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GİRİŞ
Her insan, sadece insan olmasından dolayı 

belirli temel haklara sahiptir. Bunlar "haklar" olarak 
adlandırılır çünkü onlar olmaya, yapmaya ve sahip 
olmaya izniniz olan şeylerdir. Bu haklar size zarar 
vermek isteyebilecek insanlara karşı korunmanızı 
sağlamak için mevcutturlar. Onlar aynı zamanda 
birbirimizle barış içinde yaşamamıza yardımcı olurlar. 

Bunlar Birleşmiş Milletler tarafından 1948 yılında 
oluşturulmuş İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi adlı 
dökğmanda mevcut olan 30 haktır. Birleşmiş Milletler 
1945 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinden kısa 
süre sonra ortaya çıkmıştır. Bu girişim savaşı kazanan 
beş büyük güç olan İngiltere, Çin, Fransa, Sovyetler 
Birliği ve ABD tarafından başlatıldı. Yegane amacı 
Dünya barışını sağlamak ve huzuru korumaktır. 
Günümüzde 192 ülke Birleşmiş Milletler'e üyedir. 

Bu kitapçık İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde 
yer alan haklarınızın her birini açıklamaktadır.
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1. Hepimiz Doğuştan 
Özgür ve Eşitiz

Hepimiz doğuştan özgürüz 

Herkesin kendisine ait fikirleri ve 

düşünceleri vardır. Bize de aynı 

şekilde davranılmalıdır. 
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2. Ayrımcılık 
Yapmayın

Farklılıklarımız ne olursa olsun, 

bu haklar bütün insanlara aittir.
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3. Yaşama 
Hakkı

Herkes güvenli ve özgür bir şekilde

yaşama hakkına sahiptir.
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4. Kölelik Yasaktır
Kimsenin bizi kölesi yapmaya hakkı yoktur. 

Kimseyi kendi kölemiz yapmaya 

hakkımız yoktur.
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5. İşkence Yasaktır
Kimsenin bizi incitmeye

ya da bize işkence etmeye hakkı yoktur.
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6. Nerede Olursanız 
Olun Bu Haklara 

Sahipsiniz
Ben de senin gibi bir insanım!



11

7. Yasalar Önünde 
Hepimiz Eşitiz
Yasalar herkes için geçerlidir. 

Yasalar herkese karşı eşit 

nitelikte olmalıdır.
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8. İnsan Haklarınız 
Yasalarla 

Korunmaktadır
Haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüzde  

 hukuksal yollarla yardım isteyebiliriz.
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9. Keyfi Olarak 
Tutuklama yada 
Gözaltına Alma 

Yasaktır.
Kimse geçerli bir sebebi olmadan

 bizi hapse atıp orada tutamaz,

 yada sürgüne gönderemez.
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10. Adil Yargılanma 
Hakkı

Eğer yargılanacaksak, 

 bu halka açık olmalıdır. Yargıçlar kimsenin  

etkisi altında kalmamalıdır.
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11. Suçluluğu 
Kanıtlanana Kadar 
Herkes Masumdur
Kanıt lanana kadar hiç kimse bir suç ile 

itham edil memelidir. İnsanlar bize kötü 

bir şey yaptığımızı iddia ettiğinde

 bunun doğru olmadığını gösterme 

hakkına sahibiz.
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12. Özel Hayatın 
Gizliliği Hakkı
Kimse itibarımızı lekelemeye 

çalışmamalıdır. Geçerli bir sebebi olmayan 

hiç kimsenin evimize gelip bizi yada 

ailemizi rahatsız etmeye, özel eşyalarımızı 

kurcalamaya hakkı yoktur.
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13. Seyahat 
Özgürlüğü

 Hepimiz kendi ülkemiz içinde 

istediğimiz yere gitme veya seyahat 

etme hakkına sahibiz.
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14. Yaşayacak 
Güvenli Bir Yer 

Arama ve Sığınma 
Hakkı

Eğer kendi ülkemiz içinde kötü 

muamelelere maruz kalacağımızdan 

korkuyorsak, güvende olmak için başka bir 

ülkeye gitme hakkına sahibiz.
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15. Uyruk 
Hakkı

Hepimizin bir milliyete 

sahip olma hakkı vardır.
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16. Evlilik  
ve Aile

 Her yetişkin eğer isterse evlenebilir  

ve bir aileye sahip olabilir.  

