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Madde 20
1. Herkes, barış içinde top-

lanma ve örgütlenme hakkına 
sahiptir.

2. Hiç kimse, bir örgüte üye 
olmaya zorlanamaz.

Madde 21
1. Herkes, doğrudan ya da 

serbestçe seçilmiş temsilcileri 
aracılığıyla ülkesinin yönetimi-
ne katılma hakkına sahiptir.

2. Herkesin, ülkesinde kamu 
hizmetlerinden eşit yararlanma 
hakkı vardır.

3. Halk iradesi, hükümet 
otoritesinin temelini oluşturma-
lıdır; bu irade, genel ve eşit oy 
hakkı ile gizli ve serbest oylama 
yoluyla, belirli aralıklarla yapılan 
dürüst seçimlerle belirtilir.

Madde 22
Herkesin, toplumun bir üye-

si olarak, toplumsal güvenliğe 
hakkı vardır; ulusal çabalarla, 
uluslararası işbirliği yoluyla ve 
her Devletin örgütlenme ve 
kaynaklarına göre herkes insan 
onuru ve kişiliğin özgür geliş-
mesi bakımından vazgeçilmez 
olan ekonomik, toplumsal ve 
kültürel haklarının gerçekleşti-
rilmesi hakkına sahiptir.

Madde 23
1. Herkesin çalışma, işini 

özgürce seçme, adil ve elverişli 
koşullarda çalışma ve işsizliğe 
karşı korunma hakkı vardır.

2. Herkesin, herhangi bir ay-
rım gözetilmeksizin, eşit iş için 
eşit ücrete hakkı vardır.

3. Çalışan herkesin, kendi-
si ve ailesi için insan onuruna 

yaraşır bir yaşam sağlayacak 
düzeyde, adil ve elverişli üc-
retlendirilmeye hakkı vardır; 
bu, gerekirse, başka toplumsal 
korunma yollarıyla desteklen-
melidir.

4. Herkesin, çıkarını koru-
mak için sendika kurma ya da 
sendikaya üye olma hakkı var-
dır.

Madde 24
Herkesin, dinlenme ve boş 

zamana hakkı vardır; bu, iş sa-
atlerinin makul ölçüde sınırlan-
dırılması ve belirli aralıklarla 
ücretli tatil yapma hakkını da 
kapsar.

Madde 25
1. Herkesin, kendisinin ve 

ailesinin sağlığı ve iyi yaşaması 
için yeterli yaşama standartları-
na hakkı vardır; bu hak, beslen-
me, giyim, konut, tıbbi bakım ile 
gerekli toplumsal hizmetleri ve 
işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, 
yaşlılık ya da kendi denetiminin 
dışındaki koşullardan kaynakla-
nan başka geçimini sağlayama-
ma durumlarında güvenlik hak-
kını da kapsar.

2. Anne ve çocukların özel 
bakım ve yardıma hakları vardır. 
Tüm çocuklar, evlilik içi ya da 
dışı doğmuş olmalarına bakıl-
maksızın, aynı toplumsal koru-
madan yararlanır.

Madde 26
1. Herkes, eğitim hakkına 

sahiptir. Eğitim, en azından ilk 
ve temel öğrenim aşamalarında 
parasızdır. İlköğretim zorunlu-

dur. Teknik ve mesleki eğitim 
herkese açıktır. Yüksek öğre-
nim, yeteneğe göre herkese eşit 
olarak sağlanır.

2. Eğitim, insan kişiliğinin 
tam geliştirilmesine, insan hak-
larına ve temel özgürlüklere 
saygıyı güçlendirmeye yönelik 
olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, 
ırklar ve dinsel gruplar arasında 
anlayış, hoşgörü ve dostluğu 
yerleştirmeli ve Birleşmiş Mil-
letlerin barışı koruma yolundaki 
etkinliklerini güçlendirmelidir.

3. Ana-babalar, çocuklarına 
verilecek eğitimi seçmede ön-
celikli hak sahibidir. 

Madde 27
1. Herkes, topluluğun kültü-

rel yaşamına özgürce katılma, 
sanattan yararlanma ve bilim-
sel gelişmeye katılarak onun 
yararlarını paylaşma hakkına 
sahiptir.

2. Herkesin kendi yaratı-
sı olan bilim, yazın ve sanat 
ürünlerinden doğan manevi ve 
maddi çıkarlarının korunmasına 
hakkı vardır.

Madde 28
Herkesin bu Bildirgede ile-

ri sürülen hak ve özgürlüklerin 

tam olarak gerçekleşebileceği 
bir toplumsal ve uluslararası 
düzene hakkı vardır.

Madde 29
1. Herkesin, kişiliğinin öz-

gürce ve tam gelişmesine olanak 
sağlayan tek ortam olan toplulu-
ğuna karşı ödevleri vardır.

2. Herkes, hak ve özgürlük-
lerini kullanırken, ancak başka-
larının hak ve özgürlüklerinin 
gereğince tanınması ve bunlara 
saygı gösterilmesinin sağlan-
ması ile demokratik bir top-
lumdaki ahlak, kamu düzeni ve 
genel refahın adil gereklerinin 
karşılanması amacıyla, yasayla 
belirlenmiş sınırlamalara bağlı 
olabilir.

