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Adalet ve Kalkınma Partisi
(AKP)

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP)

Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP)

Emek, Demokrasi ve Özgürlük
Bloğu

 MHP Seçim Beyannamesi, “Eğitim” ve

 Emek, Demokrasi ve Özgürlük

ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK GENEL YAKLAŞIM

 AKP Seçim Beyannamesi, eğitim,

 CHP Seçim Bildirgesi, eğitim, sağlık gibi

sağlık, aile gibi konuları güçlü
kamu hizmetlerini “Mutlu Toplum, Mutlu
“Sağlık” konularında olduğu gibi “Aile,
toplum ideali altında
Yurttaş İçin” ideali altında
Kadın ve Çocuk” konusunu da ana
birleştirmektedir.
düzenlenmektedir.
başlıklardan biri olarak ele almaktadır.
 Bu ideal içerisinde çocuklar,
 Çocuk, kadın, emekliler gibi hak
 MHP Beyannamesi bu alanda sorunu “aile
eğitim, sağlık gibi hizmetlerin
öznelerini ise “Sosyal Adalet ve İnsanca
ve sosyal fonksiyonlarının zayıflatılması ve
yararlanıcıları olarak yer
Yaşam İçin” ideali kapsamında ele
milli ve manevi değerlerden uzaklaşma”
almaktadır.
almaktadır. Bu kapsamda çocuklar ile
olarak tarif etmektedir.
ilgili hedefler “çocukların oyun hakkı
 Sadece “korunmaya muhtaç
 Beyannamenin çocuklarla ilgili iki temel
olacak” başlığı altında toplanmaktadır.
çocuklar”ın özne olarak ayrıca yer
hedefi bulunmaktadır: (1) çocukların
aldığı görülmektedir.
geleceğinin teminat altına alınması; (2)
 Beyanname bu alanda sorunu açlık,
yoksulluk,
fırsat
eşitliği
gibi
sosyal
çocuk istismarının son bulması.
 Beyanname bu alanda, ailenin
adaletsizlik
olarak
görmektedir.
değersizleştirilmesi ve kamu
hizmetlerinin sunumundaki
 Beyannamenin çocuklarla ilgili dört temel
yaygınlık ve kalite sorununu
hedefi bulunmaktadır: (1) çocuk
temel sorun olarak kabul
merkezleri kurulması; (2) her çocuğa
etmektedir.
ücretsiz ve nitelikli eğitim ve sağlık
hizmetleri sunulması; (3) çocuk merkezli
 Beyannamenin korunmaya
hizmetler; (4) çocuklar için sosyal devlet.
muhtaç çocuklarla ilgili iki temel
hedefi bulunmaktadır: (1)
çocukların sıcak, doğal, sosyal aile
ortamlarında desteklenmesi; (2)
kamu hizmetlerinin yaygın ve
kaliteli sunumu ile korunmaya
ihtiyacının azaltılması.

Bloğu Seçim Beyannamesi,
eğitim ve sağlık gibi kamu
hizmetlerini “Ekonomi, Eğitim
ve Sağlık” başlığı altında
toplamaktadır.
 Blok bu alanda sorunu, gelir
dağılımında adaletsizlik,
yoksulluk ve işsizlik olarak
tarif etmektedir.
 Çocukları ilgilendiren
konularda (çocuklara yönelik
risklerin ortadan kaldırılması)
üç temel hedef
bulunmaktadır: (1) herkese
parasız, sosyal güvence
sağlanması; (2) çalışanların
yoksulluğuna son verilmesi;
(3) çocukların kent yönetimine
katılımının sağlanması
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EĞİTİM
Eğitimin hedefi, temel becerilere
sahip, eleştirel ve yaratıcı
düşünebilen bireyler yetiştirmektir.

Eğitimin hedefi, Atatürk ilke ve
devrimlerine bağlı, demokratik ve laik
değerleri benimsemiş, insan hak ve
özgürlüklerine saygılı yurttaş yetiştirmektir.

Eğitimin hedefi, Türk milletine mensubiyetin
gurur ve şuuruna sahip, demokrat, kültürlü
ve inançlı nesillerin yetiştirilmesidir.