Kadınlar ve erkekler evliyken de  

ayrıyken de aynı haklara sahiplerdir.
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17. Mülkiyet Hakkı
Herkes birşeylere sahip olma ve onları 

paylaşma hakkına sahiptir. Geçerli 

bir sebebe sahip olmayan hiç kimse 

eşyalarımızı bizden alamaz.
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18. Düşünce 
Özgürlüğü

Hepimiz inanmak istediğimiz şeye inanma 

hakkına sahibiz, bir dine mensup olmaya 

 yada dilediğimizde onu değiştirmeye.
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19. İfade Etme
Özgürlüğü

Hepimiz istediğimiz kararları almakta,

 istediğimiz gibi düşünmekte, 

düşündüklerimizi 

ifade ederek onları başka insanlarla 

paylaşmakta özgürüz.
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20. Dernek Kurma 
ve Derneğe  

Katılma Hakkı
Hepimiz arkadaşlarımızla buluşmakta ve 

birlikte çalışarak barış içinde haklarımızı 

savunmakta özgürüz. Eğer iste miyorsak 

hiç kimse bizi bir gruba dahil olmak  

zorunda bırakamaz
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21. Doğrudan veya 
Dolaylı Olarak 

Yönetime Katılma 
Hakkı   

Hepimiz kendi ülkemizin yönetiminde 

yer alma hakkına sahibiz. Her yetişkin 

kendi liderini seçmekte özgür olmalıdır. 
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22. Sosyal Güvenlik
Hepimiz barınma ve eğitim hakkının yanı 

sıra hastalandığımızda veya

yaşlandığımızda tedavi 

görme hakkına sahibiz.

Sosyal güvenlik
nedir?
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23. İşçi Hakları
Her yetişkin, hizmetlerine karşılık uygun bir 

maaşla çalışma hakkına sahiptir ve 

isterse bir ticaret birliğine katılabilir.
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24. Eğlenme  
Hakkı

 Hepimiz dinlenme ve rahatlama  

hakkına sahibiz.
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25. Herkes için 
Yiyecek, İçecek 

ve Barınak
Hepimizin iyi bir yaşam sürme hakkı vardır. 

Anneler ve çocuklar, işsiz yada engelli 

insanlar, ve bütün insanlar 

tedavi olma hakkına sahiptir.
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26. Eğitim  
Hakkı

Eğitim bir haktır. İlkokul ücretsiz olmalıdır.  

Birleşmiş Milletler hakkında bilgi 

sahibi olmalıyız ve diğerleriyle nasıl iyi 

geçineceğimizi öğrenmeliyiz.  

Ailemiz öğreneceğimiz şeyleri seçebilir.
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27. Telif Hakkı
 Telif hakkı bir kişinin kendisine ait 

sanatsal çalışmalarını ve eserlerini koruyan

 özel bir haktır; başkaları izinsiz olarak 

bunları kopyalayamaz. Hepimiz sanatın, 

bilimin ve öğretimin getirisi olan güzel 

şeyleri tatma ve istediğimiz gibi yaşama 

hakkına sahibiz.
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29. Adil ve Özgür 
Bir Dünya

Haklarımızdan ve  özgürlük lerimizden 

faydalanabilmemiz için  ülkemizde ve 

bütün dünyada uygun bir düzen olmalıdır.
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29. Sorumluluk
 Başka insanlara karşı sorumluluklarımız 

var ve onların haklarına ve özgürlüklerine

 de saygı göstermeliyiz.
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30. Hiç Kimse 
İnsan Haklarınızı 
Elinizden Alamaz
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İNSAN HAKLARININ
ARKA PLANINA

BİR BAKIŞ

Ö
nceden insanlar sadece belirli bir aileye mensup 
olmak gibi sebeplerden dolayı insan haklarına 
sahip olabiliyordu. Daha sonra 539 yılında (M.Ö) 
Babil'in fethinden sonra Büyük Kiros hiç de 

beklenilmeyen bir şey yaptı— tüm köleleri özgür bıraktı ve 
evine döndü. Dahası, insanların istediği dine mensup olma 
haklarının olduğunu söyledi. Kiros Silindiri adlı kil tablet, 
onun beyanlarını içermektedir ve tarihteki ilk insan hakları 
beyannamesidir. 

İnsan hakları fikri Babil'den hızlı bir şekilde Hindistan, 
Yunanistan ve Roma'ya kadar yayıldı. O tarihten beri 
yaşanan en büyük gelişmeler: 

1215: Magna Carta—yeni hakların kurulması ve İngiltere 
Kralının kanunlara tabi olması.

