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ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ 

ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԵՏՈ 
 

Բանալի բառեր` Թուրքիայի արտաքին քաղաքականություն, նախագահական 

համակարգ, արտաքին քաղաքականության որոշումների կայացում, որոշումների 

կայացման դերակատարներ 
 

2017 թ. ապրիլի 16-ին Թուրքիայում տեղի ունեցած սահմանադրական 

հանրաքվեի միջոցով ընդունվում է իշխող Արդարություն և զարգացում 

կուսակցության առաջարկած սահմանադրական փոփոխությունների 

փաթեթը, որի արդյունքում Թուրքիայում կառավարման 

խորհրդարանական համակարգից անցում է կատարվում կառավարման 

նախագահական համակարգի։ Փոփոխությունները ամբողջությամբ ուժի 

մեջ են մտնում 2018 թ. հունիսի 24-ին անցկացված համապետական 

ընտրություններից հետո, որոնց արդյունքում ձևավորվում է նոր 

խորհրդարանը և ընտրվում է պետության նախագահը։ 

Կառավարման նախագահական համակարգին անցում կատարելու 

արդյունքում ի թիվս այլ կետերի փոփոխությունների է ենթարկվում նաև 

արտաքին քաղաքականության որոշումների կայացման համակարգը՝ 

ընդգծելով երկրի նախագահի դերը այդ գործընթացում։ Սույն հոդվածի 

նպատակն է ներկայացնել սահմանադրական փոփոխություններից հետո 

Թուրքիայում արտաքին քաղաքական որոշումների կայացման նոր 

համակարգի առանձնահատկությունները։ Այս նպատակով նախ հակիրճ 

անդրադարձ է կատարվում մինչև սահմանադրական փոփոխությունները 

Թուրքիայում արտաքին քաղաքական որոշումների կայացման 

առանձնահատկություններին և հիմնական դերակատարներին, 

այնուհետև քննարկվում են նախագահական համակարգի պայմաններում 

արտաքին քաղաքականության որոշումների կայացման 

առանձնահատկությունները՝ գործընթացին մասնակցող 

դերակատարների և նրանց լիազորությունների, ինչպես նաև որոշումների 

կայացման գործընթացի վրա ազդող քաղաքական իրողությունների 

վերլուծության միջոցով։ 
 

                                                 
1 ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի ասպիրանտ, ՀՀ 

ԱԳՆ Սահմանակից երկրների վարչության կցորդ, էլ. փոստ՝ avoharutyunyan94@gmail.com 
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Արտաքին քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացի 

հիմնական դերակատարները մինչև 2017 թ. սահմանադրական 

փոփոխությունները 

Մինչև 2017 թ. սահմանադրական փոփոխությունները Թուրքիայում 

արտաքին քաղաքականության որոշումների կայացման գործընթացի 

մասնակիցները և այդ ոլորտում նրանց լիազորությունները սահմանված 

էին 1982 թ. սահմանադրությամբ և առանձին օրենքներով։ Արտաքին 

քաղաքականության որոշումների կայացման գործընթացին մասնակցելու 

լիազորություններ ունեին գործադիր իշխանության մարմինները՝ 

վարչապետի գլխավորությամբ գործող Նախարարների խորհուրդը 

(ներառյալ արտաքին գործերի նախարարը) և հանրապետության 

նախագահը, ինչպես նաև Ազգային անվտանգության խորհուրդը (ԱԱԽ) 

և, մասամբ, Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը (ԹԱՄԺ)։ Բնականաբար, 

