
Biyoetik ve ‹nsan Hakları

Evrensel Bildirgesi

Önsöz

UNESCO Genel Konferans› Biyoetik ve ‹nsan Haklar› Evrensel
Bildirgesini Ekim 2005’te oybirli¤i ile kabul etmifltir. Biyoetik tarihinde 
ilk kez, tek bir metin içinde öngörülen temel biyoetik ilkelerinin sayg›
görüp gözetilmesini sa¤lama konusunda Üye Devletler kendileri 
ve uluslararas› topluluk ad›na yükümlülük üstlenmifltir. 

T›p, yaflam bilimleri ve insanlara uygulanan di¤er ilgili teknolojilerin
ortaya ç›kard›¤› etik konular›na iliflkin hususlarda Bildirge, ad›ndan 
da anlafl›laca¤› üzere insan onuru, insan haklar› ve temel özgürlüklere
sayg› gösterilmesini öngören kurallar› ve ilkeleri sa¤lamlaflt›rmaktad›r.
Biyoeti¤i uluslararas› insan haklar›na dahil ederek ve insan yaflam›na
sayg› duyulmas›n› sa¤layarak Bildirge, biyoeti¤in özgül alan›nda etik 
ile insan haklar› aras›ndaki iliflkinin varl›¤›n› kabul etmektedir. 

Üye Devletleri Bildirge’de tespit edilen kurallar› yürürlü¤e koymaya
davet eden ve en yayg›n flekilde da¤›t›m› da dahil olmak üzere
Bildirgenin takibine iliflkin uygun ad›mlar›n at›lmas› konusunda
görevlendiren bir karar da Bildirge ile birlikte UNESCO Genel
Konferans› taraf›ndan kabul edilmifltir. 

Bu broflür, Bildirge’nin yay›lmas› için ilk araçt›r ve insanlar›n her yerde,
insan haklar› ve temel özgürlüklere sayg› çerçevesinde bilim ve
teknolojideki ilerlemelerden faydalanabilmeleri aç›s›ndan Bildirge’nin
dünya çap›nda tan›nmas› ve Bildirge’de belirtilen ilkelerin
anlafl›lmas›n›n sa¤lanmas›na yöneliktir.

Koïchiro Matsuura
Bu broflür UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iflbirli¤i ile gerçekleflmifltir. 

(Çeviri UNESCO Türkiye  Milli Komisyonu Biyoetik ‹htisas Komitesi taraf›ndan
gerçeklefltirilmifltir)
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Birleflmifl Milletler E¤itim Bilim

ve Kültür Kurumu

‹nsanlar›n kendi varl›klar› ve çevreleri üzerinde düflünebilme,
adaletsizli¤i alg›layabilme, sorumluluk üstlenme, iflbirli¤i sa¤lama ve etik
ilkelerinin ifade edilmesini sa¤layan ahlak duygusunu sergileyebilme
konusundaki özgün becerisinin bilincindeolarak, 

Yaflama iliflkin anlay›fl›m›z› ve yaflam›n kendisini gittikçe artan düzeyde
etkileyen, an›lan geliflmelerin etiksel etkileri üzerine global bir cevap
verilmesi konusunda güçlü bir talep oluflturan, bilim ve teknoloji
alan›ndaki h›zl› geliflmeler ›fl›¤›nda,

Bilim ve teknoloji uygulamalar›ndaki h›zl› ilerlemelerden kaynaklanan
etik sorunlar›n, insan onuru ve insan haklar› ile temel özgürlüklere sayg›
çerçevesinde incelenmesi gerekti¤inin fark›nda olarak,

Bilim ve teknolojinin insanl›k ve çevre üzerinde gittikçe artan flekilde
sebebiyet verdi¤i ikilem ve ihtilaflara insanl›¤›n cevab› için temel
oluflturacak evrensel ilkelerin uluslararas› topluluk taraf›ndan
belirlenmesinin gerekli ve zaman›n uygun oldu¤u karar›yla, 

10 Aral›k 1948 tarihli ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ile 11 Kas›m 1998
tarihinde UNESCO Genel Konferans› taraf›ndan kabul edilen ‹nsan
Genomu ve ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ve 16 Ekim 2003 tarihinde
UNESCO Genel Konferans› taraf›ndan kabul edilen Uluslararas› ‹nsan
Genetik Verileri Bildirgesini an›msayarak,

16 Aral›k 1966 tarihli Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ile Medeni 
ve Siyasi Haklara iliflkin Birleflmifl Milletler Uluslararas› Sözleflmeleri,
Her Türlü Irk Ayr›m›n›n Ortadan Kald›r›lmas› konusundaki 21 Aral›k
1965 tarihli Birleflmifl Milletler Uluslararas› Sözleflmesi, Kad›nlara Karfl›
Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Ortadan Kald›r›lmas›na dair 18 Aral›k 1979 tarihli
Birleflmifl Milletler Sözleflmesi, 20 Kas›m 1989 tarihli Birleflmifl Milletler
Çocuk Haklar› Sözleflmesi, 5 Haziran 1992 tarihli Birleflmifl Milletler
Biyolojik Çeflitlilik Sözleflmesi, Engelli Kiflilere F›rsat Eflitli¤i Sa¤lanmas›
Hakk›nda 1993 tarihli Birleflmifl Milletler Genel Kurallar›, Bilimsel
Araflt›rmac›lar›n Statüsü konusundaki 20 Kas›m 1974 tarihli UNESCO
Tavsiye Karar›, Irk ve Irkç› Önyarg›lar Konusundaki 27 Kas›m 1978
tarihli UNESCO Bildirgesi, fiimdiki Nesillerin Gelecek Nesillere Karfl›
Sorumluluklar› konusundaki 12 Kas›m 1997 tarihli Unesco Bildirgesi, 
2 Kas›m 2001 tarihli UNESCO Evrensel Kültürel Çeflitlilik Bildirgesi,
Ba¤›ms›z Ülkelerde Yerli ve Kabile Halklar› ile ilgili 169 Say› ve 
27 Haziran 1989 tarihli ‹LO Sözleflmesi, 3 Kas›m 2001 tarihinde FAO
Konferans›nda kabul edilen ve 29 Haziran 2004 tarihinde yürürlü¤e
giren G›da ve Tar›m Amaçl› Bitki Genetik Kaynaklar› Uluslararas›
Sözleflmesi, 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlü¤e giren ve Dünya Ticaret
Örgütünü kuran Marakefl Sözleflmesi ekindeki Fikri Mülkiyet Haklar›n›n
Ticari Yönleri Antlaflmas› (TRIPS) hükümleri, 14 kas›m 2001 tarihli Halk

Sa¤l›¤› ve TRIPS Antlaflmas›’na dair Doha Bildirgesi ve Birleflmifl
Milletler ile baflta G›da ve Tar›m Örgütü olmak üzere Birleflmifl Milletler
sisteminin uzmanl›k kurumlar› taraf›ndan benimsenen di¤er ilgili
uluslararas› belgeler dikkate al›narak,

Ayr›ca 1997 y›l›nda kabul edilen ve 1999 y›l›nda yürürlü¤e giren Avrupa
Konseyi ‹nsan Haklar› ve Biyot›p Sözleflmesi: Biyoloji ve T›bb›n
Uygulanmas› Aç›s›ndan ‹nsan Haklar› ve ‹nsan Onurunun Korunmas›
Sözleflmesi ve tüm Ek Protokolleri ile biyoetik alan›ndaki ulusal mevzuat
ve düzenlemelerle 1964 y›l›nda benimsenen ve 1975, 1983, 1989, 1996
ve 2000 y›llar›nda düzenlenen Dünya T›p Birli¤i’nin ‹nsan Deneklerle
ilgili T›bbi Araflt›rmalar için Etik ‹lkeler Helsinki Bildirgesi ve 1982’
de kabul edilen ve 1993 ve 2002’de düzenlenen Uluslararas› T›bbi
Bilimler Kurulunun ‹nsan Deneklerle ilgili Biyot›p Araflt›rmalar›n›n Etik
Esaslar› gibi biyoetik alan›ndaki uluslararas› ve bölgesel davran›fl
kurallar› ve esaslar› da dikkate al›narak,

Bu Bildirgenin, insan haklar› hukukuna uygun olarak bölgesel ve
uluslararas› yasalarla tutarl› olacak flekilde yorumlanmas› gerekti¤inin
kabulüile, 

16 Kas›m 1945 tarihinde kabul edilen UNESCO Anayasas›n› an›msayarak, 

fiimdiki nesillerin gelecek nesillere karfl› olan sorumlulu¤u ve zorunlu
olarak uluslararas› boyutu olan biyoetik hususlar›n›n bir bütün olarak
de¤erlendirilmesi gerekti¤i gerçe¤i dikkate al›narak, ‹nsan Genomu 
ve ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ile Uluslararas› ‹nsan Genetik
Verileri Bildirgesi’nde kabul edilmifl olan ilkelerden hareketle ve sadece
günümüzdeki de¤il ayn› zamanda gelecekteki geliflmeler baz›ndaki
bilimsel ba¤lam da dikkate al›narak, bilim ve teknolojide ortaya ç›kan
zorluklar›n tan›mlanmas› amac›yla bilimsel ve teknolojik geliflme ve
sosyal dönüflüme rehberlik edecek, paylafl›lan etik de¤erlere dayal›
evrensel ilkelerin tan›mlanmas› konusundaki UNESCO rolü de göz
önündebulundurularak, 

Birbirlerinin ve di¤er yaflam türlerinin korunmas›na dair önemli bir görev
üstlenmifl insanlar›n biyosferin ayr›lmaz bir parças› oldu¤u bilinciyle, 

Bilim ve araflt›rma özgürlü¤üne dayal› olarak, bilimsel ve teknolojik
geliflmelerin di¤er faydalar›n›n yan› s›ra yaflam süresinin uzat›lmas› 
ve yaflam kalitesinin gelifltirilmesi konusunda insanl›¤a büyük yararlar
sa¤lad›¤› ve sa¤layabilece¤i hususunun kabulü ve flah›s olarak insan
onuru ve insan haklar› ve temel özgürlüklere sayg› duyulmas› ve
uygulanma gereklili¤inin tan›nmas› aç›s›ndan, an›lan geliflmelerin daima
bireyler, aileler, gruplar veya toplumlar ve bir bütün olarak insanl›¤›n
refah›n›n gelifltirilmesine yönelik olmas› gerekti¤ini kabul ederek,

Sa¤l›¤›n sadece bilimsel ve teknolojik araflt›rma gelifltirmelere de¤il ayn›
zamanda psikososyal ve kültürel etkenlere ba¤l› oldu¤unukabul ederek, 

Ayr›ca t›p, yaflam bilimleri ve ilgili teknolojiler konusundaki etik
hususlara iliflkin kararlar›n bireyler, aileler, topluluklar veya toplumlar 
ve bir bütün olarak insanl›k üzerinde bir etkiye sahip olabilece¤i
gerçe¤ini de kabul ederek, 

Bir de¤ifl-tokufl, yenilik ve yarat›c›l›k kayna¤› olarak kültürel çeflitlili¤in
insanl›k aç›s›ndan gerekli oldu¤u ve bu ba¤lamda, insanl›¤›n ortak
miras› oldu¤u ak›lda bulundurulup, ancak, bunlar›n insan haklar› 
ve temel özgürlükler pahas›na uygulanamayaca¤›na da hat›rlayarak,

Kiflinin kimli¤inin biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel ve ruhsal boyutlar›

da içerdi¤ini de hat›rlayarak, 

Etik d›fl› bilimsel ve teknolojik etkinliklerden özellikle yerli ve yerel
topluluklar›n etkilendi¤ini kabul ederek,

Ahlaki duyarl›l›k ve etiksel yans›man›n bilimsel ve teknolojik geliflme
sürecinin ayr›lmaz bir parças› oldu¤u ve biyoeti¤in an›lan geliflmelerden
kaynaklanan hususlar konusunda yap›lmas› gereken seçimlerde önemli
bir rol oynamas› gerekti¤i konusunda ikna olmufl olarak, 

Bilim ve teknolojideki ilerlemenin adalet, eflitlik ve insanl›k yarar›na
katk›da bulunmas›n› sa¤lamak amac›yla yeni sosyal sorumluluk
yaklafl›mlar›n›n gelifltirilmesinin yerinde olaca¤›n› dikkate alarak, 

Sosyal gerçeklerin de¤erlendirilmesi ve eflitli¤in sa¤lanmas› konusunda
kad›nlar›n durumunun de¤erlendirilmesinin önemli bir yol teflkil etti¤ini
kabul ederek,

Baflta geliflen ülkeler, yerli topluluklar ve etkilenebilir topluluklar›n özel
ihtiyaçlar› dikkate al›narak biyoetik alan›nda uluslararas› iflbirli¤inin
desteklenmesi gerekti¤ini vurgulayarak, 

Herhangi bir ayr›m gözetilmeksizin tüm insanlar›n, t›p ve yaflam bilimi
araflt›rmalar›nda ayn› yüksek etik standartlardan yararlanmalar›
gerekti¤ini dikkate alarak,

afla¤›daki ilkeleri ilan ve bu Bildirgeyikabul etmektedir. 

Genel Konferans, 

* UNESCO Genel Konferans›’n›n 19 Ekim 2005 tarihindeki 33.
oturumunda kabul edilmifltir.
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Uygulanmas› Aç›s›ndan ‹nsan Haklar› ve ‹nsan Onurunun Korunmas›
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ve düzenlemelerle 1964 y›l›nda benimsenen ve 1975, 1983, 1989, 1996
ve 2000 y›llar›nda düzenlenen Dünya T›p Birli¤i’nin ‹nsan Deneklerle
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de kabul edilen ve 1993 ve 2002’de düzenlenen Uluslararas› T›bbi
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Bu Bildirgenin, insan haklar› hukukuna uygun olarak bölgesel ve
uluslararas› yasalarla tutarl› olacak flekilde yorumlanmas› gerekti¤inin
kabulüile, 

16 Kas›m 1945 tarihinde kabul edilen UNESCO Anayasas›n› an›msayarak, 

fiimdiki nesillerin gelecek nesillere karfl› olan sorumlulu¤u ve zorunlu
olarak uluslararas› boyutu olan biyoetik hususlar›n›n bir bütün olarak
de¤erlendirilmesi gerekti¤i gerçe¤i dikkate al›narak, ‹nsan Genomu 
ve ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ile Uluslararas› ‹nsan Genetik
Verileri Bildirgesi’nde kabul edilmifl olan ilkelerden hareketle ve sadece
günümüzdeki de¤il ayn› zamanda gelecekteki geliflmeler baz›ndaki
bilimsel ba¤lam da dikkate al›narak, bilim ve teknolojide ortaya ç›kan
zorluklar›n tan›mlanmas› amac›yla bilimsel ve teknolojik geliflme ve
sosyal dönüflüme rehberlik edecek, paylafl›lan etik de¤erlere dayal›
evrensel ilkelerin tan›mlanmas› konusundaki UNESCO rolü de göz
önündebulundurularak, 

Birbirlerinin ve di¤er yaflam türlerinin korunmas›na dair önemli bir görev
üstlenmifl insanlar›n biyosferin ayr›lmaz bir parças› oldu¤u bilinciyle, 

Bilim ve araflt›rma özgürlü¤üne dayal› olarak, bilimsel ve teknolojik
geliflmelerin di¤er faydalar›n›n yan› s›ra yaflam süresinin uzat›lmas› 
ve yaflam kalitesinin gelifltirilmesi konusunda insanl›¤a büyük yararlar
sa¤lad›¤› ve sa¤layabilece¤i hususunun kabulü ve flah›s olarak insan
onuru ve insan haklar› ve temel özgürlüklere sayg› duyulmas› ve
uygulanma gereklili¤inin tan›nmas› aç›s›ndan, an›lan geliflmelerin daima
bireyler, aileler, gruplar veya toplumlar ve bir bütün olarak insanl›¤›n
refah›n›n gelifltirilmesine yönelik olmas› gerekti¤ini kabul ederek,

Sa¤l›¤›n sadece bilimsel ve teknolojik araflt›rma gelifltirmelere de¤il ayn›
zamanda psikososyal ve kültürel etkenlere ba¤l› oldu¤unukabul ederek, 

Ayr›ca t›p, yaflam bilimleri ve ilgili teknolojiler konusundaki etik
hususlara iliflkin kararlar›n bireyler, aileler, topluluklar veya toplumlar 
ve bir bütün olarak insanl›k üzerinde bir etkiye sahip olabilece¤i
gerçe¤ini de kabul ederek, 

Bir de¤ifl-tokufl, yenilik ve yarat›c›l›k kayna¤› olarak kültürel çeflitlili¤in
insanl›k aç›s›ndan gerekli oldu¤u ve bu ba¤lamda, insanl›¤›n ortak
miras› oldu¤u ak›lda bulundurulup, ancak, bunlar›n insan haklar› 
ve temel özgürlükler pahas›na uygulanamayaca¤›na da hat›rlayarak,

Kiflinin kimli¤inin biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel ve ruhsal boyutlar›

da içerdi¤ini de hat›rlayarak, 

Etik d›fl› bilimsel ve teknolojik etkinliklerden özellikle yerli ve yerel
topluluklar›n etkilendi¤ini kabul ederek,

Ahlaki duyarl›l›k ve etiksel yans›man›n bilimsel ve teknolojik geliflme
sürecinin ayr›lmaz bir parças› oldu¤u ve biyoeti¤in an›lan geliflmelerden
kaynaklanan hususlar konusunda yap›lmas› gereken seçimlerde önemli
bir rol oynamas› gerekti¤i konusunda ikna olmufl olarak, 

Bilim ve teknolojideki ilerlemenin adalet, eflitlik ve insanl›k yarar›na
katk›da bulunmas›n› sa¤lamak amac›yla yeni sosyal sorumluluk
yaklafl›mlar›n›n gelifltirilmesinin yerinde olaca¤›n› dikkate alarak, 

Sosyal gerçeklerin de¤erlendirilmesi ve eflitli¤in sa¤lanmas› konusunda
kad›nlar›n durumunun de¤erlendirilmesinin önemli bir yol teflkil etti¤ini
kabul ederek,

Baflta geliflen ülkeler, yerli topluluklar ve etkilenebilir topluluklar›n özel
ihtiyaçlar› dikkate al›narak biyoetik alan›nda uluslararas› iflbirli¤inin
desteklenmesi gerekti¤ini vurgulayarak, 

Herhangi bir ayr›m gözetilmeksizin tüm insanlar›n, t›p ve yaflam bilimi
araflt›rmalar›nda ayn› yüksek etik standartlardan yararlanmalar›
gerekti¤ini dikkate alarak,

afla¤›daki ilkeleri ilan ve bu Bildirgeyikabul etmektedir. 

Genel Konferans, 

* UNESCO Genel Konferans›’n›n 19 Ekim 2005 tarihindeki 33.
oturumunda kabul edilmifltir.
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Biyoetik ve ‹nsan Hakları

Evrensel Bildirgesi

Önsöz

UNESCO Genel Konferans› Biyoetik ve ‹nsan Haklar› Evrensel
Bildirgesini Ekim 2005’te oybirli¤i ile kabul etmifltir. Biyoetik tarihinde 
ilk kez, tek bir metin içinde öngörülen temel biyoetik ilkelerinin sayg›
görüp gözetilmesini sa¤lama konusunda Üye Devletler kendileri 
ve uluslararas› topluluk ad›na yükümlülük üstlenmifltir. 

T›p, yaflam bilimleri ve insanlara uygulanan di¤er ilgili teknolojilerin
ortaya ç›kard›¤› etik konular›na iliflkin hususlarda Bildirge, ad›ndan 
da anlafl›laca¤› üzere insan onuru, insan haklar› ve temel özgürlüklere
sayg› gösterilmesini öngören kurallar› ve ilkeleri sa¤lamlaflt›rmaktad›r.
Biyoeti¤i uluslararas› insan haklar›na dahil ederek ve insan yaflam›na
sayg› duyulmas›n› sa¤layarak Bildirge, biyoeti¤in özgül alan›nda etik 
ile insan haklar› aras›ndaki iliflkinin varl›¤›n› kabul etmektedir. 

Üye Devletleri Bildirge’de tespit edilen kurallar› yürürlü¤e koymaya
davet eden ve en yayg›n flekilde da¤›t›m› da dahil olmak üzere
Bildirgenin takibine iliflkin uygun ad›mlar›n at›lmas› konusunda
görevlendiren bir karar da Bildirge ile birlikte UNESCO Genel
Konferans› taraf›ndan kabul edilmifltir. 

Bu broflür, Bildirge’nin yay›lmas› için ilk araçt›r ve insanlar›n her yerde,
insan haklar› ve temel özgürlüklere sayg› çerçevesinde bilim ve
teknolojideki ilerlemelerden faydalanabilmeleri aç›s›ndan Bildirge’nin
dünya çap›nda tan›nmas› ve Bildirge’de belirtilen ilkelerin
anlafl›lmas›n›n sa¤lanmas›na yöneliktir.

Koïchiro Matsuura
Bu broflür UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iflbirli¤i ile gerçekleflmifltir. 

(Çeviri UNESCO Türkiye  Milli Komisyonu Biyoetik ‹htisas Komitesi taraf›ndan
gerçeklefltirilmifltir)

Türkiye Milli Komisyonu - Göreme Sok.7/9 K.Dere - Ankara
www.unesco.org.tr 
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Türkiye Milli Komisyonu
Birleflmifl Milletler E¤itim Bilim

ve Kültür Kurumu

‹nsanlar›n kendi varl›klar› ve çevreleri üzerinde düflünebilme,
adaletsizli¤i alg›layabilme, sorumluluk üstlenme, iflbirli¤i sa¤lama ve etik
ilkelerinin ifade edilmesini sa¤layan ahlak duygusunu sergileyebilme
konusundaki özgün becerisinin bilincinde olarak, 

Yaflama iliflkin anlay›fl›m›z› ve yaflam›n kendisini gittikçe artan düzeyde
etkileyen, an›lan geliflmelerin etiksel etkileri üzerine global bir cevap
verilmesi konusunda güçlü bir talep oluflturan, bilim ve teknoloji
alan›ndaki h›zl› geliflmeler ›fl›¤›nda,

Bilim ve teknoloji uygulamalar›ndaki h›zl› ilerlemelerden kaynaklanan
etik sorunlar›n, insan onuru ve insan haklar› ile temel özgürlüklere sayg›
çerçevesinde incelenmesi gerekti¤inin fark›nda olarak,

Bilim ve teknolojinin insanl›k ve çevre üzerinde gittikçe artan flekilde
sebebiyet verdi¤i ikilem ve ihtilaflara insanl›¤›n cevab› için temel
oluflturacak evrensel ilkelerin uluslararas› topluluk taraf›ndan
belirlenmesinin gerekli ve zaman›n uygun oldu¤u karar›yla, 

10 Aral›k 1948 tarihli ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ile 11 Kas›m 1998
tarihinde UNESCO Genel Konferans› taraf›ndan kabul edilen ‹nsan
Genomu ve ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ve 16 Ekim 2003 tarihinde
UNESCO Genel Konferans› taraf›ndan kabul edilen Uluslararas› ‹nsan
Genetik Verileri Bildirgesini an›msayarak,

16 Aral›k 1966 tarihli Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ile Medeni 
ve Siyasi Haklara iliflkin Birleflmifl Milletler Uluslararas› Sözleflmeleri,
Her Türlü Irk Ayr›m›n›n Ortadan Kald›r›lmas› konusundaki 21 Aral›k
1965 tarihli Birleflmifl Milletler Uluslararas› Sözleflmesi, Kad›nlara Karfl›
Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Ortadan Kald›r›lmas›na dair 18 Aral›k 1979 tarihli
Birleflmifl Milletler Sözleflmesi, 20 Kas›m 1989 tarihli Birleflmifl Milletler
Çocuk Haklar› Sözleflmesi, 5 Haziran 1992 tarihli Birleflmifl Milletler
Biyolojik Çeflitlilik Sözleflmesi, Engelli Kiflilere F›rsat Eflitli¤i Sa¤lanmas›
Hakk›nda 1993 tarihli Birleflmifl Milletler Genel Kurallar›, Bilimsel
Araflt›rmac›lar›n Statüsü konusundaki 20 Kas›m 1974 tarihli UNESCO
Tavsiye Karar›, Irk ve Irkç› Önyarg›lar Konusundaki 27 Kas›m 1978
tarihli UNESCO Bildirgesi, fiimdiki Nesillerin Gelecek Nesillere Karfl›
Sorumluluklar› konusundaki 12 Kas›m 1997 tarihli Unesco Bildirgesi, 
2 Kas›m 2001 tarihli UNESCO Evrensel Kültürel Çeflitlilik Bildirgesi,
Ba¤›ms›z Ülkelerde Yerli ve Kabile Halklar› ile ilgili 169 Say› ve 
27 Haziran 1989 tarihli ‹LO Sözleflmesi, 3 Kas›m 2001 tarihinde FAO
Konferans›nda kabul edilen ve 29 Haziran 2004 tarihinde yürürlü¤e
giren G›da ve Tar›m Amaçl› Bitki Genetik Kaynaklar› Uluslararas›
Sözleflmesi, 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlü¤e giren ve Dünya Ticaret
Örgütünü kuran Marakefl Sözleflmesi ekindeki Fikri Mülkiyet Haklar›n›n
Ticari Yönleri Antlaflmas› (TRIPS) hükümleri, 14 kas›m 2001 tarihli Halk