1628: Dilekçe Hakkı—İngiliz Kraliyetine karşı olan insanların hak 
ve özgürlüklerini düzenler. 

1776: Birleşik Devletler Bağımsızlık Deklarasyonu—yaşama 
ve özgürlük hakkı ve mutluluğun peşinden gitme bildirgesi.
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1787: Amerika Birleşik Devletleri Anayasası— Birleşik Devletler 
federal yönetim sisteminin temel yasalarını şekillendirir ve 
vatandaşların temel haklarını tanımlar. 

1789: İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi—Fransa'da bütün 
vatandaşların kanun gözünde eşitliğini sağlar.

1791: Birleşik Devletler Haklar Sözleşmesi—federal 
hükümetin gücünü sınırlar ve vatandaşların, yurttaşların ve 
Birleşik Devletler sınırlarını ziyaret edenlerin haklarını korur.

1864: İlk Cenevre Konvansiyonu—uluslararası hukuk 
kurallarını düzenler.

1948: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi—her insanın 
sahip olması gereken otuz hakkı ifade eden ilk sözleşme.

Antik Pers Krallığının ilk kralı olan Kirosun (585-529)  kilden yapılmış Silindiri 
(M.Ö) insan haklarıyla ilgili ilk belge olarak onore olmuştur.
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2. 
Dünya Savaşı sırasında on milyonlarca 
insan hayatını kaybetti. Savaşta hayatlarını 
kaybedenlere ek olarak Almanya'daki Naziler 
milyonlarca insanı soğuk kanlılıkla katletti. 

1945 yılında savaş sona erdiğinde kazanan ülkeler böylesi 
olayların tekrar gerçekleşmesini engellemek adına ne 
yapabileceklerini tartışmak için bir araya geldi. İnsan 
haklarını geliştirmek ve huzuru sağlamak için Birleşmiş 
Milletler'in temellerini attılar. 

Birleşmiş Milletler, ilk evrensel insan hakları 
beyannamesi olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni 
oluşturdu. Bu beyannameyi hazırlayan komitenin lideri 
olan Eleanor Roosevelt, Bildirge'nin tüm insanlığa ait 
olduğunu belirtti. 

Birleşmiş Milletler aynı zamanda başka adımlar da attı. 

KISA BİR GEÇMİŞİ
İNSAN HAKLARI 

EVRENSEL 
BEYANNAMESİ’NİN
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10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini kabul etti; Eleanor 
Roosevelt yorulmaksızın çalıştığı beyannamenin bir nüshasını elinde tutarken.

Biri neredeyse yirmi yıl alan bir süreç olan, insan haklarını 
korumak adına uluslararası yasalar yapmaktı. Uluslararası 
yasalar bir çok ülke tarafından kabul edilen yasalardır, 
böylece bu yasalar yalnızca tek bir ülkede değil, kabul 
eden bütün ülkelerde uygulanır.

Birleşmiş Milletlere üye ülkeler bu yasaları kabul 
etmiştir. Sonuç olarak bir çok ülkenin en temel yasaları 
Bildirge'de yer alan insan haklarını içermektedir.
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B
ir çok hümanitaryan, inandıkları şey uğruna 
cesurca çalışarak insan haklarını geliştirdi. Onlar 
milyonlarca kişiye ilham kaynağı oldu ve sana da 
olabilir. Onların sözlerinden öğrenilecek çok şey var. 

Yıllarca Birleşmiş Milletler'in başında olan Kofi 
Annan'ın gençlere insan hakları konusunda özel bir mesajı 
var.

"Dünyanın her yerindeki genç dostlarım, siz bu hakları 
ilelebet hatırlamak zorunda olanlarsınız. Onların kaderi ve 
geleceği sizin ellerinizdedir."

İnsan Haklarını 
Yücelten
TANINMIŞ 
KİŞİLER
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"Herhangi bir yerde 
adaletsizlik, her yerde 
adalet için bir tehdittir." 
–Martin Luther King, Jr., 
Afro-Amerikalıların haklar 
için çalıştı 

"Şunu öğrendim ki 
cesaret korkunun 
yokluğunda değil, 
korkunun üstesinden 
geldiğinde ortaya 
çıkar. Cesur insan 
korkmayan insan 
değil korkusuyla baş 
edebilen insandır." 
— Nelson Mandela, 
Güney Afrikalı, Nobel 
Barış Ödülü sahibi 