կապված արտաքին քաղաքական խնդրի բնույթից, գործընթացին կարող 

էին մասնակցել նաև այլ պետական մարմինները։ 

Պետության ընդհանուր քաղաքականության մշակման և 

իրականացման համար քաղաքական պատասխանատվությունը դրված 

էր Նախարարների խորհրդի վրա։ Որպես խորհրդի ղեկավար՝ երկրի 

վարչապետի վրա էր դրված նախարարների միջև համագործակցությունն 

ապահովելու և կառավարության ծրագրի իրականացման նկատմամբ 

վերահսկողություն իրականացնելու պատասխանատվությունը, իսկ 

յուրաքանչյուր նախարար հաշվետու էր վարչապետին իր ոլորտի 

քաղաքականության իրականացման և իր ենթակաների գործունեության 

համար
2
։ Այսպիսով, գործող իրավական կարգավորումներով հենց 

Նախարարների խորհուրդը և հետևաբար այն գլխավորող վարչապետը 

պետք է հանդիսանար վերջնական քաղաքական որոշում կայացնող 

մարմինը։ 

Արտաքին քաղաքականության ոլորտի համար պատասխանատու էր 

արտաքին գործերի նախարարը, որն իր գործառույթները իրականացնում 

էրաԱրտաքին գործերի նախարարության միջոցով։ Մինչև 

սահմանադրական փոփոխությունները ԱԳՆ գործառույթներին և 

լիազորություններին վերաբերող վերջին օրենքը ընդունվել էր 2010 թ., 

որով, ի թիվս այլ պարտականությունների, սահմանվում էր ԱԳՆ 

մասնակցությունը արտաքին քաղաքականության որոշումների 

կայացման գործընթացին։ Մասնավորապես՝ նշվում էր, որ ԱԳՆ 

պատրաստում և առաջարկություններ է ներկայացնում պետության 

արտաքին քաղաքականության մշակման համար, Նախարարների 

խորհրդի կողմից սահմանված արտաքին քաղաքականության 

                                                 
2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1982, հոդ. 112, https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17863_1.pdf 
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սկզբունքների և նպատակների հիման վրա իրականացնում ու 

համակարգում է պետության արտաքին քաղաքական գործունեությունը, 

արտաքին աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ 

տեղեկատվություն է հաղորդում Նախարարների խորհրդին
3
։ Այսպիսով, 

ԱԳՆ ներգրավված էր արտաքին քաղաքականության մշակման բոլոր 

փուլերում՝ տեղեկատվության ուղղակի հավաքագրում ու տրամադրում, 

քաղաքականության մշակման համար առաջարկությունների 

ներկայացում և քաղաքականության իրականացում։ 

Համաձայն 1982 թ. սահմանադրության՝ պետության գլուխը 

հանդիսանում էր նախագահը, որը, սակայն, ապաքաղաքական մարմին 

էր և հետևաբար չէր կրում քաղաքական պատասխանատվություն այդ 

թվում արտաքին քաղաքականության համար։ Արտաքին 

քաղաքականության ոլորտում նախագահի ուղղակի 

պարտականությունները սահմանափակված էին դեսպանների 

նշանակման և միջազգային պայմանագրերի վավերացման գործընթացին 

մասնակցությամբ
4
։ Այդուհանդերձ, նախագահը օժտված էր 

վարչապետին և վերջինիս առաջարկությամբ նախարարներին 

նշանակելու, անհրաժեշտության դեպքում կառավարության, ինչպես նաև 

Ազգային անվտանգության խորհրդի նիստերը նախագահելու (երկրորդի 

դեպքում՝ նաև նիստի օրակարգը առաջարկելու
5
) լիազորությամբ

6
, ինչը 

նախագահին հնարավորություն էր տալիս ուղղակի մասնակցել արտաքին 

քաղաքականության որոշումների կայացման գործընթացին։ Բացի այդ, 

նախագահի դերը էլ ավելի ընդգծվել էր 2007 թ. սահմանադրական 

փոփոխություններից հետո, որով չնայած նախագահի ուղղակի 

լիազորությունները չէին փոփոխվում, սակայն հնարավորություն էր 

տրվում նախագահին ընտրել համաժողովրդական ուղղակի 

քվեարկության միջոցով (մինչ այդ ընտրում էր ԹԱՄԺ-ը)
7
, ինչը ընդգծում 

էր նախագահի ինստիտուտի լեգիտիմությունը՝ որպես ժողովրդական 

                                                 
3 Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, No: 6004 Kabul Tarihi: 

07/07/2010, Resmî Gazete: 13.07.2010 Sayı: 27640, հոդված 2, 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/07/20100713-3.htm 
4 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1982, հոդված 104, 

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17863_1.pdf 
5 Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu, Kanun No: 2945 

Kabul Tarihi: 09/11/1983, հոդված 6, https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18218.pdf 
6 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1982, հոդված 104, 

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17863_1.pdf 
7 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, No. 