 Parasız eğitim kapsamında
çocuklara sunulan burslar ve
yatılı okuma imkanları
arttırılacak, ücretsiz kitap
uygulamasına devam edilecek.
 Yetenekli öğretmenlerin
dezavantajlı bölgelerde görev
yapmasını sağlamak üzere maaş
vb. teşvikler sunulacak.
 Uluslararası başarı belirleme
testindeki (PISA) ortalama
puanlarda ilk 10 ülke arasına
girilecek.
 Okul öncesi eğitim zorunlu hale
getirilecek, rehberlik hizmetleri
okul öncesinden verilmeye
başlanacak.
 İlköğretimde derslik başına
öğrenci sayısı 30’u aşmayacak.
 Ortaöğretimde %85 okullaşma
sağlanacak.
 Meslek eğitiminin orta öğretim
içindeki payı %65’e çıkarılacak.
 Tüm okullarda engelli dostu
ortamlar sağlanacak.
 Okulların altyapıları

 Eğitim hizmetleri tam gün ve ücretsiz
şekilde sunulacak.
 Her kademede öğrenci başına yapılan
kamu eğitim harcamaları artacak.
 18 yaşına kadar tüm çocuk ve gençler
zorunlu eğitim kapsamına alınacak.
 Aile sigortası kapsamındaki okula devam
eden tüm çocuklara her ay nakit eğitim
desteği ile her ders yılı başında kitap ve
kırtasiye desteği sağlanacak.
 Her kademede yeterli sayıda ve nitelikli
öğretmen bulunacak.
 Tüm çocukların meslek edindirme
programlarına erişimleri sağlanacak.
 Çocukların yaşam becerilerinin
geliştirilmesi sağlanacak.
 Telafi eğitimi programları
yaygınlaştırılacak.
 Temel yeterlik düzeyinin altındaki çocuk
oranı %15’in altına düşürülecek,
uluslararası başarı belirleme testindeki
(PISA) ortalama puanlar OECD ülkeleri
ortalamalarının üzerine çıkarılacak.
 Okulöncesi eğitime erişim 4-5 yaş
çocuklar için zorunlu hale getirilecek, tüm
okul öncesi eğitim kurumlarında tam gün

 Eğitim ve öğretimde imkan ve fırsat eşitliği
sağlanacak.
 Eğitim hizmetleri işgücü talebine duyarlı
şekilde verilecek.
 Eğitim programlarına ilişkin milli yazılım
üretimi sağlanacak.
 Çocukların manevi ve kültürel
değerlerimizi özümsemesine yardımcı
olacak milli içerik zenginliğine sahip yayın,
film ve benzeri eğitim araç ve gereçlerinin
üretimi desteklenecek, kullanımı
sağlanacak.
 Milli birlik ve bütünlüğün sağlanması,
vatandaş ile devlet arasındaki yakınlaşma
ve çeşitli ön yargıların giderilmesinde
önemli katkılar sağlayan din eğitiminin
okullarda devlet eliyle verilmesi
sağlanacak; ilköğretim altıncı sınıftan
itibaren din öğretimini desteklemek ve
Türklüğün ve İslamın milli ve manevi
değerlerini öğretmek için seçmeli dersler
konulacak; yaz döneminde camilerde
verilen din kültürü, ahlak bilgisi ve Kur’an
öğretimine devam edilecek ve çocuklar için
yaş sınırı kaldırılacaktır.
 Okul öncesi eğitimin 6 yaş grubu ve

 Eğitim, temel ve her kademesi
ücretsiz bir kamu hizmeti
haline getirilecek; ihtiyacı olan
bütün öğrencilere karşılıksız
öğrenim bursu sağlanacak;
ailelerden ve öğrencilerden
harç, katkı payı, masraf, bağış
ve benzeri isimler altında para
tahsiline son verilecek.
 Eğitim hizmetleri özerk bölge
meclislerine bağlı olarak
yürütülecek.
 Anadilde eğitim herkes için
bir hak olarak kabul edilecek,
eğitimin tüm aşamalarında
resmi dil olan Türkçe’nin
öğretilmesinin yanında
anadilde eğitim görme imkanı
sağlanacak.
 İlköğretimde ikili eğitimden
tekli eğitime geçilecek, sınıf
mevcutları en fazla 24
öğrencili olacak.
 Gençler sınav merkezli
eğitimin yarattığı sömürü
ortamından kurtarılacak.
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güçlendirilecek, okul mekanları
yenilecek ve tüm okullarda 2023
yılına kadar bilgi teknolojileri
uygulamalarına geçilecek.
 Yükseköğretimde %85 okullaşma
sağlanacak, YÖK yeniden
yapılandırılacak, Yüksek Öğretim
Kalite Ajansı kurulacak.

eğitim sunulacak.
 İlköğretimde okul ve sınıf sayısı
arttırılacak, taşımalı eğitim asgari düzeye
indirilecek, birleştirilmiş sınıf
uygulamasına son verilecek, yatılı
ilköğretim bölge okullarının (YİBO)
kapasiteleri azaltılarak koşulları
iyileştirilecek.
 Ortaöğretime erişimin arttırılması için
pansiyonlu okullar ve taşımalı eğitim
olanakları güçlendirilecek.
 Engelli çocuklar için örgün ve yaygın
eğitim fırsatları geliştirilecek, okulların alt
yapıları uygun hale getirilecek.
 Okulların altyapıları (oyun ve spor
alanları, bahçeler, sınıflar ve kültürel
etkinlik alanları) güçlendirilecek
 Sınav sistemi yeniden düzenlenecek (SBS
sınavı kaldırılacak, üniversite sınav
sistemi aşamalı olarak kaldırılacak)
 Üniversitelerin özerk ve evrensel
değerlere sahip bağımsız kurumlar olması
sağlanacak, YÖK kaldırılacak.

