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20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ  
(2022) 

 
Çocuk hakları alanında atılan ilk adım beş maddeden oluşan Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi’dir. 
Çocukların yaşatılmaları, gelişmeleri ve korunmalarının uluslararası düzeyde temel ilke olarak ilk defa ele 
alındığı bu beş maddelik bildirgeyi Mustafa Kemal Atatürk 1928 yılında imzalamıştır.1 BM Genel 
Kurulu'nun Çocuk Hakları Bildirgesi'ni kabul ettiği tarih 20 Kasım 1954 olup, Dünya Çocuk Günü, 1954 
yılından beri Evrensel Çocuk Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Çocuk Günü, uluslararası birlikteliği, 
dünya çapındaki çocuklar arasında farkındalığı ve çocukların refahını arttırmak amacıyla kutlanmaktadır.2 
BM Genel Kurulu'nun Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 1989 yılının 20 Kasım tarihinde kabul edilmiştir; 
Sözleşme ülkemiz tarafından da 1990 yılında imzalanmış ve 17, 29 ve 30. maddeleri hükümlerine çekince 
konularak 1994 yılında onaylanmıştır.3 En geniş çapta onaylanan uluslararası insan hakları sözleşmesi 
olan Çocuk Haklarına dair Sözleşme, çocukların yaşam, sağlık, eğitim ve oyun hakkı ile aile hayatı, 
şiddetten korunma hakkı dahil olmak üzere bir dizi haklarını tanımlamaktadır.4  Bu Sözleşmenin kabulü 
ile birlikte 20 Kasım Dünya Çocuk Günü ve Çocuk Haklarına dair Sözleşmenin imzalanma yıldönümü 
olarak kutlanmaktadır. Her yıl farklı amaçlarla kutlanan Dünya Çocuk Gününün bu yıl teması  “Her Çocuk 
İçin Kapsayıcılık” olarak belirlenmiştir.  
 
“Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” tüm taraf devletleri bağlayıcı elli dört maddeden oluşmaktadır. 
Sözleşme’de yer alan haklar çocuklara "özel" olarak düzenlenmiştir. Çocukların korunmasından, farklı 
gelişim alanlarının desteklenmesine, ailenin güçlendirilmesinden özel ilgiye ve bakıma gereksinim duyan 
çocukların korunmasına kadar birçok hakkın yer aldığı Sözleşme dört temel ilkeyi kapsamaktadır.   
 

 Ayrımcılık yapmama: Sözleşmenin 42 maddesi dinleri, ırkları veya yetenekleri ne olursa olsun; 
ne düşündükleri veya söyledikleri gözetilmeksizin; kültürleri ne olursa olsun; kız veya erkek, 
zengin veya fakir fark etmeksizin TÜM çocukların haklarını kapsamaktadır.  

 Çocuğun üstün yararı: Çocukları etkileyebilecek yönde verilen her karar veya yapılan her işlem 
sırasında her zaman için onların üstün yararına öncelik tanınmalıdır.   

 Çocuğun varlığını ve gelişimini sürdürmesini sağlama: Her çocuğun yaşama hakkı vardır; 
çocukların gelişimlerini ve potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için her fırsatın onlara temin 
edilmesi, karar verme konumundaki bireylerin sorumluluğu altındadır. 

 Katılım: Çocuklar kendi yaşam ve tecrübeleri vardır; onları etkileyecek kararlarda mutlaka 
görüşlerinin alınması gerekmektedir. Her çocuğun kendi düşüncesini ifade etme hakkı vardır ve 
çocuklar kendi haklarının en iyi şekilde nasıl korunacağı ve yerine getirileceğine ilişkin bilgi ve 
öneri verebilirler.5 

                                                           
1 [Internet] Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 4058 Sayılı Onay Kanunu 11 Aralık 1994 gün ve 22138 Sayılı Resmi Gazete. 
https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22184.pdf Erişim Tarihi: 09.11.22 
2 [İnternet] United Nations, World Children’s Day. https://www.un.org/en/observances/world-childrens-day Erişim Tarihi: 
09.11.2022 
3 [Internet] Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 4058 Sayılı Onay Kanunu 11 Aralık 1994 gün ve 22138 Sayılı Resmi Gazete. 
https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22184.pdf Erişim Tarihi: 09.11.22 
4 [İnternet] United Nations, World Children’s Day, Background. https://www.un.org/en/observances/world-childrens-
day/background Erişim Tarihi: 09.11.2022 
5 Esgin Günder E., COVID-19 Pandemi Sürecinde Türkiye'de Çocuk Hakları. Journal of Social Research and Behavioral 
Sciences, Volume: 7 Issue: 14 Year: 2021. 
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BM’nin Protect the Promise (Sözünüzü Tutun) başlıklı yeni raporunda ; çatışmaların, COVID-19 salgınının 
ve iklim değişikliğinin çocuklar, gençler ve kadınlarla ilgili gelişimlerine yıkıcı etkisi olmuş olup, kadın ve 
çocuk sağlığının küresel çapta zarar gördüğü belirtilmektedir. Rapor, çocukluk dönemine ilişkin iyilik 
haline ait  ölçütlerde ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın temel göstergelerinde gerileme olduğunu 
göstermektedir. En son 2020’de yayımlanan Her Kadın Her Çocuk İlerleme Raporu’ndan bu yana gıda 
güvencesizliği, açlık, çocuk yaşta evlilikler, yakın partner şiddetinden kaynaklanan riskler ve ergenlerde 
görülen depresyon ve kaygı düzeyi artmış durumdadır. Rapora göre, 2021 yılında 25 milyon çocuğun 
aşılanmamış ya da tam aşılı olmadığı tahmin edilmektedir Bu sayı 2019 yılındaki veriye göre 6 milyon 
daha fazla olup, çocukların ölümcül hastalıklara karşı savunmasız bırakıldığını göstermektedir. Salgın 
sırasında, 104 ülkedeki çocukların yaklaşık %80’i okulların kapanması nedeniyle okula devam 
edememiştir.  Küresel salgının başlangıcından bu yana 10,5 milyon çocuğun bir ebeveyni veya bakım 
vereni COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.6 
 
