeye alınır. Bu işlemden sonra tasarının genel komiteye sunulup
sunulmayacağına dair oylama yapılır. Oyların çoğunluğu sunulması yönünde olmazsa, tasarı iptal edilir.
6. Genel komite alt komitenin oturum, özel oturum ve oylama gibi işlemlerini tekrarlayabilir. Komite oylarıyla tasarı
kabul edilirse, komitenin bağlı olduğu meclise göre tasarının Temsilciler Meclisine veya Senatoya sunulması
kararlaştırılır.
7. Tasarı Meclise veya Senatoya ulaştığında bütün Meclis veya Senato üyeleri tasarıyı müzakere edebilir. Bu
noktada, tasarı tekrar değiştirilebilir, komiteye geri gönderilebilir veya oylamaya sunulabilir.
8. Tasarı Meclisten veya Senatodan geçerse, diğer meclise sevk edilir. Meclisten geçen bir tasarı alt komite ve
komite görüşleri dikkate alınmadan doğrudan Senato Takviminde yerini alabilir. Ancak genellikle her iki
organdaki alt komite ve komiteler oturum ve tasarıda değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Benzer veya aynı
yasalar Meclis ve Senatoda genellikle aynı anda incelenir.
9. Bir yasa tasarısı Meclis veya Senatodan aynı şekilde geçerse Başkana sunulur. Aynı yasa tasarısının Meclis
ve Senato versiyonları arasında farklılıklar varsa, bunları çözmek için Senato Başkanı ve Meclis Sözcüsü
tarafından bir konferans komitesi görevlendilir. Konferansa katılan kişiler uzlaşmaya varamazsa, yasa iptal
edilir. Uzlaşmaya varırlarsa, tasarı tekrar her iki meclise de gönderilir. Tasarı burada değişiklik yapılmadan
oylamaya sunulmalıdır.
Her iki meclis konferans komitesinin tasarısını onaylarsa, tasarı imzalanmak üzere Başkana sunulur. Başkanın dört
seçeneği vardır: (1) Tasarıyı imzalayarak yasalaştırmak; (2) Kongrede oturum devam ederken herhangi bir
eylemde bulunmamak, bu durumda tasarı on gün sonra yasalaşır; (3) Kongrede son oturum yapılırken herhangi bir
eylemde bulunmamak, bu durumda tasarı iptal edilir; ya da (4) Tasarıyı veto etmek.
Başkan bir tasarıyı veto ederse, Kongre veto kararını iptal etmeye çalışabilir. Kararın iptal edilmesi için hem Meclis
hem de Senato üyelerinin üçte ikisinin oyları gereklidir. Meclis veya Senatonun üçte ikisi yasanın lehine oy
kullanmazsa, tasarı iptal edilir. Her ikisi de yasanın lehine oy kullanırsa tasarı yasalaşır.
Yasa yapmanın yanı sıra Kongrenin en önemli görevlerinden biri Yürütme Organını denetlemektir. Meclis, Yürütme
Organının faaliyet ve eylemlerini yasalara uygun şekilde yapıp yapmadığını araştırmak üzere oturum yapabilir.

Komite ve alt komite
Bir tasarı sunulur ve komiteye verilir

Komite ve alt komite oturum ve
özel oturum yapar

Alt komite tarafından oylanır

Üst komite tarafından oylanır

Genel meclis
Genel meclis tarafından oylanır

Genel Kongre

Diğer mecliste değiştirilip
onaylanırsa, tasarı farklılıkları
müzakere etmek üzere konferans
komitesine sunulur

Genel meclis tarafından müzakere
edilip değiştirilir

Genel komiteden geçerse tasarı genel
meclise sevk edilir

Başkan

Genel meclisten geçerse, tasarı diğer
meclise sevk edilir
Diğer meclisten değişiklik yapılmadan
geçerse, tasarı Başkana sunulur

Başkan tasarıyı imzalarsa veya
tasarı Kongrede oturum devam
ederken herhangi bir eylemde
bulunmazsa tasarı yasalaşır

Senato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Üst Meclis" olarak kabul edilen Senatoda yapılan müzakerelerin Temsilciler Meclisindekilerden daha
önemli olduğu düşünülür.
100 Senatörden (her eyaletten iki senatör) oluşur.
Senatörler altı yıl görev yapmakla beraber görev dönem sürelerine kısıtlama getirilmemiştir.
Seçim süreci açısından senatörler üç sınıfa ayrılır; bu üç sınıftan biri her iki yılda bir seçime girer. Böylece
Kongrede daima deneyimli kişilerin görev yapması sağlanır.
Senatodaki boş pozisyonlar genellikle boş pozisyon olan eyaletin valisi tarafından yapılan atamalarla
doldurulur.
ABD Başkan Yardımcısı Senato Başkanlığını yapar ve yalnızca oyların eşit olduğu durumlarda oy kullanır.
Geniş yasama yetkilerini Temsilciler Meclisiyle paylaşırken, Senatonun kendine özel bazı yetkileri vardır:
Başkanlık tarafından Yüksek Mahkeme, alt federal mahkemeler ve Yürütme Organındaki kilit pozisyonlara
atanan kişiler göreve başlamadan önce Senatonun onayını almalıdır.
Senato
Başkan tarafından müzakere edilen uluslararası anlaşmaları onaylar veya reddeder.
Başkana veya Yüksek Mahkeme üyelerine karşı açılan suç davalarında genel Senato duruşmayı yönetir ve
jüri gibi hareket eder.

Temsilciler Meclisi
•
•

•
•
•
•

"Halkın Evi" olarak nitelendirilir.
Nüfusa göre eyaletler arasında paylaştırılan 435 Temsilciden oluşur.
Columbia Bölgesi, American Samoa, Guam, Puerto Rico ve ABD
Virgin Adaları olmak üzere beş ABD bölgesi ve sömürgesinin
Temsilciler Meclisinde oy vermeden temsil edilme hakkı bulunur.
Bütün Temsilciler aynı anda seçilir ve iki yıl görev yapar. Görev
dönem sürelerine herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.
Her Temsilci eyaletteki Seçim bölgesi denilen belirli bir coğrafi
alandan seçilir.
Temsilciler Meclisindeki boş pozisyonlar yalnızca özel veya genel bir
Temsilciler Meclisi üyelerinin Ocak
1989'daki yemin töreni
seçimle doldurulur.
Temsilciler Meclisi üyeleri meclisin liderliğini yapan ve gerçekte iktidar partinin üyesi olan bir Meclis
Başkanı seçer.

Temsilciler Meclisinin Senatoyla paylamadığı özel yetki ve sorumlulukları şunlardır:
•
•
•
•

Başkana ve Yüksek Mahkeme Hâkimlerine karşı suçlamada bulunma yetkisi.
Gelir sağlama amaçlı bütün yasa tasarıları ilk olarak Temsilciler Meclisine sunulmalıdır.
Bir başkan adayı seçici oyların çoğunluğunu alamazsa, Başkanı
Temsilciler Meclisi seçer. Bu gibi durumlarda, her eyalet delegesi bir
oya sahiptir.
Gerçekte, oyların eşit olduğu durumlara çok nadir rastlandığı için
Başkan Yardımcısı Senatoya başkanlık etmek için çok az zaman
ayırır. Başkan Yardımcısı olmadığında, Senato günlük meselelere
başkanlık etmesi için bir başkan seçer.

YÜRÜTME ORGANI
Yürütme Organı federal hükümetin en büyük organıdır. Bu organın başında
dört yıl görev yapan Devlet Başkanı bulunur. Başkanla beraber Başkan

Başkan Bush Kasım 2004'te bir
kabine toplantısına başkanlık ediyor.

Yardımcısı da seçilir. Ölüm, görevi ifşa etmede yetersizlik veya suçlama ya da mahkûmiyet nedeniyle görevden
alınma gibi durumlarda başkanın yerine geçecek ilk kişidir.
Yürütme Organı yetkilerini diğer iki hükümet organıyla eşit olarak paylaşmasına rağmen, Başkan hükümetteki en
yetkili kişidir. Başkanın yetki ve görevleri arasında aşağıdakiler yer alır:
•
•
•
•
•
•
•

Senato tarafından onaylanan Yüksek Mahkeme hâkimleri ve alt federal mahkeme hâkimlerinin atamasını
yapma;
Senato tarafından onaylanan bakanları ve devlet kuruluşları başkanlarının atamasını yapma;
Ordunun Başkomutanı adına hareket etme;
Devletin başkanı adına hareket etme;
Uluslararası anlaşmalar ve Amerikan Kızılderili kabileleriyle olan anlaşmaları müzakere etme, bu
anlaşmalar Senato tarafından onaylanmalıdır;
Kongreden geçen yasaları veto etme;
Federal suçları affetme ve bu suçları azaltma veya erteleme (Başkanı görevden alma hariç).