5678, Kabul Tarihi: 31/5/2007, հոդ. 4, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/06/20070616-1.htm. 



ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ … 
  

81 

քվեի միջոցով ընտրված մարմին (մինչ այս փոփոխությունները 

ժողովրդական քվեով միակ մարմինը ԹԱՄԺ-ն էր)։ 

1982 թ. սահմանադրությամբ Թուրքիայի անվտանգային, և 

հետևաբար նաև մասամբ արտաքին քաղաքականության մշակման 

գործում կարևոր տեղ էր հատկացված Ազգային անվտանգության 

խորհրդին, որն ապահովում էր այս գործընթացին երկրի ԶՈւ-ի 

մասնակցությունը
8
։ Չնայած 2000-ական թվականների ընթացքում 

իրականացված մի շարք օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում 

նվազեցվել էր մի կողմից ԶՈւ-ի դերը ԱԱԽ-ում, մյուս կողմից էլ բուն 

ԱԱԽ-ի լիազորությունների շրջանակը
9
, այդուհանդերձ այն շարունակում 

էր կարևոր խորհրդատվական մարմին հանդիսանալ անվտանգային 

ոլորտում քաղաքականության մշակման համար։ 

Որպես օրենսդիր մարմին՝ արտաքին քաղաքականության ոլորտում 

ԹԱՄԺ-ի լիազորությունները սահմանափակվում էին միջազգային 

պայմանագրերի վավերացման գործընթացին մասնակցությամբ, ինչպես 

նաև պատերազմ հայտարարելու ու ԶՈւ-ը այլ երկիր ուղարկելու մասին 

որոշում կայացնելու հնարավորությամբ
10

։ Այդուհանդերձ, ԹԱՄԺ-ը 

օժտված էր նաև վերահսկողական այնպիսի լծակներով, ինչպիսին են 

կառավարության ծրագիրը հաստատելու գործառույթը, և 

Նախարարների խորհրդի գործունեությունը վերահսկելու ու դրան կամ 

առանձին նախարարների անվստահություն հայտնելու իրավունքը
11

։ 

Այսպիսով, մինչև 2017 թ. սահմանադրական փոփոխությունները 

արտաքին քաղաքականության համար հիմնական պատասխանատու 

մարմիններն էին հանդիսանում վարչապետը և արտաքին գործերի 

նախարարը, սակայն ցանկության դեպքում այս գործընթացին 

մասնակցություն ունենալու բավական լայն հնարավորություններ էր 

                                                 
8 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1982, հոդված 118, 

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17863_1.pdf 
9 Այս տեսանկյունից կարելի է առանձնացնել օրենսդրական երկու փոփոխություններ։ 

Առաջինը՝ 2001 թ. իրականացված սահմանադրական փոփոխությունները, որոնց 

արդյունքում ԶՈւ-ի ներկայացուցիչները կորցրեցին ԱԱԽ-ում իրենց ունեցած 

մեծամասնությունը, տես՝ Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun, No: 4709 Kabul Tarihi: 03/10/2001, հոդված 32, 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/10/20011017m1.htm։ Երկրորդը՝ 2003 թ. ԱԱԽ 

մասին օրենքում իրականացված փոփոխությունները, որոնցով զգալիորեն 

սահմանափակվում էին ԱԱԽ լիազորությունները, տես՝ Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Ilişlkin Kanun, No: 4963 Kabul Tarihi: 30/07/2003, հոդվածներ 24-27, 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/08/20030807.htm 
10 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1982, հոդ. 90,  92, 

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17863_1.pdf 
11 Նույն տեղում, հոդվածներ 98-100 և 110: 
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ընձեռնված նաև պետության նախագահին, իսկ խորհրդարանը օժտված 