Sa¤l›¤› ve TRIPS Antlaflmas›’na dair Doha Bildirgesi ve Birleflmifl
Milletler ile baflta G›da ve Tar›m Örgütü olmak üzere Birleflmifl Milletler
sisteminin uzmanl›k kurumlar› taraf›ndan benimsenen di¤er ilgili
uluslararas› belgeler dikkate al›narak,

Ayr›ca 1997 y›l›nda kabul edilen ve 1999 y›l›nda yürürlü¤e giren Avrupa
Konseyi ‹nsan Haklar› ve Biyot›p Sözleflmesi: Biyoloji ve T›bb›n
Uygulanmas› Aç›s›ndan ‹nsan Haklar› ve ‹nsan Onurunun Korunmas›
Sözleflmesi ve tüm Ek Protokolleri ile biyoetik alan›ndaki ulusal mevzuat
ve düzenlemelerle 1964 y›l›nda benimsenen ve 1975, 1983, 1989, 1996
ve 2000 y›llar›nda düzenlenen Dünya T›p Birli¤i’nin ‹nsan Deneklerle
ilgili T›bbi Araflt›rmalar için Etik ‹lkeler Helsinki Bildirgesi ve 1982’
de kabul edilen ve 1993 ve 2002’de düzenlenen Uluslararas› T›bbi
Bilimler Kurulunun ‹nsan Deneklerle ilgili Biyot›p Araflt›rmalar›n›n Etik
Esaslar› gibi biyoetik alan›ndaki uluslararas› ve bölgesel davran›fl
kurallar› ve esaslar› da dikkate al›narak,

Bu Bildirgenin, insan haklar› hukukuna uygun olarak bölgesel ve
uluslararas› yasalarla tutarl› olacak flekilde yorumlanmas› gerekti¤inin
kabulü ile, 

16 Kas›m 1945 tarihinde kabul edilen UNESCO Anayasas›n› an›msayarak, 

fiimdiki nesillerin gelecek nesillere karfl› olan sorumlulu¤u ve zorunlu
olarak uluslararas› boyutu olan biyoetik hususlar›n›n bir bütün olarak
de¤erlendirilmesi gerekti¤i gerçe¤i dikkate al›narak, ‹nsan Genomu 
ve ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ile Uluslararas› ‹nsan Genetik
Verileri Bildirgesi’nde kabul edilmifl olan ilkelerden hareketle ve sadece
günümüzdeki de¤il ayn› zamanda gelecekteki geliflmeler baz›ndaki
bilimsel ba¤lam da dikkate al›narak, bilim ve teknolojide ortaya ç›kan
zorluklar›n tan›mlanmas› amac›yla bilimsel ve teknolojik geliflme ve
sosyal dönüflüme rehberlik edecek, paylafl›lan etik de¤erlere dayal›
evrensel ilkelerin tan›mlanmas› konusundaki UNESCO rolü de göz
önünde bulundurularak, 

Birbirlerinin ve di¤er yaflam türlerinin korunmas›na dair önemli bir görev
üstlenmifl insanlar›n biyosferin ayr›lmaz bir parças› oldu¤u bilinciyle, 

Bilim ve araflt›rma özgürlü¤üne dayal› olarak, bilimsel ve teknolojik
geliflmelerin di¤er faydalar›n›n yan› s›ra yaflam süresinin uzat›lmas› 
ve yaflam kalitesinin gelifltirilmesi konusunda insanl›¤a büyük yararlar
sa¤lad›¤› ve sa¤layabilece¤i hususunun kabulü ve flah›s olarak insan
onuru ve insan haklar› ve temel özgürlüklere sayg› duyulmas› ve
uygulanma gereklili¤inin tan›nmas› aç›s›ndan, an›lan geliflmelerin daima
bireyler, aileler, gruplar veya toplumlar ve bir bütün olarak insanl›¤›n
refah›n›n gelifltirilmesine yönelik olmas› gerekti¤ini kabul ederek,

Sa¤l›¤›n sadece bilimsel ve teknolojik araflt›rma gelifltirmelere de¤il ayn›
zamanda psikososyal ve kültürel etkenlere ba¤l› oldu¤unu kabul ederek, 

Ayr›ca t›p, yaflam bilimleri ve ilgili teknolojiler konusundaki etik
hususlara iliflkin kararlar›n bireyler, aileler, topluluklar veya toplumlar 
ve bir bütün olarak insanl›k üzerinde bir etkiye sahip olabilece¤i
gerçe¤ini de kabul ederek, 

Bir de¤ifl-tokufl, yenilik ve yarat›c›l›k kayna¤› olarak kültürel çeflitlili¤in
insanl›k aç›s›ndan gerekli oldu¤u ve bu ba¤lamda, insanl›¤›n ortak
miras› oldu¤u ak›lda bulundurulup, ancak, bunlar›n insan haklar› 
ve temel özgürlükler pahas›na uygulanamayaca¤›na da hat›rlayarak,

Kiflinin kimli¤inin biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel ve ruhsal boyutlar›

da içerdi¤ini de hat›rlayarak, 

Etik d›fl› bilimsel ve teknolojik etkinliklerden özellikle yerli ve yerel
topluluklar›n etkilendi¤ini kabul ederek,

Ahlaki duyarl›l›k ve etiksel yans›man›n bilimsel ve teknolojik geliflme
sürecinin ayr›lmaz bir parças› oldu¤u ve biyoeti¤in an›lan geliflmelerden
kaynaklanan hususlar konusunda yap›lmas› gereken seçimlerde önemli
bir rol oynamas› gerekti¤i konusunda ikna olmufl olarak, 

Bilim ve teknolojideki ilerlemenin adalet, eflitlik ve insanl›k yarar›na
katk›da bulunmas›n› sa¤lamak amac›yla yeni sosyal sorumluluk
yaklafl›mlar›n›n gelifltirilmesinin yerinde olaca¤›n› dikkate alarak, 

Sosyal gerçeklerin de¤erlendirilmesi ve eflitli¤in sa¤lanmas› konusunda
kad›nlar›n durumunun de¤erlendirilmesinin önemli bir yol teflkil etti¤ini
kabul ederek,

Baflta geliflen ülkeler, yerli topluluklar ve etkilenebilir topluluklar›n özel
ihtiyaçlar› dikkate al›narak biyoetik alan›nda uluslararas› iflbirli¤inin
desteklenmesi gerekti¤ini vurgulayarak, 

Herhangi bir ayr›m gözetilmeksizin tüm insanlar›n, t›p ve yaflam bilimi
araflt›rmalar›nda ayn› yüksek etik standartlardan yararlanmalar›
gerekti¤ini dikkate alarak,

afla¤›daki ilkeleri ilan ve bu Bildirgeyi kabul etmektedir. 

Genel Konferans, 

* UNESCO Genel Konferans›’n›n 19 Ekim 2005 tarihindeki 33.
oturumunda kabul edilmifltir.

Biyoetik ve ‹nsan
Haklar› Evrensel
Bildirgesi* 



Biyoetik ve ‹nsan Hakları

Evrensel Bildirgesi

Önsöz

UNESCO Genel Konferans› Biyoetik ve ‹nsan Haklar› Evrensel
Bildirgesini Ekim 2005’te oybirli¤i ile kabul etmifltir. Biyoetik tarihinde 
ilk kez, tek bir metin içinde öngörülen temel biyoetik ilkelerinin sayg›
görüp gözetilmesini sa¤lama konusunda Üye Devletler kendileri 
ve uluslararas› topluluk ad›na yükümlülük üstlenmifltir. 

T›p, yaflam bilimleri ve insanlara uygulanan di¤er ilgili teknolojilerin
ortaya ç›kard›¤› etik konular›na iliflkin hususlarda Bildirge, ad›ndan 
da anlafl›laca¤› üzere insan onuru, insan haklar› ve temel özgürlüklere
sayg› gösterilmesini öngören kurallar› ve ilkeleri sa¤lamlaflt›rmaktad›r.
Biyoeti¤i uluslararas› insan haklar›na dahil ederek ve insan yaflam›na
sayg› duyulmas›n› sa¤layarak Bildirge, biyoeti¤in özgül alan›nda etik 
ile insan haklar› aras›ndaki iliflkinin varl›¤›n› kabul etmektedir. 

Üye Devletleri Bildirge’de tespit edilen kurallar› yürürlü¤e koymaya
davet eden ve en yayg›n flekilde da¤›t›m› da dahil olmak üzere
Bildirgenin takibine iliflkin uygun ad›mlar›n at›lmas› konusunda
görevlendiren bir karar da Bildirge ile birlikte UNESCO Genel
Konferans› taraf›ndan kabul edilmifltir. 

Bu broflür, Bildirge’nin yay›lmas› için ilk araçt›r ve insanlar›n her yerde,
insan haklar› ve temel özgürlüklere sayg› çerçevesinde bilim ve
teknolojideki ilerlemelerden faydalanabilmeleri aç›s›ndan Bildirge’nin
dünya çap›nda tan›nmas› ve Bildirge’de belirtilen ilkelerin
anlafl›lmas›n›n sa¤lanmas›na yöneliktir.

Koïchiro Matsuura
Bu broflür UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iflbirli¤i ile gerçekleflmifltir. 

(Çeviri UNESCO Türkiye  Milli Komisyonu Biyoetik ‹htisas Komitesi taraf›ndan
gerçeklefltirilmifltir)
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Türkiye Milli Komisyonu
Birleflmifl Milletler E¤itim Bilim

ve Kültür Kurumu

‹nsanlar›n kendi varl›klar› ve çevreleri üzerinde düflünebilme,
adaletsizli¤i alg›layabilme, sorumluluk üstlenme, iflbirli¤i sa¤lama ve etik
ilkelerinin ifade edilmesini sa¤layan ahlak duygusunu sergileyebilme
konusundaki özgün becerisinin bilincinde olarak, 

Yaflama iliflkin anlay›fl›m›z› ve yaflam›n kendisini gittikçe artan düzeyde
etkileyen, an›lan geliflmelerin etiksel etkileri üzerine global bir cevap
verilmesi konusunda güçlü bir talep oluflturan, bilim ve teknoloji
alan›ndaki h›zl› geliflmeler ›fl›¤›nda,

Bilim ve teknoloji uygulamalar›ndaki h›zl› ilerlemelerden kaynaklanan
etik sorunlar›n, insan onuru ve insan haklar› ile temel özgürlüklere sayg›
çerçevesinde incelenmesi gerekti¤inin fark›nda olarak,

Bilim ve teknolojinin insanl›k ve çevre üzerinde gittikçe artan flekilde
sebebiyet verdi¤i ikilem ve ihtilaflara insanl›¤›n cevab› için temel
oluflturacak evrensel ilkelerin uluslararas› topluluk taraf›ndan
belirlenmesinin gerekli ve zaman›n uygun oldu¤u karar›yla, 

10 Aral›k 1948 tarihli ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ile 11 Kas›m 1998
tarihinde UNESCO Genel Konferans› taraf›ndan kabul edilen ‹nsan
Genomu ve ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ve 16 Ekim 2003 tarihinde
UNESCO Genel Konferans› taraf›ndan kabul edilen Uluslararas› ‹nsan
Genetik Verileri Bildirgesini an›msayarak,

16 Aral›k 1966 tarihli Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ile Medeni 
ve Siyasi Haklara iliflkin Birleflmifl Milletler Uluslararas› Sözleflmeleri,
Her Türlü Irk Ayr›m›n›n Ortadan Kald›r›lmas› konusundaki 21 Aral›k
1965 tarihli Birleflmifl Milletler Uluslararas› Sözleflmesi, Kad›nlara Karfl›
Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Ortadan Kald›r›lmas›na dair 18 Aral›k 1979 tarihli
Birleflmifl Milletler Sözleflmesi, 20 Kas›m 1989 tarihli Birleflmifl Milletler
Çocuk Haklar› Sözleflmesi, 5 Haziran 1992 tarihli Birleflmifl Milletler
Biyolojik Çeflitlilik Sözleflmesi, Engelli Kiflilere F›rsat Eflitli¤i Sa¤lanmas›
Hakk›nda 1993 tarihli Birleflmifl Milletler Genel Kurallar›, Bilimsel
Araflt›rmac›lar›n Statüsü konusundaki 20 Kas›m 1974 tarihli UNESCO
Tavsiye Karar›, Irk ve Irkç› Önyarg›lar Konusundaki 27 Kas›m 1978
tarihli UNESCO Bildirgesi, fiimdiki Nesillerin Gelecek Nesillere Karfl›
Sorumluluklar› konusundaki 12 Kas›m 1997 tarihli Unesco Bildirgesi, 
2 Kas›m 2001 tarihli UNESCO Evrensel Kültürel Çeflitlilik Bildirgesi,
Ba¤›ms›z Ülkelerde Yerli ve Kabile Halklar› ile ilgili 169 Say› ve 
27 Haziran 1989 tarihli ‹LO Sözleflmesi, 3 Kas›m 2001 tarihinde FAO
Konferans›nda kabul edilen ve 29 Haziran 2004 tarihinde yürürlü¤e
giren G›da ve Tar›m Amaçl› Bitki Genetik Kaynaklar› Uluslararas›
Sözleflmesi, 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlü¤e giren ve Dünya Ticaret
Örgütünü kuran Marakefl Sözleflmesi ekindeki Fikri Mülkiyet Haklar›n›n
Ticari Yönleri Antlaflmas› (TRIPS) hükümleri, 14 kas›m 2001 tarihli Halk

Sa¤l›¤› ve TRIPS Antlaflmas›’na dair Doha Bildirgesi ve Birleflmifl
Milletler ile baflta G›da ve Tar›m Örgütü olmak üzere Birleflmifl Milletler
sisteminin uzmanl›k kurumlar› taraf›ndan benimsenen di¤er ilgili
uluslararas› belgeler dikkate al›narak,

Ayr›ca 1997 y›l›nda kabul edilen ve 1999 y›l›nda yürürlü¤e giren Avrupa
Konseyi ‹nsan Haklar› ve Biyot›p Sözleflmesi: Biyoloji ve T›bb›n
Uygulanmas› Aç›s›ndan ‹nsan Haklar› ve ‹nsan Onurunun Korunmas›
Sözleflmesi ve tüm Ek Protokolleri ile biyoetik alan›ndaki ulusal mevzuat
ve düzenlemelerle 1964 y›l›nda benimsenen ve 1975, 1983, 1989, 1996
ve 2000 y›llar›nda düzenlenen Dünya T›p Birli¤i’nin ‹nsan Deneklerle
ilgili T›bbi Araflt›rmalar için Etik ‹lkeler Helsinki Bildirgesi ve 1982’
de kabul edilen ve 1993 ve 2002’de düzenlenen Uluslararas› T›bbi
Bilimler Kurulunun ‹nsan Deneklerle ilgili Biyot›p Araflt›rmalar›n›n Etik
Esaslar› gibi biyoetik alan›ndaki uluslararas› ve bölgesel davran›fl
kurallar› ve esaslar› da dikkate al›narak,

Bu Bildirgenin, insan haklar› hukukuna uygun olarak bölgesel ve
uluslararas› yasalarla tutarl› olacak flekilde yorumlanmas› gerekti¤inin
kabulü ile, 

16 Kas›m 1945 tarihinde kabul edilen UNESCO Anayasas›n› an›msayarak, 

fiimdiki nesillerin gelecek nesillere karfl› olan sorumlulu¤u ve zorunlu
olarak uluslararas› boyutu olan biyoetik hususlar›n›n bir bütün olarak
de¤erlendirilmesi gerekti¤i gerçe¤i dikkate al›narak, ‹nsan Genomu 
ve ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ile Uluslararas› ‹nsan Genetik
Verileri Bildirgesi’nde kabul edilmifl olan ilkelerden hareketle ve sadece
günümüzdeki de¤il ayn› zamanda gelecekteki geliflmeler baz›ndaki
bilimsel ba¤lam da dikkate al›narak, bilim ve teknolojide ortaya ç›kan
zorluklar›n tan›mlanmas› amac›yla bilimsel ve teknolojik geliflme ve
sosyal dönüflüme rehberlik edecek, paylafl›lan etik de¤erlere dayal›
evrensel ilkelerin tan›mlanmas› konusundaki UNESCO rolü de göz
önünde bulundurularak, 

Birbirlerinin ve di¤er yaflam türlerinin korunmas›na dair önemli bir görev
üstlenmifl insanlar›n biyosferin ayr›lmaz bir parças› oldu¤u bilinciyle, 

Bilim ve araflt›rma özgürlü¤üne dayal› olarak, bilimsel ve teknolojik
geliflmelerin di¤er faydalar›n›n yan› s›ra yaflam süresinin uzat›lmas› 
ve yaflam kalitesinin gelifltirilmesi konusunda insanl›¤a büyük yararlar
sa¤lad›¤› ve sa¤layabilece¤i hususunun kabulü ve flah›s olarak insan
onuru ve insan haklar› ve temel özgürlüklere sayg› duyulmas› ve
uygulanma gereklili¤inin tan›nmas› aç›s›ndan, an›lan geliflmelerin daima
bireyler, aileler, gruplar veya toplumlar ve bir bütün olarak insanl›¤›n
refah›n›n gelifltirilmesine yönelik olmas› gerekti¤ini kabul ederek,

Sa¤l›¤›n sadece bilimsel ve teknolojik araflt›rma gelifltirmelere de¤il ayn›
zamanda psikososyal ve kültürel etkenlere ba¤l› oldu¤unu kabul ederek, 

Ayr›ca t›p, yaflam bilimleri ve ilgili teknolojiler konusundaki etik
hususlara iliflkin kararlar›n bireyler, aileler, topluluklar veya toplumlar 
ve bir bütün olarak insanl›k üzerinde bir etkiye sahip olabilece¤i
gerçe¤ini de kabul ederek, 

Bir de¤ifl-tokufl, yenilik ve yarat›c›l›k kayna¤› olarak kültürel çeflitlili¤in
insanl›k aç›s›ndan gerekli oldu¤u ve bu ba¤lamda, insanl›¤›n ortak
miras› oldu¤u ak›lda bulundurulup, ancak, bunlar›n insan haklar› 
ve temel özgürlükler pahas›na uygulanamayaca¤›na da hat›rlayarak,

Kiflinin kimli¤inin biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel ve ruhsal boyutlar›

da içerdi¤ini de hat›rlayarak, 

Etik d›fl› bilimsel ve teknolojik etkinliklerden özellikle yerli ve yerel
topluluklar›n etkilendi¤ini kabul ederek,

Ahlaki duyarl›l›k ve etiksel yans›man›n bilimsel ve teknolojik geliflme
sürecinin ayr›lmaz bir parças› oldu¤u ve biyoeti¤in an›lan geliflmelerden
kaynaklanan hususlar konusunda yap›lmas› gereken seçimlerde önemli
bir rol oynamas› gerekti¤i konusunda ikna olmufl olarak, 

Bilim ve teknolojideki ilerlemenin adalet, eflitlik ve insanl›k yarar›na
katk›da bulunmas›n› sa¤lamak amac›yla yeni sosyal sorumluluk
yaklafl›mlar›n›n gelifltirilmesinin yerinde olaca¤›n› dikkate alarak, 

Sosyal gerçeklerin de¤erlendirilmesi ve eflitli¤in sa¤lanmas› konusunda
kad›nlar›n durumunun de¤erlendirilmesinin önemli bir yol teflkil etti¤ini
kabul ederek,

Baflta geliflen ülkeler, yerli topluluklar ve etkilenebilir topluluklar›n özel
ihtiyaçlar› dikkate al›narak biyoetik alan›nda uluslararas› iflbirli¤inin
desteklenmesi gerekti¤ini vurgulayarak, 

Herhangi bir ayr›m gözetilmeksizin tüm insanlar›n, t›p ve yaflam bilimi
araflt›rmalar›nda ayn› yüksek etik standartlardan yararlanmalar›
gerekti¤ini dikkate alarak,

afla¤›daki ilkeleri ilan ve bu Bildirgeyi kabul etmektedir. 

Genel Konferans, 

* UNESCO Genel Konferans›’n›n 19 Ekim 2005 tarihindeki 33.
oturumunda kabul edilmifltir.
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Biyoetik ve ‹nsan Hakları

Evrensel Bildirgesi

Önsöz

UNESCO Genel Konferans› Biyoetik ve ‹nsan Haklar› Evrensel
Bildirgesini Ekim 2005’te oybirli¤i ile kabul etmifltir. Biyoetik tarihinde 
ilk kez, tek bir metin içinde öngörülen temel biyoetik ilkelerinin sayg›
görüp gözetilmesini sa¤lama konusunda Üye Devletler kendileri 
ve uluslararas› topluluk ad›na yükümlülük üstlenmifltir. 

T›p, yaflam bilimleri ve insanlara uygulanan di¤er ilgili teknolojilerin
ortaya ç›kard›¤› etik konular›na iliflkin hususlarda Bildirge, ad›ndan 
da anlafl›laca¤› üzere insan onuru, insan haklar› ve temel özgürlüklere
sayg› gösterilmesini öngören kurallar› ve ilkeleri sa¤lamlaflt›rmaktad›r.
Biyoeti¤i uluslararas› insan haklar›na dahil ederek ve insan yaflam›na
sayg› duyulmas›n› sa¤layarak Bildirge, biyoeti¤in özgül alan›nda etik 
ile insan haklar› aras›ndaki iliflkinin varl›¤›n› kabul etmektedir. 

Üye Devletleri Bildirge’de tespit edilen kurallar› yürürlü¤e koymaya
davet eden ve en yayg›n flekilde da¤›t›m› da dahil olmak üzere
Bildirgenin takibine iliflkin uygun ad›mlar›n at›lmas› konusunda
görevlendiren bir karar da Bildirge ile birlikte UNESCO Genel
Konferans› taraf›ndan kabul edilmifltir. 

Bu broflür, Bildirge’nin yay›lmas› için ilk araçt›r ve insanlar›n her yerde,
insan haklar› ve temel özgürlüklere sayg› çerçevesinde bilim ve
teknolojideki ilerlemelerden faydalanabilmeleri aç›s›ndan Bildirge’nin
dünya çap›nda tan›nmas› ve Bildirge’de belirtilen ilkelerin
anlafl›lmas›n›n sa¤lanmas›na yöneliktir.

Koïchiro Matsuura
Bu broflür UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iflbirli¤i ile gerçekleflmifltir. 