Bu anayasal yetkilerin yanı sıra, Başkan gerçekte, resmi olmayan veya Anayasada açıkça belirtilmeyen diğer
yetkilere de sahiptir. Her şeyden önce Başkan kanun hükmünde direktifler olan Yürütme Kararları çıkarabilir.
Yürütme Kararları aşağıdaki amaçlar için yaygın olarak kullanılır:
•
•
•

Başkanın siyasi gündemini desteklemek veya yürütmek için yeni programlar, görevler veya komisyonlar
oluşturma;
Kongreden geçen yasanın nasıl uygulanacağı veya yürürlüğe konacağına ilişkin politikalar hazırlama;
Federal görevlilerin tatil zamanını belirleme.

Yürütme Kararları Başkanın politika hedeflerini gerçekleştirmek için güçlü bir araç olabilir ve bu güç Yüksek
Mahkeme tarafından onaylanır. Kongre çıkardığı bir yasayla Yürütme Kararlarını bozabilir veya değiştirebilir, bu
durumda bu tür bir yasanın yürürlüğe girmesi için Başkanın imzası gereklidir. Ancak başkanın veto oyuna karşılık
Kongre yine de bir yasayı kabul ettiği takdirde başkanın imzası gerekmez. Anayasayı ihlal ettiği veya mevcut
yasalara aykırı olduğu düşünülen Yürütme Kararlarına mahkemede karşı çıkılabilir.
Son olarak, Başkan siyasi partisinin başkanlığını yapar ve siyasi görüşlerini dile getirmek ve siyasi hedefleri
geliştirmek için başkanlık makamının itibarından yararlanarak halk ve Kongredeki partisinin üyelerini etkilemeye
çalışır.
Yürütme organına bağlı bakanlık ve kurumlar
Başkan ve Başkan Yardımcısının altında 15 bakanlık ve çok sayıda kurum bulunur. Hepsi birlikte her gün
gördüğümüz "hükümeti" oluşturur. Bunlar yasaları idare etmek, uygulamak ve çeşitli hükümet hizmetlerini
sunmaktan sorumludur. Görevlerinin kapsamı oldukça geniştir ve her Amerikalının yaşamını etkiler.

Aşağıda 15 bakanlık belirtilmiştir:
• Tarım Bakanlığı (USDA)
• Ticaret Bakanlığı (DOC)
• Savunma Bakanlığı (DOD)
• Eğitim Bakanlığı (ED)
• Enerji Bakanlığı (DOE)
• Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS)
• İç Güvenlik Bakanlığı (DHS)
• İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı (HUD)
• İç İşleri Bakanlığı (DOI)
• Adalet Bakanlığı (DOJ)
• Çalışma Bakanlığı (DOL)
• Dış İşleri Bakanlığı (DOS)
• Ulaştırma Bakanlığı (DOT)
• Maliye Bakanlığı
• Gaziler Bakanlığı (VA).

Başkanlık Makamı Veraset Sırası
İç Güvenlik Bakanlığı ülkenin en yeni
kabine bakanlığıdır. Bakanlıkların
oluşturulma tarihi önemlidir çünkü
Başkanın ölmesi veya görevini ifşa
etmede yetersiz kalması durumunda
başkanlık makamına Başkan
Yardımcısı getirilir. Başkan
Yardımcısının belirli nedenlerden
dolayı görev için uygun olmaması
durumunda şu sıra takip edilir:

Her bakanlık Senatonun onayı alındıktan sonra Başkan tarafından atanan bir •
bakan ile yönetilir. Bakanlık başkanları yasalar çerçevesinde görevleriyle ilgili
konularda Başkana tavsiyelerde bulunan bir grup insanın yer aldığı Başkanlık •
Kabinesini oluşturur. Başkan başka bir üst düzey Yürütme organı yetkilisinin
•
kabineye dâhil olmasını sağlayabilir. Genellikle bu kişiler arasında Başkan
Yardımcısı, Beyaz Saray Genel Sekreteri, yönetim ve Bütçe Dairesi direktörü
ve ABD Ticaret Temsilcisi yer alır. Şu anki veya dâhil edilmesi düşünülen
diğer kabine pozisyonları Çevre Koruma Dairesi direktörü, Merkezi Haber
Alma Teşkilatı direktörü ve Başkanın ulusal güvenlik danışmanıdır.

Meclis Başkanı;
Geçici Senato Başkanı;
Dış İşleri Bakanından başlayarak
bakanlar, genellikle
bakanlıklarının oluşturuldukları
tarihe göre sıralanır.

Kabine bakanlıklarının yanı sıra bazıları oldukça büyük olan çeşitli bağımsız Yürütme Organı kurum ve
komisyonları mevcuttur. ABD Posta Hizmeti, Çevre Koruma Dairesi ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)
bunlardan bazılarıdır.
İdari kurumlar özellikle güçlü bir kurum türüdür. Bu kurumlar Kongre tarafından, genellikle ekonomiyle ilgili belirli
karışık teknik meseleleri çözmek için kurallar koymak ve bunları uygulamakla yetkilendirilir. Büyük idari kurumlar
şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sermaye Piyasası ve Borsa Komisyonu (SEC)
Federal Ticaret Komisyonu (FTC)
Nükleer Düzenleme Komisyonu (NRC)
Gıda ve İlaç Dairesi (HHS'ye bağlı) (FDA)
Federal İletişim Komisyonu (FCC)
Çevre Koruma Dairesi (EPA)
İstihdamda Fırsat Eşitliği Komisyonu (EEOC)
İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi (DOL'a bağlı) (OSHA).

Diğer idari kurumlarla birlikte bu kuruluşlar neredeyse bütün işletme ve tüketicileri etkileyen kurallar hazırlar.
Komisyon üyeleri ve kurum başkanları Senatonun onayı ile Başkan tarafından atanır. Bu kurumların kuralları kanun
hükmünde kararlardır ancak bunlara mahkemede karşı çıkılabilir ve Kongre tarafından iptal edilebilir.
Bağımsız kurumlar içinde en bağımsızı Federal Rezerv Sistemidir. Kısaca "Fed" olarak adlandırılan bu sistem
ülkenin merkez bankasıdır. Federal Rezerv'in Yönetim Kurulu ülkenin para politikasını oluşturmaktan, faiz
oranlarını ayarlamaktan ve para kaynağı belirmekten sorumludur. Fed tarafından verilen kararlar ülke ekonomisi,
faiz oranları, enflasyon, istihdam yaratma ve uluslararası ticaret üzerinde oldukça etkilidir. Gerçekte pek çok kişi
Yönetim Kurulu Başkanını hükümette Başkandan sonraki en yetkili ikinci kişi olarak nitelendirir.

YARGI ORGANI
Yargı organı Kongrenin çıkardığı yasalara karşı çıkılan veya bu yasaların
yorumlanmasının gerektiği davalara ve bir kişinin federal yasayı ihlal ettiği
gerekçesiyle suçlandığı ceza davalarına bakmakla sorumludur. Federal
mahkemeler eyalet yasalarının anayasaya aykırı olduğu düşünüldüğünde bu
yasalar üzerinde temyiz yetkisine sahiptir. Ayrıca birden fazla eyalet, birden
fazla eyaletin vatandaşları veya yabancı taraflar ile ilgili davalarda da
yargılama yetkisine sahiptir.
Ülkenin en yüksek mahkemesi
Washington D.C.'deki ABD Yüksek
Mahkeme binasında bulunur.
Mahkemedeki dokuz hâkimin ülkenin
yasal ve anayasa meseleleri
konusunda verdiği kararlar çok
önemlidir.

