CUMHURĠYETÇĠLĠK
 Cumhuriyet, egemenliğin millete ait olduğu
yönetim biçimidir.
 Cumhuriyet, halkın kendi kendisini yönetmesi
ve devlet içinde karar verecek tek yetkili makam
olarak milleti kabul etmektir. Cumhuriyet
rejiminde esas, yöneticilerin seçimle iş başına
gelmeleridir.
 Halkın kendini doğrudan doğruya yönetmesi
demek olan demokrasi ise cumhuriyet rejiminin
ulaştığı en ideal yönetim biçimidir.
 Cumhuriyet yönetiminde millet adına karar
verme yetkisi doğrudan millet tarafından seçilmiş
olan meclise aittir.

 Demokrasilerde en iyi yönetim biçimidir.
 En önemli unsur seçimdir.
 Halkın, seçtiği temsilciler aracılığı ile kendini
yönetmesidir.
 Yeni Türk devletinin değişmez yönetim biçimi
olarak kabul edildiği için temel ilkelerin başına
konulmuştur.
 Atatürk’e göre Türk milletinin tabiatına ve
adetlerine en uygun yönetim cumhuriyettir.
 Hükümet ile halk arasında ayrılık bırakmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Ulusal (milli) egemenlik, Ulusal
irade, Seçim, Çok partili rejim, Seçme ve seçilme
hakkı, demokrasi, millet iradesi, rejim, yönetim,
halkın yönetimi…









Cumhuriyetçilik; devletin yönetim şekli olarak
cumhuriyeti kabul etmek, bu yönetimi
benimsemek, onu korumak ve yaşatmak
demektir.
Cumhuriyetçilik; demokrasi ve cumhuriyet
rejiminin korunması, geliştirilmesi ve
benimsenmesi için yapılan tüm çalışmalardır.
Atatürkʼün cumhuriyetçilik ilkesi yönetimin
cumhuriyet olmasını öngörür. Halk, egemenlik
hakkını kullanarak yöneticilerini hür iradesiyle seçer.
Atatürkʼün cumhuriyet anlayışı demokrasiyi
esas alır. Bu anlayışa göre cumhuriyette son söz,
millet tarafından seçilmiş meclistedir.

CUMHURĠYETĠN BĠZE KAZANDIRDIKLARI
1- Ülkenin bir hanedan tarafından yönetilmesi
uygulamasına son verilmiş, vatandaşlar devlet
yönetimine eşit olarak katılma imkanı elde
etmişlerdir.
2- Temel hak ve özgürlükler devlet güvencesi altına
alınmıştır.
3- Herkesin kanun önünde eşitliği sağlanmış,
kanunları uygulama görevi bağımsız mahkemelere
verilmiştir.
4- Düşünce özgürlüğü sağlanarak, vatandaşlara
huzurlu bir hayat sürme olanağı tanınmıştır.
5- Gelişmemize engel olan unsurlar ortadan
kaldırılarak, çağdaş uygarlığa ulaşmayı sağlayacak bir
ortam oluşturulmuştur.
6- 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşına seçme
ve halk oylamasına katılma hakkı ve sorumluluğu
getirmiştir.
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Cumhuriyetçilik diğer ilkelerle
birbirini tamamlayan bir bütündür.
Cumhuriyet idaresi, toplumun millet
olma bilincine ulaşmasıyla meydana
gelen bir yönetim olduğu için
milliyetçidir.
Egemenliğin halka ait olması
nedeniyle halkçı bir karakter taşır.
Cumhuriyetçilik, bütün alanlarda
çağdaş bir uygarlığı hedeflediği
için inkılapçı bir özelliğe sahiptir.

CUMHURĠYETÇĠLĠK ĠLKESĠ
DOĞRULTUSUNDA YAPILAN
ĠNKILAPLAR
TBMM'nin açılması (1920)
1921 ve 1924 Anayasalarının
yapılması
Saltanatın kaldırılması (1922)
Cumhuriyetin ilan edilmesi (1923)
Siyasal partilerin kurulması (1924)
Ordunun siyasetten ayrılması (1924)
Kadınlara seçme ve seçilme
haklarının verilmesi (1930-33-34)
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