(Çeviri UNESCO Türkiye  Milli Komisyonu Biyoetik ‹htisas Komitesi taraf›ndan
gerçeklefltirilmifltir)

Türkiye Milli Komisyonu - Göreme Sok.7/9 K.Dere - Ankara
www.unesco.org.tr 

Birleflmifl Milletler E¤itim Bilim ve Kültür Kurumu
Bilim ve Teknoloji Eti¤i Bölümü

1, rue Miollis - 75732 Paris Cedex 15 - France
www.unesco.org/shs/ethics

SHS/EST/BIO/06/1
© UNESCO, 2007

Türkiye Milli Komisyonu
Birleflmifl Milletler E¤itim Bilim

ve Kültür Kurumu

‹nsanlar›n kendi varl›klar› ve çevreleri üzerinde düflünebilme,
adaletsizli¤i alg›layabilme, sorumluluk üstlenme, iflbirli¤i sa¤lama ve etik
ilkelerinin ifade edilmesini sa¤layan ahlak duygusunu sergileyebilme
konusundaki özgün becerisinin bilincinde olarak, 

Yaflama iliflkin anlay›fl›m›z› ve yaflam›n kendisini gittikçe artan düzeyde
etkileyen, an›lan geliflmelerin etiksel etkileri üzerine global bir cevap
verilmesi konusunda güçlü bir talep oluflturan, bilim ve teknoloji
alan›ndaki h›zl› geliflmeler ›fl›¤›nda,

Bilim ve teknoloji uygulamalar›ndaki h›zl› ilerlemelerden kaynaklanan
etik sorunlar›n, insan onuru ve insan haklar› ile temel özgürlüklere sayg›
çerçevesinde incelenmesi gerekti¤inin fark›nda olarak,

Bilim ve teknolojinin insanl›k ve çevre üzerinde gittikçe artan flekilde
sebebiyet verdi¤i ikilem ve ihtilaflara insanl›¤›n cevab› için temel
oluflturacak evrensel ilkelerin uluslararas› topluluk taraf›ndan
belirlenmesinin gerekli ve zaman›n uygun oldu¤u karar›yla, 

10 Aral›k 1948 tarihli ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ile 11 Kas›m 1998
tarihinde UNESCO Genel Konferans› taraf›ndan kabul edilen ‹nsan
Genomu ve ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ve 16 Ekim 2003 tarihinde
UNESCO Genel Konferans› taraf›ndan kabul edilen Uluslararas› ‹nsan
Genetik Verileri Bildirgesini an›msayarak,

16 Aral›k 1966 tarihli Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ile Medeni 
ve Siyasi Haklara iliflkin Birleflmifl Milletler Uluslararas› Sözleflmeleri,
Her Türlü Irk Ayr›m›n›n Ortadan Kald›r›lmas› konusundaki 21 Aral›k
1965 tarihli Birleflmifl Milletler Uluslararas› Sözleflmesi, Kad›nlara Karfl›
Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Ortadan Kald›r›lmas›na dair 18 Aral›k 1979 tarihli
Birleflmifl Milletler Sözleflmesi, 20 Kas›m 1989 tarihli Birleflmifl Milletler
Çocuk Haklar› Sözleflmesi, 5 Haziran 1992 tarihli Birleflmifl Milletler
Biyolojik Çeflitlilik Sözleflmesi, Engelli Kiflilere F›rsat Eflitli¤i Sa¤lanmas›
Hakk›nda 1993 tarihli Birleflmifl Milletler Genel Kurallar›, Bilimsel
Araflt›rmac›lar›n Statüsü konusundaki 20 Kas›m 1974 tarihli UNESCO
Tavsiye Karar›, Irk ve Irkç› Önyarg›lar Konusundaki 27 Kas›m 1978
tarihli UNESCO Bildirgesi, fiimdiki Nesillerin Gelecek Nesillere Karfl›
Sorumluluklar› konusundaki 12 Kas›m 1997 tarihli Unesco Bildirgesi, 
2 Kas›m 2001 tarihli UNESCO Evrensel Kültürel Çeflitlilik Bildirgesi,
Ba¤›ms›z Ülkelerde Yerli ve Kabile Halklar› ile ilgili 169 Say› ve 
27 Haziran 1989 tarihli ‹LO Sözleflmesi, 3 Kas›m 2001 tarihinde FAO
Konferans›nda kabul edilen ve 29 Haziran 2004 tarihinde yürürlü¤e
giren G›da ve Tar›m Amaçl› Bitki Genetik Kaynaklar› Uluslararas›
Sözleflmesi, 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlü¤e giren ve Dünya Ticaret
Örgütünü kuran Marakefl Sözleflmesi ekindeki Fikri Mülkiyet Haklar›n›n
Ticari Yönleri Antlaflmas› (TRIPS) hükümleri, 14 kas›m 2001 tarihli Halk

Sa¤l›¤› ve TRIPS Antlaflmas›’na dair Doha Bildirgesi ve Birleflmifl
Milletler ile baflta G›da ve Tar›m Örgütü olmak üzere Birleflmifl Milletler
sisteminin uzmanl›k kurumlar› taraf›ndan benimsenen di¤er ilgili
uluslararas› belgeler dikkate al›narak,

Ayr›ca 1997 y›l›nda kabul edilen ve 1999 y›l›nda yürürlü¤e giren Avrupa
Konseyi ‹nsan Haklar› ve Biyot›p Sözleflmesi: Biyoloji ve T›bb›n
Uygulanmas› Aç›s›ndan ‹nsan Haklar› ve ‹nsan Onurunun Korunmas›
Sözleflmesi ve tüm Ek Protokolleri ile biyoetik alan›ndaki ulusal mevzuat
ve düzenlemelerle 1964 y›l›nda benimsenen ve 1975, 1983, 1989, 1996
ve 2000 y›llar›nda düzenlenen Dünya T›p Birli¤i’nin ‹nsan Deneklerle
ilgili T›bbi Araflt›rmalar için Etik ‹lkeler Helsinki Bildirgesi ve 1982’
de kabul edilen ve 1993 ve 2002’de düzenlenen Uluslararas› T›bbi
Bilimler Kurulunun ‹nsan Deneklerle ilgili Biyot›p Araflt›rmalar›n›n Etik
Esaslar› gibi biyoetik alan›ndaki uluslararas› ve bölgesel davran›fl
kurallar› ve esaslar› da dikkate al›narak,

Bu Bildirgenin, insan haklar› hukukuna uygun olarak bölgesel ve
uluslararas› yasalarla tutarl› olacak flekilde yorumlanmas› gerekti¤inin
kabulü ile, 

16 Kas›m 1945 tarihinde kabul edilen UNESCO Anayasas›n› an›msayarak, 

fiimdiki nesillerin gelecek nesillere karfl› olan sorumlulu¤u ve zorunlu
olarak uluslararas› boyutu olan biyoetik hususlar›n›n bir bütün olarak
de¤erlendirilmesi gerekti¤i gerçe¤i dikkate al›narak, ‹nsan Genomu 
ve ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ile Uluslararas› ‹nsan Genetik
Verileri Bildirgesi’nde kabul edilmifl olan ilkelerden hareketle ve sadece
günümüzdeki de¤il ayn› zamanda gelecekteki geliflmeler baz›ndaki
bilimsel ba¤lam da dikkate al›narak, bilim ve teknolojide ortaya ç›kan
zorluklar›n tan›mlanmas› amac›yla bilimsel ve teknolojik geliflme ve
sosyal dönüflüme rehberlik edecek, paylafl›lan etik de¤erlere dayal›
evrensel ilkelerin tan›mlanmas› konusundaki UNESCO rolü de göz
önünde bulundurularak, 

Birbirlerinin ve di¤er yaflam türlerinin korunmas›na dair önemli bir görev
üstlenmifl insanlar›n biyosferin ayr›lmaz bir parças› oldu¤u bilinciyle, 

Bilim ve araflt›rma özgürlü¤üne dayal› olarak, bilimsel ve teknolojik
geliflmelerin di¤er faydalar›n›n yan› s›ra yaflam süresinin uzat›lmas› 
ve yaflam kalitesinin gelifltirilmesi konusunda insanl›¤a büyük yararlar
sa¤lad›¤› ve sa¤layabilece¤i hususunun kabulü ve flah›s olarak insan
onuru ve insan haklar› ve temel özgürlüklere sayg› duyulmas› ve
uygulanma gereklili¤inin tan›nmas› aç›s›ndan, an›lan geliflmelerin daima
bireyler, aileler, gruplar veya toplumlar ve bir bütün olarak insanl›¤›n
refah›n›n gelifltirilmesine yönelik olmas› gerekti¤ini kabul ederek,

Sa¤l›¤›n sadece bilimsel ve teknolojik araflt›rma gelifltirmelere de¤il ayn›
zamanda psikososyal ve kültürel etkenlere ba¤l› oldu¤unu kabul ederek, 

Ayr›ca t›p, yaflam bilimleri ve ilgili teknolojiler konusundaki etik
hususlara iliflkin kararlar›n bireyler, aileler, topluluklar veya toplumlar 
ve bir bütün olarak insanl›k üzerinde bir etkiye sahip olabilece¤i
gerçe¤ini de kabul ederek, 

Bir de¤ifl-tokufl, yenilik ve yarat›c›l›k kayna¤› olarak kültürel çeflitlili¤in
insanl›k aç›s›ndan gerekli oldu¤u ve bu ba¤lamda, insanl›¤›n ortak
miras› oldu¤u ak›lda bulundurulup, ancak, bunlar›n insan haklar› 
ve temel özgürlükler pahas›na uygulanamayaca¤›na da hat›rlayarak,

Kiflinin kimli¤inin biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel ve ruhsal boyutlar›

da içerdi¤ini de hat›rlayarak, 

Etik d›fl› bilimsel ve teknolojik etkinliklerden özellikle yerli ve yerel
topluluklar›n etkilendi¤ini kabul ederek,

Ahlaki duyarl›l›k ve etiksel yans›man›n bilimsel ve teknolojik geliflme
sürecinin ayr›lmaz bir parças› oldu¤u ve biyoeti¤in an›lan geliflmelerden
kaynaklanan hususlar konusunda yap›lmas› gereken seçimlerde önemli
bir rol oynamas› gerekti¤i konusunda ikna olmufl olarak, 

Bilim ve teknolojideki ilerlemenin adalet, eflitlik ve insanl›k yarar›na
katk›da bulunmas›n› sa¤lamak amac›yla yeni sosyal sorumluluk
yaklafl›mlar›n›n gelifltirilmesinin yerinde olaca¤›n› dikkate alarak, 

Sosyal gerçeklerin de¤erlendirilmesi ve eflitli¤in sa¤lanmas› konusunda
kad›nlar›n durumunun de¤erlendirilmesinin önemli bir yol teflkil etti¤ini
kabul ederek,

Baflta geliflen ülkeler, yerli topluluklar ve etkilenebilir topluluklar›n özel
ihtiyaçlar› dikkate al›narak biyoetik alan›nda uluslararas› iflbirli¤inin
desteklenmesi gerekti¤ini vurgulayarak, 

Herhangi bir ayr›m gözetilmeksizin tüm insanlar›n, t›p ve yaflam bilimi
araflt›rmalar›nda ayn› yüksek etik standartlardan yararlanmalar›
gerekti¤ini dikkate alarak,

afla¤›daki ilkeleri ilan ve bu Bildirgeyi kabul etmektedir. 

Genel Konferans, 

* UNESCO Genel Konferans›’n›n 19 Ekim 2005 tarihindeki 33.
oturumunda kabul edilmifltir.

Biyoetik ve ‹nsan
Haklar› Evrensel
Bildirgesi* 



Genel Hükümler

Madde 1 Kapsam

1. Bu Bildirge, ilgili sosyal, hukuk ve çevre boyutlar› da dikkate al›narak
t›p, yaflam bilimleri ve insanlar üzerinde uygulanan di¤er teknolojiler
konusundaki etik hususlar› ele almaktad›r. 

2. Bu Bildirge Devletlere yöneliktir. Uygun ve ilgili durumlarda ayr›ca
bireyler, gruplar, topluluklar, kurumlar ile kamu ve özel kurulufllar›n
kararlar› veya uygulamalar› konusunda rehberlik sa¤lamaktad›r. 

Madde  2 Amaçlar

Bu Bildirge’nin amaçlar› afla¤›da s›ralanm›flt›r: 

(a) Biyoetik alan›ndaki yasama, politika ve di¤er araçlar›n
oluflturulmas› konusunda Devletlere rehberlik edecek evrensel
ilkeler ve prosedürler çerçevesinin sa¤lanmas›; 

(b) Bireyler, gruplar, topluluklar, kurumlar ile kamu ve özel kurulufllar›n
eylemlerine rehberlik sa¤lanmas›; 

(c) Uluslararas› insan haklar› hukuku ile tutarl› flekilde, insan
yaflam›na ve temel özgürlüklere sayg› duyulmas›n›n sa¤lanmas›
suretiyle insan onuruna sayg› ve insan haklar›n›n korunmas›n›n
gelifltirilmesi;  

(d) Araflt›rma ve gelifltirmelerin bu Bildirge’de sunulan etik ilkeleri
çerçevesi dahilinde gerçeklefltirilmesi ve insan onuru, insan
haklar› ve temel özgürlüklere sayg› duyulmas› gereklili¤i
vurgulanarak, bilimsel araflt›rma özgürlü¤ü ile bilimsel 
ve teknolojik geliflmelerden elde edilen yararlar›n öneminin
tan›nmas›; 

(e) Tüm paydafllar aras›nda ve bir bütün olarak toplum içinde biyoetik
konular›nda çok disiplinli ve çok sesli diyaloglar›n gelifltirilmesi; 

(f) T›bbi, bilimsel ve teknolojik geliflmelere eflit eriflim ile birlikte
an›lan geliflmeler konusundaki bilgilerin azami ak›fl›n› ve h›zl›
paylafl›m›n› sa¤lamak ve geliflmekte olan ülkelerin ihtiyaçlar›na
özel önem verilerek yarar paylafl›m›n›n teflvik edilmesi; 

(g) fiimdiki ve gelecek nesillerin ç›karlar›n›n korunmas›; 

(h) Biyoçeflitlilik ve biyoçeflitlili¤in korunmas›n›n insanl›¤›n ortak 
bir sorunu oldu¤unun vurgulanmas›. 

‹lkeler

Bu Bildirge kapsam›nda, Bildirge'nin hedef ald›¤› ilgili makamlar
taraf›ndan al›nacak kararlar veya gerçeklefltirilecek
uygulamalarda afla¤›daki ilkelere sayg› duyulmas›

gerekmektedir.

Madde 3 ‹nsan onuru ve insan haklar› 

1. ‹nsan onuru, insan haklar› ve temel özgürlüklere mutlak sayg›
gösterilecektir. 

2. Bireyin ç›karlar› ve refah› bilim veya toplumun ç›karlar›na göre
öncelikli olmal›d›r. 

Madde 4 Yarar ve zarar

Bilimsel bilgiler, t›bbi uygulamalar ve ilgili teknolojilerin uygulanmas› 
ve ilerletilmesinde hastalar, araflt›rma kat›l›mc›lar› ve di¤er etkilenen
bireylerin do¤rudan ve dolayl› ç›karlar› azami düzeye ç›kar›lmal› ve
an›lan bireylere verilebilecek olas› zarar asgari düzeye indirgenmelidir.

Madde 5 Özerklik ve bireysel sorumluluk

Kiflilerin karar verme özerkli¤ine, ilgili kararlar›n sorumlulu¤unun
üstlenilmesi ve baflkalar›n›n özerkli¤ine sayg› gösterilmesi kayd›yla,
sayg› gösterilmelidir. Özerklik ehliyetine sahip olmayan flah›slar için hak
ve ç›karlar›n›n korunmas›na yönelik özel önlemler al›nmal›d›r. 

Madde 6 Onam

1. Her türlü önleyici, tan› ve tedavi amaçl› t›bbi müdahale, yeterli
bilgilendirme baz›nda ilgili flahs›n hür ve bilinçli flekilde verece¤i onam
önceden al›nm›fl olmas› flart›yla gerçeklefltirilebilecektir. Uygun
oldu¤unda onam aç›k olmal› ve herhangi bir sebeple haks›zl›k veya
önyarg›ya sebebiyet vermeksizin ilgili flah›s taraf›ndan geri al›nabilmelidir. 

2. Bilimsel araflt›rma sadece ilgili flahs›n önceden, hür, aç›k ve
bilgilendirilmifl onama tabi olarak gerçeklefltirilmelidir. Bilgiler yeterli
olmal›, anlafl›l›r flekilde verilmeli ve iznin geri al›nmas›na yönelik
imkanlar› da içermelidir. ‹zin, herhangi bir sebeple dezavantaj veya
önyarg›ya sebebiyet vermeksizin ilgili flah›s taraf›ndan geri
al›nabilecektir. Bu ilke ile ilgili istisnalar, baflta 27. Madde olmak üzere
Bildirge maddeleri ile uluslararas› insan haklar› hukukunda öngörülen
ilkeler ve hükümlerle ba¤daflmas› flart›yla Devletler taraf›ndan
benimsenen etik ve hukuk standartlar› uyar›nca olmal›d›r.

3. Bir grup insan veya topluluk üzerinde gerçeklefltirilen araflt›rmalarda,
ilgili grup veya toplulu¤un yasal temsilcisinin ek mutabakat› da
al›nabilecektir. Herhangi bir durumda, toplu topluluk sözleflmesi veya bir
topluluk lideri veya di¤er makamlar›n›n izni, bireyin bilgilendirilmifl
onam›n›n yerini alamayacakt›r. 

Madde 7 Onam verme ehliyeti olmayan kifliler 

Yasalar uyar›nca, onam verme ehliyetine sahip olmayan flah›slara özel
koruma sa¤lanmal›d›r: 

(a) Araflt›rma ve t›bbi uygulama yetkisi ilgili flahs›n ç›karlar› en iyi
flekilde gözetilerek ve yasalara uygun olarak al›nmal›d›r. Ancak
ilgili flahs›n, onam vermesi ile birlikte onam›n geri al›nmas›na
iliflkin karar verme sürecine mümkün olan en kapsaml› flekilde
kat›l›m› sa¤lanmal›d›r;

(b) Yasalarda öngörülen yetkilendirme ve koruyucu flartlara tabi
olarak ve araflt›rma kat›l›mc›lar›n›n onam verece¤i eflde¤er
etkinlikte bir araflt›rma alternatifinin bulunmamas› kayd›yla,
araflt›rma sadece ilgili flahs›n kendisine do¤rudan sa¤l›k faydas›
sa¤lanmas›na yönelik olarak gerçeklefltirilmelidir. Do¤rudan
potansiyel sa¤l›k faydas› içermeyen araflt›rmalar sadece istisnai
flekilde, flahs› en az risk ve en düflük düzeyde külfete maruz
kalmas›n› sa¤layacak flartlar alt›nda ve araflt›rman›n ayn›
kategorideki di¤er flah›slara sa¤l›k yarar› sa¤lamas›n›n
beklenmesi durumunda, yasalarda öngörülen flartlara tabi olarak
ve bireyin insan haklar›n› korumas›yla ba¤daflacak flekilde
gerçeklefltirilebilecektir. fiah›slar›n araflt›rmaya kat›lmay› kabul
etmemesine sayg› gösterilmelidir.

(a) ‹nsanlar üzerindeki araflt›rma projeleri konusunda ilgili etik, hukuk,
bilim ve sosyal hususlar›n de¤erlendirilmesi;

(b) klinik ortamlarda etik sorunlar›na iliflkin tavsiyelerin sa¤lanmas›;

(c) bilimsel ve teknolojik geliflmelerin de¤erlendirilmesi, bu Bildirge
kapsam›ndaki hususlar konusunda önerilerin oluflturulmas› 
ve esaslar›n oluflturulmas›na katk›da bulunulmas›; 

(d) Biyoetik konusunda tart›flma, e¤itim, kamuda fark›ndal›k yaratma
ve kat›l›m›n teflvik edilmesi.

Madde 20 Risk de¤erlendirmesi ve yönetimi 

T›p, yaflam bilimleri ve ilgili teknolojilere iliflkin risklerin uygun flekilde
de¤erlendirilmesi ve yönetilmesi teflvik edilmelidir.

Madde 21 S›n›r ötesi uygulamalar

1. S›n›r ötesi etkinliklerde bulunan devletler, kamu ve özel kurulufllar 
ve uzmanlar farkl› devletlerde k›smen veya tamamen üstlenilen, 
fon sa¤lanan veya baflka flekillerde üstlenilen bu Bildirge konusu
etkinliklerin, bu Bildirge’de belirtilen ilkelere uygun olmas›n› sa¤lamaya
çal›flmal›d›r.

2. Bir araflt›rma bir veya daha fazla Devlette (Evsahibi Devlet/Devletler)
üstlenilip, bir baflka Devlet’teki kaynak taraf›ndan finanse edildi¤inde,
an›lan araflt›rma evsahibi Devlet/Devletler ve finansman sa¤layan›n
bulundu¤u Devlette uygun düzeyde etiksel inceleme konusu
yap›lmal›d›r. An›lan inceleme, bu B‹ldirge’de belirtilen ilkelerle tutarl› etik
ve hukuk standartlar› baz›nda gerçeklefltirilmelidir. 

3. S›n›r ötesi sa¤l›k araflt›rmalar› evsahibi ülkelerin ihtiyaçlar›na duyarl›
olmal› ve acil global sa¤l›k sorunlar›n›n azalt›lmas›na katk›da bulunan
araflt›rmalar›n önemi tan›nmal›d›r.

4. Bir araflt›rma sözleflmesi müzakere edilirken, iflbirli¤i ve araflt›rma
yararlar›na iliflkin mutabakat flartlar›, müzakere taraflar›n›n eflit kat›l›m›
ile tespit edilmelidir.

5. Devletler hem ulusal hem de uluslararas› düzeyde olmak üzere 
biyo-terörizm ve organ, doku, genetik kaynak ve materyal kaçakç›¤›na
karfl› uygun önlemler almal›d›r. 

Bildirgenin Tanıtımı

Madde 22 Devletlerin rolü 

1. Devletler, yasama, idare veya di¤er niteliklerde olmas›na
bak›lmaks›z›n uluslararas› insan haklar› hukuku uyar›nca bu Bildirge’de
bildirilen ilkelerin yürürlü¤e konmas› için gereken önlemleri almal›d›r.
An›lan önlemler e¤itim ve kamu bilgilendirme alanlar›ndaki etkinliklerle
de desteklenmelidir.

2. Devletler, Madde 19’da belirtilen flekilde ba¤›ms›z, çoklu disiplinden
ve çoksesli etik komitelerinin oluflturulmas›n› teflvik etmelidir.

Madde 23 Biyoetik ö¤retimi, e¤itimi ve bilgilendirme

1. Bu Bildirge’de öngörülen ilkelerin tan›t›lmas› ve baflta gençler
aç›s›ndan olmak üzere bilimsel ve teknolojik geliflmelerin etiksel
etkilerinin daha iyi flekilde anlafl›labilmesini sa¤lamak amac›yla

Devletler biyoetik ö¤retim ve e¤itimini her düzeyde gelifltirmeye
çal›flmal› ve ayn› zamanda biyoetik konusunda bilgilendirme ve bilgi
yayma programlar›n› teflvik etmelidir.

2. Devletler bu çabas›nda, uluslararas› ve bölgesel hükümetleraras›
örgütler ile uluslararas›, bölgesel ve ulusal sivil toplum örgütlerinin
kat›l›m›n› teflvik etmelidir.

Madde 24 Uluslararas› iflbirli¤i

1. Devletler bilimsel bilginin uluslararas› düzeyde yay›lmas›n›
desteklemeli ve bilimsel ve teknolojik bilgilerin serbest ak›fl› ve
paylafl›m›n› teflvik etmelidir. 

2. Uluslararas› iflbirli¤i çerçevesinde Devletler, kültürel ve bilimsel
iflbirli¤ini gelifltirmeli ve bilimsel bilgiler, ilgili know-how ve bunlara iliflkin
faydalar›n üretilmesi ve paylafl›lmas›na katk›da bulunma kapasitesinin
gelifltirilmesini sa¤lamak üzere geliflmekte olan ülkelerle iki tarafl› ve çok
tarafl› sözleflmeler akdetmelidir.

3. Devletler, hastal›k veya maluliyet veya di¤er kiflisel, toplumsal veya
çevresel nedenlerle hassas hale gelmifl ve en k›s›tl› kaynaklar› olanlara
özel önem verilerek Devletler aras›ndaki ve bireyler, aileler, gruplar ve
topluluklar aras›ndaki dayan›flmaya sayg› duymal› ve bunu
gelifltirmelidir. 

Madde 25 UNESCO taraf›ndan izleme eylemi 

1. UNESCO bu Bildirge kapsam›nda belirtilen ilkelerin tan›t›lmas› 
ve yay›lmas›n› sa¤layacakt›r. Bu görevi dahilinde UNESCO
Hükümetleraras› Biyoetik Komitesi (IGBC) ve Uluslararas› Biyoetik
Komitesi’nin (IBC) yard›m ve deste¤inden faydalanacakt›r. 

2. UNESCO, biyoetik konusu ve IGBC ve IBC ile olan iflbirli¤inin
gelifltirtmesine iliflkin ba¤l›l›¤›n› tekrar teyit etmektedir.

Nihai Hükümler

Madde 26 ‹lkeler aras›ndaki iliflkiler ve ilkelerin 
birbirini tamamlay›c› özelli¤i 

Bu Bildirge bir bütün olarak ele al›nmal›d›r ve ilkeler birbirleri ile
ba¤lant›l› ve birbirlerinin tamamlay›c›s› olarak yorumlanmal›d›r. Her ilke,
duruma göre uygun ve gerekli oldu¤u ölçüde di¤er ilkeler ba¤lam›nda
yorumlanmal›d›r.  

Madde 27 ‹lkelerin uygulanmas›na iliflkin k›s›tlamalar

Bu Bildirge ilkelerinin k›s›tlanmas› gerekli oldu¤unda bu k›s›tlama kamu
güvenli¤ine yönelik kanunlar dahil olmak üzere kanunlar, cezai suçlar›n
soruflturulmas›, tespiti ve cezaland›r›lmas›, kamu sa¤l›¤›n›n korunmas›
veya baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas› amac›yla olmal›d›r.
An›lan yasalar, uluslararas› insan haklar› hukuku ile tutarl› olmal›d›r. 

Madde 28 ‹nsan haklar›, temel özgürlükler 
ve insan onuruna ayk›r› eylemlerin reddi 

Bu Bildirge kapsam›ndaki herhangi bir madde, bir Devlet, grup veya
bireye insan haklar›, temel özgürlükler ve insan onuruna ayk›r› bir etkinlik
veya eylemde bulunma hakk› verdi¤i fleklinde yorumlanamayacakt›r.

Madde 8   ‹nsan savunmas›zl›¤›na sayg› ve kiflisel sayg›nl›k 

Bilimsel bilgiler, t›bbi uygulamalar ve iliflkili teknolojilerin uygulanmas› ve
gelifltirilmesinde insanlar›n hassasiyeti göz önünde bulundurulmal›d›r.
Özel hassasiyetleri olan bireyler ve gruplar korunmal› ve bu bireylerin
kiflisel sayg›nl›¤› göz önünde tutulmal›d›r. 

Madde 9 Mahremiyet ve gizlilik

Kiflilerin mahremiyeti ve kiflisel bilgilerinin gizlili¤ine sayg›
gösterilmelidir. Mümkün oldu¤u ölçüde bilgiler, baflta uluslararas› insan
haklar› hukuku olmak üzere uluslararas› hukuk ile ba¤daflacak flekilde,
toplanma veya onam verilme amac›n›n d›fl›nda kullan›lmamal› ve iffla
edilmemelidir.

Madde 10 Eflitlik, adalet ve hakkaniyet

Tüm insanlar onur ve haklar aç›s›ndan temel eflitli¤ine sayg›
gösterilerek adil ve hakkani muameleye tabi tutulmal›d›r.

Madde 11 Ayr›mc›l›k yapmama ve afla¤›lamama

‹nsan onuru, insan haklar› ve temel özgürlükler ihlal edilecek flekilde,
birey veya gruplar ayr›mc›l›k veya afla¤›lanmaya maruz b›rak›lmamal›d›r.

Madde 12 Kültürel çeflitlilik ve çokseslili¤e sayg›

Kültürel çeflitlilik ve çokseslili¤e gereken önem verilmelidir. Ancak, 
bu hususlar, insan onuru, insan haklar› ve temel özgürlüklerin veya 
bu Bildirge’de sunulan ilkelerin ihlal edilmesi veya kapsamlar›n›n
k›s›tlanmas› amac›yla kullan›lmamal›d›r. 

Madde 13 Dayan›flma ve iflbirli¤i

‹nsanlar aras›nda dayan›flma ve bu amaca yönelik uluslararas› iflbirli¤i
teflvik edilmelidir.