Yargı organı Temyiz Mahkemesi (Gezici Mahkeme veya İstinaf Mahkemesi
olarak da bilinir), federal bölge mahkemeleri, iflas mahkemesi ve federal
iddia mahkemeleri dâhil olmak üzere Yüksek Mahkeme ve alt federal
mahkemelerden oluşur. Federal yargı mahkemeleri eyalet mahkemelerinden
temyize gelen hukuk ve suç davalarına bakar. Asıl yargı alanı patent, ticari
marka, federal hükümete karşı yapılan iddialar, iflas, finansal değerler, deniz
hukuku ve uluslararası iddialarla ilgili davaları kapsar.

Yargı ayrı bir hükümet organı olarak diğer iki organdan bağımsızdır ve yalnızca Anayasada belirtilen güçler
dengesine tabidir. Bağımsız bir federal yargı bütün vatandaşlar için adil ve eşit bir adalet sağlanması için gereklidir.
Anayasa yargının bağımsızlığını iki şekilde destekleyebilir. Öncelikle federal hâkimler ömür boyu hizmet vermek
üzere atanır ve görevden alınmalarını gerektiren suçlar ve "İhanet, Rüşvet ve diğer ağır Suçlar ve Uygunsuz
Davranışlar" nedeniyle Kongrenin verdiği mahkûmiyet kararıyla görevden alınabilir. İkinci olarak, Anayasa federal
hâkimlerin "Görevde Kaldıkları süre boyunca maaşlarının düşürülmeyeceğini" öngörür, yani ne Başkan ne de
Kongre federal hâkimlerin maaşlarını düşüremez. Bu iki önlem, davalarda popüler duygu ve politik etkilerin
tesirinde kalmadan karar verebilen bağımsız bir yargı oluşmasına yardımcı olur.
Yargı Anayasa yazarları tarafından siyasi baskı ve popüler görüşlerden uzak olarak hazırlanmasına rağmen
hâkimlerin seçilme süreci oldukça siyasi bir hal almıştır. Yüksek Mahkeme ve alt mahkeme hâkimleri Başkan
tarafından atanır ve yalnızca Senato tarafından onaylandıktan sonra göreve gelir.
Yüksek Mahkemede şu an dokuz hâkim bulunmaktadır. Bu sayı yasalar tarafından belirlenmiştir. Alt federal
mahkemeler Kongre tarafından kurulur. Bu mahkemelerin yargılama yetkisini, hâkim sayısını ve bütçesini de
Kongre belirler. Bütün federal hâkimlerin sürekli olarak görev yapabilmesi için Senato tarafından onaylanması
gereklidir. Ancak Başkan, Kongre tatildeyken geçici olarak hâkim atayabilir. Kefalet miktarı belirleme, tutuklama
emri çıkarma ve küçük suçların davalarına bakma gibi yargı işlemleriyle ilgilenen federal sulh hâkimleri Federal
Bölge Mahkemesi hâkimleri tarafından sekiz yıl görev yapmak üzere atanır.

Eyalet Hükümetleri

Kaliforniya'nın San Francisco şehrindeki eyalet Yüksek Mahkemesi binası, bu mahkeme ve
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federal temyiz mahkemesi dâhil diğer bölge mahkemelerine ev sahipliği yapar. Ülkenin her
yerinde görülen federal mahkeme sistemi ulusal bir yargılama sistemi oluşturur ve ülkede bu
sisteme ek olarak eyalet mahkemeleri ve yasaları bulunur.

ABD federal bir hükümet sistemi olarak ulusal düzey, eyalet düzeyi ve yerel yönetimler düzeyi olmak üzere çeşitli
hükümet katmanlarına sahiptir. Ulusal ve eyalet katmanıyla ilgili meselelere ABD Anayasasında değinilmiştir.
ABD Anayasasına göre Kongre, ABD'ye yeni eyaletler kabul etme yetkisine sahiptir. Anayasa ilk onaylandığında
ülkede 13 eyalet bulunuyordu. O tarihten bu yana Birleşik Devletler oldukça genişledi. Ülkede şu an nüfusu ve
yüzölçümü birbirinden çok farklı olan 50 eyalet bulunur. Bu 50 eyaletin yanı sıra ülkede federal bir bölge olan
Columbia Bölgesi bulunur. Ülkenin ulusal başkenti olan bu bölge herhangi bir eyalete bağlı değildir. Belediye
yönetimi ile yönetilen Columbia Bölgesi'nin bütçesinin kontrol ve idari denetimi Kongre tarafından yapılır.
Eyalet hükümetleri federal hükümetin alt birimleri değildir; her eyalet ayrı bir egemenliktir ve anayasaya göre
federal hükümete hesap vermez. Ancak ABD Anayasası ve federal yasalar, anlaşmazlık yaşanan bölgelerdeki
eyalet anayasaları ve yasalarının yerine geçer.
EYALET HÜKÜMETLERİNİN YAPISI
ABD Anayasasına göre her eyalet hükümeti cumhuriyetle yani halkın seçtiği temsilcilerle yönetilir. Eyalet
hükümetleri genellikle federal hükümetin aynasıdır: Her eyalette seçimle göreve gelen bir yürütme organı başkanı
(vali), bağımsız bir yargı ve halkın seçtiği kişilerden oluşan bir yasama organı bulunur.
Yürütme
Her eyaletin yürütme organı hükümetin günlük işlerini idare etmek, çeşitli hizmetler sunmak ve yasaları
uygulamakla sorumludur. Yürütme organı bir vali tarafından yönetilir. Vali eyalet çapında yapılan seçimlerle göreve
gelir; görev süresi eyalete bağlı olarak iki ya da dört yıldır. Diğer atama yerine seçimle başa gelen üst düzey
yürütme yetkilileri arasında vali vekili, eyalet genel sekreteri, başsavcı, mali işler sekreteri ve çeşitli kurul ve
komisyon üyeleri yer alır. Seçimle doldurulmayan pozisyonlar genellikle valinin atadığı kişilerle doldurulur.
Yasama
Nebraska dışındaki bütün eyaletler iki bölümden oluşan ve halkın seçtiği kişilerin yer aldığı bir yasama meclisine
sahiptir. Nebraska'da tek bir yasama meclisi bulunur. Yasa koyucular tek üyeli bölgelerden seçilir ve genellikle iki

ya da dört yıl görev yapar. Meclislerin isimleri eyaletlere göre değişir. Eyaletlerin çoğunda üst meclis senato olarak
adlandırılırken, alt meclis Temsilciler Meclisi, Delegeler Meclisi veya Eyalet Meclisi olarak adlandırılabilir.
Yasama meclisinin temel görevleri arasında yeni yasaları uygulama, eyalet bütçesini onaylama, yürütme ve yargı
organlarına yapılan atamaları onaylama ve yürütme organının faaliyetlerini denetleme yer alır. Pek çok küçük
eyalette, yasa koyucular yarım gün çalışır ve çok az bir maaş alır. Birkaç haftada veya ayda bir, bir araya gelip
sonra tekrar daimi işlerine dönerler. Büyük eyaletlerde yasa koyucular yıl boyunca görev yapar ve tam günlük daimi
işin sağladığı maaş ve sosyal haklardan yararlanırlar.
Yargı
Eyalet mahkeme sistemleri aynı eyaletteki partiler arasındaki hukuk davaları, eyalet, bölge ve aile yasalarının ihlal
edilmesi nedeniyle açılan suç davaları ve eyalet anayasası çerçevesindeki meseleler dâhil olmak üzere federal
mahkemelerin kapsamına girmeyen sorunlarla ilgili yasama yetkisine sahiptir.
Her eyaletteki en yüksek mahkeme eyalet yüksek mahkemesi veya temyiz mahkemesidir. Hâkimler genellikle uzun
bir süre için seçilseler de ömür boyu görev yapmazlar. Yüksek mahkeme genellikle yalnızca temyiz (alt
mahkemelerin kararlarını tekrar değerlendirme) yetkisine sahiptir ve kararları ABD Yüksek Mahkemesinde temyiz
edilebilir. Alt eyalet mahkemelerinin yapıseyalete göre büyük ölçüde değişir. Bazı eyaletlerde hukuk ve suç davaları
için ayrı mahkemeler bulunur. Ayrıca bütün eyaletlerde küçük suç ve iddialarla ilgilenen yerel belediye veya il
mahkemeleri vardır.
EYALET HÜKÜMETLERİNİN YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI
ABD federal sisteminde egemen bir grup olarak her eyaletin kendi
anayasası, seçimle göreve gelen yetkilileri ve hükümet kuruluşları vardır.
Eyaletler yasa yapma ve uygulama, vergi toplama ve federal hükümetin
veya diğer eyaletlerin çok fazla etkisinde kalmadan işlerini yürütme
yetkisine sahiptir.
Eyalet hükümetlerinin temel görevi eyalet halkının günlük yaşamlarıyla ilgili
pek çok önemli hizmeti sunmaktır. Bu hizmetler arasında aşağıdakiler yer
alır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Massachusetts Eyaleti Yasama
Meclisinin enerji komitesi 2003'te enerji
üreten deniz üstü rüzgâr türbinlerinin
kurulmasına ilişkin uzmanlardan bilgi
alıyor.