էր պետության կողմից վարվող արտաքին քաղաքականությունը 

գործընթացը վերահսկելու հնարավորությամբ։ 
 

Արտաքին քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացի 

հիմնական դերակատարները 2017 թ. սահմանադրական 

փոփոխություններից հետո 

2017 թ. Թուրքիայում իրականացված սահմանադրական 

փոփոխությունների արդյունքում վարչապետի պաշտոնը վերացվում է, 

գործադիր իշխանությունը ամբողջությամբ կենտրոնանում է 

հանրապետության նախագահի ձեռքերում։ Պահպանվում է նախագահին 

ուղղակի համաժողովրդական ընտրության միջոցով ընտրելու դրույթը
12

։ 

Ի լրումն նախկինում առկա լիազորությունների՝ նախագահին է տրվում 

ազգային անվտանգության քաղաքականության մշակման և դրա 

ուղղությամբ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելու, ԶՈւ-ի օգտագործման, 

նախարարությունների ձևավորման ու գործառույթների սահմանման 

մասին որոշումներ կայացնելու, ինչպես նաև իր հայեցողությամբ 

փոխնախագահների ու նախարարների նշանակման իրավունքները
13

։ 

Բացի այդ, վերացվում է նախագահի քաղաքական չեզությունն 

ապահովող դրույթը, որի համաձայն նորընտիր նախագահը պարտավոր 

էր լքել իր քաղաքական կուսակցության շարքերը
14

։ 

Սահմանադրական փոփոխություններով նախարարները հաշվետու են 

դառնում բացառապես նախագահի առջև։ 2018 թ. ընդունված նախագահի 

հրամանով սահմանվում են արտաքին գործերի նախարարության 

գործառույթները, որոնք հիմնականում մնում են անփոփոխ. ԱԳՆ 

շարունակում է մասնակցություն ունենալ արտաքին քաղաքականության 

մշակման գործընթացին՝ այն տարբերությամբ, որ տեղեկատվության ու 

առաջարկությունների հասցեատերը Նախարարների խորհրդի փոխարեն 

դառնում է պետության նախագահը
15

։ 

Նախագահի մեկ այլ հրաման է ընդունվում նաև ԱԱԽ-ի վերաբերյալ, 

որով ԱԱԽ գլխավոր քարտուղարությունը ենթարկվում է 

նախագահականին։ Բացի այդ, քարտուղարության կազմում ստեղծվում է 

Արտաքին քաղաքականության և ռազմավարական վերլուծությունների 

                                                 
12 Նախկին 7 տարվա փոխարեն 5 տարի ժամկետով՝ վերընտրվելու հնարավորությամբ, 

տես՝ Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasina Dair Kanun, No: 6771, Kabul 

Tarihi: 21/01/2017, հոդված 7, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-1.htm 
13 Նույն տեղում, հոդվածներ 8 և 10: 
14 Նույն տեղում, հոդված 7: 
15 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kararname Numarası: 1, 

բաժին 6 մաս 4, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180710-1.pdf 
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վարչություն, որի պարտականությունների թվին է դասվում ԱԱԽ 