Madde 14 Sosyal sorumluluk ve sa¤l›k 

1. Halklar› için sa¤l›k ve sosyal geliflmenin teflvik edilmesi yönetimlerin,
toplumun tüm sektörlerince paylafl›lan önemli bir amac›d›r.

2. Herhangi bir ›rk, din, siyasi görüfl, ekonomik veya sosyal durum baz›nda
ayr›mc›l›k olmaks›z›n elde edilebilecek en yüksek sa¤l›k standard›ndan
faydalanman›n her insan›n temel haklar›ndan biri oldu¤u dikkate al›narak,
bilim ve teknolojideki ilerlemeler afla¤›daki geliflmeleri sa¤lamal›d›r: 

(a) Sa¤l›¤›n yaflam›n kendisi aç›s›ndan temel olmas› ve sosyal ve insani bir
varl›k olarak kabul edilmesi gerekti¤inden, baflta kad›n ve çocuklar›n
sa¤l›¤› olmak  üzere, kaliteli t›bbi bak›m ve temel ilaçlara eriflim; 

(b) yeterli g›da ve suya eriflim; 

(c) yaflam flartlar›n›n ve çevrenin iyilefltirilmesi;

(d) herhangi bir gerekçe ile insanlar›n marjinallefltirme ve hariç
tutulmas›n›n ortadan kald›r›lmas›; 

(e) fakirlik ve cehaletin indirgenmesi.

Madde 15 Yararlar›n paylafl›lmas›

1. Herhangi bir bilimsel araflt›rma veya uygulamalar›ndan kaynaklanan
yararlar bir bütün olarak toplumla ve baflta geliflmekte olan ülkeler olmak
üzere uluslararas› topluluk dahilinde paylafl›lmal›d›r. Bu ilkenin hayata
geçirilmesinde, yararlar afla¤›daki flekillerden herhangi biri olabilir: 

(a) araflt›rmaya kat›lan flah›s ve gruplar›n aç›klanmas› ve özel,
sürdürelebilir yard›m sa¤lanmas›; 

(b) kaliteli t›bbi bak›m imkanlar›na eriflim;

(c) araflt›rmadan kaynaklanan yeni tan› ve tedavi olanaklar› veya
ürünlerinin sa¤lanmas›;

(d) sa¤l›k hizmetlerinin destelenmesi;

(e) bilimsel ve teknolojik bilgiye eriflim;

(f) araflt›rma amaçlar›na yönelik kapasite gelifltirme tesisleri; 

(g) bu Bildirge’de öngörülen ilkelerle ba¤daflan di¤er yarar flekilleri. 

2. Bu yararlar, araflt›rmaya kat›l›m için uygunsuz zorlama teflkil etmemelidir. 

Madde 16 Gelecek kuflaklar›n korunmas› 

Genetik yap›lar da dahil olmak üzere, yaflam bilimlerinin gelecek nesiller
üzerindeki etkisine gerekli ihtimam gösterilmelidir. 

Madde 17 Çevre, biyosfer ve biyolojik 
çeflitlili¤in korunmas›,

‹nsanlar ve di¤er yaflam türleri aras›ndaki ba¤lant›, biyolojik ve genetik
kaynaklar›n uygun eriflim ve kullan›m›n›n önemi, geleneksel bilgiye
sayg› duyulmas› ile insanlar›n çevre, biyosfer ve biyolojik çeflitlili¤inin
korunmas›ndaki rolüne gereken de¤er verilmelidir. 

‹Ikelerin Uygulanması

Madde 18 Karar verme ve biyoetik 
hususlar›n ele al›nmas› 

1. Tüm ç›kar çat›flmalar›n›n beyan edilmesi ve bilginin uygun flekilde
paylafl›lmas› baflta olmak üzere, karar verme süresince profesyonellik,
do¤ruluk, dürüstlük ve fleffafl›k teflvik edilmelidir. Biyoetik hususlar›n 
ele al›nmas› ve düzenli olarak gözden geçirilmesinde mevcut bilimsel
bilgiden uygun olan en iyi flekilde faydalan›lmal›d›r. 

2. ‹lgili bireyler ve meslek gruplar› ile bir bütün olarak, toplum düzenli
olarak bir diyalog içinde olmal›d›r. 

3. Bilgiye dayal› ve çoksesli kamu tart›flmalar› için olanaklar›n
sa¤lanmas› ve ilgili tüm görüfllerin ifade edilmesi teflvik edilmelidir.

Madde 19 Etik komiteleri

Afla¤›daki amaçlar için ba¤›ms›z, çoklu disiplinden ve çoksesli etik 
komiteleri oluflturulmal›, gelifltirilmeli ve uygun düzeyde desteklenmelidir:



Genel Hükümler

Madde 1 Kapsam

1. Bu Bildirge, ilgili sosyal, hukuk ve çevre boyutlar› da dikkate al›narak
t›p, yaflam bilimleri ve insanlar üzerinde uygulanan di¤er teknolojiler
konusundaki etik hususlar› ele almaktad›r. 

2. Bu Bildirge Devletlere yöneliktir. Uygun ve ilgili durumlarda ayr›ca
bireyler, gruplar, topluluklar, kurumlar ile kamu ve özel kurulufllar›n
kararlar› veya uygulamalar› konusunda rehberlik sa¤lamaktad›r. 

Madde  2 Amaçlar

Bu Bildirge’nin amaçlar› afla¤›da s›ralanm›flt›r: 

(a) Biyoetik alan›ndaki yasama, politika ve di¤er araçlar›n
oluflturulmas› konusunda Devletlere rehberlik edecek evrensel
ilkeler ve prosedürler çerçevesinin sa¤lanmas›; 

(b) Bireyler, gruplar, topluluklar, kurumlar ile kamu ve özel kurulufllar›n
eylemlerine rehberlik sa¤lanmas›; 

(c) Uluslararas› insan haklar› hukuku ile tutarl› flekilde, insan
yaflam›na ve temel özgürlüklere sayg› duyulmas›n›n sa¤lanmas›
suretiyle insan onuruna sayg› ve insan haklar›n›n korunmas›n›n
gelifltirilmesi;  

(d) Araflt›rma ve gelifltirmelerin bu Bildirge’de sunulan etik ilkeleri
çerçevesi dahilinde gerçeklefltirilmesi ve insan onuru, insan
haklar› ve temel özgürlüklere sayg› duyulmas› gereklili¤i
vurgulanarak, bilimsel araflt›rma özgürlü¤ü ile bilimsel 
ve teknolojik geliflmelerden elde edilen yararlar›n öneminin
tan›nmas›; 

(e) Tüm paydafllar aras›nda ve bir bütün olarak toplum içinde biyoetik
konular›nda çok disiplinli ve çok sesli diyaloglar›n gelifltirilmesi; 

(f) T›bbi, bilimsel ve teknolojik geliflmelere eflit eriflim ile birlikte
an›lan geliflmeler konusundaki bilgilerin azami ak›fl›n› ve h›zl›
paylafl›m›n› sa¤lamak ve geliflmekte olan ülkelerin ihtiyaçlar›na
özel önem verilerek yarar paylafl›m›n›n teflvik edilmesi; 

(g) fiimdiki ve gelecek nesillerin ç›karlar›n›n korunmas›; 

(h) Biyoçeflitlilik ve biyoçeflitlili¤in korunmas›n›n insanl›¤›n ortak 
bir sorunu oldu¤unun vurgulanmas›. 

‹lkeler

Bu Bildirge kapsam›nda, Bildirge'nin hedef ald›¤› ilgili makamlar
taraf›ndan al›nacak kararlar veya gerçeklefltirilecek
uygulamalarda afla¤›daki ilkelere sayg› duyulmas›

gerekmektedir.

Madde 3 ‹nsan onuru ve insan haklar› 

1. ‹nsan onuru, insan haklar› ve temel özgürlüklere mutlak sayg›
gösterilecektir. 

2. Bireyin ç›karlar› ve refah› bilim veya toplumun ç›karlar›na göre
öncelikli olmal›d›r. 

Madde 4 Yarar ve zarar

Bilimsel bilgiler, t›bbi uygulamalar ve ilgili teknolojilerin uygulanmas› 
ve ilerletilmesinde hastalar, araflt›rma kat›l›mc›lar› ve di¤er etkilenen
bireylerin do¤rudan ve dolayl› ç›karlar› azami düzeye ç›kar›lmal› ve
an›lan bireylere verilebilecek olas› zarar asgari düzeye indirgenmelidir.

Madde 5 Özerklik ve bireysel sorumluluk

Kiflilerin karar verme özerkli¤ine, ilgili kararlar›n sorumlulu¤unun
üstlenilmesi ve baflkalar›n›n özerkli¤ine sayg› gösterilmesi kayd›yla,
sayg› gösterilmelidir. Özerklik ehliyetine sahip olmayan flah›slar için hak
ve ç›karlar›n›n korunmas›na yönelik özel önlemler al›nmal›d›r. 

Madde 6 Onam

1. Her türlü önleyici, tan› ve tedavi amaçl› t›bbi müdahale, yeterli
bilgilendirme baz›nda ilgili flahs›n hür ve bilinçli flekilde verece¤i onam
önceden al›nm›fl olmas› flart›yla gerçeklefltirilebilecektir. Uygun
oldu¤unda onam aç›k olmal› ve herhangi bir sebeple haks›zl›k veya
önyarg›ya sebebiyet vermeksizin ilgili flah›s taraf›ndan geri al›nabilmelidir. 

2. Bilimsel araflt›rma sadece ilgili flahs›n önceden, hür, aç›k ve
bilgilendirilmifl onama tabi olarak gerçeklefltirilmelidir. Bilgiler yeterli
olmal›, anlafl›l›r flekilde verilmeli ve iznin geri al›nmas›na yönelik
imkanlar› da içermelidir. ‹zin, herhangi bir sebeple dezavantaj veya
önyarg›ya sebebiyet vermeksizin ilgili flah›s taraf›ndan geri
al›nabilecektir. Bu ilke ile ilgili istisnalar, baflta 27. Madde olmak üzere
Bildirge maddeleri ile uluslararas› insan haklar› hukukunda öngörülen
ilkeler ve hükümlerle ba¤daflmas› flart›yla Devletler taraf›ndan
benimsenen etik ve hukuk standartlar› uyar›nca olmal›d›r.

3. Bir grup insan veya topluluk üzerinde gerçeklefltirilen araflt›rmalarda,
ilgili grup veya toplulu¤un yasal temsilcisinin ek mutabakat› da
al›nabilecektir. Herhangi bir durumda, toplu topluluk sözleflmesi veya bir
topluluk lideri veya di¤er makamlar›n›n izni, bireyin bilgilendirilmifl
onam›n›n yerini alamayacakt›r. 

Madde 7 Onam verme ehliyeti olmayan kifliler 

Yasalar uyar›nca, onam verme ehliyetine sahip olmayan flah›slara özel
koruma sa¤lanmal›d›r: 

(a) Araflt›rma ve t›bbi uygulama yetkisi ilgili flahs›n ç›karlar› en iyi
flekilde gözetilerek ve yasalara uygun olarak al›nmal›d›r. Ancak
ilgili flahs›n, onam vermesi ile birlikte onam›n geri al›nmas›na
iliflkin karar verme sürecine mümkün olan en kapsaml› flekilde
kat›l›m› sa¤lanmal›d›r;

(b) Yasalarda öngörülen yetkilendirme ve koruyucu flartlara tabi
olarak ve araflt›rma kat›l›mc›lar›n›n onam verece¤i eflde¤er
etkinlikte bir araflt›rma alternatifinin bulunmamas› kayd›yla,
araflt›rma sadece ilgili flahs›n kendisine do¤rudan sa¤l›k faydas›
sa¤lanmas›na yönelik olarak gerçeklefltirilmelidir. Do¤rudan
potansiyel sa¤l›k faydas› içermeyen araflt›rmalar sadece istisnai
flekilde, flahs› en az risk ve en düflük düzeyde külfete maruz
kalmas›n› sa¤layacak flartlar alt›nda ve araflt›rman›n ayn›
kategorideki di¤er flah›slara sa¤l›k yarar› sa¤lamas›n›n
beklenmesi durumunda, yasalarda öngörülen flartlara tabi olarak
ve bireyin insan haklar›n› korumas›yla ba¤daflacak flekilde
gerçeklefltirilebilecektir. fiah›slar›n araflt›rmaya kat›lmay› kabul
etmemesine sayg› gösterilmelidir.

(a) ‹nsanlar üzerindeki araflt›rma projeleri konusunda ilgili etik, hukuk,
bilim ve sosyal hususlar›n de¤erlendirilmesi;

(b) klinik ortamlarda etik sorunlar›na iliflkin tavsiyelerin sa¤lanmas›;

(c) bilimsel ve teknolojik geliflmelerin de¤erlendirilmesi, bu Bildirge
kapsam›ndaki hususlar konusunda önerilerin oluflturulmas› 
ve esaslar›n oluflturulmas›na katk›da bulunulmas›; 

(d) Biyoetik konusunda tart›flma, e¤itim, kamuda fark›ndal›k yaratma
ve kat›l›m›n teflvik edilmesi.

Madde 20 Risk de¤erlendirmesi ve yönetimi 

T›p, yaflam bilimleri ve ilgili teknolojilere iliflkin risklerin uygun flekilde
de¤erlendirilmesi ve yönetilmesi teflvik edilmelidir.

Madde 21 S›n›r ötesi uygulamalar

1. S›n›r ötesi etkinliklerde bulunan devletler, kamu ve özel kurulufllar 
ve uzmanlar farkl› devletlerde k›smen veya tamamen üstlenilen, 
fon sa¤lanan veya baflka flekillerde üstlenilen bu Bildirge konusu
etkinliklerin, bu Bildirge’de belirtilen ilkelere uygun olmas›n› sa¤lamaya
çal›flmal›d›r.

2. Bir araflt›rma bir veya daha fazla Devlette (Evsahibi Devlet/Devletler)
üstlenilip, bir baflka Devlet’teki kaynak taraf›ndan finanse edildi¤inde,
an›lan araflt›rma evsahibi Devlet/Devletler ve finansman sa¤layan›n
bulundu¤u Devlette uygun düzeyde etiksel inceleme konusu
yap›lmal›d›r. An›lan inceleme, bu B‹ldirge’de belirtilen ilkelerle tutarl› etik
ve hukuk standartlar› baz›nda gerçeklefltirilmelidir. 

3. S›n›r ötesi sa¤l›k araflt›rmalar› evsahibi ülkelerin ihtiyaçlar›na duyarl›
olmal› ve acil global sa¤l›k sorunlar›n›n azalt›lmas›na katk›da bulunan
araflt›rmalar›n önemi tan›nmal›d›r.

4. Bir araflt›rma sözleflmesi müzakere edilirken, iflbirli¤i ve araflt›rma
yararlar›na iliflkin mutabakat flartlar›, müzakere taraflar›n›n eflit kat›l›m›
ile tespit edilmelidir.

5. Devletler hem ulusal hem de uluslararas› düzeyde olmak üzere 
biyo-terörizm ve organ, doku, genetik kaynak ve materyal kaçakç›¤›na
karfl› uygun önlemler almal›d›r. 

Bildirgenin Tanıtımı

Madde 22 Devletlerin rolü 

1. Devletler, yasama, idare veya di¤er niteliklerde olmas›na
bak›lmaks›z›n uluslararas› insan haklar› hukuku uyar›nca bu Bildirge’de
bildirilen ilkelerin yürürlü¤e konmas› için gereken önlemleri almal›d›r.
An›lan önlemler e¤itim ve kamu bilgilendirme alanlar›ndaki etkinliklerle
de desteklenmelidir.

2. Devletler, Madde 19’da belirtilen flekilde ba¤›ms›z, çoklu disiplinden
ve çoksesli etik komitelerinin oluflturulmas›n› teflvik etmelidir.

Madde 23 Biyoetik ö¤retimi, e¤itimi ve bilgilendirme

1. Bu Bildirge’de öngörülen ilkelerin tan›t›lmas› ve baflta gençler
aç›s›ndan olmak üzere bilimsel ve teknolojik geliflmelerin etiksel
etkilerinin daha iyi flekilde anlafl›labilmesini sa¤lamak amac›yla

Devletler biyoetik ö¤retim ve e¤itimini her düzeyde gelifltirmeye
çal›flmal› ve ayn› zamanda biyoetik konusunda bilgilendirme ve bilgi
yayma programlar›n› teflvik etmelidir.

2. Devletler bu çabas›nda, uluslararas› ve bölgesel hükümetleraras›
örgütler ile uluslararas›, bölgesel ve ulusal sivil toplum örgütlerinin
kat›l›m›n› teflvik etmelidir.

Madde 24 Uluslararas› iflbirli¤i

1. Devletler bilimsel bilginin uluslararas› düzeyde yay›lmas›n›
desteklemeli ve bilimsel ve teknolojik bilgilerin serbest ak›fl› ve
paylafl›m›n› teflvik etmelidir. 

2. Uluslararas› iflbirli¤i çerçevesinde Devletler, kültürel ve bilimsel
iflbirli¤ini gelifltirmeli ve bilimsel bilgiler, ilgili know-how ve bunlara iliflkin
faydalar›n üretilmesi ve paylafl›lmas›na katk›da bulunma kapasitesinin
gelifltirilmesini sa¤lamak üzere geliflmekte olan ülkelerle iki tarafl› ve çok
tarafl› sözleflmeler akdetmelidir.

3. Devletler, hastal›k veya maluliyet veya di¤er kiflisel, toplumsal veya
çevresel nedenlerle hassas hale gelmifl ve en k›s›tl› kaynaklar› olanlara
özel önem verilerek Devletler aras›ndaki ve bireyler, aileler, gruplar ve
topluluklar aras›ndaki dayan›flmaya sayg› duymal› ve bunu
gelifltirmelidir. 

Madde 25 UNESCO taraf›ndan izleme eylemi 

1. UNESCO bu Bildirge kapsam›nda belirtilen ilkelerin tan›t›lmas› 
ve yay›lmas›n› sa¤layacakt›r. Bu görevi dahilinde UNESCO
Hükümetleraras› Biyoetik Komitesi (IGBC) ve Uluslararas› Biyoetik
Komitesi’nin (IBC) yard›m ve deste¤inden faydalanacakt›r. 

2. UNESCO, biyoetik konusu ve IGBC ve IBC ile olan iflbirli¤inin
gelifltirtmesine iliflkin ba¤l›l›¤›n› tekrar teyit etmektedir.

Nihai Hükümler

Madde 26 ‹lkeler aras›ndaki iliflkiler ve ilkelerin 
birbirini tamamlay›c› özelli¤i 

Bu Bildirge bir bütün olarak ele al›nmal›d›r ve ilkeler birbirleri ile
ba¤lant›l› ve birbirlerinin tamamlay›c›s› olarak yorumlanmal›d›r. Her ilke,
duruma göre uygun ve gerekli oldu¤u ölçüde di¤er ilkeler ba¤lam›nda
yorumlanmal›d›r.  

Madde 27 ‹lkelerin uygulanmas›na iliflkin k›s›tlamalar

Bu Bildirge ilkelerinin k›s›tlanmas› gerekli oldu¤unda bu k›s›tlama kamu
güvenli¤ine yönelik kanunlar dahil olmak üzere kanunlar, cezai suçlar›n
soruflturulmas›, tespiti ve cezaland›r›lmas›, kamu sa¤l›¤›n›n korunmas›
veya baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas› amac›yla olmal›d›r.
An›lan yasalar, uluslararas› insan haklar› hukuku ile tutarl› olmal›d›r. 

Madde 28 ‹nsan haklar›, temel özgürlükler 
ve insan onuruna ayk›r› eylemlerin reddi 

Bu Bildirge kapsam›ndaki herhangi bir madde, bir Devlet, grup veya
bireye insan haklar›, temel özgürlükler ve insan onuruna ayk›r› bir etkinlik
veya eylemde bulunma hakk› verdi¤i fleklinde yorumlanamayacakt›r.

Madde 8   ‹nsan savunmas›zl›¤›na sayg› ve kiflisel sayg›nl›k 

Bilimsel bilgiler, t›bbi uygulamalar ve iliflkili teknolojilerin uygulanmas› ve
gelifltirilmesinde insanlar›n hassasiyeti göz önünde bulundurulmal›d›r.
Özel hassasiyetleri olan bireyler ve gruplar korunmal› ve bu bireylerin
kiflisel sayg›nl›¤› göz önünde tutulmal›d›r. 

Madde 9 Mahremiyet ve gizlilik

Kiflilerin mahremiyeti ve kiflisel bilgilerinin gizlili¤ine sayg›
gösterilmelidir. Mümkün oldu¤u ölçüde bilgiler, baflta uluslararas› insan
haklar› hukuku olmak üzere uluslararas› hukuk ile ba¤daflacak flekilde,
toplanma veya onam verilme amac›n›n d›fl›nda kullan›lmamal› ve iffla
edilmemelidir.

Madde 10 Eflitlik, adalet ve hakkaniyet

Tüm insanlar onur ve haklar aç›s›ndan temel eflitli¤ine sayg›
gösterilerek adil ve hakkani muameleye tabi tutulmal›d›r.

Madde 11 Ayr›mc›l›k yapmama ve afla¤›lamama

‹nsan onuru, insan haklar› ve temel özgürlükler ihlal edilecek flekilde,
birey veya gruplar ayr›mc›l›k veya afla¤›lanmaya maruz b›rak›lmamal›d›r.

Madde 12 Kültürel çeflitlilik ve çokseslili¤e sayg›

Kültürel çeflitlilik ve çokseslili¤e gereken önem verilmelidir. Ancak, 
bu hususlar, insan onuru, insan haklar› ve temel özgürlüklerin veya 
bu Bildirge’de sunulan ilkelerin ihlal edilmesi veya kapsamlar›n›n
k›s›tlanmas› amac›yla kullan›lmamal›d›r. 

Madde 13 Dayan›flma ve iflbirli¤i

‹nsanlar aras›nda dayan›flma ve bu amaca yönelik uluslararas› iflbirli¤i
teflvik edilmelidir.

Madde 14 Sosyal sorumluluk ve sa¤l›k 

1. Halklar› için sa¤l›k ve sosyal geliflmenin teflvik edilmesi yönetimlerin,
toplumun tüm sektörlerince paylafl›lan önemli bir amac›d›r.

2. Herhangi bir ›rk, din, siyasi görüfl, ekonomik veya sosyal durum baz›nda
ayr›mc›l›k olmaks›z›n elde edilebilecek en yüksek sa¤l›k standard›ndan
faydalanman›n her insan›n temel haklar›ndan biri oldu¤u dikkate al›narak,
bilim ve teknolojideki ilerlemeler afla¤›daki geliflmeleri sa¤lamal›d›r: 

(a) Sa¤l›¤›n yaflam›n kendisi aç›s›ndan temel olmas› ve sosyal ve insani bir
varl›k olarak kabul edilmesi gerekti¤inden, baflta kad›n ve çocuklar›n
sa¤l›¤› olmak  üzere, kaliteli t›bbi bak›m ve temel ilaçlara eriflim; 

(b) yeterli g›da ve suya eriflim; 

(c) yaflam flartlar›n›n ve çevrenin iyilefltirilmesi;

(d) herhangi bir gerekçe ile insanlar›n marjinallefltirme ve hariç
tutulmas›n›n ortadan kald›r›lmas›; 

(e) fakirlik ve cehaletin indirgenmesi.

Madde 15 Yararlar›n paylafl›lmas›

1. Herhangi bir bilimsel araflt›rma veya uygulamalar›ndan kaynaklanan
yararlar bir bütün olarak toplumla ve baflta geliflmekte olan ülkeler olmak
üzere uluslararas› topluluk dahilinde paylafl›lmal›d›r. Bu ilkenin hayata
geçirilmesinde, yararlar afla¤›daki flekillerden herhangi biri olabilir: 

(a) araflt›rmaya kat›lan flah›s ve gruplar›n aç›klanmas› ve özel,
sürdürelebilir yard›m sa¤lanmas›; 

(b) kaliteli t›bbi bak›m imkanlar›na eriflim;

(c) araflt›rmadan kaynaklanan yeni tan› ve tedavi olanaklar› veya
ürünlerinin sa¤lanmas›;

(d) sa¤l›k hizmetlerinin destelenmesi;

(e) bilimsel ve teknolojik bilgiye eriflim;

(f) araflt›rma amaçlar›na yönelik kapasite gelifltirme tesisleri; 

(g) bu Bildirge’de öngörülen ilkelerle ba¤daflan di¤er yarar flekilleri. 

2. Bu yararlar, araflt›rmaya kat›l›m için uygunsuz zorlama teflkil etmemelidir. 

Madde 16 Gelecek kuflaklar›n korunmas› 

Genetik yap›lar da dahil olmak üzere, yaflam bilimlerinin gelecek nesiller
üzerindeki etkisine gerekli ihtimam gösterilmelidir. 

Madde 17 Çevre, biyosfer ve biyolojik 
çeflitlili¤in korunmas›,

‹nsanlar ve di¤er yaflam türleri aras›ndaki ba¤lant›, biyolojik ve genetik
kaynaklar›n uygun eriflim ve kullan›m›n›n önemi, geleneksel bilgiye
sayg› duyulmas› ile insanlar›n çevre, biyosfer ve biyolojik çeflitlili¤inin
korunmas›ndaki rolüne gereken de¤er verilmelidir. 

‹Ikelerin Uygulanması

Madde 18 Karar verme ve biyoetik 
hususlar›n ele al›nmas› 

1. Tüm ç›kar çat›flmalar›n›n beyan edilmesi ve bilginin uygun flekilde
paylafl›lmas› baflta olmak üzere, karar verme süresince profesyonellik,
do¤ruluk, dürüstlük ve fleffafl›k teflvik edilmelidir. Biyoetik hususlar›n 
ele al›nmas› ve düzenli olarak gözden geçirilmesinde mevcut bilimsel
bilgiden uygun olan en iyi flekilde faydalan›lmal›d›r. 