Eğitim standartları belirleme ve halk eğitimini finanse etme
yöntemleri geliştirme;
Ulaşım ağları kurma ve bakımını yapma;
Eyalet destekli yüksekokul ve üniversiteler kurma;
İş yerleri ve kişilere ruhsat verme ve bunları düzenleme;
Federal olmayan mahkeme ve cezai yargı sistemi kurma ve bunları denetleme;
Genel halk güvenliğini sağlama;
Evlilik cüzdanı ve sürücü ehliyeti çıkarma;
Doğum ve ölüm kayıtlarını tutma ve bunlarla ilgili sertifika çıkarma;
Düşük gelirli ve özürlü vatandaşlar için hazırlanan ve kamu
Eyalet yasama meclisi eyalet valilik
tarafından finanse edilen sağlık, konut ve beslenme programlarını
makamıyla hemen hemen eşit güce
sahiptir. 2003 tarihli bu fotoğrafta, bir
yönetme;
Teksas eyaleti senatörü eyalet Senato
Eyalet parklarını ve diğer arazileri eğlence ve çevre koruma amaçlı
meclisinde dizüstü bilgisayarından bazı
olarak idare etme;
verileri kontrol ediyor.
Federal yetkililerin seçimi dâhil seçim sürecini idare etme ve
onaylama;
Ulusal göreve çağrıldığı zamanlar hariç Eyaletteki Milli Muhafıza komuta verme.

Bu sorumluluklardan bazıları pek çok eyalette, yerel yönetimler tarafından veya bu yönetimlerle birlikte yapılır. Söz
gelimi, çoğu eyalette evlilik cüzdanları belediye veya il yönetimleri tarafından çıkarılır.
Eyalet anayasalarının rolü

Çok geniş kapsamlı olan ABD Anayasasından farklı olarak gibi eyalet anayasaları çok ayrıntılı ve özgül olabilir. Pek
çok eyalet anayasasında tahvil çıkarma kuralları veya çeşitli eyalet
mahkemelerinin yargı sistemi tarifi gibi konular sayfalarca sürebilir.
Eyalet anayasaları neden bu kadar ayrıntılıdır? Bunun bir nedeni eyalet
anayasalarının ABD Anayasasından daha kolay değiştirilmeye elverişli
olmasıdır. Pek çok eyalette anayasa değişikliği için yapılması gereken
tek şey, eyalet seçimlerinde çoğunluğun olumlu oy kullanmasıdır.
Başka bir neden ise eyaletlerin federal hükümetten farklı olarak kendileri
için yasak olmayan herhangi bir yetkiyi uygulamada özgür olmasıdır.
Eyalet hükümetinin yetkilerini etkili şekilde kısıtlamak için söz konusu
kısıtlamaların eyalet anayasasında belirtilmesi gerekir.
Son olarak, anayasa gereğince çoğu eyaletin dengeli bir bütçeye sahip
olması gereklidir. Ulaşım veya diğer yapı projelerini finanse etmek için
borç alma gibi istisnalar anayasada belirtilmelidir.

2005'te Teksas eyaletindeki bir yasa koyucu,
bir okul finans vergisi yasa tasarısının son
kabul aşamasında Teksas Temsilciler
Meclisinde yapılan oylamada "evet oyu"
kullanıyor. Teksas'ta iki yasama meclisi
olduğu için yasa koyucunun tasarısı daha
ayrıntılı müzakere edilmek üzere eyalet
Senatosuna sunulur.

Yerel Yönetim
YEREL YÖNETİMLERİN YAPISI
Her eyalet anayasası yerel yönetimin yapılanmasını öngörür.
Bütün eyaletlerde, bu yerel yönetimler il1 ve belediye yönetimlerini
kapsar, ancak eyaletlerin çoğunda semt, okul bölgeleri, muhafaza
bölgeleri, kasabalar ve ulaşım bölgeleri dâhil diğer yerel yönetim
birimleri mevcuttur. Bu özel yerel hükümet türlerinin eyalet
anayasası veya yasasında öngörüldüğü şekilde düzenleme ve
idare kurumu veya vergi dairesi bulunmaktadır.
ABD'de seçimle görev başına gelmiş 500.000 yetkili mevcuttur.
Bunların 8.500'den daha azı ulusal düzeyde ve eyaletlerde görev
yapar. Geri kalanlar belediye meclisi üyeleri, okul idari kurul
üyeleri, belediye başkanları, şerifler ve çeşitli görevlerde yer alan
diğer kişiler olmak üzere yerel yönetim yetkilileridir.

2004 yılında gönüllüler Kaliforniya'nın Bell
şehrindeki bir Salvation Army (Kurtuluş
Ordusu) barınağında evsiz insanları seçmen
listesine kaydettirmeye çalışıyor. İl ve
belediye yönetimleri, zaman zaman
vatandaşların da yardımıyla günlük yaşamla
ilgili her türlü faaliyeti yapar.

İl yönetimi
İl bir eyaletin içindeki yüzölçümü 100 kilometre ila 200.000 kilometre kare arasında değişen temel yerleşim
bölgesidir. 48 eyalette, iller eyalet hükümetinin altındaki temel yönetim birimidir (Connecticut ve Rhode Island'daki
illerin yönetim yetkisi yoktur).
İl yönetimlerinin en önemli görevleri arasında kayıt tutma (doğum, ölüm, arazi devri vs), seçim yönetimi (seçmen
kaydı dâhil), yerel ve kırsal bölgedeki yolların yapım ve bakımı, imar ve inşaat kanunlarının uygulanması ve
yasaların yürütülmesi (özellikle kırsal alanlarda) yer alır. Bazı iller düşük gelirli halkın sosyal haklarını sağlama,
hükümet düzenlemelerinin ve inşaat kanunlarının uygulanıp uygulanmadığını takip etme ve bu kanunları uygulama,
çocukların refahını denetleme ve adli görevleri yerine getirme gibi konularda eyaletin sorumluluğunu paylaşır. Bazı
eyaletlerde, iller devlet okulu bölgelerinin coğrafi birimi olabilir ancak okullar genellikle ayrı bir idari yapıya sahiptir.
İller en çok oyu alan yetkililer tarafından yönetilir. İllerde tipik olarak müfettişler kurulu veya politikaları belirleyen ve
genellikle yürütme görevi de yapan bir il komisyonu bulunur. Seçimle görev başına gelen diğer il yönetimi
pozisyonları arasında şerif, hâkim, sulh hâkimi, adli tıp doktoru, mali işler sekreteri, vergi tahakkuk memuru veya
savcı ve diğer kişiler yer alır. Bu kişilerin yanı sıra, pek çok ilde il hükümetinin genel faaliyetlerini yönetmek üzere
görevlendirilen bir profesyonel idareci bulunur.
Belediye yönetimi
Belediyeler şehir, kasaba veya köylerde bulunan bir yönetim birimidir, bir
il içinde veya ilden bağımsız olabilir ve belediyelerin kendi yönetim ve
vergi daireleri vardır. Nüfusu 100'den az olan küçük kasabalardan birkaç
ilin oluşturduğu metropollere (New York City gibi) kadar çeşitli
büyüklüklerdeki yerleşim bölgelerinde bulunabilir.
Belediye yönetiminin sorumlulukları arasında halk güvenliğini sağlama,
şehirdeki sokak, park ve eğlence tesislerinin bakımı, atık su arıtımı,
çöplerin toplanması, imar ve inşaat yasalarının uygulanması, yangın ve
kurtarma hizmetleri, hayvan kontrolü, toplu taşıma ve diğer gerekli
hizmetler yer alır. Büyük şehir belediyeleri konut yardımında bulunur,
devlet hastaneleri işletir ve belediye, eyalet veya federal yönetim
tarafından desteklenen sosyal refah programlarını yönetir. Pek çok
şehirde su, elektrik, doğal gaz ve telekomünikasyon gibi hizmetler
belediye tarafından veya belediyenin düzenlemelerine göre verilir.