լիազորություններին վերաբերող հարցերում ուսումնասիրությունների 

իրականացումը և իր առաջարկությունները համապատասխան 

մարմիններին ներկայացնելը
16

։ 

Չնայած 2017 թ. սահմանադրական փոփոխություններով բուն 

արտաքին քաղաքականության ոլորտում ԹԱՄԺ-ի լիազորությունները 

մնում են անփոփոխ, վերջինիս վերահսկողական հնարավորությունները 

էականորեն կրճատվում են։ Մասնավորապես՝ վերանում է 

կառավարության ծրագիրը ԹԱՄԺ-ի հավանությանը արժանացնելու 

անհրաժեշտությունը, իսկ ԹԱՄԺ-ը զրկվում է կառավարությանը կամ 

առանձին նախարարների անվստահություն հայտնելու 

հնարավորությունից
17

։ 

Վերջապես, 2017 թ. սահմանադրական փոփոխություններից հետո 

նախագահի 2018 թ. հրամանագրով նախագահականի կազմում 

ստեղծվում է նոր մարմին՝ Անվտանգության և արտաքին 

քաղաքականության խորհուրդ, որը զգալի լիազորություններ է ստանում 

պետության արտաքին քաղաքականության մշակման ոլորտում։ 

Խորհրդի անդամները նշանակվում են նախագահի կողմից, որոնցից մեկը 

նախագահի հրամանով ստանձնում է խորհրդի նախագահի տեղակալի 

պաշտոնը (խորհուրդը ղեկավարում է անձամբ նախագահը)
18

։ Խորհրդի 

պարտականությունների մեջ է մտնում Թուրքիայի արտաքին 

քաղաքականության, արտաքին սպառնալիքների և տարածաշրջանային 

խնդիրների վերաբերյալ քաղաքականության առաջարկությունների 

մշակումը և դրանց ներկայացումը նախագահին
19

։ Բացի այդ, խորհրդին 

իրավունք է վերապահվում տեղեկատվություն հավաքագրել իր 

պատասխանատվության ոլորտում իրականացվող քաղաքականության 

արդյունավետության և նախարարությունների ու այլ կառույցների 

գործունեության՝ նախագահի ծրագրին համապատասխանության մասին, 

և իր գնահատականները ներկայացնել նախագահին
20

։ Կարելի է 

եզրակացնել, որ խորհրդի հիմնական գործառույթը ոչ թե 

                                                 
16 Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi, Kararname: 6, հոդվածներ 1 և 13, 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180715-3.pdf 
17 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasina Dair Kanun, No: 6771, Kabul 

Tarihi: 21/01/2017, հոդ. 16 կետ E, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-

1.htm: Նշված հոդվածով ուժը կորցրած են ճանաչվում 1982 թ. սահմանադր.  հոդ.92, 110: 
18 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kararname Numarası: 1, 

հոդված 21, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180710-1.pdf 
19 Նույն տեղում, հոդված 26: 
20 Նույն տեղում, հոդված 22: 
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տեղեկատվության գեներացումն է, այլ պետական այլ մարմինների 

(օրինակ՝ ԱԳՆ կամ Ազգային հետախուզական ծառայություն) կողմից 

գեներացվող տեղեկատվության հիման վրա կոնկրետ 

քաղաքականության վերաբերյալ առաջարկություններ մշակելը։ 

2018 թ. հոկտեմբերի 2-ին նախագահի համապատասխան հրամանով 

նշանակվում են խորհրդի անդամները
21

, որոնց թվում զգալի թիվ են 

կազմում գիտական շրջանակների ներկայացուցիչները
22

։ Նույն թվականի 

նոյեմբերի 2-ին խորհրդի նիստի ընթացքում նախագահի մամուլի 

քարտուղար Իբրահիմ Քալընը նշանակվում է խորհրդի նախագահի 

տեղակալ
23

։ Հետագայում վերջինս նշանակվում է նաև նախագահի 

գլխավոր խորհրդական
24

։ Նախագահի մամուլի քարտուղար, իսկ ապա 

գլխավոր խորհրդական Ի. Քալընին Անվտանգության և արտաքին 

քաղաքականության խորհրդի նախագահի տեղակալի պաշտոնին 

նշանակումը ընդգծում է նշված կառույցի՝ արտաքին քաղաքականության 

որոշումների կայացման գործընթացին ուղղակի մասնակցության 

հնարավորությունը։ 

Այսպիսով, 2017 թ. սահմանադրական փոփոխությունների 

արդյունքում արտաքին քաղաքականության ոլորտում որոշումների 

կայացման գործընթացը ամբողջությամբ կենտրոնանում է 

նախագահականի շուրջ՝ միաժամանակ էականորեն սահմանափակելով 

ԹԱՄԺ-ի՝ դրա նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու 

հնարավորությունը։ Հատկանշական է, որ գործընթացի մասնակցող բոլոր 

մարմինները ուղղակիորեն տեղափոխվում են նախագահականի 

ենթակայության տակ՝ հնարավորություն ստանալով իրենց 

առաջարկությունները ուղղակիորեն ներկայացնել նախագահին, որն էլ 

դառնում է բուն որոշում կայացնող մարմինը։ Այս առումով ուշագրավ է 

նախագահի անմիջական ենթակայության տակ Անվտանգության և 

արտաքին քաղաքականության խորհրդի ձևավորումը, որի 

                                                 
21 Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar, Karar Sayısı: 

2018/196, 08 Ekim 2018, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181009-12.pdf 
22 Խորհրդի անդամների մասին հակիրճ տեղեկատվություն տես՝ Cumhurbaşkanlığı Güvenlik 

ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri belli oldu, 9 հոկտեմբերի 2018, 

https://www.gidahatti.com/cumhurbaskanligi-guvenlik-dis-politikalar-kurulu-uyeleri-belli-oldu-

127303/ (հասանելի է 15.12.2020 թ.) 
23 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hangi göreve getirildi?, 2 նոյեմբերի 2018, 

https://www.yeniakit.com.tr/haber/cumhurbaskani-sozcusu-kim-olacak-ibrahim-kalin-guvenlik-ve-

dis-politikalar-kurulu-baskanvekili-mi-oldu-539102.html (հասանելի է 15.12.2020 թ.) 
24 Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Doç. Dr. İbrahim Kalın’ın Atanması Hakkında Karar, 

Karar: 2018/219, 8 Kasım 2018, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-24.pdf 
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գործնականում միակ գործառույթը սահմանվում է քաղաքականության 

կոնկրետ առաջարկությունների մշակումը։ 
 

Արտաքին քաղաքականության որոշումների կայացման 

առանձնահատկությունները 2018 թ. համապետական 

ընտրություններից հետո 

Թուրքիայում կառավարման նախագահական համակարգին անցումը 

վերջնականապես ավարտվում է 2018 թ. հունիսի 24-ին տեղի ունեցած 

արտահերթ համապետական ընտրություններից հետո։ Ընտրությունների 

արդյունքում գործող նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ընտրվում է 

Թուրքիայի նախագահ՝ ստանալով ձայների 52,59%-ը։ Զուգահեռ 

անցկացված խորհրդարանական ընտրություններին Ռ. Էրդողանի 

գլխավորած Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը մասնակցում 

է Ազգայնական շարժում կուսակցության հետ կազմված Ժողովուրդ 

դաշինքով՝ ստանալով ձայների 53,66%-ը (ԱԶԿ՝ 42,56%, ԱՇԿ՝ 11,10%)
25

: 

Հատկանշական է, որ ԱԶԿ իշխանության գալուց ի վեր Ռ. Էրդողանը 

նախ որպես վարչապետ, իսկ 2014 թ.` որպես նախագահ ակտիվորեն 

ներգրավված էր Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության որոշումների 

կայացման գործընթացում։ Այդուհանդերձ, չնայած գերիշխող 

ազդեցության՝ վերջինս արտաքին քաղաքական որոշումները միայնակ չէր 

կայացնում, տարբեր ժամանակներում այս գործընթացին մասնակցում 

էին նաև երկրի ԶՈւ-ը (հիմնականում 2000-ականների ընթացքում), 

արտաքին գործերի նախարար և հետագայում նախագահ Աբդուլահ 

Գյուլը, ԱԳ նախարար և հետագայում վարչապետ Ահմեթ 

Դավութօղլուն
26

։ Իրավիճակը փոխվում է 2016 թ-ից, երբ Ա. 

Դավութօղլուի փոխարեն վարչապետի պաշտոնին է նշանակվում Ռ. 

Էրդողանի հավատարիմ մարդկանցից Բինալի Յըլդըրըմը։ Վերջինիս 

վարչապետության շրջանում արդեն արտաքին քաղաքական որոշումների 

կայացումը լիովին կենտրոնանում է նախագահ Ռ. Էրդողանի ձեռքերում։ 

Այդուհանդերձ, սահմանադրական փոփոխությունների և 2018 թ. 

ընտրությունների արդյունքում է իրավական ձևակերպում ստանում Ռ. 

Էրդողանի բացարձակ իշխանությունը արտաքին քաղաքական որոշումների 

կայացման գործընթացում։ Միաժամանակ, կրկին ստանձնելով 

Արդարություն և զարգացում կուսակցության նախագահի պաշտոնը՝ նա 

իր վերահսկողությունն է հաստատում նաև խորհրդարանի նկատմամբ։ 

                                                 
25 Տվյալները վերցված են ԹՀ բարձր ընտրական խորհրդի պաշտոնական կայքից՝ 

https://www.ysk.gov.tr/tr/24-haziran-2018-secimleri/77536 
26 Տես՝ Balcı A., Türkiye Dış Politikası: İlkeler, Aktörler ve Uygulamalar, Alfa, 2017, ss. 290-293, 

