HALKÇILIK
HALKÇILIK
HALK: Bir milleti oluşturan, çeşitli
mesleklerin ve toplumsal grupların içinde
bulunan insanlara halk denir.

 Halkçılık ilkesi, hem cumhuriyetçilik
hem de milliyetçilik ilkelerinin doğal
sonucudur.

 Milletin çıkarına ve halkın yararına bir siyaset
izlenmesi,
 Türk vatandaşı olan herkesin kanun önünde eşit
olması,
 halkın devlet yönetimine eşit katılımının
sağlanması,
 siyaset ve yöneticilerin halk için çalışmasıdır.

 Herkes kanunlar önünde eşittir.
 Devlet halkçılık ilkesi doğrultusunda
yurdun dört tarafına hizmet
götürmektedir
 Bireyler arasında eşitlik olmuş, her türlü
ayrıcalık kaldırılmıştır
 Vatandaşlar, devlet kaynaklarından ve
kamu hizmetlerinden eşit olarak
yararlanmaktadır.
 İlköğretimden üniversiteye kadar halka
ücretsiz eğitim ve eğitimde fırsat eşitliği
tanınmıştır. İhtiyacı olanlara devlet
hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmetleri
verilir. Halkın ihtiyacı olan altyapı
yatırımlarının tümü devlet tarafından
yapılır.
 En ücra köylere kadar okul, sağlık ocağı,
yol, elektrik, su ve sulama hizmetinin,
halkçılık ilkesi uygulamasıdır.

o Toplumu oluşturan bireyler arasındaki
o

o
o

Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar
Halkçılık İlkesinin Türk Toplumuna
Sağladığı Faydalar

Halkçılık
















Cumhuriyetin ilanıyla egemenliğin doğrudan
halka verilmesi
Aşar vergisinin kaldırılması
Kılık Kıyafet Kanunu
Hukuk birliğinin gerçekleştirilmesiyle kanunlar
karşısında eşitliğin sağlanması
Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilerek
ayrıcalıklarının sona erdirilmesi ve toplumda
eşitliğin sağlanması
Soyadı Kanunu'nun yanı sıra çıkarılan bir kanunla
"ağa, hacı, hoca, hafız, molla, bey" gibi ayrıcalık
belirten unvanların kaldırılması
Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle sosyal ve
ekonomik alanlarda kadın - erkek eşitliğinin
sağlanması
Millet Mektepleri ve Halkevlerinin açılması
Sosyal devlet ilkesinin benimsenmesi,
İlköğretimin parasız ve zorunlu olması
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

o

o

ayrıcalıkların ortadan kaldırılmasıdır.
Halk arasında din, dil, ırk farklılığı
olmaksızın herkesin kanun önünde
eşit olmasıdır.
Halkçılık her türlü sınıf farklılığını
reddeder.
İç barışı ve sosyal adaleti sağlamayı
amaçlar.
Cumhuriyet, halkın egemenliğine
dayalıdır. Millet (ulus) ise halkın
bilinçlendirilmesi ile ortaya çıkar.
Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik
ilkelerinin zorunlu sonucu olarak
Halkçılık doğmuştur.

Anahtar Kelimeler:









Eşitlik,
Ayrıcalıkların kaldırılması,
Dayanışma,
Topluma hizmet,
Sosyal devlet, Sosyal adalet,
Sınıfsız toplum,
Kamu yararı, Kamu,
Ayrıcalık yok
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