Amerika'daki küçük kasabalar Kaliforniya
Napa Valley'deki bu güzel yer gibi
belediye ve toplum yaşamının temel
sorunlarını halletmek için yerel yönetimle
birlikte çalışır.

Belediye ve kasabalar seçimle görev başına gelen yetkililer tarafından yönetilir. Bu yetkililer genellikle bir belediye
başkanı ve kararlar alıp politikalar belirleyen belediye meclisinin üyelerinden oluşur. Belediye Meclisinde yeri olan
veya olmayan belediye başkanı belediye yönetiminin başıdır ve günlük idari işlerin denetlenmesinden sorumludur.
Bazı şehirler belediye meclisinin şehirdeki işleri yürüten profesyonel bir yönetici görevlendirdiği bir yönetim şeklini
seçmiştir. Şehir yöneticisi şehrin baş idari yetkilisidir. Seçimle görev başına gelmese de seçimle başa gelen
belediye meclisi veya başkanına doğrudan hesap verir.
Özel bölge yönetimleri
ABD Sayım Bürosuna göre ABD'deki tüm yönetim birimlerinin üçte birinden fazlası özel bölge adı verilen yönetim
kapsamındadır. Özel bölge yönetimleri diğer yerel yönetimlerden bağımsız olarak faaliyet gösterir ve genellikle
belirli bir coğrafi bölgede belirli bir amaca hizmet etmek üzere kurulur. Bu hizmetler arasında şunlar yer alır:
•

Su ve doğal kaynakları koruma;

•

Yangına karşı önlem alma;

•

Su tedarik etme;

•

Acil hizmetler;

•

Ulaşım.

Bu yönetim birimlerinin başkanları seçimle veya atama yoluyla göreve gelebilir. Özel bölge yönetimlerinin yetkileri
büyük ölçüde değişebilir ancak birçoğunun önemli idari kurumları ve vergi daireleri bulunur. Bunların faaliyetleri
yargı alanı içinde toplanan özel satış veya mülkiyet vergileri ya da hizmetlerinin karşılığı olarak halktan toplanan
paralarla büyük ölçüde desteklenir.
Halk eğitimi
Okul çağındaki hemen hemen herkes için 12.2 sınıfa kadar olan eğitim ücretsizdir. Her eyaletin anayasası veya
kamu yasaları halk eğitiminin idare ve finanse ediliş şeklini belirtir. Pek çok durumda, okul bölgeleri halk tarafından
seçilen okul idari kurulu veya mütevelli heyet ile kurulur. Bu kurullar bütçe oluşturur, politikalar belirler ve okulları
yöneten idarecileri görevlendirir. Okul bölgelerinin diğer siyasi yaptırımlara uyması zorunlu değildir; bunlar
genellikle belirli bir belediye veya ilde hizmet verir. Eyaletlerin çoğunda halk eğitimi kişisel ve ticari mülk vergileriyle
finanse edilir ve eyalet hükümetleri genel eyalet gelirinden ya da eyaletteki piyango idaresinin eğitim için ayırdığı
gelirden ek finansman sağlayabilir. Eyalet hükümetleri eğitim standartları ve eyaletteki genel politikaları
belirlemekten sorumludur ancak bunları uygulamak yerel okul idari kurullarının görevidir.
________________________________________
(1)Başka eyaletlerde il olarak bilinen siyasi bölüm, "county" Louisiana'da "parish" olarak adlandırılır. Alaska'da ise
"borough" olarak adlandırılır.
(2)Lise mezuniyet yaşı yaklaşık olarak 17-18'dir.

Seçimler ve Seçim Süreci
Federal seçimler çift yılların Kasım ayında yapılır. Başkan için ülke çapında oylama yapılırken Senatör ve
Temsilciler için eyalet bazında farklı bölgelerde oylama yapılır. Bu kişilerin görev ve seçim süreleri de farklıdır.
•

Bütün Temsilciler temsil ettikleri bölgedeki seçmenler tarafından iki yılda bir seçilir.

•

Senatörler altı yıl için seçildiğinden çift yıllarda üçte biri seçime girer. Senatörler eyalet çapında yapılan
seçimlerle görev başına gelir ve eyalette yaşayan herkesi temsil eder.

•

Başkan ve Başkan Yardımcısı ülke çapında dört yılda bir yapılan seçimlerle göreve gelir.

Seçim süreci seçimden önce kişilerin adaylıklarını açıklamasıyla başlar. Kongre seçimleri sürecinde, aynı partiden
birden fazla kişi aday olursa, genel seçimlerde oy pusulasında yer alacak adayı belirlemek için bir ön seçim yapılır.
Başkanlık seçimlerinin ön seçim süreci kongre seçimlerinden farklıdır. Eyaletlerdeki ön seçimler veya parti
kongreleri seçim yılının Ocak ve Haziran ayları arasında yapılır. Bu oyların sonuçları genellikle Temmuz veya
Ağustos'ta yapılan ulusal partinin seçmenler toplantısında ilgili başkan adayını temsil edecek seçici sayısını belirler.
Parti adayları gerçekte bu siyasi toplantılarda seçilir.
Kasımda yapılan genel seçimlerde Senatör ve Temsilciler oyların çoğunluğunu almamış olsalar da en fazla oyu
alan aday tarafından seçilir. Başkanlık seçimlerinde, her eyalette o eyaletin çıkardığı Temsilci ve Senatör sayısının
toplamına eşit seçici oyu verilir. Columbia Bölgesi eyalet olmasa da üç seçici oya sahiptir.
Bir eyaletteki en fazla oyu alan başkan adayı genellikle kazanan her şeyi alır mantığıyla o eyaletin seçici oylarını
"kazanır". Her eyaletin seçim sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra, adayların kazandığı seçici oylar sayılır. Bir
aday seçici oyların çoğunluğunu alırsa (toplam 538 oyun en az 270'i) kazanan olarak ilan edilir. Hiçbir aday seçici
oyların çoğunluğunu kazanamazsa, ABD Temsilciler Meclisi her eyaletin seçicisinin verdiği bir oy ile kazananı
belirler. Başkan direkt olarak halk tarafından seçilmediği için oyların çoğunu alan bir adayın seçimi kaybetmesi
mümkündür.