318-321. 
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Այդուհանդերձ, հարկ է նշել, որ վերջինս որոշակի կախվածության մեջ է 

հայտնվում Ազգայնական շարժում կուսակցությունից՝ խորհրդարանում 

մեծամասնություն ապահովելու համար։  

Այսպիսով, 2018 թ. ընտրություններից հետո արտաքին 

քաղաքականության որոշումների կայացման պատասխանատվությունը 

իրավական և քաղաքական տեսանկյունից լիովին կենտրոնանում է 

նախագահ Ռ. Էրդողանի ձեռքերում։ Այս պայմաններում Ռ. Էրդողանի 

գլխավորությամբ քաղաքական, ներառյալ արտաքին 

քաղաքականությանն առնչվող որոշումների կայացման 

առանձնահատկությունների մասին որոշակի պատկերացում կազմելուն 

կարող են օգնել վերջինիս կենսագրության և կառավարման ոճի 

վերաբերյալ ուսումնասիրությունները։ Կարելի է առանձնացնել մի քանի 

ուսումնասիրողների կողմից ներկայացվող՝ Ռ. Էրդողանին բնորոշ 

հետևյալ հատկանիշները, որոնք մեր կարծիքով կարող են էական 

ազդեցություն ունենալ վերջինիս գլխավորությամբ արտաքին 

քաղաքական որոշումների կայացման վրա՝ վստահություն 

իրադարձությունները կառավարելու սեփական ունակության վրա, այլոց 

նկատմամբ անվստահություն, բացասական վերաբերմունք 

քննադատության, այլակարծության և իր տեսակետին հակասող 

տեղեկատվության նկատմամբ, անձնական հարաբերություններին և 

հավատարմությանը մեծ կարևորության տալը
27

։ Այս հատկանիշները 

համադրելով կարելի է եզրակացնել, որ որոշում կայացնելու 

գործընթացում Ռ. Էրդողանը նախընտրում է շրջապատված լինել իր 

համար վստահելի մարդկանցով, որոնց գործառույթը սակայն 

սահմանափակվում է խորհուրդներ հնչեցնելով, մինչդեռ բուն որոշումը 

կայացվում է անձամբ Ռ. Էրդողանի կողմից։ Այս առումով կարելի է 

եզրակացնել, որ որոշումների կայացման գործընթացում իրենց 

լիազորությունների շրջանակում ուղղակիորեն ներգրավված 

մարմիններից զատ որոշակի դերակատարություն կարող են ունենալ նաև 

Ռ. Էրդողանի խորհրդականները։ 

2017 թ. սահմանադրական փոփոխությունների և դրան հաջորդած 

համապետական ընտրությունների արդյունքում Թուրքիայում արտաքին 

քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացը դառնում է խիստ 

կենտրոնացված՝ ընդգծելով նախագահի ինստիտուտի դերը։ Զգալիորեն 

                                                 
27 Տես՝ Görener A., Ucal M., The Personality and Leadership Style of Recep Tayyip Erdoğan: 

Implications for Turkish Foreign Policy, Turkish Studies, 12:3, pp. 357-381; Linders N., Recep 

Tayyip Erdoğan: Leadership Style and Sensitivity to Role Change and Traumatic Events, 

Universiteit Leiden, Bachelor Thesis, 32p.; Yavuz H., Secularism and Muslim Democracy in 

Turkey, Cambridge University Press, 2012, pp. 120-135 
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նվազում են խորհրդարանի վերահսկողական հնարավորությունները 