2. ‹lgili bireyler ve meslek gruplar› ile bir bütün olarak, toplum düzenli
olarak bir diyalog içinde olmal›d›r. 

3. Bilgiye dayal› ve çoksesli kamu tart›flmalar› için olanaklar›n
sa¤lanmas› ve ilgili tüm görüfllerin ifade edilmesi teflvik edilmelidir.

Madde 19 Etik komiteleri

Afla¤›daki amaçlar için ba¤›ms›z, çoklu disiplinden ve çoksesli etik 
komiteleri oluflturulmal›, gelifltirilmeli ve uygun düzeyde desteklenmelidir:



Genel Hükümler

Madde 1 Kapsam

1. Bu Bildirge, ilgili sosyal, hukuk ve çevre boyutlar› da dikkate al›narak
t›p, yaflam bilimleri ve insanlar üzerinde uygulanan di¤er teknolojiler
konusundaki etik hususlar› ele almaktad›r. 

2. Bu Bildirge Devletlere yöneliktir. Uygun ve ilgili durumlarda ayr›ca
bireyler, gruplar, topluluklar, kurumlar ile kamu ve özel kurulufllar›n
kararlar› veya uygulamalar› konusunda rehberlik sa¤lamaktad›r. 

Madde  2 Amaçlar

Bu Bildirge’nin amaçlar› afla¤›da s›ralanm›flt›r: 

(a) Biyoetik alan›ndaki yasama, politika ve di¤er araçlar›n
oluflturulmas› konusunda Devletlere rehberlik edecek evrensel
ilkeler ve prosedürler çerçevesinin sa¤lanmas›; 

(b) Bireyler, gruplar, topluluklar, kurumlar ile kamu ve özel kurulufllar›n
eylemlerine rehberlik sa¤lanmas›; 

(c) Uluslararas› insan haklar› hukuku ile tutarl› flekilde, insan
yaflam›na ve temel özgürlüklere sayg› duyulmas›n›n sa¤lanmas›
suretiyle insan onuruna sayg› ve insan haklar›n›n korunmas›n›n
gelifltirilmesi;  

(d) Araflt›rma ve gelifltirmelerin bu Bildirge’de sunulan etik ilkeleri
çerçevesi dahilinde gerçeklefltirilmesi ve insan onuru, insan
haklar› ve temel özgürlüklere sayg› duyulmas› gereklili¤i
vurgulanarak, bilimsel araflt›rma özgürlü¤ü ile bilimsel 
ve teknolojik geliflmelerden elde edilen yararlar›n öneminin
tan›nmas›; 

(e) Tüm paydafllar aras›nda ve bir bütün olarak toplum içinde biyoetik
konular›nda çok disiplinli ve çok sesli diyaloglar›n gelifltirilmesi; 

(f) T›bbi, bilimsel ve teknolojik geliflmelere eflit eriflim ile birlikte
an›lan geliflmeler konusundaki bilgilerin azami ak›fl›n› ve h›zl›
paylafl›m›n› sa¤lamak ve geliflmekte olan ülkelerin ihtiyaçlar›na
özel önem verilerek yarar paylafl›m›n›n teflvik edilmesi; 

(g) fiimdiki ve gelecek nesillerin ç›karlar›n›n korunmas›; 

(h) Biyoçeflitlilik ve biyoçeflitlili¤in korunmas›n›n insanl›¤›n ortak 
bir sorunu oldu¤unun vurgulanmas›. 

‹lkeler

Bu Bildirge kapsam›nda, Bildirge'nin hedef ald›¤› ilgili makamlar
taraf›ndan al›nacak kararlar veya gerçeklefltirilecek
uygulamalarda afla¤›daki ilkelere sayg› duyulmas›

gerekmektedir.

Madde 3 ‹nsan onuru ve insan haklar› 

1. ‹nsan onuru, insan haklar› ve temel özgürlüklere mutlak sayg›
gösterilecektir. 

2. Bireyin ç›karlar› ve refah› bilim veya toplumun ç›karlar›na göre
öncelikli olmal›d›r. 

Madde 4 Yarar ve zarar

Bilimsel bilgiler, t›bbi uygulamalar ve ilgili teknolojilerin uygulanmas› 
ve ilerletilmesinde hastalar, araflt›rma kat›l›mc›lar› ve di¤er etkilenen
bireylerin do¤rudan ve dolayl› ç›karlar› azami düzeye ç›kar›lmal› ve
an›lan bireylere verilebilecek olas› zarar asgari düzeye indirgenmelidir.

Madde 5 Özerklik ve bireysel sorumluluk

Kiflilerin karar verme özerkli¤ine, ilgili kararlar›n sorumlulu¤unun
üstlenilmesi ve baflkalar›n›n özerkli¤ine sayg› gösterilmesi kayd›yla,
sayg› gösterilmelidir. Özerklik ehliyetine sahip olmayan flah›slar için hak
ve ç›karlar›n›n korunmas›na yönelik özel önlemler al›nmal›d›r. 

Madde 6 Onam

1. Her türlü önleyici, tan› ve tedavi amaçl› t›bbi müdahale, yeterli
bilgilendirme baz›nda ilgili flahs›n hür ve bilinçli flekilde verece¤i onam
önceden al›nm›fl olmas› flart›yla gerçeklefltirilebilecektir. Uygun
oldu¤unda onam aç›k olmal› ve herhangi bir sebeple haks›zl›k veya
önyarg›ya sebebiyet vermeksizin ilgili flah›s taraf›ndan geri al›nabilmelidir. 

2. Bilimsel araflt›rma sadece ilgili flahs›n önceden, hür, aç›k ve
bilgilendirilmifl onama tabi olarak gerçeklefltirilmelidir. Bilgiler yeterli
olmal›, anlafl›l›r flekilde verilmeli ve iznin geri al›nmas›na yönelik
imkanlar› da içermelidir. ‹zin, herhangi bir sebeple dezavantaj veya
önyarg›ya sebebiyet vermeksizin ilgili flah›s taraf›ndan geri
al›nabilecektir. Bu ilke ile ilgili istisnalar, baflta 27. Madde olmak üzere
Bildirge maddeleri ile uluslararas› insan haklar› hukukunda öngörülen
ilkeler ve hükümlerle ba¤daflmas› flart›yla Devletler taraf›ndan
benimsenen etik ve hukuk standartlar› uyar›nca olmal›d›r.

3. Bir grup insan veya topluluk üzerinde gerçeklefltirilen araflt›rmalarda,
ilgili grup veya toplulu¤un yasal temsilcisinin ek mutabakat› da
al›nabilecektir. Herhangi bir durumda, toplu topluluk sözleflmesi veya bir
topluluk lideri veya di¤er makamlar›n›n izni, bireyin bilgilendirilmifl
onam›n›n yerini alamayacakt›r. 

Madde 7 Onam verme ehliyeti olmayan kifliler 

Yasalar uyar›nca, onam verme ehliyetine sahip olmayan flah›slara özel
koruma sa¤lanmal›d›r: 

(a) Araflt›rma ve t›bbi uygulama yetkisi ilgili flahs›n ç›karlar› en iyi
flekilde gözetilerek ve yasalara uygun olarak al›nmal›d›r. Ancak
ilgili flahs›n, onam vermesi ile birlikte onam›n geri al›nmas›na
iliflkin karar verme sürecine mümkün olan en kapsaml› flekilde
kat›l›m› sa¤lanmal›d›r;

(b) Yasalarda öngörülen yetkilendirme ve koruyucu flartlara tabi
olarak ve araflt›rma kat›l›mc›lar›n›n onam verece¤i eflde¤er
etkinlikte bir araflt›rma alternatifinin bulunmamas› kayd›yla,
araflt›rma sadece ilgili flahs›n kendisine do¤rudan sa¤l›k faydas›
sa¤lanmas›na yönelik olarak gerçeklefltirilmelidir. Do¤rudan
potansiyel sa¤l›k faydas› içermeyen araflt›rmalar sadece istisnai
flekilde, flahs› en az risk ve en düflük düzeyde külfete maruz
kalmas›n› sa¤layacak flartlar alt›nda ve araflt›rman›n ayn›
kategorideki di¤er flah›slara sa¤l›k yarar› sa¤lamas›n›n
beklenmesi durumunda, yasalarda öngörülen flartlara tabi olarak
ve bireyin insan haklar›n› korumas›yla ba¤daflacak flekilde
gerçeklefltirilebilecektir. fiah›slar›n araflt›rmaya kat›lmay› kabul
etmemesine sayg› gösterilmelidir.

(a) ‹nsanlar üzerindeki araflt›rma projeleri konusunda ilgili etik, hukuk,
bilim ve sosyal hususlar›n de¤erlendirilmesi;

(b) klinik ortamlarda etik sorunlar›na iliflkin tavsiyelerin sa¤lanmas›;

(c) bilimsel ve teknolojik geliflmelerin de¤erlendirilmesi, bu Bildirge
kapsam›ndaki hususlar konusunda önerilerin oluflturulmas› 
ve esaslar›n oluflturulmas›na katk›da bulunulmas›; 

(d) Biyoetik konusunda tart›flma, e¤itim, kamuda fark›ndal›k yaratma
ve kat›l›m›n teflvik edilmesi.

Madde 20 Risk de¤erlendirmesi ve yönetimi 

T›p, yaflam bilimleri ve ilgili teknolojilere iliflkin risklerin uygun flekilde
de¤erlendirilmesi ve yönetilmesi teflvik edilmelidir.

Madde 21 S›n›r ötesi uygulamalar

1. S›n›r ötesi etkinliklerde bulunan devletler, kamu ve özel kurulufllar 
ve uzmanlar farkl› devletlerde k›smen veya tamamen üstlenilen, 
fon sa¤lanan veya baflka flekillerde üstlenilen bu Bildirge konusu
etkinliklerin, bu Bildirge’de belirtilen ilkelere uygun olmas›n› sa¤lamaya
çal›flmal›d›r.

2. Bir araflt›rma bir veya daha fazla Devlette (Evsahibi Devlet/Devletler)
üstlenilip, bir baflka Devlet’teki kaynak taraf›ndan finanse edildi¤inde,
an›lan araflt›rma evsahibi Devlet/Devletler ve finansman sa¤layan›n
bulundu¤u Devlette uygun düzeyde etiksel inceleme konusu
yap›lmal›d›r. An›lan inceleme, bu B‹ldirge’de belirtilen ilkelerle tutarl› etik
ve hukuk standartlar› baz›nda gerçeklefltirilmelidir. 

3. S›n›r ötesi sa¤l›k araflt›rmalar› evsahibi ülkelerin ihtiyaçlar›na duyarl›
olmal› ve acil global sa¤l›k sorunlar›n›n azalt›lmas›na katk›da bulunan
araflt›rmalar›n önemi tan›nmal›d›r.

4. Bir araflt›rma sözleflmesi müzakere edilirken, iflbirli¤i ve araflt›rma
yararlar›na iliflkin mutabakat flartlar›, müzakere taraflar›n›n eflit kat›l›m›
ile tespit edilmelidir.

5. Devletler hem ulusal hem de uluslararas› düzeyde olmak üzere 
biyo-terörizm ve organ, doku, genetik kaynak ve materyal kaçakç›¤›na
karfl› uygun önlemler almal›d›r. 

Bildirgenin Tanıtımı

Madde 22 Devletlerin rolü 

1. Devletler, yasama, idare veya di¤er niteliklerde olmas›na
bak›lmaks›z›n uluslararas› insan haklar› hukuku uyar›nca bu Bildirge’de
bildirilen ilkelerin yürürlü¤e konmas› için gereken önlemleri almal›d›r.
An›lan önlemler e¤itim ve kamu bilgilendirme alanlar›ndaki etkinliklerle
de desteklenmelidir.

2. Devletler, Madde 19’da belirtilen flekilde ba¤›ms›z, çoklu disiplinden
ve çoksesli etik komitelerinin oluflturulmas›n› teflvik etmelidir.

Madde 23 Biyoetik ö¤retimi, e¤itimi ve bilgilendirme

1. Bu Bildirge’de öngörülen ilkelerin tan›t›lmas› ve baflta gençler
aç›s›ndan olmak üzere bilimsel ve teknolojik geliflmelerin etiksel
etkilerinin daha iyi flekilde anlafl›labilmesini sa¤lamak amac›yla

Devletler biyoetik ö¤retim ve e¤itimini her düzeyde gelifltirmeye
çal›flmal› ve ayn› zamanda biyoetik konusunda bilgilendirme ve bilgi
yayma programlar›n› teflvik etmelidir.

2. Devletler bu çabas›nda, uluslararas› ve bölgesel hükümetleraras›
örgütler ile uluslararas›, bölgesel ve ulusal sivil toplum örgütlerinin
kat›l›m›n› teflvik etmelidir.

Madde 24 Uluslararas› iflbirli¤i

1. Devletler bilimsel bilginin uluslararas› düzeyde yay›lmas›n›
desteklemeli ve bilimsel ve teknolojik bilgilerin serbest ak›fl› ve
paylafl›m›n› teflvik etmelidir. 

2. Uluslararas› iflbirli¤i çerçevesinde Devletler, kültürel ve bilimsel
iflbirli¤ini gelifltirmeli ve bilimsel bilgiler, ilgili know-how ve bunlara iliflkin
faydalar›n üretilmesi ve paylafl›lmas›na katk›da bulunma kapasitesinin
gelifltirilmesini sa¤lamak üzere geliflmekte olan ülkelerle iki tarafl› ve çok
tarafl› sözleflmeler akdetmelidir.

3. Devletler, hastal›k veya maluliyet veya di¤er kiflisel, toplumsal veya
çevresel nedenlerle hassas hale gelmifl ve en k›s›tl› kaynaklar› olanlara
özel önem verilerek Devletler aras›ndaki ve bireyler, aileler, gruplar ve
topluluklar aras›ndaki dayan›flmaya sayg› duymal› ve bunu
gelifltirmelidir. 

Madde 25 UNESCO taraf›ndan izleme eylemi 

1. UNESCO bu Bildirge kapsam›nda belirtilen ilkelerin tan›t›lmas› 
ve yay›lmas›n› sa¤layacakt›r. Bu görevi dahilinde UNESCO
Hükümetleraras› Biyoetik Komitesi (IGBC) ve Uluslararas› Biyoetik
Komitesi’nin (IBC) yard›m ve deste¤inden faydalanacakt›r. 

2. UNESCO, biyoetik konusu ve IGBC ve IBC ile olan iflbirli¤inin
gelifltirtmesine iliflkin ba¤l›l›¤›n› tekrar teyit etmektedir.

Nihai Hükümler

Madde 26 ‹lkeler aras›ndaki iliflkiler ve ilkelerin 
birbirini tamamlay›c› özelli¤i 

Bu Bildirge bir bütün olarak ele al›nmal›d›r ve ilkeler birbirleri ile
ba¤lant›l› ve birbirlerinin tamamlay›c›s› olarak yorumlanmal›d›r. Her ilke,
duruma göre uygun ve gerekli oldu¤u ölçüde di¤er ilkeler ba¤lam›nda
yorumlanmal›d›r.  

Madde 27 ‹lkelerin uygulanmas›na iliflkin k›s›tlamalar

Bu Bildirge ilkelerinin k›s›tlanmas› gerekli oldu¤unda bu k›s›tlama kamu
güvenli¤ine yönelik kanunlar dahil olmak üzere kanunlar, cezai suçlar›n
soruflturulmas›, tespiti ve cezaland›r›lmas›, kamu sa¤l›¤›n›n korunmas›
veya baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas› amac›yla olmal›d›r.
An›lan yasalar, uluslararas› insan haklar› hukuku ile tutarl› olmal›d›r. 

Madde 28 ‹nsan haklar›, temel özgürlükler 
ve insan onuruna ayk›r› eylemlerin reddi 

Bu Bildirge kapsam›ndaki herhangi bir madde, bir Devlet, grup veya
bireye insan haklar›, temel özgürlükler ve insan onuruna ayk›r› bir etkinlik
veya eylemde bulunma hakk› verdi¤i fleklinde yorumlanamayacakt›r.

Madde 8   ‹nsan savunmas›zl›¤›na sayg› ve kiflisel sayg›nl›k 

Bilimsel bilgiler, t›bbi uygulamalar ve iliflkili teknolojilerin uygulanmas› ve
gelifltirilmesinde insanlar›n hassasiyeti göz önünde bulundurulmal›d›r.
Özel hassasiyetleri olan bireyler ve gruplar korunmal› ve bu bireylerin
kiflisel sayg›nl›¤› göz önünde tutulmal›d›r. 

Madde 9 Mahremiyet ve gizlilik

Kiflilerin mahremiyeti ve kiflisel bilgilerinin gizlili¤ine sayg›
gösterilmelidir. Mümkün oldu¤u ölçüde bilgiler, baflta uluslararas› insan
haklar› hukuku olmak üzere uluslararas› hukuk ile ba¤daflacak flekilde,
toplanma veya onam verilme amac›n›n d›fl›nda kullan›lmamal› ve iffla
edilmemelidir.

Madde 10 Eflitlik, adalet ve hakkaniyet

Tüm insanlar onur ve haklar aç›s›ndan temel eflitli¤ine sayg›
gösterilerek adil ve hakkani muameleye tabi tutulmal›d›r.

Madde 11 Ayr›mc›l›k yapmama ve afla¤›lamama

‹nsan onuru, insan haklar› ve temel özgürlükler ihlal edilecek flekilde,
birey veya gruplar ayr›mc›l›k veya afla¤›lanmaya maruz b›rak›lmamal›d›r.

Madde 12 Kültürel çeflitlilik ve çokseslili¤e sayg›

Kültürel çeflitlilik ve çokseslili¤e gereken önem verilmelidir. Ancak, 
bu hususlar, insan onuru, insan haklar› ve temel özgürlüklerin veya 
bu Bildirge’de sunulan ilkelerin ihlal edilmesi veya kapsamlar›n›n
k›s›tlanmas› amac›yla kullan›lmamal›d›r. 

Madde 13 Dayan›flma ve iflbirli¤i

‹nsanlar aras›nda dayan›flma ve bu amaca yönelik uluslararas› iflbirli¤i
teflvik edilmelidir.

Madde 14 Sosyal sorumluluk ve sa¤l›k 

1. Halklar› için sa¤l›k ve sosyal geliflmenin teflvik edilmesi yönetimlerin,
toplumun tüm sektörlerince paylafl›lan önemli bir amac›d›r.

2. Herhangi bir ›rk, din, siyasi görüfl, ekonomik veya sosyal durum baz›nda
ayr›mc›l›k olmaks›z›n elde edilebilecek en yüksek sa¤l›k standard›ndan
faydalanman›n her insan›n temel haklar›ndan biri oldu¤u dikkate al›narak,
bilim ve teknolojideki ilerlemeler afla¤›daki geliflmeleri sa¤lamal›d›r: 

(a) Sa¤l›¤›n yaflam›n kendisi aç›s›ndan temel olmas› ve sosyal ve insani bir
varl›k olarak kabul edilmesi gerekti¤inden, baflta kad›n ve çocuklar›n
sa¤l›¤› olmak  üzere, kaliteli t›bbi bak›m ve temel ilaçlara eriflim; 

(b) yeterli g›da ve suya eriflim; 

(c) yaflam flartlar›n›n ve çevrenin iyilefltirilmesi;

(d) herhangi bir gerekçe ile insanlar›n marjinallefltirme ve hariç
tutulmas›n›n ortadan kald›r›lmas›; 

(e) fakirlik ve cehaletin indirgenmesi.

Madde 15 Yararlar›n paylafl›lmas›

1. Herhangi bir bilimsel araflt›rma veya uygulamalar›ndan kaynaklanan
yararlar bir bütün olarak toplumla ve baflta geliflmekte olan ülkeler olmak
üzere uluslararas› topluluk dahilinde paylafl›lmal›d›r. Bu ilkenin hayata
geçirilmesinde, yararlar afla¤›daki flekillerden herhangi biri olabilir: 

(a) araflt›rmaya kat›lan flah›s ve gruplar›n aç›klanmas› ve özel,
sürdürelebilir yard›m sa¤lanmas›; 

(b) kaliteli t›bbi bak›m imkanlar›na eriflim;

(c) araflt›rmadan kaynaklanan yeni tan› ve tedavi olanaklar› veya
ürünlerinin sa¤lanmas›;

(d) sa¤l›k hizmetlerinin destelenmesi;

(e) bilimsel ve teknolojik bilgiye eriflim;

(f) araflt›rma amaçlar›na yönelik kapasite gelifltirme tesisleri; 

(g) bu Bildirge’de öngörülen ilkelerle ba¤daflan di¤er yarar flekilleri. 

2. Bu yararlar, araflt›rmaya kat›l›m için uygunsuz zorlama teflkil etmemelidir. 

Madde 16 Gelecek kuflaklar›n korunmas› 

Genetik yap›lar da dahil olmak üzere, yaflam bilimlerinin gelecek nesiller
üzerindeki etkisine gerekli ihtimam gösterilmelidir. 

Madde 17 Çevre, biyosfer ve biyolojik 
çeflitlili¤in korunmas›,

‹nsanlar ve di¤er yaflam türleri aras›ndaki ba¤lant›, biyolojik ve genetik
kaynaklar›n uygun eriflim ve kullan›m›n›n önemi, geleneksel bilgiye
sayg› duyulmas› ile insanlar›n çevre, biyosfer ve biyolojik çeflitlili¤inin
korunmas›ndaki rolüne gereken de¤er verilmelidir. 

‹Ikelerin Uygulanması

Madde 18 Karar verme ve biyoetik 
hususlar›n ele al›nmas› 

1. Tüm ç›kar çat›flmalar›n›n beyan edilmesi ve bilginin uygun flekilde
paylafl›lmas› baflta olmak üzere, karar verme süresince profesyonellik,
do¤ruluk, dürüstlük ve fleffafl›k teflvik edilmelidir. Biyoetik hususlar›n 
ele al›nmas› ve düzenli olarak gözden geçirilmesinde mevcut bilimsel
bilgiden uygun olan en iyi flekilde faydalan›lmal›d›r. 

2. ‹lgili bireyler ve meslek gruplar› ile bir bütün olarak, toplum düzenli
olarak bir diyalog içinde olmal›d›r. 

3. Bilgiye dayal› ve çoksesli kamu tart›flmalar› için olanaklar›n
sa¤lanmas› ve ilgili tüm görüfllerin ifade edilmesi teflvik edilmelidir.

Madde 19 Etik komiteleri

Afla¤›daki amaçlar için ba¤›ms›z, çoklu disiplinden ve çoksesli etik 
komiteleri oluflturulmal›, gelifltirilmeli ve uygun düzeyde desteklenmelidir:



Genel Hükümler

Madde 1 Kapsam

1. Bu Bildirge, ilgili sosyal, hukuk ve çevre boyutlar› da dikkate al›narak
t›p, yaflam bilimleri ve insanlar üzerinde uygulanan di¤er teknolojiler
konusundaki etik hususlar› ele almaktad›r. 

2. Bu Bildirge Devletlere yöneliktir. Uygun ve ilgili durumlarda ayr›ca
bireyler, gruplar, topluluklar, kurumlar ile kamu ve özel kurulufllar›n
kararlar› veya uygulamalar› konusunda rehberlik sa¤lamaktad›r. 

Madde  2 Amaçlar

Bu Bildirge’nin amaçlar› afla¤›da s›ralanm›flt›r: 

(a) Biyoetik alan›ndaki yasama, politika ve di¤er araçlar›n
oluflturulmas› konusunda Devletlere rehberlik edecek evrensel
ilkeler ve prosedürler çerçevesinin sa¤lanmas›; 

(b) Bireyler, gruplar, topluluklar, kurumlar ile kamu ve özel kurulufllar›n
eylemlerine rehberlik sa¤lanmas›; 

(c) Uluslararas› insan haklar› hukuku ile tutarl› flekilde, insan
yaflam›na ve temel özgürlüklere sayg› duyulmas›n›n sa¤lanmas›
suretiyle insan onuruna sayg› ve insan haklar›n›n korunmas›n›n
gelifltirilmesi;  

(d) Araflt›rma ve gelifltirmelerin bu Bildirge’de sunulan etik ilkeleri
çerçevesi dahilinde gerçeklefltirilmesi ve insan onuru, insan
haklar› ve temel özgürlüklere sayg› duyulmas› gereklili¤i
vurgulanarak, bilimsel araflt›rma özgürlü¤ü ile bilimsel 
ve teknolojik geliflmelerden elde edilen yararlar›n öneminin
tan›nmas›; 

(e) Tüm paydafllar aras›nda ve bir bütün olarak toplum içinde biyoetik
konular›nda çok disiplinli ve çok sesli diyaloglar›n gelifltirilmesi; 

(f) T›bbi, bilimsel ve teknolojik geliflmelere eflit eriflim ile birlikte
an›lan geliflmeler konusundaki bilgilerin azami ak›fl›n› ve h›zl›
paylafl›m›n› sa¤lamak ve geliflmekte olan ülkelerin ihtiyaçlar›na
özel önem verilerek yarar paylafl›m›n›n teflvik edilmesi; 

(g) fiimdiki ve gelecek nesillerin ç›karlar›n›n korunmas›; 

(h) Biyoçeflitlilik ve biyoçeflitlili¤in korunmas›n›n insanl›¤›n ortak 
bir sorunu oldu¤unun vurgulanmas›. 