Kamu Politikasını Etkileyen Sivil Toplum
Örgütleri ve Kuruluşları
ABD hükümet sistemi vatandaşların katılımıyla müzakere yoluyla değiştirilebilmesinin yanı sıra çeşitli görüş ve
çıkarlara açıktır. Hükümetler gibi hükümetleri etkilemek isteyen kuruluşlar da zamanla gelişip büyüdü.
MEDYA
Özel sektörün tekelinde olan ABD'deki medya kuruluşlarına hükümet sansür uygulamaz. Ülkede, hükümet
politikalarına eleştirel veya destekçi şekilde yaklaşan ve çeşitli görüşlere yer veren bağımsız gazete, dergi,
televizyon, radyo gibi medya araçlarının oluşturduğu güçlü bir basın geleneği bulunur.
Medya, asgari üç önemli işleviyle kamu politikasını etkiler. İlk olarak, siyasetçiler geniş medya sektörü tarafından
sürekli olarak incelenir. Devlet yetkilileri yaptıkları ve hatta özel hayatlarında söyledikleri hemen hemen her şeyin
medyaya yansıyacağının farkındadır. Bu nedenle halkın öğrenmesini istemedikleri kararlar vermek veya
faaliyetlerde bulunmaktan kaçınırlar.
İkinci olarak, medya halkı bilgilendirmek için gerçekleri bildirir ve kamu politikasıyla ilgili meseleler hakkında
bağımsız analizler yapar. Son olarak medya yayıncılara (ve onların okuyucuları ve dinleyicilerine) yayıncılık
fikirleriyle diğer insanları etkileyebilmeleri için bir forum sunar. Büyük gazetelerin birçoğu görev için uygun
buldukları belirli adayları destekleyen veya bir politikayı diğerlerine karşı öven konuk yazarların yazılarını yayınlar.
Medya, devlet yetkililerinin eylemlerini gün ışığına çıkararak, halkı sorunlar hakkında bilgilendirerek ve kasten belirli
aday ve politikaları destekleyerek siyasi yaşamı doğrudan veya halkın fikirlerini şekillendirerek dolaylı olarak
etkileyebilir.
Örgütlerin kamu politikasını
etkileme çalışmaları
ÖZEL İLGİ GRUPLARI / SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ (STÖ'LER)
Özel ilgi grupları özel sektöre bağlı örgütlerdir. Bu örgütlerin üyeleri kamu
politikasıyla ilgili aynı çıkar veya görüşlere sahiptir ve siyasi müzakerelerde daha Örgüt ve kuruluşlar çeşitli
fazla söz sahibi olmak için kaynaklarını birleştirir. Makul olan her çıkarı temsil eden şekillerde siyaseti ve halkın
fikirlerini etkilemeye çalışır:
bu tür yüzlerce örgüt bulunur. Bazı örgütler genel bir hedef için uzun bir çalışma
geçmişine sahipken bazıları ise belirli bir siyasi teklifi savunmak için veya bu teklife
• Siyasi önerilerin olumlu ve
karşı geçici olarak kurulur.
olumsuz etkileri hakkında
Çevrenin korumasını, yaşlı vatandaşlar ile azınlıkların haklarını ve serbest ticaret
devlet yetkilileri ve
politikalarını savunan örgütler tanınmış özel ilgi gruplarından birkaçıdır.
personelini bilgilendirme;
KAMU POLİTİKASI ARAŞTIRMA ÖRGÜTLERİ
• Görüşlerini destekleyen
Kimi zaman "düşünce kuruluşları (think tank)" olarak adlandırılan bu örgütler
reklâm kampanyaları yapma
orijinal araştırmalar yapar, kitap ve makaleler yayınlar ve kamu politikasıyla ilgili
ve halkla ilişkilere yönelik
durum raporları hazırlar. Bu örgütlerin uzmanları genellikle Kongre önünde tanıklık
girişimlerde bulunma;
yapmaya çağrılır ve yayınladıkları çalışmalar çeşitli kişiler tarafından kendi
• Uzman raporları ve
pozisyonlarını desteklemek için delil olarak kullanılır.
pozisyonlarını destekleyen
Bu örgütlerden bazıları liberal veya muhafazakâr olmak üzere farklı politikaları
gerçekler, veriler ve
savunurken birçoğu kamu politikasıyla ilgili meseleleri araştıran güvenilir kaynaklar
kamuoyu anket sonuçlarını
olmakla tanınır. Kamu politikası müzakereleri konusunda uzun bir çalışma geçmişi
sunma;
olan tanınmış düşünce kuruluşları arasında Brookings Enstitüsü, Heritage Vakfı,
• Parlamento
Cato Enstitüsü, Amerikan Girişim Enstitüsü, Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar
komiteleri önünde tanıklık
Merkezi, Rekabetçi Girişim Enstitüsü ve diğerleri yer alır.
edecek şahitler bulma;
• Üyelerini oy kullanmaları,
TİCARET BİRLİKLERİ
seçilen yetkililerle iletişim
Ticaret birlikleri belirli bir sektör veya meslek dalının çıkarlarını temsil eden üyelik
kurmaları ve medyaya
sistemi olan örgütlerdir. Bu birlikler üyelerinin endişelerini yasama ve yürütme
pozisyonlarını destekleyen
organlarında görev yapan siyasetçilere iletir. Daha da önemlisi, üyelerine yeni
mektuplar yazmaları için
politikalar, kurallar ve tekliflerle ilgili bildirimlerde bulunur böylece üyeler
teşvik etme;
kendilerinden ne istendiği hakkında bilgilendirilir.
• Pozisyonlarını destekleyen
adayların kampanyalarında
kullanmaları için maddi
destekte bulunan siyasi
etkinlik komiteleri oluşturma.

İŞÇİ SENDİKALARI
İşçi sendikalarının esas amacı işverenlerle yapılan görüşmelerde üyelerini temsil etmek olmasına karşılık bu
sendikalar kamu politikasını etkileme açısından da önemli bir rol oynar. Ticaret, çevre ve işyeri güvenliği, sağlık ve
diğer kilit meselelerle ilgili görüşmeler sırasında üyelerinin adına konuşan bu sendikaların sundukları bilgiler dikkate
alınır.
Sendikaların oy kullanma ve seslerini yükseltme yolunda üyelerini harekete
geçirmeleri nedeniyle etkili oldukları düşünülür. Genellikle az sayıda şirketi
temsil eden ticaret derneklerinden farklı olarak işçi sendikaları aynı zamanda
seçmen olan yüzlerce ve hatta milyonlarca işçiyi temsil eder.
KİŞİLER VE ÖZEL ŞİRKETLER
Vatandaşlar ve şirketler hükümette seslerini duyurmak için koalisyon veya ilgi
grupları kurar ayrıca birçoğu hükümet politikasını etkilemek için kendileri
eylemde bulunabilir. Bu eylemler arasında belirli politikalarla ilgili seçimle
göreve gelmiş yetkililere yazmak, yerel gazetenin editörüne mektup yazmak,
politikanın müzakere edildiği duruşmalara veya diğer kamuya açık toplantılara
katılmak yer alır.

Bir sendika yetkilisi 2004'te New York
City'de yapılan bir işçi mitinginde
halka sesleniyor. Bu grup
Kaliforniya'daki süper market
çalışanlarının grevini desteklemek için
toplanmıştır.

Ticari faaliyetlerin büyük bir kısmı hükümet politikalarından etkilendiği için
Washington'daki birçok kuruluş çıkarlarını temsil etmek üzere hükümetle ilişkiler dairesi kurmuştur. Bu kurumsal
temsilcilerin esas görevi yasa tasarılarının kurumu nasıl etkileyeceği konusunda siyasetçileri bilgilendirmektir. Bu
kişilerin başka görevleri de vardır:
•

İşverenlerinin kendileri için geçerli olan yasa ve politikaları bilmesini sağlarlar. Bu kişilerin yasalara
uymasına yardımcı olurlar.

•

Teklif edilen yasanın etkileri konusunda uzman bilgisi sunarak kanun koyucuların ortaya çıkması
beklenmeyen daha az sonuca sahip daha adil yasalar yapmasına yardımcı olabilirler.
Etkili ve prensip sahibi kişiler, kurum temsilcileri olarak şirketlerin ve ticaret topluluklarının çıkarlarını
savunarak hükümetin daha doğru kararlar vermesini sağlarlar.
Bryce Harlow, 1984

EYALET HÜKÜMETİ VE YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ
Eyalet hükümetleri ve yerel yönetimler federal hükümet politikasından büyük ölçüde etkilenebildiği için eyalet,
belediye, il ve diğer yönetimlerin söz sahibi olması amacıyla kendi birliklerini kurmuşlardır.
Bu kategorideki büyük gruplardan bazıları şunlardır:
•
•
•
•
•
•

Ulusal Valiler birliği
Ulusal İller Birliği
Ulusal Eyalet Meclisi Birliği
Ulusal Vilayet Merkezleri Birliği
Uluslararası Şehir Yöneticileri Birliği
ABD Belediye Başkanları Birliği.

Bu örgütler özellikle federal ulaşım, vergi, çevre, eğitim ve sosyal politika konusunda söz sahibidir. Federal
siyasetçiler yerel yerleşim birimlerinde federal olarak desteklenen barınma, beslenme ve sağlık hizmetleri gibi
programların nasıl en iyi şekilde yapılandırılıp uygulanacağı konusunda genellikle eyalet hükümetleri ve yerel
yönetimlerden tavsiye alır.