 "İnsan yaşamı ve 
mutluluğununun 
korunması ve bunun 
yıkılmaması, iyi bir 
hükümet ilk ve tek 
yasal amacıdır." –
Thomas Jefferson, 
Amerikan Bağımsızlık 
Bildirgesi'nin baş 
yazarı 

"Söylediklerine 
katılmayabilirim ama 
bunu söyleme hakkını 
ölümüne savunurum." 
–Voltaire, 18.yüzyıl 
Fransız yazar  

"Dünyada görmek 
istediğiniz 
değişiklik olmak 
zorundasınız." 
   –Mahatma Gandhi, 
20. yüzyılda 
Hindistanın politik 
ve ruhani lideri 
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10 Aralık 1948 yılında BM Genel 
Meclisi tarafından kabul edilmiştir. 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunda kabul ve ilan 
edildi, beyannamenin tam metni izleyen 
sayfalarda yer almaktadır. Bu tarihi 
eylemin ardından Kurul üye ülkelere 
çağrıda bulunarak Beyannamenin 
metninin "ülke veya toprakların 
politik durumlarındaki farklılıklara 
bakılmaksızın özellikle okullarda ve diğer 
eğitim kurumlarında yaygınlaştırılarak 
sergilenmesi, okunması ve açıklanması 
yoluyla" kamuya duyurulmasını istedi.

Önsöz:
İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde 

bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve 
devir kabul etmez haklarının tanınması 
hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya 
barışının temeli olmasına 

İnsan haklarının tanınmaması ve hor 
görülmesinin in sanlık vicdanını isyana 
sevk eden vahşiliklere sebep olmuş 
bulunmasına, dehşetten ve yoksulluktan 
kurtulmuş insanların, içinde söz ve inanma 
hürriyetlerine sahip olacakları bir dünyanın 
kurulması en yüksek amaçları olarak ilan 
edilmiş bulunmasına,

İnsanin zulüm ve baskıya karşı 
son çare olarak ayaklanmaya mecbur 
kalmaması için insan haklarının bir hukuk 
rejimi ile korunmasının esaslı bir zaruret 
olmasına,

Uluslararasında dostça ilişkiler 
geliştirilmesini teşvik etmenin esaslı bir 
zaruret olmasına,

Birleşmiş Milletler halklarının, 
Antlaşmada, insanın ana hak larına, insan 
şahsının haysiyet ve değerine, erkek ve 
kadınların eşitliğine olan imanlarını bir 
kere daha ilan etmiş olmalarına ve sosyal 
ilerlemeyi kolaylaştırmaya, daha geniş bir 
hürriyet içerisinde daha iyi hayat şartları 
kurmaykarar verdiklerini beyan etmiş 
bulunmalarına,

Üye devletlerin, Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı ile işbirliği ederek insan haklarına 
ve ana hürriyetlerine bütün dünyada 
gerçekten saygı gösterilmesinin teminini 
taahhüt etmiş olmalarına,

Bu haklar ve hürriyetlerin herkesçe 
aynı şekilde anlaşıl masının yukarıdaki 
taahhüdün yerine getirilmesi için son 
derece önemli bulunmasına,

İnsanlık topluluğunun bütün fertleriyle 
uzuvlarının bu beyannameyi daima 

İNSAN HAKLARI
EVRENSEL BİLDİRGESİ
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gözönünde tutarak öğretim ve eğitim 
yoluyla bu haklar ve hürriyetlere saygıyı 
geliştirmeye, gittikçe artan milli ve 
milletlerarası tedbirlerle gerek bizzat üye 
devletler ahalisi gerekse bu devletlerin 
idaresi altındaki ülkeler ahalisi arasında 
bu hakların dünyaca fiilen tanınmasını 
ve tatbik edilmesini sağlamaya gayret 
etmeleri amacıyla bütün halklar ve milletler 
için ulaşılacak ortak ideal olarak işbu 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni 
ilan eder.

Madde 1
Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar 

bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana 
sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik 
zihniyeti ile hareket etmelidirler.

Madde 2
Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, 

siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli 
veya içtimai menşe, servet, doğuş veya 
herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin 
işbu Beyanname’de ilan olunan tekmil 
haklardan ve bütün hürriyetlerden isti fade 
edebilir. 

Bundan başka, bağımsız memleket 
uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, 
gayri muhtar veya sair bir egemenlik 
kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, 
bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu 
memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya 
milletlerarası statüsü bakımından hiçbir 
ayrılık göze tilmeyecektir.

Madde 3
Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her 

ferdin hakkıdır.

