
  

 

 

          Basın Bülteni 

                         15 Ekim 2018 

 

 

ÇOCUK VAKFI’NDAN 

“ÇOCUĞUN İYİ OLMA HÂLİ ENDEKSİ SİSTEMİ”NİN  

KURULMASI ÖNERİLDİ 

 

Çocuk Vakfı, Türkiye’de çocuğu ilgilendiren her türlü sorunun çözümü ve esenliğine 

yönelik uygulamanın ölçülmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi amacıyla bir sistem 

kurulmasını önerdi.  

 

Çocuk bilgisi ve göstergelerini ortaya koyacak Çocuğun İyi Olma Hâli Endeksi 

Sistemi’nin kurulması için Çocuk Vakfı’nın Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanı 

Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’a 

gönderdiği mektubu sunuyoruz: 

 

Niçin 

Çocuğun İyi Olma Hâli Endeksi Sistemi 

Kurulmalıdır? 

 

“Çocuğu ilgilendiren her türlü sorunun çözümü ve esenliğine yönelik uygulamanın 

ölçülmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi bir sistem ihtiyacını zorunlu 

kılmaktadır. Bu amaçla çocuk bilgisi ve göstergelerini ortaya koyacak Çocuğun İyi 

Olma Hâli Endeksi Sistemi’nin kurulmasına ihtiyaç vardır. Çocuğun İyi Olma Hâli 

Endeksi’nin öncelikli amacı, çocuğu bir bütün olarak ve şimdiki ihtiyaçlarını dikkate 

alarak ‘iyi olmasının’ göstergelerini belirlemektir. 

 

Çocuğun İyi Olma Hâli (child well-being), maddi durum, sağlık, eğitim, ev ve çevre 

koşulları, güç koşullar ve güvenlik, katılım, sosyal ilişkiler, öznel iyi olma hâli, olmak 

üzere sekiz alanda oluşturulan gösterge endeksini içermektedir. Çocuk Vakfı olarak, bu 

sisteme kültür ve sanat göstergelerinin de dâhil edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

 

Çocuğun İyi Olma Hâli Endeksi’nin tanımlanması ve ortaya konması iki açıdan 

önemlidir: Bir, çocuğun bugünkü büyüme ve gelişimi sürecinde potansiyellerini 

gerçekleştirmesini ve toplumsal katılımını sağlayacak öznel ve nesnel kriterlerinin 

belirlenmesi. İki, çocuğun büyümesini ve gelişimini şekillendiren bütün süreçler ve 

bağlamlar içinde müdahale alanlarının oluşturulabilmesi. Kurulacak sistem ile ülke 

ölçekli bir izleme ve müdahale mekanizması oluşturulacak ve çocukların sorunlarının 

ertelenmeden çözümüne yönelinmiş olunacaktır. 

 

Çocuğun İyi Olma Hâli Endeksi Sistemi, hem uluslararası çalışmalar ile 

karşılaştırılmalı veriye imkân tanıması, hem de çocukların ihtiyaçlarının uygulanabilir 

ve talep edilebilir bir hak olarak tanımlanabilmesi açısından önemlidir. Kurulacak 

sistem, Stratejilerin ve Faaliyet Planları’nın hayata geçirilebilmesi; ölçme, 

değerlendirme, izleme ve denetleme çalışmalarının yapılabilmesi açısından da önemli 

ve belirleyici bir işlevi yerine getirecektir. Çocukla ilgili güvenilir, karşılaştırılabilir 

veri, bilgi ve gösterge oluşturacak sistem kurulduğunda çocukla ilgili Strateji Belgeleri 

ve Eylem Planları uygulamaları için Değerlendirme Klavuzları da oluşturulabilecektir. 



  

 

 

 

 

 

10.12.2013 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilen ve 14 Aralık 

2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi Belgesi ve 

Eylem Planı (2013-2017) ile Türkiye Çocuk Bilgi Merkezi’nin oluşturulması (Stratejik 

Amaç, 9) ve Çocuğun İyilik Hâli Endeksi Sistemi’nin (Eylem 9.3.5) kurulması 

öngörülmüştü. Bu konuda ilgili Bakanlıklara yaptığımız başvurulardan bugüne kadar 

bilgi alınamamıştır. 

 

Çocuğun İyi Olma Hâli Endeksi Sistemi ile Türkiye,  çocukla ilgili hane halkı anket 

bilgilerinden  göstergelere dayalı bir veri tabanı anlayışına geçmiş olacaktır. 

Türkiye’nin Taraf olduğu  BM  Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin hayata geçirilmesi için 

de Çocuğun İyi Olma Hâli Endeksi’nin kurulması öngörülmektedir. Bu konuda 

şimdiye kadar yapılmış çalışmalar hakkında kamu oyunun da bilgisi yoktur. Bu 

amaçla; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nın koordinasyonu; Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Adalet 

Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi paydaşları ile Üniversite ve STK desteği 

sağlanarak çalışmalara başlanılmasını öneriyoruz.  

 

Çocuğun İyi Olma Hâli Endeks Sistemi hazırlanması çalışmaları TÜBİTAK Bilimsel 

ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenmiştir. 

Dünya modelleri ve uygulamaları da dikkate alınarak, TÜİK bünyesinde Çocuğun İyi 

Olma Hâli Endeksi  Sistemi’nin kurulması gerekmektedir.” 

 

 

 

 

 

 

 

 