3. Bu hak ve özgürlükler, 
hiçbir koşulda Birleşmiş Millet-
lerin amaç ve ilkelerine aykırı 
olarak kullanılamaz.

Madde 30
Bu Bildirgenin hiçbir hükmü, 

herhangi bir Devlet, grup ya da 
kişiye, burada belirtilen hak ve 
özgürlüklerden herhangi birinin 
yok edilmesini amaçlayan her-
hangi bir etkinlikte ve eylemde 
bulunma hakkı verecek şekilde 
yorumlanamaz.
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Başlangıç
İnsanlık ailesinin bütün 

üyelerinin doğal yapısındaki 
onuru ile eşit ve devredilemez 
haklarını tanımanın dünyada öz-
gürlük, adalet ve barışın temeli 
olduğunu,

İnsan haklarını göz ardı et-
menin ve hor görmenin, insan-
lığın vicdanında infial uyandıran 
barbarca eylemlere yol açtığını 
ve insanların korku ve yoksun-
luktan kurtulması, konuşma 
ve inanma özgürlüğüne sahip 
olacağı bir dünyanın ortaya çık-
masının sıradan insanların en 
yüksek özlemi olarak ilan edil-
miş bulunduğunu, insanın zor-
balık ve baskıya karşı son çare 
olarak başkaldırmak zorunda 
kalmaması için, insan haklarının 
hukukun egemenliğiyle korun-
masının önemli olduğunu,

Uluslar arasında dostça iliş-
kiler geliştirmenin önemli oldu-
ğunu,

Birleşmiş Milletler halkları-
nın, Birleşmiş Milletler Kuruluş 
Belgesinde, temel insan hakla-
rına, kişinin onuruna ve değe-
rine, erkekler ile kadınların hak 
eşitliğine olan inançlarını teyit 
ettiklerini ve daha geniş özgür-
lük içinde toplumsal gelişme ve 
daha iyi bir yaşam düzeyini sağ-
lamaya kararlı olduklarını,

Üye Devletlerin, Birleşmiş 
Milletlerle işbirliği içinde, insan 
haklarının ve temel özgürlükle-
rin evrensel olarak saygı görme-
si ve gözetilmesini sağlamayı 
taahhüt ettiklerini,

Bu hak ve özgürlüklerde or-
tak bir anlayışa sahip olmanın, 
bu taahhüdün tam olarak ger-
çekleşmesi için büyük önem ta-
şıdığını göz önüne alarak,

Genel Kurul,
Bütün halklar ve uluslar için 

bir ortak başarı ölçüsü olarak bu 
insan Hakları Evrensel Bildirge-
sini ilan eder; öyle ki,

Her birey ve toplumun her 
organı bu Bildirgeyi daima gö-
zönünde bulundurarak, bu hak 
ve özgürlüklere saygının yer-
leşmesini amaçlayan eğitim ve 
öğretim yoluyla; ve hem üye 
Devletlerin halklarında hem de 
egemenlikleri altındaki halklarda 
bu hak ve özgürlüklerin evrensel 
ve etkin olarak tanınmasını ve 
gözetilmesini amaçlayan ulusal 
ve uluslararası tedrici önlemler 
alarak çaba göstersinler.

Madde 1
Bütün insanlar özgür, onur 

ve haklar bakımından eşit do-
ğarlar. Akıl ve vicdanla donatıl-
mışlardır, birbirlerine kardeşlik 
anlayışıyla davranmalıdırlar.

Madde 2
1. Herkes ırk, renk, cinsiyet, 

dil, din, siyasal ya da başka tür-
den kanaat, ulusal ya da toplum-
sal köken, mülkiyet, doğuş veya 
başka türden statü gibi herhan-
gi bir ayrım gözetilmeksizin, bu 
Bildirgede belirtilen bütün hak 
ve özgürlüklere sahiptir.

2. Ayrıca, bağımsız, vesa-
yet altında ya da kendi kendini 
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yönetemeyen ya da egemenliği 
başka yollardan sınırlanmış bir 
ülke olsun ya da olmasın, bir ki-
şinin uyruğu olduğu ülke ya da 
memleketin siyasal, hukuksal ya 
da uluslararası statüsüne daya-
narak hiçbir ayrım yapılamaz.

Madde 3
Herkesin yaşama hakkı ile 

kişi özgürlüğü ve güvenliğine 
hakkı vardır.

Madde 4
Hiç kimse, kölelik ya da 

kulluk altında tutulamaz; her 
türden kölelik ve köle ticareti 
yasaktır.

Madde 5
Hiç kimseye işkence ya da 

zalimce, insanlık dışı ya da aşa-
ğılayıcı muamele ya da ceza uy-
gulanamaz.

Madde 6
Herkesin, nerede olursa ol-

sun, yasa önünde bir kişi olarak 
tanınma hakkı vardır.