Madde 4
Hiç kimse kölelik veya kulluk altında 

bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her 
türlü şekliyle yasaktır.

Madde 5
Hiç kimse işkenceye, zalimane, 

gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya 
muamelelere tabi tutulamaz.

Madde 6
Herkes her nerede olursa olsun hukuk 

kişiliğinin tanınması hakkını haizdir.

Madde 7
Kanun önünde herkes eşittir ve farksız 

olarak kanunun eşit korumasından istifade 
hakkını haizdir. Herkesin bu Beyanname’ye 
aykırı her türlü ayırdedici mualeleye karşı 
ve böyle bir ayırdedici muamele için 
yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit 
korunma hakkı vardır.

Madde 8
Her şahsın kendine anayasa veya kanun 

ile tanınan ana haklara aykırı muamelelere 
karşı fiilli netice verecek şekilde milli 
mahkemelere müracaat hakkı vardır.

Madde 9
Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, 

alıkonulanamaz veya sürülemez.

Madde 10
Herkes, haklarının, vecibelerinin 

veya kendisine karşı cezai mahiyette 
herhangi bir isnadın tespitinde, tam bir 
eşitlikle, davasının bağımsız ve tarafsız 
bir mahkeme tarafından adil bir şekilde ve 
açık olarak görülmesi hakkına sahiptir.
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Madde 11
1. Bir suç işlemekten sanık herkes, 

savunması için kendisine gerekli bütün 
tertibatın sağlanmış bulunduğu açık bir 
yargılama ile kanunen suçlu olduğu tespit 
edilmedikçe masum sayılır.

2. Hiç kimse işlendikleri sırada milli 
veya milletlerarası hukuka göre suç teşkil 
etmeyen fiillerden veya ihmallerden ötürü 
mahkum edilemez.  Bunun gibi, suçun 
iş lendiği sırada uygulanabilecek olan 
cezadan daha şiddetli bir ceza verilemez.

Madde 12
Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni 

veya yazışması husus larında keyfi 
karışmalara, şeref ve şöhretine karşı 
tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin 
bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile 
korunmaya hakkı vardır.

Madde 13
1.Herkes herhangi bir devletin sınırları 

dahilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme 
hakkına haizdir.

2. Herkes, kendi memleketi de dahil, 
herhangi bir memleketi terketmek ve 
memleketine dönmek hakkına haizdir.

Madde 14
1. Herkes zulüm karşısında başka 

memleketlerden mülteci olarak kabulü 
talep etmek mülteci muamelesi görmek 
hakkına haizdir.

2. Bu hak, gerçekten adi bir cürüme 
veya Birleşmiş Milletler prensip ve 
amaçlarına aykırı faaliyetlere müstenit 
kovuşturmalar halinde ileri sürülemez.

Madde 15
1. Her ferdin bir uyrukluk hakkı vardır.

2. Hiç kimse keyfi olarak 
uyrukluğundan ve uyrukluğunu 
değiştirmek hakkından mahrum edilemez.

Madde 16
1. Evlilik çağına varan her erkek ve 

kadın, ırk, uyrukluk veya din bakımından 
hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın 
evlenmek ve aile kurmak hakkına haizdir.  
Her erkek ve kadın evlenme konusunda, 
evlilik süresince ve evliliğin sona 
ermesinde eşit hakları haizdir.

2. Evlenme akdi ancak müstakbel 
eşlerin serbest ve tam rızasıyla yapılır.

3. Aile, cemiyetin tabii ve temel 
unsurudur, cemiyet ve devlet tarafından 
korunmak hakkını haizdir.

Madde 17
1. Her şahıs tek başına veya 

başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi 
olmak hakkını haizdir.

2. Hiç kimse keyfi olarak mal ve 
mülkünden mahrum edilemez.

Madde 18
Her şahsın, fikir, vicdan ve din 

hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya 
kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya 
kanaatini tek başına veya topluca, açık 
olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, 
ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini 
içerir.

Madde 19
Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak 

hürriyetine hakkı vardır; bu hak 
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fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, 
memleket sınırları mevzu bahis olmaksızın 
malumat ve fikirleri her vasıta ile aramak, 
elde etmek veya yaymak hakkını içerir.

Madde 20
1. Her şahıs saldırısız toplanma 

ve dernek kurma ve derneğe katılma 
serbestisine maliktir.

2. Hiç kimse bir derneğe mensup 
olmaya zorlanamaz.

Madde 21
1. Her şahıs, doğrudan doğruya veya 

serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, 
memleketin kamu işleri yönetimine 
katılmak hakkını haizdir.