‹lkeler

Bu Bildirge kapsam›nda, Bildirge'nin hedef ald›¤› ilgili makamlar
taraf›ndan al›nacak kararlar veya gerçeklefltirilecek
uygulamalarda afla¤›daki ilkelere sayg› duyulmas›

gerekmektedir.

Madde 3 ‹nsan onuru ve insan haklar› 

1. ‹nsan onuru, insan haklar› ve temel özgürlüklere mutlak sayg›
gösterilecektir. 

2. Bireyin ç›karlar› ve refah› bilim veya toplumun ç›karlar›na göre
öncelikli olmal›d›r. 

Madde 4 Yarar ve zarar

Bilimsel bilgiler, t›bbi uygulamalar ve ilgili teknolojilerin uygulanmas› 
ve ilerletilmesinde hastalar, araflt›rma kat›l›mc›lar› ve di¤er etkilenen
bireylerin do¤rudan ve dolayl› ç›karlar› azami düzeye ç›kar›lmal› ve
an›lan bireylere verilebilecek olas› zarar asgari düzeye indirgenmelidir.

Madde 5 Özerklik ve bireysel sorumluluk

Kiflilerin karar verme özerkli¤ine, ilgili kararlar›n sorumlulu¤unun
üstlenilmesi ve baflkalar›n›n özerkli¤ine sayg› gösterilmesi kayd›yla,
sayg› gösterilmelidir. Özerklik ehliyetine sahip olmayan flah›slar için hak
ve ç›karlar›n›n korunmas›na yönelik özel önlemler al›nmal›d›r. 

Madde 6 Onam

1. Her türlü önleyici, tan› ve tedavi amaçl› t›bbi müdahale, yeterli
bilgilendirme baz›nda ilgili flahs›n hür ve bilinçli flekilde verece¤i onam
önceden al›nm›fl olmas› flart›yla gerçeklefltirilebilecektir. Uygun
oldu¤unda onam aç›k olmal› ve herhangi bir sebeple haks›zl›k veya
önyarg›ya sebebiyet vermeksizin ilgili flah›s taraf›ndan geri al›nabilmelidir. 

2. Bilimsel araflt›rma sadece ilgili flahs›n önceden, hür, aç›k ve
bilgilendirilmifl onama tabi olarak gerçeklefltirilmelidir. Bilgiler yeterli
olmal›, anlafl›l›r flekilde verilmeli ve iznin geri al›nmas›na yönelik
imkanlar› da içermelidir. ‹zin, herhangi bir sebeple dezavantaj veya
önyarg›ya sebebiyet vermeksizin ilgili flah›s taraf›ndan geri
al›nabilecektir. Bu ilke ile ilgili istisnalar, baflta 27. Madde olmak üzere
Bildirge maddeleri ile uluslararas› insan haklar› hukukunda öngörülen
ilkeler ve hükümlerle ba¤daflmas› flart›yla Devletler taraf›ndan
benimsenen etik ve hukuk standartlar› uyar›nca olmal›d›r.

3. Bir grup insan veya topluluk üzerinde gerçeklefltirilen araflt›rmalarda,
ilgili grup veya toplulu¤un yasal temsilcisinin ek mutabakat› da
al›nabilecektir. Herhangi bir durumda, toplu topluluk sözleflmesi veya bir
topluluk lideri veya di¤er makamlar›n›n izni, bireyin bilgilendirilmifl
onam›n›n yerini alamayacakt›r. 

Madde 7 Onam verme ehliyeti olmayan kifliler 

Yasalar uyar›nca, onam verme ehliyetine sahip olmayan flah›slara özel
koruma sa¤lanmal›d›r: 

(a) Araflt›rma ve t›bbi uygulama yetkisi ilgili flahs›n ç›karlar› en iyi
flekilde gözetilerek ve yasalara uygun olarak al›nmal›d›r. Ancak
ilgili flahs›n, onam vermesi ile birlikte onam›n geri al›nmas›na
iliflkin karar verme sürecine mümkün olan en kapsaml› flekilde
kat›l›m› sa¤lanmal›d›r;

(b) Yasalarda öngörülen yetkilendirme ve koruyucu flartlara tabi
olarak ve araflt›rma kat›l›mc›lar›n›n onam verece¤i eflde¤er
etkinlikte bir araflt›rma alternatifinin bulunmamas› kayd›yla,
araflt›rma sadece ilgili flahs›n kendisine do¤rudan sa¤l›k faydas›
sa¤lanmas›na yönelik olarak gerçeklefltirilmelidir. Do¤rudan
potansiyel sa¤l›k faydas› içermeyen araflt›rmalar sadece istisnai
flekilde, flahs› en az risk ve en düflük düzeyde külfete maruz
kalmas›n› sa¤layacak flartlar alt›nda ve araflt›rman›n ayn›
kategorideki di¤er flah›slara sa¤l›k yarar› sa¤lamas›n›n
beklenmesi durumunda, yasalarda öngörülen flartlara tabi olarak
ve bireyin insan haklar›n› korumas›yla ba¤daflacak flekilde
gerçeklefltirilebilecektir. fiah›slar›n araflt›rmaya kat›lmay› kabul
etmemesine sayg› gösterilmelidir.

(a) ‹nsanlar üzerindeki araflt›rma projeleri konusunda ilgili etik, hukuk,
bilim ve sosyal hususlar›n de¤erlendirilmesi;

(b) klinik ortamlarda etik sorunlar›na iliflkin tavsiyelerin sa¤lanmas›;

(c) bilimsel ve teknolojik geliflmelerin de¤erlendirilmesi, bu Bildirge
kapsam›ndaki hususlar konusunda önerilerin oluflturulmas› 
ve esaslar›n oluflturulmas›na katk›da bulunulmas›; 

(d) Biyoetik konusunda tart›flma, e¤itim, kamuda fark›ndal›k yaratma
ve kat›l›m›n teflvik edilmesi.

Madde 20 Risk de¤erlendirmesi ve yönetimi 

T›p, yaflam bilimleri ve ilgili teknolojilere iliflkin risklerin uygun flekilde
de¤erlendirilmesi ve yönetilmesi teflvik edilmelidir.

Madde 21 S›n›r ötesi uygulamalar

1. S›n›r ötesi etkinliklerde bulunan devletler, kamu ve özel kurulufllar 
ve uzmanlar farkl› devletlerde k›smen veya tamamen üstlenilen, 
fon sa¤lanan veya baflka flekillerde üstlenilen bu Bildirge konusu
etkinliklerin, bu Bildirge’de belirtilen ilkelere uygun olmas›n› sa¤lamaya
çal›flmal›d›r.

2. Bir araflt›rma bir veya daha fazla Devlette (Evsahibi Devlet/Devletler)
üstlenilip, bir baflka Devlet’teki kaynak taraf›ndan finanse edildi¤inde,
an›lan araflt›rma evsahibi Devlet/Devletler ve finansman sa¤layan›n
bulundu¤u Devlette uygun düzeyde etiksel inceleme konusu
yap›lmal›d›r. An›lan inceleme, bu B‹ldirge’de belirtilen ilkelerle tutarl› etik
ve hukuk standartlar› baz›nda gerçeklefltirilmelidir. 

3. S›n›r ötesi sa¤l›k araflt›rmalar› evsahibi ülkelerin ihtiyaçlar›na duyarl›
olmal› ve acil global sa¤l›k sorunlar›n›n azalt›lmas›na katk›da bulunan
araflt›rmalar›n önemi tan›nmal›d›r.

4. Bir araflt›rma sözleflmesi müzakere edilirken, iflbirli¤i ve araflt›rma
yararlar›na iliflkin mutabakat flartlar›, müzakere taraflar›n›n eflit kat›l›m›
ile tespit edilmelidir.

5. Devletler hem ulusal hem de uluslararas› düzeyde olmak üzere 
biyo-terörizm ve organ, doku, genetik kaynak ve materyal kaçakç›¤›na
karfl› uygun önlemler almal›d›r. 

Bildirgenin Tanıtımı

Madde 22 Devletlerin rolü 

1. Devletler, yasama, idare veya di¤er niteliklerde olmas›na
bak›lmaks›z›n uluslararas› insan haklar› hukuku uyar›nca bu Bildirge’de
bildirilen ilkelerin yürürlü¤e konmas› için gereken önlemleri almal›d›r.
An›lan önlemler e¤itim ve kamu bilgilendirme alanlar›ndaki etkinliklerle
de desteklenmelidir.

2. Devletler, Madde 19’da belirtilen flekilde ba¤›ms›z, çoklu disiplinden
ve çoksesli etik komitelerinin oluflturulmas›n› teflvik etmelidir.

Madde 23 Biyoetik ö¤retimi, e¤itimi ve bilgilendirme

1. Bu Bildirge’de öngörülen ilkelerin tan›t›lmas› ve baflta gençler
aç›s›ndan olmak üzere bilimsel ve teknolojik geliflmelerin etiksel
etkilerinin daha iyi flekilde anlafl›labilmesini sa¤lamak amac›yla

Devletler biyoetik ö¤retim ve e¤itimini her düzeyde gelifltirmeye
çal›flmal› ve ayn› zamanda biyoetik konusunda bilgilendirme ve bilgi
yayma programlar›n› teflvik etmelidir.

2. Devletler bu çabas›nda, uluslararas› ve bölgesel hükümetleraras›
örgütler ile uluslararas›, bölgesel ve ulusal sivil toplum örgütlerinin
kat›l›m›n› teflvik etmelidir.

Madde 24 Uluslararas› iflbirli¤i

1. Devletler bilimsel bilginin uluslararas› düzeyde yay›lmas›n›
desteklemeli ve bilimsel ve teknolojik bilgilerin serbest ak›fl› ve
paylafl›m›n› teflvik etmelidir. 

2. Uluslararas› iflbirli¤i çerçevesinde Devletler, kültürel ve bilimsel
iflbirli¤ini gelifltirmeli ve bilimsel bilgiler, ilgili know-how ve bunlara iliflkin
faydalar›n üretilmesi ve paylafl›lmas›na katk›da bulunma kapasitesinin
gelifltirilmesini sa¤lamak üzere geliflmekte olan ülkelerle iki tarafl› ve çok
tarafl› sözleflmeler akdetmelidir.

3. Devletler, hastal›k veya maluliyet veya di¤er kiflisel, toplumsal veya
çevresel nedenlerle hassas hale gelmifl ve en k›s›tl› kaynaklar› olanlara
özel önem verilerek Devletler aras›ndaki ve bireyler, aileler, gruplar ve
topluluklar aras›ndaki dayan›flmaya sayg› duymal› ve bunu
gelifltirmelidir. 

Madde 25 UNESCO taraf›ndan izleme eylemi 

1. UNESCO bu Bildirge kapsam›nda belirtilen ilkelerin tan›t›lmas› 
ve yay›lmas›n› sa¤layacakt›r. Bu görevi dahilinde UNESCO
Hükümetleraras› Biyoetik Komitesi (IGBC) ve Uluslararas› Biyoetik
Komitesi’nin (IBC) yard›m ve deste¤inden faydalanacakt›r. 

2. UNESCO, biyoetik konusu ve IGBC ve IBC ile olan iflbirli¤inin
gelifltirtmesine iliflkin ba¤l›l›¤›n› tekrar teyit etmektedir.

Nihai Hükümler

Madde 26 ‹lkeler aras›ndaki iliflkiler ve ilkelerin 
birbirini tamamlay›c› özelli¤i 

Bu Bildirge bir bütün olarak ele al›nmal›d›r ve ilkeler birbirleri ile
ba¤lant›l› ve birbirlerinin tamamlay›c›s› olarak yorumlanmal›d›r. Her ilke,
duruma göre uygun ve gerekli oldu¤u ölçüde di¤er ilkeler ba¤lam›nda
yorumlanmal›d›r.  

Madde 27 ‹lkelerin uygulanmas›na iliflkin k›s›tlamalar

Bu Bildirge ilkelerinin k›s›tlanmas› gerekli oldu¤unda bu k›s›tlama kamu
güvenli¤ine yönelik kanunlar dahil olmak üzere kanunlar, cezai suçlar›n
soruflturulmas›, tespiti ve cezaland›r›lmas›, kamu sa¤l›¤›n›n korunmas›
veya baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas› amac›yla olmal›d›r.
An›lan yasalar, uluslararas› insan haklar› hukuku ile tutarl› olmal›d›r. 

Madde 28 ‹nsan haklar›, temel özgürlükler 
ve insan onuruna ayk›r› eylemlerin reddi 

Bu Bildirge kapsam›ndaki herhangi bir madde, bir Devlet, grup veya
bireye insan haklar›, temel özgürlükler ve insan onuruna ayk›r› bir etkinlik
veya eylemde bulunma hakk› verdi¤i fleklinde yorumlanamayacakt›r.

Madde 8   ‹nsan savunmas›zl›¤›na sayg› ve kiflisel sayg›nl›k 

Bilimsel bilgiler, t›bbi uygulamalar ve iliflkili teknolojilerin uygulanmas› ve
gelifltirilmesinde insanlar›n hassasiyeti göz önünde bulundurulmal›d›r.
Özel hassasiyetleri olan bireyler ve gruplar korunmal› ve bu bireylerin
kiflisel sayg›nl›¤› göz önünde tutulmal›d›r. 

Madde 9 Mahremiyet ve gizlilik

Kiflilerin mahremiyeti ve kiflisel bilgilerinin gizlili¤ine sayg›
gösterilmelidir. Mümkün oldu¤u ölçüde bilgiler, baflta uluslararas› insan
haklar› hukuku olmak üzere uluslararas› hukuk ile ba¤daflacak flekilde,
toplanma veya onam verilme amac›n›n d›fl›nda kullan›lmamal› ve iffla
edilmemelidir.

Madde 10 Eflitlik, adalet ve hakkaniyet

Tüm insanlar onur ve haklar aç›s›ndan temel eflitli¤ine sayg›
gösterilerek adil ve hakkani muameleye tabi tutulmal›d›r.

Madde 11 Ayr›mc›l›k yapmama ve afla¤›lamama

‹nsan onuru, insan haklar› ve temel özgürlükler ihlal edilecek flekilde,
birey veya gruplar ayr›mc›l›k veya afla¤›lanmaya maruz b›rak›lmamal›d›r.

Madde 12 Kültürel çeflitlilik ve çokseslili¤e sayg›

Kültürel çeflitlilik ve çokseslili¤e gereken önem verilmelidir. Ancak, 
bu hususlar, insan onuru, insan haklar› ve temel özgürlüklerin veya 
bu Bildirge’de sunulan ilkelerin ihlal edilmesi veya kapsamlar›n›n
k›s›tlanmas› amac›yla kullan›lmamal›d›r. 

Madde 13 Dayan›flma ve iflbirli¤i

‹nsanlar aras›nda dayan›flma ve bu amaca yönelik uluslararas› iflbirli¤i
teflvik edilmelidir.

Madde 14 Sosyal sorumluluk ve sa¤l›k 

1. Halklar› için sa¤l›k ve sosyal geliflmenin teflvik edilmesi yönetimlerin,
toplumun tüm sektörlerince paylafl›lan önemli bir amac›d›r.

2. Herhangi bir ›rk, din, siyasi görüfl, ekonomik veya sosyal durum baz›nda
ayr›mc›l›k olmaks›z›n elde edilebilecek en yüksek sa¤l›k standard›ndan
faydalanman›n her insan›n temel haklar›ndan biri oldu¤u dikkate al›narak,
bilim ve teknolojideki ilerlemeler afla¤›daki geliflmeleri sa¤lamal›d›r: 

(a) Sa¤l›¤›n yaflam›n kendisi aç›s›ndan temel olmas› ve sosyal ve insani bir
varl›k olarak kabul edilmesi gerekti¤inden, baflta kad›n ve çocuklar›n
sa¤l›¤› olmak  üzere, kaliteli t›bbi bak›m ve temel ilaçlara eriflim; 

(b) yeterli g›da ve suya eriflim; 

(c) yaflam flartlar›n›n ve çevrenin iyilefltirilmesi;

(d) herhangi bir gerekçe ile insanlar›n marjinallefltirme ve hariç
tutulmas›n›n ortadan kald›r›lmas›; 

(e) fakirlik ve cehaletin indirgenmesi.

Madde 15 Yararlar›n paylafl›lmas›

1. Herhangi bir bilimsel araflt›rma veya uygulamalar›ndan kaynaklanan
yararlar bir bütün olarak toplumla ve baflta geliflmekte olan ülkeler olmak
üzere uluslararas› topluluk dahilinde paylafl›lmal›d›r. Bu ilkenin hayata
geçirilmesinde, yararlar afla¤›daki flekillerden herhangi biri olabilir: 

(a) araflt›rmaya kat›lan flah›s ve gruplar›n aç›klanmas› ve özel,
sürdürelebilir yard›m sa¤lanmas›; 

(b) kaliteli t›bbi bak›m imkanlar›na eriflim;

(c) araflt›rmadan kaynaklanan yeni tan› ve tedavi olanaklar› veya
ürünlerinin sa¤lanmas›;

(d) sa¤l›k hizmetlerinin destelenmesi;

(e) bilimsel ve teknolojik bilgiye eriflim;

(f) araflt›rma amaçlar›na yönelik kapasite gelifltirme tesisleri; 

(g) bu Bildirge’de öngörülen ilkelerle ba¤daflan di¤er yarar flekilleri. 

2. Bu yararlar, araflt›rmaya kat›l›m için uygunsuz zorlama teflkil etmemelidir. 

Madde 16 Gelecek kuflaklar›n korunmas› 

Genetik yap›lar da dahil olmak üzere, yaflam bilimlerinin gelecek nesiller
üzerindeki etkisine gerekli ihtimam gösterilmelidir. 

Madde 17 Çevre, biyosfer ve biyolojik 
çeflitlili¤in korunmas›,

‹nsanlar ve di¤er yaflam türleri aras›ndaki ba¤lant›, biyolojik ve genetik
kaynaklar›n uygun eriflim ve kullan›m›n›n önemi, geleneksel bilgiye
sayg› duyulmas› ile insanlar›n çevre, biyosfer ve biyolojik çeflitlili¤inin
korunmas›ndaki rolüne gereken de¤er verilmelidir. 

‹Ikelerin Uygulanması

Madde 18 Karar verme ve biyoetik 
hususlar›n ele al›nmas› 

1. Tüm ç›kar çat›flmalar›n›n beyan edilmesi ve bilginin uygun flekilde
paylafl›lmas› baflta olmak üzere, karar verme süresince profesyonellik,
do¤ruluk, dürüstlük ve fleffafl›k teflvik edilmelidir. Biyoetik hususlar›n 
ele al›nmas› ve düzenli olarak gözden geçirilmesinde mevcut bilimsel
bilgiden uygun olan en iyi flekilde faydalan›lmal›d›r. 

2. ‹lgili bireyler ve meslek gruplar› ile bir bütün olarak, toplum düzenli
olarak bir diyalog içinde olmal›d›r. 

3. Bilgiye dayal› ve çoksesli kamu tart›flmalar› için olanaklar›n
sa¤lanmas› ve ilgili tüm görüfllerin ifade edilmesi teflvik edilmelidir.

Madde 19 Etik komiteleri

Afla¤›daki amaçlar için ba¤›ms›z, çoklu disiplinden ve çoksesli etik 
komiteleri oluflturulmal›, gelifltirilmeli ve uygun düzeyde desteklenmelidir:



Genel Hükümler

Madde 1 Kapsam

1. Bu Bildirge, ilgili sosyal, hukuk ve çevre boyutlar› da dikkate al›narak
t›p, yaflam bilimleri ve insanlar üzerinde uygulanan di¤er teknolojiler
konusundaki etik hususlar› ele almaktad›r. 

2. Bu Bildirge Devletlere yöneliktir. Uygun ve ilgili durumlarda ayr›ca
bireyler, gruplar, topluluklar, kurumlar ile kamu ve özel kurulufllar›n
kararlar› veya uygulamalar› konusunda rehberlik sa¤lamaktad›r. 

Madde  2 Amaçlar

Bu Bildirge’nin amaçlar› afla¤›da s›ralanm›flt›r: 

(a) Biyoetik alan›ndaki yasama, politika ve di¤er araçlar›n
oluflturulmas› konusunda Devletlere rehberlik edecek evrensel
ilkeler ve prosedürler çerçevesinin sa¤lanmas›; 

(b) Bireyler, gruplar, topluluklar, kurumlar ile kamu ve özel kurulufllar›n
eylemlerine rehberlik sa¤lanmas›; 

(c) Uluslararas› insan haklar› hukuku ile tutarl› flekilde, insan
yaflam›na ve temel özgürlüklere sayg› duyulmas›n›n sa¤lanmas›
suretiyle insan onuruna sayg› ve insan haklar›n›n korunmas›n›n
gelifltirilmesi;  

(d) Araflt›rma ve gelifltirmelerin bu Bildirge’de sunulan etik ilkeleri
çerçevesi dahilinde gerçeklefltirilmesi ve insan onuru, insan
haklar› ve temel özgürlüklere sayg› duyulmas› gereklili¤i
vurgulanarak, bilimsel araflt›rma özgürlü¤ü ile bilimsel 
ve teknolojik geliflmelerden elde edilen yararlar›n öneminin
tan›nmas›; 

(e) Tüm paydafllar aras›nda ve bir bütün olarak toplum içinde biyoetik
konular›nda çok disiplinli ve çok sesli diyaloglar›n gelifltirilmesi; 

(f) T›bbi, bilimsel ve teknolojik geliflmelere eflit eriflim ile birlikte
an›lan geliflmeler konusundaki bilgilerin azami ak›fl›n› ve h›zl›
paylafl›m›n› sa¤lamak ve geliflmekte olan ülkelerin ihtiyaçlar›na
özel önem verilerek yarar paylafl›m›n›n teflvik edilmesi; 

(g) fiimdiki ve gelecek nesillerin ç›karlar›n›n korunmas›; 

(h) Biyoçeflitlilik ve biyoçeflitlili¤in korunmas›n›n insanl›¤›n ortak 
bir sorunu oldu¤unun vurgulanmas›. 

‹lkeler

Bu Bildirge kapsam›nda, Bildirge'nin hedef ald›¤› ilgili makamlar
taraf›ndan al›nacak kararlar veya gerçeklefltirilecek
uygulamalarda afla¤›daki ilkelere sayg› duyulmas›

gerekmektedir.

Madde 3 ‹nsan onuru ve insan haklar› 

1. ‹nsan onuru, insan haklar› ve temel özgürlüklere mutlak sayg›
gösterilecektir. 

2. Bireyin ç›karlar› ve refah› bilim veya toplumun ç›karlar›na göre
öncelikli olmal›d›r. 

Madde 4 Yarar ve zarar

Bilimsel bilgiler, t›bbi uygulamalar ve ilgili teknolojilerin uygulanmas› 
ve ilerletilmesinde hastalar, araflt›rma kat›l›mc›lar› ve di¤er etkilenen
bireylerin do¤rudan ve dolayl› ç›karlar› azami düzeye ç›kar›lmal› ve
an›lan bireylere verilebilecek olas› zarar asgari düzeye indirgenmelidir.

Madde 5 Özerklik ve bireysel sorumluluk

Kiflilerin karar verme özerkli¤ine, ilgili kararlar›n sorumlulu¤unun
üstlenilmesi ve baflkalar›n›n özerkli¤ine sayg› gösterilmesi kayd›yla,
sayg› gösterilmelidir. Özerklik ehliyetine sahip olmayan flah›slar için hak
ve ç›karlar›n›n korunmas›na yönelik özel önlemler al›nmal›d›r. 

Madde 6 Onam

1. Her türlü önleyici, tan› ve tedavi amaçl› t›bbi müdahale, yeterli
bilgilendirme baz›nda ilgili flahs›n hür ve bilinçli flekilde verece¤i onam
önceden al›nm›fl olmas› flart›yla gerçeklefltirilebilecektir. Uygun
oldu¤unda onam aç›k olmal› ve herhangi bir sebeple haks›zl›k veya
önyarg›ya sebebiyet vermeksizin ilgili flah›s taraf›ndan geri al›nabilmelidir. 

2. Bilimsel araflt›rma sadece ilgili flahs›n önceden, hür, aç›k ve
bilgilendirilmifl onama tabi olarak gerçeklefltirilmelidir. Bilgiler yeterli
olmal›, anlafl›l›r flekilde verilmeli ve iznin geri al›nmas›na yönelik
imkanlar› da içermelidir. ‹zin, herhangi bir sebeple dezavantaj veya
önyarg›ya sebebiyet vermeksizin ilgili flah›s taraf›ndan geri
al›nabilecektir. Bu ilke ile ilgili istisnalar, baflta 27. Madde olmak üzere
Bildirge maddeleri ile uluslararas› insan haklar› hukukunda öngörülen
ilkeler ve hükümlerle ba¤daflmas› flart›yla Devletler taraf›ndan
benimsenen etik ve hukuk standartlar› uyar›nca olmal›d›r.

3. Bir grup insan veya topluluk üzerinde gerçeklefltirilen araflt›rmalarda,
ilgili grup veya toplulu¤un yasal temsilcisinin ek mutabakat› da
al›nabilecektir. Herhangi bir durumda, toplu topluluk sözleflmesi veya bir
topluluk lideri veya di¤er makamlar›n›n izni, bireyin bilgilendirilmifl
onam›n›n yerini alamayacakt›r. 