պետության կողմից իրականացվող արտաքին քաղաքականության 

նկատմամբ, իսկ արտաքին քաղաքականության որոշումների կայացմանը 

մասնակցող բոլոր մարմինների ենթակայությունը փոխանցվում է 

նախագահի ինստիտուտին։ Բացի այդ, նախագահականի կազմում 

ստեղծվում է նոր մարմին՝ գիտական ներուժով համալրված 

Անվտանգության և արտաքին քաղաքականության խորհուրդը՝ 

նախագահին արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ 

առաջարկություններ ներկայացնելու բավական լայն լիազորություններով։ 

2018 թ. ընտրությունների արդյունքում ամբողջ իշխանությունը 

կենտրոնանում է Ռ. Էրդողանի ձեռքերում, որը 2003 թ-ից ի վեր մշտապես 

ակտիվորեն ներգրավված էր արտաքին քաղաքականության որոշումների 

կայացման գործընթացում: Ռ. Էրդողանը դառնում է վերջնական որոշում 

կայացնող մարմինը, մինչդեռ գործընթացին մասնակցող այլ կառույցների 

(ԱԳՆ, ԱԱԽ, Անվտանգության և արտաքին քաղաքականության 

խորհուրդ) և Նախագահի խորհրդականների դերը սահմանափակվում է 

նախագահին արտաքին քաղաքական խնդիրների վերաբերյալ 

տեղեկատվության և առաջարկությունների ներկայացմամբ։ 
 

FOREIGN POLICY DECISION-MAKING IN TURKEY AFTER THE 

CONSTITUTIONAL AMENDMENTS OF 2017 

Avetik Harutyunyan 

(Summary) 
 

Before the constitutional amendments of 2017 in legal terms the foreign policy 

decision-making in Turkey was balanced with the main political responsibility put 

on the Prime minister and the Council of Ministers (with the Minister of Foreign 

Affairs), and sufficient authority granted to the President, the National Security 

Council and the Grand National Assembly of Turkey to participate and influence 

the decision-making process. After the constitutional amendments of 2017 all the 

power and responsibility was consolidated in and around the Presidency, 

transforming it into a dominant body in foreign policy decision-making process, 

and significantly limiting the supervisory authority of the Parliament over the 

activities of the government. Further, Security and Foreign Policy Council was 

formed under the President with the main responsibility of developing policy 

suggestions and presenting them directly to the President. In practical terms, after 

the general elections of 2018 all this power was given to the elected president R. 

Erdogan, a person who was one of the leading figures defining Turkish foreign 

policy since assuming the office of the Prime minister in 2003, and mostly due to 

his personal authority kept this leading role and even enhanced it after becoming 
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the President in 2014 although not yet having much power in legal terms. Thus, 

with the elections of 2018 and constitutional amendments fully coming into force 

R. Erdogan became the ultimate foreign policy decision-maker in Turkey, 

securing the support of majority in the Parliament and surrounded with a group of 

loyal advisors and heads of other state entities (for instance, the MFA) to provide 

necessary information and assessments to make the actual decision. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ В ТУРЦИИ ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИИ 

2007 ГОДА 

Аветик Арутюнян 

(Резюме) 
 

С юридической точки зрения до конституционных изменений 2017 года 

процесс принятия внешнеполитических решений в Турции был более менее 

сбалансирован. Основная политическая ответственность была возложена на 

Премьер министра и Совет министров (включая Министра иностранных 

дел), в то же время Президент, Совет национальной безопасности и Великое 

национальное собрание Турции имели достаточно полномочий, чтобы 

принимать участие и влиять на принятие решений. После конституционных 

изменений 2017 года все полномочия и ответственность были переданы 

Президенту, превратив его в центральный институт для принятия 

внешнеполитических решений и значительно ограничив возможности 

Парламента контролировать действия правительтва. Кроме того, под 

председательтвом Презитента был сформирован Совет безопасности и 

внешней политики, основной функцией которого стало предоставление 

конкретных предложений по внешней политике лично Президенту. С 

практической точки зрения, после общих выборов 2018 года вся эта власть 

была сконцентрирована в руках Р. Эрдогана, который был одним из 

ключевых фигур определяющих внешнюю политику Турции с момента 

занатия им офиса Премьер министра страны в 2003, и которому удалось 

сохранить и даже еще более упрочить эту свою роль после избрания на пост 

Президента в 2014 году, несмотря на то, что тогда с юридической точки 

зрения полномочия Президента были намного более ограничены. В 

результате, после выборов 2018 года и полного вступления в силу 

конституционный изменений Р. Эрдоган стал основной фигурой, имеющей 

полномочия для принятия внешеполитических решених, с поддержкой 

парламентского большинства и окруженный группой верных советников и 

других должностных лиц (например, Министр иностранных дел), 

предоставляющих Президенту неободимую информацию и оценки для 

принятие решений. 