2. Her şahıs memleketin kamu 
hizmetlerine eşitlikle girme hakkını haizdir.

3. Halkın iradesi kamu otoritesinin 
esasıdır; bu irade, gizli şekilde veya 
serbestliği sağlayacak muadil bir usul ile 
cereyan edecek, genel ve eşit oy verme 
yoluyla yapılacak olan devri ve dürüst 
seçimlerle ifade edilir.

Madde 22
Her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak 

itibariyle, sosyal güvenliğe hakkı vardır; 
haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe 
gelişmesi için zaruri olan ekonomik, 
sosyal ve kültürel hakların milli gayret 
ve milletlerarası işbirliği yoluyla ve 
her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla 
mütenasip olarak gerçekleştirilmesine 
hakkı vardır.

Madde 23
1. Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe 

seçmeye, adil ve elverişli çalışma 

şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı 
vardır.

2. Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, 
eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.

3. Çalışan her kimsenin kendisine 
ve ailesine insanlık haysiyetine uygun 
bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her 
türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da 
tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete 
hakkı vardır.

4. Herkesin menfaatlerinin korunmasi 
için sendikalar kurmaya ve bunlara 
katılmaya hakkı vardır.

Madde 24
Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, 

bilhassa çalışma müdde tinin makul surette 
sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde 
ücretli tatillere hakkı vardır.

Madde 25
1. Her şahsın, gerek kendisi gerekse 

ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi 
bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil 
olmak üzere sağlığı ve refahını temin 
edecek uygun bir hayat seviyesine ve 
işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık 
veya geçim imkânlarından iradesi 
dışında mahrum bırakacak diğer hallerde 
güvenliğe hakkı vardır.

2. Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım 
görmek hakkını haizdir.  Bütün çocuklar, 
evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı 
sosyal korunmadan faydalanırlar.

Madde 26
1. Her şahsın öğrenim hakkı vardır.  

Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel 
safhalarında parasızdır.  İlköğretim 
mecburidir.  Teknik ve mesleki öğretimden 



herkes istifade edebilmelidir. Yüksek 
öğretim, liyakatlerine göre herkese tam 
eşitlikle açık olmalıdır.

2. Öğretim insan şahsiyetinin tam 
gelişmesini ve insan haklarıyla ana 
hürriyetlerine saygının kuvvetlenmesini 
hedef almalıdır.  Öğretim bütün milletler, 
ırk ve din grupları arasında anlayış, 
hoşgörü ve dostluğu teşvik etmeli ve 
Birleşmiş Milletler’in barışın idamesi 
yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.

3. Ana baba, çocuklarına verilecek 
eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle 
haizdirler.

Madde 27
1. Herkes, topluluğun kültürel 

faaliyetine serbestçe katılmak, güzel 
sanatları tatmak, ilim sahasındaki 
ilerleyişe iştirak etmek ve bundan 
faydalanmak hakkını haizdir.

2. Herkesin yarattığı, her türlü 
bilim, edebiyat veya sanat eserlerinden 
mütevellit manevi ve maddi menfaatlerin 
korunmasına hakkı vardır.

Madde 28
Herkesin, işbu Beyanname’de 

belirtilen hak ve hürriyetlerin tam tatbikini 
sağlayacak bir sosyal ve milletlerarası 
nizama hakkı vardır.

Madde 29
1. Her şahsın, şahsiyetinin serbest ve 

tam gelişmesi ancak bir topluluk içinde 
mümkündür ve şahsın bu topluluğa karşı 
görevleri vardır.

2. Herkes, haklarının ve hürriyetlerinin 
kullanılmasında, sadece, başkalarının 
haklarının ve hürriyetlerinin gereğince 
tanınması ve bunlara saygı gösterilmesi 
amacıyla ve ancak demokratik bir 
cemiyette ahlâkın, kamu düzeninin ve 
genel refahın haklı icaplarını yerine 
getirmek maksadıyla kanunla belirlenmiş 
sınırlamalara tabi tutulabilir.

3. Bu hak ve hürriyetler hiçbir suretle 
Birleşmiş Milletler’in amaç ve prensiplerine 
aykırı olarak kullanılamaz.

Madde 30
Bu Beyanname’nin hiçbir hükmü, 

herhangi bir devlete, zümreye ya da ferde, 
bu Beyanname’de ilan olunan hak ve 
hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyete 
girişme ya da eylemde bulunma hakkını 
verir şekilde yorumlanamaz.
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