Madde 7 Onam verme ehliyeti olmayan kifliler 

Yasalar uyar›nca, onam verme ehliyetine sahip olmayan flah›slara özel
koruma sa¤lanmal›d›r: 

(a) Araflt›rma ve t›bbi uygulama yetkisi ilgili flahs›n ç›karlar› en iyi
flekilde gözetilerek ve yasalara uygun olarak al›nmal›d›r. Ancak
ilgili flahs›n, onam vermesi ile birlikte onam›n geri al›nmas›na
iliflkin karar verme sürecine mümkün olan en kapsaml› flekilde
kat›l›m› sa¤lanmal›d›r;

(b) Yasalarda öngörülen yetkilendirme ve koruyucu flartlara tabi
olarak ve araflt›rma kat›l›mc›lar›n›n onam verece¤i eflde¤er
etkinlikte bir araflt›rma alternatifinin bulunmamas› kayd›yla,
araflt›rma sadece ilgili flahs›n kendisine do¤rudan sa¤l›k faydas›
sa¤lanmas›na yönelik olarak gerçeklefltirilmelidir. Do¤rudan
potansiyel sa¤l›k faydas› içermeyen araflt›rmalar sadece istisnai
flekilde, flahs› en az risk ve en düflük düzeyde külfete maruz
kalmas›n› sa¤layacak flartlar alt›nda ve araflt›rman›n ayn›
kategorideki di¤er flah›slara sa¤l›k yarar› sa¤lamas›n›n
beklenmesi durumunda, yasalarda öngörülen flartlara tabi olarak
ve bireyin insan haklar›n› korumas›yla ba¤daflacak flekilde
gerçeklefltirilebilecektir. fiah›slar›n araflt›rmaya kat›lmay› kabul
etmemesine sayg› gösterilmelidir.

(a) ‹nsanlar üzerindeki araflt›rma projeleri konusunda ilgili etik, hukuk,
bilim ve sosyal hususlar›n de¤erlendirilmesi;

(b) klinik ortamlarda etik sorunlar›na iliflkin tavsiyelerin sa¤lanmas›;

(c) bilimsel ve teknolojik geliflmelerin de¤erlendirilmesi, bu Bildirge
kapsam›ndaki hususlar konusunda önerilerin oluflturulmas› 
ve esaslar›n oluflturulmas›na katk›da bulunulmas›; 

(d) Biyoetik konusunda tart›flma, e¤itim, kamuda fark›ndal›k yaratma
ve kat›l›m›n teflvik edilmesi.

Madde 20 Risk de¤erlendirmesi ve yönetimi 

T›p, yaflam bilimleri ve ilgili teknolojilere iliflkin risklerin uygun flekilde
de¤erlendirilmesi ve yönetilmesi teflvik edilmelidir.

Madde 21 S›n›r ötesi uygulamalar

1. S›n›r ötesi etkinliklerde bulunan devletler, kamu ve özel kurulufllar 
ve uzmanlar farkl› devletlerde k›smen veya tamamen üstlenilen, 
fon sa¤lanan veya baflka flekillerde üstlenilen bu Bildirge konusu
etkinliklerin, bu Bildirge’de belirtilen ilkelere uygun olmas›n› sa¤lamaya
çal›flmal›d›r.

2. Bir araflt›rma bir veya daha fazla Devlette (Evsahibi Devlet/Devletler)
üstlenilip, bir baflka Devlet’teki kaynak taraf›ndan finanse edildi¤inde,
an›lan araflt›rma evsahibi Devlet/Devletler ve finansman sa¤layan›n
bulundu¤u Devlette uygun düzeyde etiksel inceleme konusu
yap›lmal›d›r. An›lan inceleme, bu B‹ldirge’de belirtilen ilkelerle tutarl› etik
ve hukuk standartlar› baz›nda gerçeklefltirilmelidir. 

3. S›n›r ötesi sa¤l›k araflt›rmalar› evsahibi ülkelerin ihtiyaçlar›na duyarl›
olmal› ve acil global sa¤l›k sorunlar›n›n azalt›lmas›na katk›da bulunan
araflt›rmalar›n önemi tan›nmal›d›r.

4. Bir araflt›rma sözleflmesi müzakere edilirken, iflbirli¤i ve araflt›rma
yararlar›na iliflkin mutabakat flartlar›, müzakere taraflar›n›n eflit kat›l›m›
ile tespit edilmelidir.

5. Devletler hem ulusal hem de uluslararas› düzeyde olmak üzere 
biyo-terörizm ve organ, doku, genetik kaynak ve materyal kaçakç›¤›na
karfl› uygun önlemler almal›d›r. 

Bildirgenin Tanıtımı

Madde 22 Devletlerin rolü 

1. Devletler, yasama, idare veya di¤er niteliklerde olmas›na
bak›lmaks›z›n uluslararas› insan haklar› hukuku uyar›nca bu Bildirge’de
bildirilen ilkelerin yürürlü¤e konmas› için gereken önlemleri almal›d›r.
An›lan önlemler e¤itim ve kamu bilgilendirme alanlar›ndaki etkinliklerle
de desteklenmelidir.

2. Devletler, Madde 19’da belirtilen flekilde ba¤›ms›z, çoklu disiplinden
ve çoksesli etik komitelerinin oluflturulmas›n› teflvik etmelidir.

Madde 23 Biyoetik ö¤retimi, e¤itimi ve bilgilendirme

1. Bu Bildirge’de öngörülen ilkelerin tan›t›lmas› ve baflta gençler
aç›s›ndan olmak üzere bilimsel ve teknolojik geliflmelerin etiksel
etkilerinin daha iyi flekilde anlafl›labilmesini sa¤lamak amac›yla

Devletler biyoetik ö¤retim ve e¤itimini her düzeyde gelifltirmeye
çal›flmal› ve ayn› zamanda biyoetik konusunda bilgilendirme ve bilgi
yayma programlar›n› teflvik etmelidir.

2. Devletler bu çabas›nda, uluslararas› ve bölgesel hükümetleraras›
örgütler ile uluslararas›, bölgesel ve ulusal sivil toplum örgütlerinin
kat›l›m›n› teflvik etmelidir.

Madde 24 Uluslararas› iflbirli¤i

1. Devletler bilimsel bilginin uluslararas› düzeyde yay›lmas›n›
desteklemeli ve bilimsel ve teknolojik bilgilerin serbest ak›fl› ve
paylafl›m›n› teflvik etmelidir. 

2. Uluslararas› iflbirli¤i çerçevesinde Devletler, kültürel ve bilimsel
iflbirli¤ini gelifltirmeli ve bilimsel bilgiler, ilgili know-how ve bunlara iliflkin
faydalar›n üretilmesi ve paylafl›lmas›na katk›da bulunma kapasitesinin
gelifltirilmesini sa¤lamak üzere geliflmekte olan ülkelerle iki tarafl› ve çok
tarafl› sözleflmeler akdetmelidir.

3. Devletler, hastal›k veya maluliyet veya di¤er kiflisel, toplumsal veya
çevresel nedenlerle hassas hale gelmifl ve en k›s›tl› kaynaklar› olanlara
özel önem verilerek Devletler aras›ndaki ve bireyler, aileler, gruplar ve
topluluklar aras›ndaki dayan›flmaya sayg› duymal› ve bunu
gelifltirmelidir. 

Madde 25 UNESCO taraf›ndan izleme eylemi 

1. UNESCO bu Bildirge kapsam›nda belirtilen ilkelerin tan›t›lmas› 
ve yay›lmas›n› sa¤layacakt›r. Bu görevi dahilinde UNESCO
Hükümetleraras› Biyoetik Komitesi (IGBC) ve Uluslararas› Biyoetik
Komitesi’nin (IBC) yard›m ve deste¤inden faydalanacakt›r. 

2. UNESCO, biyoetik konusu ve IGBC ve IBC ile olan iflbirli¤inin
gelifltirtmesine iliflkin ba¤l›l›¤›n› tekrar teyit etmektedir.

Nihai Hükümler

Madde 26 ‹lkeler aras›ndaki iliflkiler ve ilkelerin 
birbirini tamamlay›c› özelli¤i 

Bu Bildirge bir bütün olarak ele al›nmal›d›r ve ilkeler birbirleri ile
ba¤lant›l› ve birbirlerinin tamamlay›c›s› olarak yorumlanmal›d›r. Her ilke,
duruma göre uygun ve gerekli oldu¤u ölçüde di¤er ilkeler ba¤lam›nda
yorumlanmal›d›r.  

Madde 27 ‹lkelerin uygulanmas›na iliflkin k›s›tlamalar

Bu Bildirge ilkelerinin k›s›tlanmas› gerekli oldu¤unda bu k›s›tlama kamu
güvenli¤ine yönelik kanunlar dahil olmak üzere kanunlar, cezai suçlar›n
soruflturulmas›, tespiti ve cezaland›r›lmas›, kamu sa¤l›¤›n›n korunmas›
veya baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas› amac›yla olmal›d›r.
An›lan yasalar, uluslararas› insan haklar› hukuku ile tutarl› olmal›d›r. 

Madde 28 ‹nsan haklar›, temel özgürlükler 
ve insan onuruna ayk›r› eylemlerin reddi 

Bu Bildirge kapsam›ndaki herhangi bir madde, bir Devlet, grup veya
bireye insan haklar›, temel özgürlükler ve insan onuruna ayk›r› bir etkinlik
veya eylemde bulunma hakk› verdi¤i fleklinde yorumlanamayacakt›r.

Madde 8   ‹nsan savunmas›zl›¤›na sayg› ve kiflisel sayg›nl›k 

Bilimsel bilgiler, t›bbi uygulamalar ve iliflkili teknolojilerin uygulanmas› ve
gelifltirilmesinde insanlar›n hassasiyeti göz önünde bulundurulmal›d›r.
Özel hassasiyetleri olan bireyler ve gruplar korunmal› ve bu bireylerin
kiflisel sayg›nl›¤› göz önünde tutulmal›d›r. 

Madde 9 Mahremiyet ve gizlilik

Kiflilerin mahremiyeti ve kiflisel bilgilerinin gizlili¤ine sayg›
gösterilmelidir. Mümkün oldu¤u ölçüde bilgiler, baflta uluslararas› insan
haklar› hukuku olmak üzere uluslararas› hukuk ile ba¤daflacak flekilde,
toplanma veya onam verilme amac›n›n d›fl›nda kullan›lmamal› ve iffla
edilmemelidir.

Madde 10 Eflitlik, adalet ve hakkaniyet

Tüm insanlar onur ve haklar aç›s›ndan temel eflitli¤ine sayg›
gösterilerek adil ve hakkani muameleye tabi tutulmal›d›r.

Madde 11 Ayr›mc›l›k yapmama ve afla¤›lamama

‹nsan onuru, insan haklar› ve temel özgürlükler ihlal edilecek flekilde,
birey veya gruplar ayr›mc›l›k veya afla¤›lanmaya maruz b›rak›lmamal›d›r.

Madde 12 Kültürel çeflitlilik ve çokseslili¤e sayg›

Kültürel çeflitlilik ve çokseslili¤e gereken önem verilmelidir. Ancak, 
bu hususlar, insan onuru, insan haklar› ve temel özgürlüklerin veya 
bu Bildirge’de sunulan ilkelerin ihlal edilmesi veya kapsamlar›n›n
k›s›tlanmas› amac›yla kullan›lmamal›d›r. 

Madde 13 Dayan›flma ve iflbirli¤i

‹nsanlar aras›nda dayan›flma ve bu amaca yönelik uluslararas› iflbirli¤i
teflvik edilmelidir.

Madde 14 Sosyal sorumluluk ve sa¤l›k 

1. Halklar› için sa¤l›k ve sosyal geliflmenin teflvik edilmesi yönetimlerin,
toplumun tüm sektörlerince paylafl›lan önemli bir amac›d›r.

2. Herhangi bir ›rk, din, siyasi görüfl, ekonomik veya sosyal durum baz›nda
ayr›mc›l›k olmaks›z›n elde edilebilecek en yüksek sa¤l›k standard›ndan
faydalanman›n her insan›n temel haklar›ndan biri oldu¤u dikkate al›narak,
bilim ve teknolojideki ilerlemeler afla¤›daki geliflmeleri sa¤lamal›d›r: 

(a) Sa¤l›¤›n yaflam›n kendisi aç›s›ndan temel olmas› ve sosyal ve insani bir
varl›k olarak kabul edilmesi gerekti¤inden, baflta kad›n ve çocuklar›n
sa¤l›¤› olmak  üzere, kaliteli t›bbi bak›m ve temel ilaçlara eriflim; 

(b) yeterli g›da ve suya eriflim; 

(c) yaflam flartlar›n›n ve çevrenin iyilefltirilmesi;

(d) herhangi bir gerekçe ile insanlar›n marjinallefltirme ve hariç
tutulmas›n›n ortadan kald›r›lmas›; 

(e) fakirlik ve cehaletin indirgenmesi.

Madde 15 Yararlar›n paylafl›lmas›

1. Herhangi bir bilimsel araflt›rma veya uygulamalar›ndan kaynaklanan
yararlar bir bütün olarak toplumla ve baflta geliflmekte olan ülkeler olmak
üzere uluslararas› topluluk dahilinde paylafl›lmal›d›r. Bu ilkenin hayata
geçirilmesinde, yararlar afla¤›daki flekillerden herhangi biri olabilir: 

(a) araflt›rmaya kat›lan flah›s ve gruplar›n aç›klanmas› ve özel,
sürdürelebilir yard›m sa¤lanmas›; 

(b) kaliteli t›bbi bak›m imkanlar›na eriflim;

(c) araflt›rmadan kaynaklanan yeni tan› ve tedavi olanaklar› veya
ürünlerinin sa¤lanmas›;

(d) sa¤l›k hizmetlerinin destelenmesi;

(e) bilimsel ve teknolojik bilgiye eriflim;

(f) araflt›rma amaçlar›na yönelik kapasite gelifltirme tesisleri; 

(g) bu Bildirge’de öngörülen ilkelerle ba¤daflan di¤er yarar flekilleri. 

2. Bu yararlar, araflt›rmaya kat›l›m için uygunsuz zorlama teflkil etmemelidir. 

Madde 16 Gelecek kuflaklar›n korunmas› 

Genetik yap›lar da dahil olmak üzere, yaflam bilimlerinin gelecek nesiller
üzerindeki etkisine gerekli ihtimam gösterilmelidir. 

Madde 17 Çevre, biyosfer ve biyolojik 
çeflitlili¤in korunmas›,

‹nsanlar ve di¤er yaflam türleri aras›ndaki ba¤lant›, biyolojik ve genetik
kaynaklar›n uygun eriflim ve kullan›m›n›n önemi, geleneksel bilgiye
sayg› duyulmas› ile insanlar›n çevre, biyosfer ve biyolojik çeflitlili¤inin
korunmas›ndaki rolüne gereken de¤er verilmelidir. 

‹Ikelerin Uygulanması

Madde 18 Karar verme ve biyoetik 
hususlar›n ele al›nmas› 

1. Tüm ç›kar çat›flmalar›n›n beyan edilmesi ve bilginin uygun flekilde
paylafl›lmas› baflta olmak üzere, karar verme süresince profesyonellik,
do¤ruluk, dürüstlük ve fleffafl›k teflvik edilmelidir. Biyoetik hususlar›n 
ele al›nmas› ve düzenli olarak gözden geçirilmesinde mevcut bilimsel
bilgiden uygun olan en iyi flekilde faydalan›lmal›d›r. 

2. ‹lgili bireyler ve meslek gruplar› ile bir bütün olarak, toplum düzenli
olarak bir diyalog içinde olmal›d›r. 

3. Bilgiye dayal› ve çoksesli kamu tart›flmalar› için olanaklar›n
sa¤lanmas› ve ilgili tüm görüfllerin ifade edilmesi teflvik edilmelidir.

Madde 19 Etik komiteleri

Afla¤›daki amaçlar için ba¤›ms›z, çoklu disiplinden ve çoksesli etik 
komiteleri oluflturulmal›, gelifltirilmeli ve uygun düzeyde desteklenmelidir:



Genel Hükümler

Madde 1 Kapsam

1. Bu Bildirge, ilgili sosyal, hukuk ve çevre boyutlar› da dikkate al›narak
t›p, yaflam bilimleri ve insanlar üzerinde uygulanan di¤er teknolojiler
konusundaki etik hususlar› ele almaktad›r. 

2. Bu Bildirge Devletlere yöneliktir. Uygun ve ilgili durumlarda ayr›ca
bireyler, gruplar, topluluklar, kurumlar ile kamu ve özel kurulufllar›n
kararlar› veya uygulamalar› konusunda rehberlik sa¤lamaktad›r. 

Madde  2 Amaçlar

Bu Bildirge’nin amaçlar› afla¤›da s›ralanm›flt›r: 

(a) Biyoetik alan›ndaki yasama, politika ve di¤er araçlar›n
oluflturulmas› konusunda Devletlere rehberlik edecek evrensel
ilkeler ve prosedürler çerçevesinin sa¤lanmas›; 

(b) Bireyler, gruplar, topluluklar, kurumlar ile kamu ve özel kurulufllar›n
eylemlerine rehberlik sa¤lanmas›; 

(c) Uluslararas› insan haklar› hukuku ile tutarl› flekilde, insan
yaflam›na ve temel özgürlüklere sayg› duyulmas›n›n sa¤lanmas›
suretiyle insan onuruna sayg› ve insan haklar›n›n korunmas›n›n
gelifltirilmesi;  

(d) Araflt›rma ve gelifltirmelerin bu Bildirge’de sunulan etik ilkeleri
çerçevesi dahilinde gerçeklefltirilmesi ve insan onuru, insan
haklar› ve temel özgürlüklere sayg› duyulmas› gereklili¤i
vurgulanarak, bilimsel araflt›rma özgürlü¤ü ile bilimsel 
ve teknolojik geliflmelerden elde edilen yararlar›n öneminin
tan›nmas›; 

(e) Tüm paydafllar aras›nda ve bir bütün olarak toplum içinde biyoetik
konular›nda çok disiplinli ve çok sesli diyaloglar›n gelifltirilmesi; 

(f) T›bbi, bilimsel ve teknolojik geliflmelere eflit eriflim ile birlikte
an›lan geliflmeler konusundaki bilgilerin azami ak›fl›n› ve h›zl›
paylafl›m›n› sa¤lamak ve geliflmekte olan ülkelerin ihtiyaçlar›na
özel önem verilerek yarar paylafl›m›n›n teflvik edilmesi; 

(g) fiimdiki ve gelecek nesillerin ç›karlar›n›n korunmas›; 

(h) Biyoçeflitlilik ve biyoçeflitlili¤in korunmas›n›n insanl›¤›n ortak 
bir sorunu oldu¤unun vurgulanmas›. 

‹lkeler

Bu Bildirge kapsam›nda, Bildirge'nin hedef ald›¤› ilgili makamlar
taraf›ndan al›nacak kararlar veya gerçeklefltirilecek
uygulamalarda afla¤›daki ilkelere sayg› duyulmas›

gerekmektedir.

Madde 3 ‹nsan onuru ve insan haklar› 

1. ‹nsan onuru, insan haklar› ve temel özgürlüklere mutlak sayg›
gösterilecektir. 

2. Bireyin ç›karlar› ve refah› bilim veya toplumun ç›karlar›na göre
öncelikli olmal›d›r. 

Madde 4 Yarar ve zarar

Bilimsel bilgiler, t›bbi uygulamalar ve ilgili teknolojilerin uygulanmas› 
ve ilerletilmesinde hastalar, araflt›rma kat›l›mc›lar› ve di¤er etkilenen
bireylerin do¤rudan ve dolayl› ç›karlar› azami düzeye ç›kar›lmal› ve
an›lan bireylere verilebilecek olas› zarar asgari düzeye indirgenmelidir.

Madde 5 Özerklik ve bireysel sorumluluk

Kiflilerin karar verme özerkli¤ine, ilgili kararlar›n sorumlulu¤unun
üstlenilmesi ve baflkalar›n›n özerkli¤ine sayg› gösterilmesi kayd›yla,
sayg› gösterilmelidir. Özerklik ehliyetine sahip olmayan flah›slar için hak
ve ç›karlar›n›n korunmas›na yönelik özel önlemler al›nmal›d›r. 

Madde 6 Onam

1. Her türlü önleyici, tan› ve tedavi amaçl› t›bbi müdahale, yeterli
bilgilendirme baz›nda ilgili flahs›n hür ve bilinçli flekilde verece¤i onam
önceden al›nm›fl olmas› flart›yla gerçeklefltirilebilecektir. Uygun
oldu¤unda onam aç›k olmal› ve herhangi bir sebeple haks›zl›k veya
önyarg›ya sebebiyet vermeksizin ilgili flah›s taraf›ndan geri al›nabilmelidir. 

2. Bilimsel araflt›rma sadece ilgili flahs›n önceden, hür, aç›k ve
bilgilendirilmifl onama tabi olarak gerçeklefltirilmelidir. Bilgiler yeterli
olmal›, anlafl›l›r flekilde verilmeli ve iznin geri al›nmas›na yönelik
imkanlar› da içermelidir. ‹zin, herhangi bir sebeple dezavantaj veya
önyarg›ya sebebiyet vermeksizin ilgili flah›s taraf›ndan geri
al›nabilecektir. Bu ilke ile ilgili istisnalar, baflta 27. Madde olmak üzere
Bildirge maddeleri ile uluslararas› insan haklar› hukukunda öngörülen
ilkeler ve hükümlerle ba¤daflmas› flart›yla Devletler taraf›ndan
benimsenen etik ve hukuk standartlar› uyar›nca olmal›d›r.

3. Bir grup insan veya topluluk üzerinde gerçeklefltirilen araflt›rmalarda,
ilgili grup veya toplulu¤un yasal temsilcisinin ek mutabakat› da
al›nabilecektir. Herhangi bir durumda, toplu topluluk sözleflmesi veya bir
topluluk lideri veya di¤er makamlar›n›n izni, bireyin bilgilendirilmifl
onam›n›n yerini alamayacakt›r. 

Madde 7 Onam verme ehliyeti olmayan kifliler 

Yasalar uyar›nca, onam verme ehliyetine sahip olmayan flah›slara özel
koruma sa¤lanmal›d›r: 

(a) Araflt›rma ve t›bbi uygulama yetkisi ilgili flahs›n ç›karlar› en iyi
flekilde gözetilerek ve yasalara uygun olarak al›nmal›d›r. Ancak
ilgili flahs›n, onam vermesi ile birlikte onam›n geri al›nmas›na
iliflkin karar verme sürecine mümkün olan en kapsaml› flekilde
kat›l›m› sa¤lanmal›d›r;

(b) Yasalarda öngörülen yetkilendirme ve koruyucu flartlara tabi
olarak ve araflt›rma kat›l›mc›lar›n›n onam verece¤i eflde¤er
etkinlikte bir araflt›rma alternatifinin bulunmamas› kayd›yla,
araflt›rma sadece ilgili flahs›n kendisine do¤rudan sa¤l›k faydas›
sa¤lanmas›na yönelik olarak gerçeklefltirilmelidir. Do¤rudan
potansiyel sa¤l›k faydas› içermeyen araflt›rmalar sadece istisnai
flekilde, flahs› en az risk ve en düflük düzeyde külfete maruz
kalmas›n› sa¤layacak flartlar alt›nda ve araflt›rman›n ayn›
kategorideki di¤er flah›slara sa¤l›k yarar› sa¤lamas›n›n
beklenmesi durumunda, yasalarda öngörülen flartlara tabi olarak
ve bireyin insan haklar›n› korumas›yla ba¤daflacak flekilde
gerçeklefltirilebilecektir. fiah›slar›n araflt›rmaya kat›lmay› kabul
etmemesine sayg› gösterilmelidir.

(a) ‹nsanlar üzerindeki araflt›rma projeleri konusunda ilgili etik, hukuk,
bilim ve sosyal hususlar›n de¤erlendirilmesi;

(b) klinik ortamlarda etik sorunlar›na iliflkin tavsiyelerin sa¤lanmas›;

(c) bilimsel ve teknolojik geliflmelerin de¤erlendirilmesi, bu Bildirge
kapsam›ndaki hususlar konusunda önerilerin oluflturulmas› 
ve esaslar›n oluflturulmas›na katk›da bulunulmas›; 

(d) Biyoetik konusunda tart›flma, e¤itim, kamuda fark›ndal›k yaratma
ve kat›l›m›n teflvik edilmesi.

Madde 20 Risk de¤erlendirmesi ve yönetimi 

T›p, yaflam bilimleri ve ilgili teknolojilere iliflkin risklerin uygun flekilde
de¤erlendirilmesi ve yönetilmesi teflvik edilmelidir.

Madde 21 S›n›r ötesi uygulamalar

1. S›n›r ötesi etkinliklerde bulunan devletler, kamu ve özel kurulufllar 
ve uzmanlar farkl› devletlerde k›smen veya tamamen üstlenilen, 
fon sa¤lanan veya baflka flekillerde üstlenilen bu Bildirge konusu
etkinliklerin, bu Bildirge’de belirtilen ilkelere uygun olmas›n› sa¤lamaya
çal›flmal›d›r.

2. Bir araflt›rma bir veya daha fazla Devlette (Evsahibi Devlet/Devletler)
üstlenilip, bir baflka Devlet’teki kaynak taraf›ndan finanse edildi¤inde,
an›lan araflt›rma evsahibi Devlet/Devletler ve finansman sa¤layan›n
bulundu¤u Devlette uygun düzeyde etiksel inceleme konusu
yap›lmal›d›r. An›lan inceleme, bu B‹ldirge’de belirtilen ilkelerle tutarl› etik
ve hukuk standartlar› baz›nda gerçeklefltirilmelidir. 