SİYASİ PARTİLER
ABD'de Demokratik ve Cumhuriyetçi olmak üzere iki büyük ulusal
siyasi parti bulunur. Küçük partilerle birlikte bu örgütler Amerikan
hükümet sistemin önemli bir parçasıdır. Siyasi partiler kamu görevi
için adaylar çıkarır ve siyasi kampanyalar için para toplanmasına
yardım eder. Diğer etkinlikleri arasında şunlar yer alır:
•
•
•

Seçmen eğitim programları hazırlama
Konu ve fikir araştırması yapma
Hükümet yetkilileri ve eylemleri hakkında bilgi verme.

Küçük siyasi partiler ayrıca iktidardaki partilere organize şekilde
muhalefet ederek hükümetin yetkisini sınırlar.
YABANCI HÜKÜMETLER VE ÇOK TARAFLI ÖRGÜTLER
Egemen bir ulusun yöneten bir güç olarak ABD hükümeti teknik
olarak yalnızca Amerikan halkından sorumludur. Ancak yabancı
hükümetlerin ABD'deki politikayı etkilemesi için çeşitli yollar
mevcuttur. Söz gelimi, anlaşmalar imzalandığında ABD'nin yasaları
haline gelir. Bu anlaşmalar müzakere edilirken, yabancı hükümetler
ABD yasası haline gelecek konu üzerinde etkili olur.

Üstte: Bir işçi Cumhuriyetçi Parti'nin 2004 Ulusal
Kongresine hazırlık için New York City'deki Madison
Square Garden binasının dışına bir pankart asıyor.
Altta: Boston'daki Demokratik Parti'nin 2004
Kongresinin reklâmını yapan Fleet Center'da bir
pankart asılı.

Yabancı hükümetler ve uluslararası kuruluşlar dolaylı veya dolaysız
olarak başka şekilde ABD'yi etkileyebilir. Bunun en iyi örneklerinden
biri ticari anlaşmazlıklardır. Buna göre yabancı hükümetler ABD'den
yaptıkları ithalata vergi koyma yetkisine sahiptir. Bu hükümetler, ABD
endüstrisi veya eyaletlerindeki ürünleri kasıtlı olarak satın almayarak,
bu durumdan etkilenen tarafların vergileri önlemek için hükümete uyguladığı politikayı değiştirtmeyi amaçlar.

Yabancı hükümetler ABD'deki elçilikler aracılığıyla halkla ilişkilere yönelik çalışmalar veya kulis yapabilir ancak
federal hükümette yer almak isteyen adayların kampanyalarını finansal olarak destekleyemez.

EKLER
Sözlük
Temyiz mahkemesi: Alt mahkemelerden temyize gelen davalara bakar. Bazı mahkemeler ilk derece yargı
(mahkemede ilk kez görülen davalar) ve temyiz yetkisine sahiptir.
Yasa Tasarısı: Meclis veya Senatoya sunulan yasa.
Haklar Bildirgesi: ABD Anayasasında yapılan ilk on değişikliğin adı. Bu değişiklikler vatandaşların haklarını
korumak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
Kabine: Yasaya göre, Başkan Yardımcısı ve Yürütme Organına bağlı 15 bakandan oluşan Başkanın en yakın
danışmanları. Başkan veya Kongre başka bir üst düzey yetkilinin kabineye dâhil olmasını sağlayabilir.
Kurultay: ABD başkanlık politikası bağlamında bazı eyaletlerde, eyalet ve ulusal seçmenler toplantısı için
kullanılan delege seçim sistemine verilen ad. Kurultayda yerel parti üyeleri, aday ve sorunlarla ilgili görüşüp oy
kullanmak üzere toplanır. Kongre bağlamında kurultay, aynı parti veya özel ilgi grubuna mensup üyelerin yaptığı
toplantıdır.
Meclis: Bir yasama organı. ABD Kongresi Senato ve Temsilciler Meclisi olmak üzere iki meclisten oluşur. Meclis
ayrıca kişilerin resmi işleri yürütmek üzere toplandığı salondur.
Güçler dengesi: ABD Anayasasında belirtilen ve yönetim gücünü Yürütme, Yasama ve Yargı Organları arasında
bölen sistem. Her organ diğeri üzerinde bir şekilde otorite sahibidir, bu nedenle güç pek çok kişi ve kurum arasında
dengelenmiştir.
Konferans Komitesi: Meclis ve Senatodan geçen benzer bir yasa tasarısının iki versiyonu arasındaki farklılıkları
çözmek için ABD Temsilcileri ve Senatörleri arasında yapılan toplantı. Yasa tasarısı Başkana sunulmadan önce
benzer tasarılar her iki meclisten de geçmelidir.
Onaylama: Bir başkan adayının yürütme organıyla ilgili bir göreve veya federal hâkimliğe getirilmesinin ABD
Senatosu tarafından kabul edilmesi.
Kongre Kayıtları: ABD Kongresi işlemlerinin resmi dökümü.
Anayasa: Bir ülke hükümetinin yetki ve sorumlulukları ile halkın haklarını belirten temel yasa ve ilkeler. ABD yazılı
bir anayasaya sahiptir ancak diğer bazı ülkelerin anayasaları yazılı değildir.
Bakanlık: Federal Hükümetteki en yüksek idari birim, parlamenter sistemlerdeki bakanlığa benzer. Bakanlıklar
yasalara göre oluşturulur ve bakanlık başkanı bakan olarak adlandırılır (Adalet Bakanlığı hariç; bu bakanlığın
başkanına Başsavcı denir)
Seçici Kurul: ABD'deki başkanlık seçimlerinde Seçici Kurul, Başkanlık için oy kullanan seçiciler grubudur. Bir
seçmen bir başkan adayı için oy kullandığında, aslında bütün eyaletteki seçmenleri temsilen çoğunluğun oy verdiği
adaya oy verecek olan bir seçici için oy kullanmış olur.
Özel tüketim vergisi: Belirli ürünlerin üretimi veya satışı üzerinden alınan vergi. ABD'de özel tüketim vergileri
genellikle alkol ve sigara gibi ürünler için eyalet düzeyinde ve federal ve yerel düzeyde toplanır.

Özel oturum: ABD Kongresindeki komite ve alt komitelerin yasa teklifini bölüm bölüm ele alması, müzakere
etmesi, incelemesi ve/veya değiştirmesi eylemi.
Parlamenter: Meclis veya Senato kuralları ve prosedürleri konusunda uzman olan, yasa tasarılarının uygun
komitelere sunulması dâhil yasama prosedürlerinden sorumlu yetkililere yardım eden Kongre yetkilisi.
Ön seçim: Genel seçimlerde partiyi temsil edecek adayı belirlemek için aynı parti adayları arasında yapılan seçim.
Nispi temsil: Bir hükümet temsil sistemi. Bu sistemde partiler aldıkları oy sayısına göre yasama organında yer alır.
Cumhuriyet: Mutlak gücün, politika hazırlamak ve yasaları uygulamak için temsilci seçen halkın elinde olduğu
hükümet sistemi.
Tek üyeli bölge: Çoğunluğun oyları ile tek bir üyenin seçildiği coğrafi bölge. Bu üye o coğrafi bölgeyi yasama
organında temsil eder.
Veto: Başkanın Kongreden geçen bir yasanın yürürlüğe konmasını engellemek için yasayı reddetmesi. Kongre ayrı
ayrı her iki meclisin üçte ikisinin oyları ile veto kararını bozabilir.

Ek Kaynaklar
FEDERAL HÜKÜMET
Beyaz Saray
http://www.whitehouse.gov
Federal hükümetin yapısına genel bakış ve yürütme organına bağlı bakanlıklar ile kurumların ve diğer hükümet
organlarının linkleri için "Hükümetiniz" linkine tıklayın.
USInfo
http://usinfo.state.gov
Thomas
http://thomas.loc.gov/
Kongre Kütüphanesinin bir hizmeti olan "Thomas" yasamayla ilgili resmi bir bilgi kaynağıdır. Kongre takvimine, veto
kayıtlarına, yasalara (teklif ve kabul edilen) ve diğer faydalı yasama bilgilerine linkler içerir.
FirstGov.gov
http://www.firstgov.gov
FirstGov ABD Hükümetinin resmi internet portalıdır. Buradan hükümetin sunduğu haklar ve hizmetlerle ilgi bilgi
alınabilir. FirstGov ayrıca eyalet hükümetleri ile yerel ve kabile yönetimlerinin web sitelerine linkler sunar.