SAĞLIK

 Hamilelikten itibaren sağlığın

 Her çocuğa bedava ve kaliteli sağlık

takibi sağlanacak.
 Çocuk koruma sistemi; önleyici
mekanizma ve uygulamalara
sahip, risk takibi ve erken uyarı
sistemini içeren bir yapıya

hizmeti sunulacak.
 Kadın doğum ve çocuk hastalıkları
hastanelerinin sayısı ve kalitesi
arttırılacak.
 Anne ve bebek sağlığı ile ilgili yoğun











ortaöğretim dahil edilerek zorunlu temel
 YÖK kaldırılarak, üniversiteler
eğitim süresi 9 yıla çıkarılacak ve iki
özerk, bilimsel ve demokratik
kademeli olarak yapılandırılacak.
bir yapıya kavuşturulacak;
Milli bütünlük bilincinin geliştirilmesi,
yükseköğretim herkes için bir
ahlaki ve manevi değerlerin güçlendirilmesi
hak olarak kabul edilecek;
ve sosyalleşmenin sağlanması için okul
ÖSYM ile üniversiteye giriş
öncesi eğitim yaygınlaştırılacak.
sınavları kaldırılacak; isteyen
herkes ortaöğretimdeki
İlköğretimde sınıf mevcutları 30 öğrencinin
başarısı, yetenek alanı ve
altına indirilecek, zorunlu şartların dışında
talebi doğrultusunda bir
ikili eğitim uygulamasına son verilecek.
üniversiteye yerleştirilecek;
Ortaöğretimde öğrencilere bilgisayar
üniversite öğrencilerinin
destekli tanıma ve yönlendirme hizmeti
barınma, beslenme, ulaşım,
verilecek, program türü esas alınacak ve
eğitim öğretim ihtiyaçları,
mesleki eğitime ağırlık verilecek.
sosyal ve kültürel
Okulların alt yapıları güçlendirilecek,
faaliyetlerine ilişkin giderleri
eğitim ortamları bilgi toplumunun
ücretsiz olarak karşılanacak.
gerektirdiği standartlara sahip hale
getirilecek.
Sınav sistemleri örgün eğitim
programlarına paralel hale getirilecek,
dershanelerin, ilk ve orta öğretim
kurumlarının işlevlerini üstlenmesi
önlenecek, dershanelerin özel okullara
dönüşmesi teşvik edilecek.
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kavuşturulacak.






bilgilendirme kampanyaları
düzenlenecek.
Bebek ölümlerinin engellenmesi
amacıyla bebek sağlığı konularında
bilinçlendirme yapılacak.
Ücretsiz periyodik aşılama
kampanyasında % 100’lük gerçekleşme
sağlanacak.
Tüm çocukların yeterli ve dengeli
beslenebilmesi ve güvenli gıdaya
erişebilmesi sağlanacak.
Tüm büyük işletmelerde birinci basamak
sağlık hizmeti ünitesi, kreş ve emzirme
odası bulunacak.

KORUNMA

 Çocukların aile içinde
korunmasını sağlamak üzere aile
desteklenecek ve güçlendirilecek
(ana-baba okulları ve aile
danışma merkezleri
yaygınlaştırılacak, SHRM’ler taşıt
kullanmadan ulaşılabilecek hale
getirilecek, aile sosyal destek
programları geliştirilecek, çocuklu
annelere stüdyo ev olanağı
sunulacak).
 Aile bütünlüğünün korunması
için konut, eğitim, sosyal
güvenlik ve gelir dağılımı
politikaları birbirini tamamlayıcı
politikalar olacak, aile ile ilgili

 Çocuk haklarını temel alan çocuk








politikası, uluslararası sözleşmeler de
dikkate alınarak hayata geçirilecek, çocuk
birey olarak görülecek ve güçlendirilecek.
Çocuğun yüksek çıkarı tüm sosyal politika
uygulamalarında öncelikli hale getirilecek.
Çocuk bütçesi oluşturulacak.
Aile sigortası kapsamında her aileye,
çocuk başına 45-100 TL olmak üzere, iki
çocuk için sosyal destek sağlanacak.
Beslenme, sağlık, eğitim, duygusal, bilişsel
ve sosyal gelişim hedeflerini içeren
yaşamsal çocuk hizmetleri her çocuk için
ulaşılabilir hale getirilecek.
Çocuk hakları konusunda toplumsal

