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20 KASIM 
DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ (2021) 

 
Dünya Çocuk Günü, ilk olarak 1954 yılında Evrensel Çocuk Günü olarak ilan edilmiş ve her yıl 

20 Kasım'da uluslararası birlikteliği, dünya çapındaki çocuklar arasında farkındalığı artırmak ve 

çocukların refahını artırmak amacıyla kutlanmaktadır. 20 Kasım 1959 tarihinde BM Genel 

Kurulu'nun Çocuk Hakları Bildirgesi'ni kabul ettiği tarih olduğu için önemli bir tarihtir. Aynı 

zamanda 1989 yılında BM Genel Kurulu'nun Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi kabul ettiği 

tarihtir. 1990'dan bu yana, Dünya Çocuk Günü aynı zamanda BM Genel Kurulu'nun hem Çocuk 

Hakları Bildirgesi'ni hem de Sözleşme'yi kabul ettiği tarihin yıldönümüdür.1 

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. Şu anda güncel olan BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme ise 1990 yılında 

imzalanmış olup 1994 yılında onaylanarak (17, 29 ve 30. maddeleri hükümlerine çekince 

koyarak)  sözleşmeye taraf olunmuştur.2 Bu sözleşmede her çocuğa, kendilerinin, ana–

babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka 

düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle 

hiçbir ayrım gözetmeksizin yaşama, gelişme, korunma ve katılım hakları ile eğitim hakkı, sağlık 

hakkı gibi temel hakların sağlanması ve her faaliyette çocuğun yararının gözetilmesi taahhüt 

edilmiştir.3 

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. 

 
1[Internet] 20 Kasım Dünya Çocuk Günü. https://www.un.org/en/observances/world-childrens-day Erişim 
tarihi: 10.11.2021 
2 [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:10.11.2021 
3 Kurt, S. L. (2016). Çocuk Haklarına İlişkin Temel Uluslararası Belgeler ve Türkiye Uygulaması. Sosyal Politika 
Çalışmaları Dergisi, (36), 99-127. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/227835 erişim tarihi: 
11.10.2021 
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- 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. 

 

COVID pandemisi çocukların ve gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilemiş olup toplum ruh 

sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için 

1) Aileleri, ebeveynleri ve bakım verenlerini desteklenmesi, 

2) Okulda ruh sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi, 

3) Karmaşık sorunların üstesinden gelmek için birden fazla destek sistemi kurmak yoluyla 

toplum ruh sağlığı hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi, 

4) Bu konuda daha fazla araştırma yapılması ve veri toplanması sağlanmalıdır.4 

 

Çocukların ruhsal sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi haklarına ulaşabilmesi için bireysel, 

kurumsal ve toplumsal düzeyde yapılacak müdahalelerin ivedilikle güçlendirilmesi 

gerekmektedir.  

 
4 UNICEF, State of the World’s Children, [Internet] https://www.unicef.org/media/108036/file/SOWC-2021-

executive-summary.pdf Erişim tarihi: 10.11.2021 
 