Madde 7
Herkes yasa önünde eşittir 

ve ayrım gözetilmeksizin yasa 
tarafından eşit korunmaya hakkı 
vardır. Herkes, bu Bildirgeye ay-
kırı herhangi bir ayrımcılığa ve 
ayrımcı kışkırtmalara karşı eşit 
korunma hakkına sahiptir.

Madde 8
Herkesin anayasa ya da ya-

sayla tanınmış temel haklarını 

ihlal eden eylemlere karşı yetki-
li ulusal mahkemeler eliyle etkin 
bir yargı yolundan yararlanma 
hakkı vardır.

Madde 9
Hiç kimse keyfi olarak yaka-

lanamaz, tutuklanamaz ve sür-
gün edilemez.

Madde 10
Herkesin, hak ve yükümlülük-

lerinin belirlenmesinde ve kendi-
sine herhangi bir suç isnadında 
bağımsız ve yansız bir mahkeme 
tarafından tam bir eşitlikle, hak-
ça ve kamuya açık olarak yargı-
lanmaya hakkı vardır.

Madde 11
1. Kendisine cezai bir suç 

yüklenen herkesin, savunması 
için gerekli olan tüm güvence-
lerin tanındığı, kamuya açık bir 
yargılanma sonucunda suçlu-
luğu yasaya göre kanıtlanınca-
ya kadar suçsuz sayılma hakkı 
vardır.

2. Hiç kimse, işlendiği sırada 
ulusal ya da uluslararası hukuka 
göre suç oluşturmayan herhan-
gi bir fiil yapmak ya da yapma-
maktan dolayı suçlu sayılamaz. 
Kimseye, suçun işlendiği sırada 
yasalarda öngörülen cezadan 
daha ağır bir ceza verilemez.

Madde 12
Hiç kimsenin özel yaşamına, 

ailesine, evine ya da yazışma-
sına keyfi olarak karışılamaz, 

onuruna ve adına saldırılamaz. 
Herkesin, bu gibi müdahale ya 
da saldırılara karşı yasa tarafın-
dan korunma hakkı vardır.

Madde 13
1. Herkesin, her Devletin sı-

nırları içinde seyahat ve oturma 
özgürlüğüne hakkı vardır.

2. Herkes, kendi ülkesi de 
dahil, herhangi bir ülkeden ay-
rılma ve o ülkeye dönme hakkı-
na sahiptir.

Madde 14
1. Herkesin, sürekli baskı 

altında tutulduğunda, başka ül-
kelere sığınma ve kabul edilme 
hakkı vardır.

2. Gerçekten siyasal nitelik 
taşımayan suçlardan kaynakla-
nan ya da Birleşmiş Milletlerin 
amaç ve ilkelerine aykırı fiiller-
den kaynaklanan kovuşturma 
durumunda, bu hak ileri sürü-
lemez.

Madde 15
1. Herkesin bir ülkenin 

yurttaşı olmaya hakkı vardır.
2. Hiç kimse keyfi olarak 

uyrukluğundan yoksun bırakıla-
maz, kimsenin uyrukluğunu de-
ğiştirme hakkı yadsınamaz.

Madde 16
1. Yetişkin erkeklerle ka-

dınların, ırk, uyrukluk ya da din 
bakımından herhangi bir sınır-
lama yapılmaksızın, evlenmeye 
ve bir aile kurmaya hakkı vardır. 
Evlenmede, evlilikte ve evliliğin 
bozulmasında hakları eşittir.

2. Evlilik, ancak evlenmeye 

niyetlenen eşlerin özgür ve tam 
oluruyla yapılır.

3. Aile, toplumun doğal ve 
temel birimidir; toplum ve Dev-
let tarafından korunur.

Madde 17
1. Herkesin, tek başına ya 

da başkalarıyla ortaklık içinde, 
mülkiyet hakkı vardır.

2. Kimse mülkiyetinden key-
fi olarak yoksun bırakılamaz.

Madde 18
Herkesin düşünce, vicdan 

ve din özgürlüğüne hakkı vardır; 
bu hak, din veya inancını değiş-
tirme özgürlüğünü ve din veya 
inancını, tek başına veya topluca 
ve kamuya açık veya özel olarak 
öğretme, uygulama, ibadet ve 
uyma yoluyla açıklama serbest-
liğini de kapsar.

Madde 19
Herkesin kanaat ve ifade öz-

gürlüğüne hakkı vardır; bu hak, 
müdahale olmaksızın kanaat ta-
şıma ve herhangi bir yoldan ve 
ülke sınırlarını gözetmeksizin 
bilgi ve fikirlere ulaşmaya ça-
lışma, onları edinme ve yayma 
serbestliğini de kapsar.

1948*

  * Universal Declaration of Hu-
man Rights/Declaration Üniverselle 
des Droits de l’Homme.

Birleşmiş Milletler Genel Kuru-
lu’nun 10 Aralık 1948 tarihli ve 217 
A (III) sayılı kararıyla benimsendi ve 
ilan edildi. 

Evrensel Bildirge, 06.04.1949 
tarihli ve 9119 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı ile 27.05.1949 tarih ve 7217 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış 
ve okullarda okutulması istenmiştir.