3. S›n›r ötesi sa¤l›k araflt›rmalar› evsahibi ülkelerin ihtiyaçlar›na duyarl›
olmal› ve acil global sa¤l›k sorunlar›n›n azalt›lmas›na katk›da bulunan
araflt›rmalar›n önemi tan›nmal›d›r.

4. Bir araflt›rma sözleflmesi müzakere edilirken, iflbirli¤i ve araflt›rma
yararlar›na iliflkin mutabakat flartlar›, müzakere taraflar›n›n eflit kat›l›m›
ile tespit edilmelidir.

5. Devletler hem ulusal hem de uluslararas› düzeyde olmak üzere 
biyo-terörizm ve organ, doku, genetik kaynak ve materyal kaçakç›¤›na
karfl› uygun önlemler almal›d›r. 

Bildirgenin Tanıtımı

Madde 22 Devletlerin rolü 

1. Devletler, yasama, idare veya di¤er niteliklerde olmas›na
bak›lmaks›z›n uluslararas› insan haklar› hukuku uyar›nca bu Bildirge’de
bildirilen ilkelerin yürürlü¤e konmas› için gereken önlemleri almal›d›r.
An›lan önlemler e¤itim ve kamu bilgilendirme alanlar›ndaki etkinliklerle
de desteklenmelidir.

2. Devletler, Madde 19’da belirtilen flekilde ba¤›ms›z, çoklu disiplinden
ve çoksesli etik komitelerinin oluflturulmas›n› teflvik etmelidir.

Madde 23 Biyoetik ö¤retimi, e¤itimi ve bilgilendirme

1. Bu Bildirge’de öngörülen ilkelerin tan›t›lmas› ve baflta gençler
aç›s›ndan olmak üzere bilimsel ve teknolojik geliflmelerin etiksel
etkilerinin daha iyi flekilde anlafl›labilmesini sa¤lamak amac›yla

Devletler biyoetik ö¤retim ve e¤itimini her düzeyde gelifltirmeye
çal›flmal› ve ayn› zamanda biyoetik konusunda bilgilendirme ve bilgi
yayma programlar›n› teflvik etmelidir.

2. Devletler bu çabas›nda, uluslararas› ve bölgesel hükümetleraras›
örgütler ile uluslararas›, bölgesel ve ulusal sivil toplum örgütlerinin
kat›l›m›n› teflvik etmelidir.

Madde 24 Uluslararas› iflbirli¤i

1. Devletler bilimsel bilginin uluslararas› düzeyde yay›lmas›n›
desteklemeli ve bilimsel ve teknolojik bilgilerin serbest ak›fl› ve
paylafl›m›n› teflvik etmelidir. 

2. Uluslararas› iflbirli¤i çerçevesinde Devletler, kültürel ve bilimsel
iflbirli¤ini gelifltirmeli ve bilimsel bilgiler, ilgili know-how ve bunlara iliflkin
faydalar›n üretilmesi ve paylafl›lmas›na katk›da bulunma kapasitesinin
gelifltirilmesini sa¤lamak üzere geliflmekte olan ülkelerle iki tarafl› ve çok
tarafl› sözleflmeler akdetmelidir.

3. Devletler, hastal›k veya maluliyet veya di¤er kiflisel, toplumsal veya
çevresel nedenlerle hassas hale gelmifl ve en k›s›tl› kaynaklar› olanlara
özel önem verilerek Devletler aras›ndaki ve bireyler, aileler, gruplar ve
topluluklar aras›ndaki dayan›flmaya sayg› duymal› ve bunu
gelifltirmelidir. 

Madde 25 UNESCO taraf›ndan izleme eylemi 

1. UNESCO bu Bildirge kapsam›nda belirtilen ilkelerin tan›t›lmas› 
ve yay›lmas›n› sa¤layacakt›r. Bu görevi dahilinde UNESCO
Hükümetleraras› Biyoetik Komitesi (IGBC) ve Uluslararas› Biyoetik
Komitesi’nin (IBC) yard›m ve deste¤inden faydalanacakt›r. 

2. UNESCO, biyoetik konusu ve IGBC ve IBC ile olan iflbirli¤inin
gelifltirtmesine iliflkin ba¤l›l›¤›n› tekrar teyit etmektedir.

Nihai Hükümler

Madde 26 ‹lkeler aras›ndaki iliflkiler ve ilkelerin 
birbirini tamamlay›c› özelli¤i 

Bu Bildirge bir bütün olarak ele al›nmal›d›r ve ilkeler birbirleri ile
ba¤lant›l› ve birbirlerinin tamamlay›c›s› olarak yorumlanmal›d›r. Her ilke,
duruma göre uygun ve gerekli oldu¤u ölçüde di¤er ilkeler ba¤lam›nda
yorumlanmal›d›r.  

Madde 27 ‹lkelerin uygulanmas›na iliflkin k›s›tlamalar

Bu Bildirge ilkelerinin k›s›tlanmas› gerekli oldu¤unda bu k›s›tlama kamu
güvenli¤ine yönelik kanunlar dahil olmak üzere kanunlar, cezai suçlar›n
soruflturulmas›, tespiti ve cezaland›r›lmas›, kamu sa¤l›¤›n›n korunmas›
veya baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas› amac›yla olmal›d›r.
An›lan yasalar, uluslararas› insan haklar› hukuku ile tutarl› olmal›d›r. 

Madde 28 ‹nsan haklar›, temel özgürlükler 
ve insan onuruna ayk›r› eylemlerin reddi 

Bu Bildirge kapsam›ndaki herhangi bir madde, bir Devlet, grup veya
bireye insan haklar›, temel özgürlükler ve insan onuruna ayk›r› bir etkinlik
veya eylemde bulunma hakk› verdi¤i fleklinde yorumlanamayacakt›r.

Madde 8   ‹nsan savunmas›zl›¤›na sayg› ve kiflisel sayg›nl›k 

Bilimsel bilgiler, t›bbi uygulamalar ve iliflkili teknolojilerin uygulanmas› ve
gelifltirilmesinde insanlar›n hassasiyeti göz önünde bulundurulmal›d›r.
Özel hassasiyetleri olan bireyler ve gruplar korunmal› ve bu bireylerin
kiflisel sayg›nl›¤› göz önünde tutulmal›d›r. 

Madde 9 Mahremiyet ve gizlilik

Kiflilerin mahremiyeti ve kiflisel bilgilerinin gizlili¤ine sayg›
gösterilmelidir. Mümkün oldu¤u ölçüde bilgiler, baflta uluslararas› insan
haklar› hukuku olmak üzere uluslararas› hukuk ile ba¤daflacak flekilde,
toplanma veya onam verilme amac›n›n d›fl›nda kullan›lmamal› ve iffla
edilmemelidir.

Madde 10 Eflitlik, adalet ve hakkaniyet

Tüm insanlar onur ve haklar aç›s›ndan temel eflitli¤ine sayg›
gösterilerek adil ve hakkani muameleye tabi tutulmal›d›r.

Madde 11 Ayr›mc›l›k yapmama ve afla¤›lamama

‹nsan onuru, insan haklar› ve temel özgürlükler ihlal edilecek flekilde,
birey veya gruplar ayr›mc›l›k veya afla¤›lanmaya maruz b›rak›lmamal›d›r.

Madde 12 Kültürel çeflitlilik ve çokseslili¤e sayg›

Kültürel çeflitlilik ve çokseslili¤e gereken önem verilmelidir. Ancak, 
bu hususlar, insan onuru, insan haklar› ve temel özgürlüklerin veya 
bu Bildirge’de sunulan ilkelerin ihlal edilmesi veya kapsamlar›n›n
k›s›tlanmas› amac›yla kullan›lmamal›d›r. 

Madde 13 Dayan›flma ve iflbirli¤i

‹nsanlar aras›nda dayan›flma ve bu amaca yönelik uluslararas› iflbirli¤i
teflvik edilmelidir.

Madde 14 Sosyal sorumluluk ve sa¤l›k 

1. Halklar› için sa¤l›k ve sosyal geliflmenin teflvik edilmesi yönetimlerin,
toplumun tüm sektörlerince paylafl›lan önemli bir amac›d›r.

2. Herhangi bir ›rk, din, siyasi görüfl, ekonomik veya sosyal durum baz›nda
ayr›mc›l›k olmaks›z›n elde edilebilecek en yüksek sa¤l›k standard›ndan
faydalanman›n her insan›n temel haklar›ndan biri oldu¤u dikkate al›narak,
bilim ve teknolojideki ilerlemeler afla¤›daki geliflmeleri sa¤lamal›d›r: 

(a) Sa¤l›¤›n yaflam›n kendisi aç›s›ndan temel olmas› ve sosyal ve insani bir
varl›k olarak kabul edilmesi gerekti¤inden, baflta kad›n ve çocuklar›n
sa¤l›¤› olmak  üzere, kaliteli t›bbi bak›m ve temel ilaçlara eriflim; 

(b) yeterli g›da ve suya eriflim; 

(c) yaflam flartlar›n›n ve çevrenin iyilefltirilmesi;

(d) herhangi bir gerekçe ile insanlar›n marjinallefltirme ve hariç
tutulmas›n›n ortadan kald›r›lmas›; 

(e) fakirlik ve cehaletin indirgenmesi.

Madde 15 Yararlar›n paylafl›lmas›

1. Herhangi bir bilimsel araflt›rma veya uygulamalar›ndan kaynaklanan
yararlar bir bütün olarak toplumla ve baflta geliflmekte olan ülkeler olmak
üzere uluslararas› topluluk dahilinde paylafl›lmal›d›r. Bu ilkenin hayata
geçirilmesinde, yararlar afla¤›daki flekillerden herhangi biri olabilir: 

(a) araflt›rmaya kat›lan flah›s ve gruplar›n aç›klanmas› ve özel,
sürdürelebilir yard›m sa¤lanmas›; 

(b) kaliteli t›bbi bak›m imkanlar›na eriflim;

(c) araflt›rmadan kaynaklanan yeni tan› ve tedavi olanaklar› veya
ürünlerinin sa¤lanmas›;

(d) sa¤l›k hizmetlerinin destelenmesi;

(e) bilimsel ve teknolojik bilgiye eriflim;

(f) araflt›rma amaçlar›na yönelik kapasite gelifltirme tesisleri; 

(g) bu Bildirge’de öngörülen ilkelerle ba¤daflan di¤er yarar flekilleri. 

2. Bu yararlar, araflt›rmaya kat›l›m için uygunsuz zorlama teflkil etmemelidir. 

Madde 16 Gelecek kuflaklar›n korunmas› 

Genetik yap›lar da dahil olmak üzere, yaflam bilimlerinin gelecek nesiller
üzerindeki etkisine gerekli ihtimam gösterilmelidir. 

Madde 17 Çevre, biyosfer ve biyolojik 
çeflitlili¤in korunmas›,

‹nsanlar ve di¤er yaflam türleri aras›ndaki ba¤lant›, biyolojik ve genetik
kaynaklar›n uygun eriflim ve kullan›m›n›n önemi, geleneksel bilgiye
sayg› duyulmas› ile insanlar›n çevre, biyosfer ve biyolojik çeflitlili¤inin
korunmas›ndaki rolüne gereken de¤er verilmelidir. 

‹Ikelerin Uygulanması

Madde 18 Karar verme ve biyoetik 
hususlar›n ele al›nmas› 

1. Tüm ç›kar çat›flmalar›n›n beyan edilmesi ve bilginin uygun flekilde
paylafl›lmas› baflta olmak üzere, karar verme süresince profesyonellik,
do¤ruluk, dürüstlük ve fleffafl›k teflvik edilmelidir. Biyoetik hususlar›n 
ele al›nmas› ve düzenli olarak gözden geçirilmesinde mevcut bilimsel
bilgiden uygun olan en iyi flekilde faydalan›lmal›d›r. 

2. ‹lgili bireyler ve meslek gruplar› ile bir bütün olarak, toplum düzenli
olarak bir diyalog içinde olmal›d›r. 

3. Bilgiye dayal› ve çoksesli kamu tart›flmalar› için olanaklar›n
sa¤lanmas› ve ilgili tüm görüfllerin ifade edilmesi teflvik edilmelidir.

Madde 19 Etik komiteleri

Afla¤›daki amaçlar için ba¤›ms›z, çoklu disiplinden ve çoksesli etik 
komiteleri oluflturulmal›, gelifltirilmeli ve uygun düzeyde desteklenmelidir:



Biyoetik ve ‹nsan Hakları

Evrensel Bildirgesi

Önsöz

UNESCO Genel Konferans› Biyoetik ve ‹nsan Haklar› Evrensel
Bildirgesini Ekim 2005’te oybirli¤i ile kabul etmifltir. Biyoetik tarihinde 
ilk kez, tek bir metin içinde öngörülen temel biyoetik ilkelerinin sayg›
görüp gözetilmesini sa¤lama konusunda Üye Devletler kendileri 
ve uluslararas› topluluk ad›na yükümlülük üstlenmifltir. 

T›p, yaflam bilimleri ve insanlara uygulanan di¤er ilgili teknolojilerin
ortaya ç›kard›¤› etik konular›na iliflkin hususlarda Bildirge, ad›ndan 
da anlafl›laca¤› üzere insan onuru, insan haklar› ve temel özgürlüklere
sayg› gösterilmesini öngören kurallar› ve ilkeleri sa¤lamlaflt›rmaktad›r.
Biyoeti¤i uluslararas› insan haklar›na dahil ederek ve insan yaflam›na
sayg› duyulmas›n› sa¤layarak Bildirge, biyoeti¤in özgül alan›nda etik 
ile insan haklar› aras›ndaki iliflkinin varl›¤›n› kabul etmektedir. 

Üye Devletleri Bildirge’de tespit edilen kurallar› yürürlü¤e koymaya
davet eden ve en yayg›n flekilde da¤›t›m› da dahil olmak üzere
Bildirgenin takibine iliflkin uygun ad›mlar›n at›lmas› konusunda
görevlendiren bir karar da Bildirge ile birlikte UNESCO Genel
Konferans› taraf›ndan kabul edilmifltir. 

Bu broflür, Bildirge’nin yay›lmas› için ilk araçt›r ve insanlar›n her yerde,
insan haklar› ve temel özgürlüklere sayg› çerçevesinde bilim ve
teknolojideki ilerlemelerden faydalanabilmeleri aç›s›ndan Bildirge’nin
dünya çap›nda tan›nmas› ve Bildirge’de belirtilen ilkelerin
anlafl›lmas›n›n sa¤lanmas›na yöneliktir.

Koïchiro Matsuura
Bu broflür UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iflbirli¤i ile gerçekleflmifltir. 

(Çeviri UNESCO Türkiye  Milli Komisyonu Biyoetik ‹htisas Komitesi taraf›ndan
gerçeklefltirilmifltir)

Türkiye Milli Komisyonu - Göreme Sok.7/9 K.Dere - Ankara
www.unesco.org.tr 
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Türkiye Milli Komisyonu
Birleflmifl Milletler E¤itim Bilim

ve Kültür Kurumu

‹nsanlar›n kendi varl›klar› ve çevreleri üzerinde düflünebilme,
adaletsizli¤i alg›layabilme, sorumluluk üstlenme, iflbirli¤i sa¤lama ve etik
ilkelerinin ifade edilmesini sa¤layan ahlak duygusunu sergileyebilme
konusundaki özgün becerisinin bilincindeolarak, 

Yaflama iliflkin anlay›fl›m›z› ve yaflam›n kendisini gittikçe artan düzeyde
etkileyen, an›lan geliflmelerin etiksel etkileri üzerine global bir cevap
verilmesi konusunda güçlü bir talep oluflturan, bilim ve teknoloji
alan›ndaki h›zl› geliflmeler ›fl›¤›nda,

Bilim ve teknoloji uygulamalar›ndaki h›zl› ilerlemelerden kaynaklanan
etik sorunlar›n, insan onuru ve insan haklar› ile temel özgürlüklere sayg›
çerçevesinde incelenmesi gerekti¤inin fark›nda olarak,

Bilim ve teknolojinin insanl›k ve çevre üzerinde gittikçe artan flekilde
sebebiyet verdi¤i ikilem ve ihtilaflara insanl›¤›n cevab› için temel
oluflturacak evrensel ilkelerin uluslararas› topluluk taraf›ndan
belirlenmesinin gerekli ve zaman›n uygun oldu¤u karar›yla, 

10 Aral›k 1948 tarihli ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ile 11 Kas›m 1998
tarihinde UNESCO Genel Konferans› taraf›ndan kabul edilen ‹nsan
Genomu ve ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ve 16 Ekim 2003 tarihinde
UNESCO Genel Konferans› taraf›ndan kabul edilen Uluslararas› ‹nsan
Genetik Verileri Bildirgesini an›msayarak,

16 Aral›k 1966 tarihli Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ile Medeni 
ve Siyasi Haklara iliflkin Birleflmifl Milletler Uluslararas› Sözleflmeleri,
Her Türlü Irk Ayr›m›n›n Ortadan Kald›r›lmas› konusundaki 21 Aral›k
1965 tarihli Birleflmifl Milletler Uluslararas› Sözleflmesi, Kad›nlara Karfl›
Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Ortadan Kald›r›lmas›na dair 18 Aral›k 1979 tarihli
Birleflmifl Milletler Sözleflmesi, 20 Kas›m 1989 tarihli Birleflmifl Milletler
Çocuk Haklar› Sözleflmesi, 5 Haziran 1992 tarihli Birleflmifl Milletler
Biyolojik Çeflitlilik Sözleflmesi, Engelli Kiflilere F›rsat Eflitli¤i Sa¤lanmas›
Hakk›nda 1993 tarihli Birleflmifl Milletler Genel Kurallar›, Bilimsel
Araflt›rmac›lar›n Statüsü konusundaki 20 Kas›m 1974 tarihli UNESCO
Tavsiye Karar›, Irk ve Irkç› Önyarg›lar Konusundaki 27 Kas›m 1978
tarihli UNESCO Bildirgesi, fiimdiki Nesillerin Gelecek Nesillere Karfl›
Sorumluluklar› konusundaki 12 Kas›m 1997 tarihli Unesco Bildirgesi, 
2 Kas›m 2001 tarihli UNESCO Evrensel Kültürel Çeflitlilik Bildirgesi,
Ba¤›ms›z Ülkelerde Yerli ve Kabile Halklar› ile ilgili 169 Say› ve 
27 Haziran 1989 tarihli ‹LO Sözleflmesi, 3 Kas›m 2001 tarihinde FAO
Konferans›nda kabul edilen ve 29 Haziran 2004 tarihinde yürürlü¤e
giren G›da ve Tar›m Amaçl› Bitki Genetik Kaynaklar› Uluslararas›
Sözleflmesi, 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlü¤e giren ve Dünya Ticaret
Örgütünü kuran Marakefl Sözleflmesi ekindeki Fikri Mülkiyet Haklar›n›n
Ticari Yönleri Antlaflmas› (TRIPS) hükümleri, 14 kas›m 2001 tarihli Halk

Sa¤l›¤› ve TRIPS Antlaflmas›’na dair Doha Bildirgesi ve Birleflmifl
Milletler ile baflta G›da ve Tar›m Örgütü olmak üzere Birleflmifl Milletler
sisteminin uzmanl›k kurumlar› taraf›ndan benimsenen di¤er ilgili
uluslararas› belgeler dikkate al›narak,

Ayr›ca 1997 y›l›nda kabul edilen ve 1999 y›l›nda yürürlü¤e giren Avrupa
Konseyi ‹nsan Haklar› ve Biyot›p Sözleflmesi: Biyoloji ve T›bb›n
Uygulanmas› Aç›s›ndan ‹nsan Haklar› ve ‹nsan Onurunun Korunmas›
Sözleflmesi ve tüm Ek Protokolleri ile biyoetik alan›ndaki ulusal mevzuat
ve düzenlemelerle 1964 y›l›nda benimsenen ve 1975, 1983, 1989, 1996
ve 2000 y›llar›nda düzenlenen Dünya T›p Birli¤i’nin ‹nsan Deneklerle
ilgili T›bbi Araflt›rmalar için Etik ‹lkeler Helsinki Bildirgesi ve 1982’
de kabul edilen ve 1993 ve 2002’de düzenlenen Uluslararas› T›bbi
Bilimler Kurulunun ‹nsan Deneklerle ilgili Biyot›p Araflt›rmalar›n›n Etik
Esaslar› gibi biyoetik alan›ndaki uluslararas› ve bölgesel davran›fl
kurallar› ve esaslar› da dikkate al›narak,

Bu Bildirgenin, insan haklar› hukukuna uygun olarak bölgesel ve
uluslararas› yasalarla tutarl› olacak flekilde yorumlanmas› gerekti¤inin
kabulüile, 

16 Kas›m 1945 tarihinde kabul edilen UNESCO Anayasas›n› an›msayarak, 

fiimdiki nesillerin gelecek nesillere karfl› olan sorumlulu¤u ve zorunlu
olarak uluslararas› boyutu olan biyoetik hususlar›n›n bir bütün olarak
de¤erlendirilmesi gerekti¤i gerçe¤i dikkate al›narak, ‹nsan Genomu 
ve ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ile Uluslararas› ‹nsan Genetik
Verileri Bildirgesi’nde kabul edilmifl olan ilkelerden hareketle ve sadece
günümüzdeki de¤il ayn› zamanda gelecekteki geliflmeler baz›ndaki
bilimsel ba¤lam da dikkate al›narak, bilim ve teknolojide ortaya ç›kan
zorluklar›n tan›mlanmas› amac›yla bilimsel ve teknolojik geliflme ve
sosyal dönüflüme rehberlik edecek, paylafl›lan etik de¤erlere dayal›
evrensel ilkelerin tan›mlanmas› konusundaki UNESCO rolü de göz
önündebulundurularak, 

Birbirlerinin ve di¤er yaflam türlerinin korunmas›na dair önemli bir görev
üstlenmifl insanlar›n biyosferin ayr›lmaz bir parças› oldu¤u bilinciyle, 

Bilim ve araflt›rma özgürlü¤üne dayal› olarak, bilimsel ve teknolojik
geliflmelerin di¤er faydalar›n›n yan› s›ra yaflam süresinin uzat›lmas› 
ve yaflam kalitesinin gelifltirilmesi konusunda insanl›¤a büyük yararlar
sa¤lad›¤› ve sa¤layabilece¤i hususunun kabulü ve flah›s olarak insan
onuru ve insan haklar› ve temel özgürlüklere sayg› duyulmas› ve
uygulanma gereklili¤inin tan›nmas› aç›s›ndan, an›lan geliflmelerin daima
bireyler, aileler, gruplar veya toplumlar ve bir bütün olarak insanl›¤›n
refah›n›n gelifltirilmesine yönelik olmas› gerekti¤ini kabul ederek,

Sa¤l›¤›n sadece bilimsel ve teknolojik araflt›rma gelifltirmelere de¤il ayn›
zamanda psikososyal ve kültürel etkenlere ba¤l› oldu¤unukabul ederek, 

Ayr›ca t›p, yaflam bilimleri ve ilgili teknolojiler konusundaki etik
hususlara iliflkin kararlar›n bireyler, aileler, topluluklar veya toplumlar 
ve bir bütün olarak insanl›k üzerinde bir etkiye sahip olabilece¤i
gerçe¤ini de kabul ederek, 

Bir de¤ifl-tokufl, yenilik ve yarat›c›l›k kayna¤› olarak kültürel çeflitlili¤in
insanl›k aç›s›ndan gerekli oldu¤u ve bu ba¤lamda, insanl›¤›n ortak
miras› oldu¤u ak›lda bulundurulup, ancak, bunlar›n insan haklar› 
ve temel özgürlükler pahas›na uygulanamayaca¤›na da hat›rlayarak,

Kiflinin kimli¤inin biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel ve ruhsal boyutlar›

da içerdi¤ini de hat›rlayarak, 

Etik d›fl› bilimsel ve teknolojik etkinliklerden özellikle yerli ve yerel
topluluklar›n etkilendi¤ini kabul ederek,

Ahlaki duyarl›l›k ve etiksel yans›man›n bilimsel ve teknolojik geliflme
sürecinin ayr›lmaz bir parças› oldu¤u ve biyoeti¤in an›lan geliflmelerden
kaynaklanan hususlar konusunda yap›lmas› gereken seçimlerde önemli
bir rol oynamas› gerekti¤i konusunda ikna olmufl olarak, 

Bilim ve teknolojideki ilerlemenin adalet, eflitlik ve insanl›k yarar›na
katk›da bulunmas›n› sa¤lamak amac›yla yeni sosyal sorumluluk
yaklafl›mlar›n›n gelifltirilmesinin yerinde olaca¤›n› dikkate alarak, 

Sosyal gerçeklerin de¤erlendirilmesi ve eflitli¤in sa¤lanmas› konusunda
kad›nlar›n durumunun de¤erlendirilmesinin önemli bir yol teflkil etti¤ini
kabul ederek,

Baflta geliflen ülkeler, yerli topluluklar ve etkilenebilir topluluklar›n özel
ihtiyaçlar› dikkate al›narak biyoetik alan›nda uluslararas› iflbirli¤inin
desteklenmesi gerekti¤ini vurgulayarak, 

Herhangi bir ayr›m gözetilmeksizin tüm insanlar›n, t›p ve yaflam bilimi
araflt›rmalar›nda ayn› yüksek etik standartlardan yararlanmalar›
gerekti¤ini dikkate alarak,

afla¤›daki ilkeleri ilan ve bu Bildirgeyikabul etmektedir. 

Genel Konferans, 

* UNESCO Genel Konferans›’n›n 19 Ekim 2005 tarihindeki 33.
oturumunda kabul edilmifltir.

Biyoetik ve ‹nsan
Haklar› Evrensel
Bildirgesi* 
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