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2010 Çocuk Görüşü Raporu Açıklandı 

 

SESİMİZİ KİM DUYACAK !  

Adlı Raporda 6230 Çocuğun 

Görüşüne Yer Verildi 

 

 

 

 

 Çocukların görüşleri arasında ilk sırada sağlık hizmetlerinden yararlanma, 

yoksullara yardım, korunma ve bakılma, ayrımcılık yapılmaması ve iyi bir eğitim 

talebi istekleri ön sırada 

 Çocukların yüzde 72’si haklarını bilmiyor 

 Kendilerini ilgilendiren konularda çocukların görüşü sınırlı ölçüde alınıyor 

 Karşılaştıkları en önemli ayrımcılık türü: cinsiyet ve ırk ayrımcılığı 

 Çocuklara verilen cezaları yüksek buluyorlar 

 Haklarınız gerçekleşmediğinde nerelere başvurabilmek size kolay gelirdi ? 

Sorusuna verilen cevaplar çok farklı: Büyüklerime; en yakın çocuk hakları 

kurumuna; Devlet’e; rehber öğretmenime 

 Raporda öne çıkan konuların başında ise çocukların oy kullanma isteği yer alıyor 

 Çocuk görüşlerinin yansıttığı en önemli Türkiye gerçeği: Çocuk haklarına dayalı 

ülke ölçekli ve bütüncül bir çocuk politikamız yok  

 

 

I.Türkiye Çocuk Hakları Kongresi çerçevesinde 81 ilin öğrenci ve çocuk meclisleri 

aracılığıyla 9-18 yaş grubunda 6230 çocuğun görüşü alınarak SESİMİZİ KİM DUYACAK ?  

adıyla Çocuk Vakfı Çocuk Akademisi ve Çocuk Hakları Okulu tarafından 2010 Çocuk 

Görüşü Raporu hazırlandı. Rapor için köy, kasaba, ilçe ve şehir düzeyinde 11 açık uçlu soru 

hakkında çocukların görüşlerine başvuruldu. Raporda çocukların Türkiye ve dünya Çocukları 

için arzuladıkları üçer isteriklerine de yer verildi. 

 

 

Çocuk Vakfı Başkanı ve I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Genel Yönetmeni Mustafa 

Ruhi Şirin’in 2010 Çocuk Görüşü Raporu’yla ilgili açıklaması şöyle: 

 

“Türkiye’de çocuklara –Haklarınızı biliyor musunuz ? Sorusu sorulduğunda çoğunluğunun 

haklarını bilmediği gerçeğiyle karşılaşıyoruz. İstekleri sorulduğundaysa,  hemen hepsinin 

görüşleri, sağlık, korunma ve bakılma, yoksulluk ve yardım, eğitim ve ayrımcılık başlıkları  

 

 



 

 

altında toplanıyor. Buna karşılık, yazılı görüş bildirimi süreçlerinde yetişkinlerden 

çekiniyorlar. Son yıllarda dikkati çeken en önemli istekleri ise oy verme talepleri. 2010 yılı 

çocuk görüşlerinin yansıttığı Türkiye gerçeğiyse  önceki yıllarla aynı: Çocuk haklarına dayalı 

ülke ölçekli, aile ve çocuk politikamız yok. I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin düzenlenme 

amacıysa Anayasa’dan başlamak üzere bütüncül bir aile ve çocuk politikası için gerekli 

ortamın hazırlanmasına katkı vermek. Türkiye’nin çocuk ödevine çocukları dinleyerek  

başlaması da önemli bir aşama. Çocukların cumhuriyeti için herkesi çocuk ödevine destek 

vermeye çalışıyoruz.” 

 

 

Raporu, 23 Nisan Ulusla Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Türkiye çocuk 
fotoğrafına daha yakından bakmaya katkı vermesi amacıyla sunuyoruz. 

 

Sesimizi Kim Duyacak ! adlı, 2010 Çocuk Görüşü Raporu’na görüş bildiren çocuklarımıza 

ve emeği geçenlere teşekkürlerimizle. 

 

 

 

Türkiye’nin ve dünyanın bütün çocukları için her günün 23 Nisan sevinciyle yaşanması ve 

kutlanması dileklerimizle… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.. 

 