Pandemi ile birlikte bir çocuk hakları krizi gündemdedir. UNICEF ve Gallup’un beraber yürüttüğü çalışma 
sonrasında 2021 Yılında Dünya Çocuklarının Durumu [State of the World’s Children] başlıklı rapor 
yayınlanmıştır. Bu raporda çocukların ruh sağlığına özellikle dikkat çekilmiştir. Bu sonuçlardan bazıları şu 
şekildedir;  

 15-19 yaş 86 milyon, 10-14 yaş 80 milyon adolesan (adolesanların %13’ü) ruhsal bir rahatsızlıkla 
başetmektedir. Adolesanlarda ruhsal rahatsızlık görülme sıklığı Ortadoğu, Kuzey Afrika, Amerika 
ve Batı Avrupa Bölgelerinde daha fazladır. 

 15-24 yaş gençlerin %19’u kendini sık sık depresif hissettiğini belirtmiştir. 

 Her yıl 45.800 adolesan intihar ederek yaşamını yitirmektedir. İntihar 10-19 yaş arasında 5. ölüm 
nedeni olup, 15-19 yaş kızlarda üçüncü ölüm nedeni olarak görülmektedir.  

 15-24 yaş gençlerin %83’ü diğer insanlarla iletişim kurduklarına bu rahatsızlıklarla daha iyi baş 
edebileceklerini düşünmektedir. Koronavirüs pandemisi süreci adolesan ve gençlerde 
yalnızlaşmaya ve sosyal desteğin azalmasına yol açmıştır.  

 Ebeveynlerin ve temel bakım sağlayanların da bu dönemde ruh sağlığı hizmetlerine ihtiyacı 
olmuştur.7 

 
Özellikle pandemi sürecinin çocuk sağlığı üzerine olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak, çocukların 
ruhsal sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi, haklarına ulaşabilmesi için bireysel, kurumsal ve 
toplumsal düzeyde farkındalığın arttırılması ve bu alanda yapılacak çalışmalara öncelik verilmesi 
gerekmektedir. 
 
Bu yılın teması olan “Her Çocuk İçin Kapsayıcılık”, herhangi bir topluma, topluluğa veya ulusa mensup 
her çocuğun eşit haklara sahip olduğunu hatırlatmaktadır. Tüm ülkelerde çocuklar arasındaki ayrımcılığın 
ortadan kaldırılmasına da vurgu yapılmaktadır. Sadece genel haklar değil, küresel toplum, tüm cilt 
rengine sahip olan çocukları olduğu gibi kabul eder ve onların tüm haklarına ulaşması sağlanmalıdır.  
 
Temanın bir diğer yönü ise, çocuklarımız için daha kapsayıcı olması gereken ve her türlü önyargıyı 

                                                           
6 [İnternet] Unicef Türkiye Milli Komitesi, Kadın, çocuk ve ergen sağlığındaki gerileme. 
https://www.unicefturk.org/yazi/kadin-cocuk-ve-ergen-sagligindaki-gerileme Erişim Tarihi: 09.11.22 
7 [Internet] UNICEF, State of the World’s Children, https://www.unicef.org/media/108036/file/SOWC-2021-%20executive-
summary.pdf  Erişim tarihi: 09.11.2022 
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ortadan kaldıracak barışçıl bir dünya oluşturarak bir adım öne geçmektir. Herhangi bir önyargı, toplumun 
bütünlük uyumuna zarar verdiği gibi, toplumun kabul edilemez veya uyumsuz olarak gördüğü çocuğun 
ruhsal sağlığını olumsuz olarak etkiler. Bu nedenle, savaş ve pandemi gibi insan ya da doğa kaynaklı 
herhangi bir felaket nedeniyle çocuklar acı çekmemelidir. Olumsuz ortamlarda bulunan çocukları 
desteklemek veya kurtarmak görevimizdir.  
 
Bu sene iklim değişikliği, eğitim ve ruh sağlığından ırkçılık ve ayrımcılığın sona erdirilmesine kadar 
çocuklar ve gençler, nesilleri için önemli olan konularda seslerini yükseltiyor ve yetişkinleri daha iyi bir 
gelecek yaratmaya çağırıyor. Bu Dünya Çocuk Gününde, onların fikirlerini ve taleplerini dinlemesi her 
zamankinden daha önemlidir.  
 
20 Kasım'da çocuklar eşit ve kapsayıcı bir dünya için ayağa kalkacakladır.  
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