EYALET HÜKÜMETİ VE YEREL YÖNETİM
Ulusal Eyalet
Meclisleri Konferansı (NCSL)
http://www.ncsl.org/
Eyalet yasama meclislerinin yapısı ve faaliyetleriyle ilgili güncel bilgi sunar. Her bir eyaletin yasama meclisinin web
sitesi, eyalet anayasaları ve yasalarına olan linkleri görmek için "Yasama Meclisleri" ve "Web Siteleri" linklerine
tıklayın.

Ulusal İller Birliği (NACo)
http://www.naco.org/
İl yönetimlerinin yapısı ve sorumluluklarıyla ilgili genel bilgi sunar. Her bir ilin demografik ve ekonomik
istatistikleriyle kapsamlı veri tabanları da bulunur.

KAMU POLİTİKASI ARAŞTIRMA ÖRGÜTLERİ
Özel sektöre bağlı "think tanks (düşünce kuruluşları)" genellikle kamu politikası alanında yeni fikirlerin ve yenilikçi
anlayışın doğduğu yerdir. Araştırmacılar kamu politikalarının felsefi, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik
sonuçlarıyla ilgili orijinal araştırmalar yapar ve bunları inceler. Aşağıda siyasi kesimi temsil eden bazı önemli
düşünce kuruluşlarının web siteleri verilmiştir:
Brookings Enstitüsü
http://www.brookings.org
Heritage Vakfı
http://www.heritage.org
Amerikan Girişim Enstitüsü
http://www.aei.org
Cato Enstitüsü
http://www.cato.org
Urban (Kent) Enstitüsü
http://www.urbaninstitute.org
C-SPAN
http://www.c-span.org/
C-SPAN ABD Temsilciler Meclisi, ABD Senatosu ve kamu politikasının müzakere edildiği veya görüşüldüğü diğer
forumların faaliyetlerini canlı olarak yayınlayan kablolu televizyon sektörünün bir hizmetidir. Politika, kamu politikası
ve hükümet faaliyetleriyle ilgili güncel ve arşivdeki haber ve bilgiler C-SPAN'ın web sitesinde bulunmaktadır.

Kızılderili Kabilelerinin Egemenliği

Narragansett K ızılderili kabilesinin lideri M atthew Thom as 2003 yılında
Connecticut M ashantucket'te yapılan bir toplantıda 24 doğu Am erika
kabilesine sesleniyor. Diğer gruplar gibi Am erikalı Kızılderililer de birleşik
bir siyasi gündem izler.

Federal olarak tanınan Amerikan Kızılderili kabileleri ABD'de egemen bir ulustur.
Zaman zaman "millet içinde millet" olarak adlandırılan bu egemenlik statüsü
anlaşmalar, federal yasalar ve mahkeme kararları ile korunur. Kabile üyeleri eyalet
veya bölgedeki gelir, satış veya mülkiyet vergilerinden muaftır ve eyaletler kabile
bölgelerindeki Kızılderililerin denetimi konusunda çok fazla yetkiye sahip değildir.
Kabileler kabile topraklarında veya kabile üyeleri arasında çıkan anlaşmazlıkları
çözmek için kendi kural koyma organlarına ve yargı sistemlerine sahiptir.
Kabilelerin egemenliği önemli bir yer tutmakla beraber mutlak değildir; Kızılderililer
federal vergileri ödemekle ve ABD Kongresinden geçen yasalara uymakla
yükümlüdür.

Yüksek Mahkeme ve Medeni Haklar

1964 yılında beyaz ve siyah öğrenciler Tennessee
Clinton'daki, Clinton High School'da birlikte öğrenim
görüyor. 1960'lar, ABD'deki ırk entegrasyonuyla ilgili
kamuoyunun ve federal mahkeme sisteminin tetiklediği
pek çok gelişmeye tanık oldu.

Yüksek Mahkemenin hükümette diğer organlarla eşit şekilde yer alması 1803'te görülen meşhur Marbury
v. Madison davası sayesinde kesinleşmiştir. Bu davada Yüksek Mahkeme tarihinde ilk kez Meclis'ten
geçen ve Başkanın imzaladığı bir yasayı anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle feshetmiştir. Yüksek
Mahkeme yalnızca yasaları yorumlayan bir mahkeme olmaktan daha çok yasaları geçersiz kılma gücüne
sahiptir.
Başka bir yasanın anayasaya aykırı olduğunu beyan etmesinin üzerinden 54 yıl geçmesine rağmen, 20.
yüzyılın ortalarından beri özellikle medeni haklar alanında giderek daha aktif bir rol oynamıştır. Peş peşe
görülen içtihat davaları azınlık haklarının genişletilmesi ve suç davalarındaki sanıkların korunması için
önemli bir etkendir. Bu davaların birçoğu zamanında tartışmaya yol açsa da günümüzde adaletsizlik
karşısında alınan kalıcı zaferler olarak nitelendirilir. Aşağıda kalıcı etki bırakan bazı davalara birkaç örnek
verilmiştir:
•

1954'te Brown V. Board of Education'da görülen mahkeme beyaz ve siyahlar için ayrı okulların niteliği
gereği eşit olmadığını kabul etmiştir, bu nedenle devlet okullarında ırkçılığa son vermek için çok fazla
çaba harcanmıştır.

•

1956'da bir mahkeme azınlıklara karşı ayrımcılık uygulayan eyalet yasalarını fesheden alt mahkeme
kararını onaylamıştır. Siyahları otobüsün arkasında oturmaya zorlayan uygulamalar (davanın
açılmasına neden olan olay) yasadan çıkarılmıştır.

•

1967'deki Miranda v. Arizona davasında mahkeme, polis nezaretindeki kişilere sessiz kalma ve
avukat tutma haklarının olduğunun söylenmesini kabul etmiştir. Bu haklar günümüzde "Miranda
hakları" olarak bilinir.

Yukarıda belirtilenler ve diğer önemli birçok davada Yüksek Mahkeme azınlıkların eşit haklara sahip
olduğunu reddeden eyalet ve bölge yasaları ve uygulamalarını feshetmiştir. Bu kararların alınmasında
Fourteenth Amendment (On Dördüncü Değişiklik) önemli bir temel teşkil eder. Bu değişikliğe göre:
"Hiçbir Eyalet, Birleşik Devletler vatandaşlarının, vatandaşlık hak ve dokunulmazlıklarını kısıtlayan bir
yasa yapamaz ve uygulayamaz ve yine hiçbir Eyalet, bir kişiyi yasal usullere uyulmaksızın hayatından,
özgürlüğünden ve mallarından yoksun bırakamaz ve yargı yetkisi altında bulunan bir kişiye yasaların eşit
koruma sağlamasını reddedemez."
"... yargı
Anayasa gereğince özgürlüğümüzün ve mallarımızın teminatıdır."
Charles Evans Hughes, Birleşik Devletler
Baş Yargıcı, 1930-1941

ABD Hükümetinin Finans Sistemi
Hükümetin çeşitli düzeyleri faaliyetlerinin masraflarını ödemek için değişik
vergi ve ücretler alır. Aşağıda belirtilenler hükümetin çeşitli düzeylerinin ana
gelir kaynaklarından birkaçıdır:
Federal
•
•
•
•
•

Kişisel ve kurumlar gelir vergisi
Sosyal Güvenlik ve Sağlık hizmetleri için alınan bordro vergileri
Özel tüketim vergileri
Veraset ve intikal vergileri
Gümrük vergileri

Eyalet
•
•
•
•
•
•
•

Kişisel gelir vergisi (43 eyalet)
Kurumlar gelir vergisi
Eyalet satış vergisi (45 eyalet)
Özel tüketim vergileri
İş yerleri ve kişilere verilen izin ve ruhsatlar
Piyango
Federal Hükümetten Para Havalesi

İl, Belediye ve Diğer Yerel Yönetimler
•
•
•
•
•
•

Gayrimenkul ve kişisel mülkiyet vergisi
Ticari mülkiyet vergisi
Satış vergisi (eyaletin izin verdiği yerlerde)
Trafik, park ve diğer küçük suçlardan alınan para cezaları
Gelir vergisi veya gayri safi satış vergisi (eyaletin izin verdiği yerlerde)
Muhtelif izin, ruhsat ve ücretler
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