 Aile sistemi teşvik edilecek, ekonomik

 Sokak çocukları ve kimsesiz

yoksunluk içinde olan ailelerin 0-12 yaşları
arasındaki çocuklarının, korunma altına
alınmadan, kreş ve çocuk kulübü gibi
gündüzlü bakım hizmetlerinden ücretsiz
yararlanmaları sağlanacak.
 Ailelerin, medya okur-yazarlığı ve
internetin doğru kullanımı konusunda
bilinçlendirilmesi sağlanacak.
 Şiddet, cinsellik ve istismar içeren, madde
bağımlılığını ve sigara kullanımını
özendiren yazılı, görsel ve internet
ortamındaki her türlü zararlı yayınlara
karşı korunma sağlanacak.
 Aile bakımından yoksun çocuklar için
alternatif bakım modelleri geliştirilecek.

çocukların yaşam koşullarını
düzeltmek için barınma
eğitim, rehberlik ve sağlık
hizmetleri alabilecekleri
merkezler oluşturulacak.
 Çocuk işçiliğine ve çocuk
emeğinin sömürülmesine son
verilecek.
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kurumlar tek çatı altında
toplanacak.
Gençlerin kötü alışkanlıklardan
(alkol, madde bağımlılığı, vb.)
korunmaları sağlanacak.
Çocukların yoksulluk ve
yoksunluk nedeniyle kötü
koşularda olmalarını engellemek
için ailelere ekonomik destek
sunulacak.
Risk altındaki çocuklar için
danışma hatları oluşturulacak.
Sosyal hizmetlerde çocuk
konusunda ihtisaslaşma
sağlanacak.
Aileye dönüş desteği ile
yuvalarına döndürülen çocuk
sayısı 2014 yılı sonu itibariyle
45.000 olacak.
Aile bakımından yoksun
çocuklara yönelik olarak,
koruyucu aile ve evlat edindirme
hizmetleri yaygınlaştırılacak,
2014 yılı sonuna kadar 25 sevgi
evi sitesi, 2015 yılı sonuna kadar
17 KBRM kurulacak.
Çocuk ombudsmanlığı kurulacak.












farkındalık arttırılacak.
Çocuklara ilişkin uygulamalardaki gerek
Türkiye genelindeki eksiklikler gerek
bölgeler arası farklılıklar takip edilebilir ve
gerçekçi bir yapıya kavuşturulacak.
Çocukların gelişimi konusundaki cinsiyet
eşitsizlikleri ve bölgesel eşitsizlikler
ortadan kaldırılacaktır.
Anneler ve çocuklar için en iyi insani
şartların sağlanmasını hedefleyen çocuk
merkezleri temel sağlık ve bakım
hizmetlerini ücretsiz olarak verecek;
çocukların sosyal, bilişsel ve duygusal
gelişimi için büyük önemi olan oyuncaklar
ve oyun alanları bu merkezlerin önemli bir
parçası olacak.
Doğumda aileye katkı olarak yarım altın
ve bebekler için bez ve mama yardımı
yapılacak.
Annelere gebelik, ebeveynlik, sağlık,
beslenme ile sosyal ve kültürel gelişim için
rehberlik hizmetleri sunulacak,
ebeveynlik rehberliği programlarına
babaların da katılımı teşvik edilecek.
Şehirlerin çocukların öncelik ve
ihtiyaçlarını göz önüne alarak
düzenlemesi sağlanacak.
Ailelere insanca yaşamaya yeterli gelir
sağlanmasıyla çocuk işçiliği önlenecek.

 Çocuklar ailelerinden gelenler de dahil her
türlü hak ihlaline karşı korunacak.

 Zorla çalıştırma, dilendirme, kapkaç
yaptırma, terör eylemlerinde kullanma gibi
gayrı ahlaki ve yasa dışı baskılara ve
şiddete maruz kalan çocuklar devletin
etkin koruması altına alınacak ve her türlü
ihtiyaçları devlet tarafından karşılanacak.
 Çocukların çalıştırılması ve her türlü çocuk
istismarı önlenecek.
 Çocuklara karşı işlenen; kaçırma, alıkoyma,
taciz, istismar, suça azmettirme gibi suçlara
ağırlaştırılmış cezai müeyyideler
getirilecek.
 Çocuğa karşı işlenen suçların zaman
aşımına uğraması önlenecek.
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