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Önsöz

UNESCO’nun 29.Genel Konferans›nda (1997) kabul edilmifl olan ‹nsan 
genomu ve ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’ni okuyanlar›n dikkatini iki konu çekecektir.
Bunlardan birincisi, metnin siyasi ve bilimsel içerik aç›s›ndan insan genomuna müdahale,
klonlama, ve gen aktar›m› gibi çok tart›flmal› konularla belirlenmifl olan kapsam›n›n, 
elle dokunulamayan ilke ve de¤erleri göz önünde bulundurmas›d›r. ‹kinci olarak: 
Bütün etik konularda oldu¤u gibi konunun birden fazla disiplinin arayüzünde bulunmas›
toplumun her kesimini içine alan kamusal tart›flmalar ile yönlendirilmesi gereken evrensel
bir yaklafl›m›n varl›¤› ve herkesin düflünce sisteminin tarih ve gelenekler (hukuksal, siyasi,
felsefi, dini vb) ile biçimlenen kendine has bir do¤as› bulundu¤undan dünyada farkl›
ekonomik, sosyal ve kültürel içerikler içinde kök salan etik düflüncelerin çeflitlili¤i gibi
nedenlerle çok say›da paydafl› ilgilendirmesidir.

Bu alandaki flafl›rt›c› h›zdaki geliflmelerin ortaya ç›kard›¤› yeni etik problemler göz
önünde bulunduruldu¤unda, Bildirge’nin potansiyel etkisi ve kapsam› UNESCO‘nun
Bildirge’nin izlenmesi ve uygulanmas› aç›s›ndan yeni sistemler gelifltirmesine neden
olmufltur. Ba¤lay›c› etkisi olmayan bir araç için bu oldukça önemli bir yeniliktir.

Herkes bu sistemin h›zl› bir flekilde çal›flmas›n› ve Bildirge’deki ilkelerin böylece
hayata geçirilmesini temenni etmektedir. Biyoloji ve genetik konusunda, insanl›¤›n refah›
için yeni ümitler ve ayn› zamanda yeni etik ikilemler ortaya ç›karan, teknik ve bilimsel
geliflmelerin her geçen gün artan h›z› göz önünde bulunduruldu¤unda Bildirge’nin acil
olarak uygulanmas› gerekmektedir.

UNESCO Genel Konferans›’n›n 30. oturumunda (1999) Uluslararas› Biyoetik
Komitesi taraf›ndan haz›rlanan ve Hükümetleraras› Biyoetik Komitesi taraf›ndan
onaylanm›fl olan “‹nsan Genomu ve ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin Uygulanmas› için
K›lavuz”u kabul etmifltir. 

Bu K›lavuz’un, Üye Devletlerin Bildirge’nin kabulü ile göstermifl olduklar› manevi
ba¤l›l›¤› artt›raca¤›na, savunulmakta olan de¤erlerin hayata geçirilmesini sa¤layaca¤›na,
flu anda aç›k cevaplar› olmayan ancak sonuçlar›n›n insanl›¤›n kendisi için biçmekte
oldu¤u kaderi etkileyecek olan yeni sorular ile her gün tazelenen etik sorunlar ile u¤raflan
çok say›da kifliye destek olaca¤›na inanmaktay›m.

Koïchiro Matsuura

3 fiubat 2000
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‹nsan Genomu ve ‹nsan Haklar›
Evrensel Bildirgesi*

UNESCO Genel Konferans›,

UNESCO Anayasas› Bafllang›ç Bölümü’nün “insan onuru, eflitli¤i ve insanlar›n
karfl›l›kl› sayg›s›na iliflkin demokratik ilke”ye at›fta bulundu¤unu ve “›rklar ve insanlar›n eflit
olmad›¤›n› ileri süren her türlü dogmay›” reddetti¤ini, “kültür yay›l›m›n›n, insanl›¤›n adalet,
özgürlük ve bar›fl için e¤itilmesinin insan onuru için vazgeçilmez oldu¤unu ve bütün
uluslar›n sorumluluk ve karfl›l›kl› yard›mlaflma ile yerine getirmesi gereken kutsal bir görev
oldu¤unu ilan etti¤ini” belirtti¤ini, “bar›fl›n insano¤lunun fikri ve ahlaki dayan›flma temeli
üzerine kurulmas› gerekti¤ini” ilan etti¤ini, Örgüt’ün “dünya insanlar›n›n e¤itim, bilim ve
kültür alanlar›nda iflbirli¤i ile Birleflmifl Milletler Örgütü’nün kurulufl amaçlar›n› oluflturan ve
Kurucu Antlaflmas›’nda ilan edilen uluslararas› bar›fl ve insanl›¤›n ortak refah› hedeflerine
ulaflmaya çaba harcad›¤›n›” belirtti¤ini an›msayarak,

10 Aral›k 1948 tarihli ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirge’sinde, 16 Aral›k 1966 tarihli
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ile Medeni ve Siyasi Haklara iliflkin Birleflmifl Milletler
Uluslararas› Sözleflmeleri’nde, 9 Aral›k 1948 tarihli Soyk›r›m Suçunun Önlenmesi ve
Cezaland›r›lmas›na dair Birleflmifl Milletler Sözleflmesi’nde, Her Türlü Irk Ayr›m›n›n
Ortadan Kald›r›lmas› konusundaki 21 Aral›k 1965 tarihli Birleflmifl Milletler Uluslararas›
Sözleflmesi’nde, Zihinsel Engelli Bireylerin Haklar›na iliflkin 20 Aral›k 1971 tarihli Birleflmifl
Milletler Bildirgesi’nde, Engellilerin Haklar›na iliflkin 9 Aral›k 1975 tarihli Birleflmifl Milletler
Bildirge’sinde, Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Ortadan Kald›r›lmas›na dair 
18 Aral›k 1979 tarihli Birleflmifl Milletler Sözleflmesi’nde, Suçtan ve Gücün Kötüye
Kullan›lmas›ndan Ma¤dur Olanlar için Adaletin Temel ilkeleriyle ilgili 29 Kas›m 1985 tarihli
Birleflmifl Milletler Bildirge’sinde, 20 Kas›m 1989 tarihli Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›
Sözleflmesi’nde, Engelli Kiflilere F›rsat Eflitli¤i Sa¤lanmas› Hakk›nda 20 Aral›k 1993 tarihli
Birleflmifl Milletler Genel Kurallar›, Bakteriyolojik (Biyolojik) ve Toksinli Silahlar›n
Gelifltirilmesi, Yap›m› ve Stoklanmas›n›n Yasaklanmas› ve Bunlar›n ‹mhas›’na iliflkin 
16 Aral›k 1971 tarihli Anlaflmas›’nda, E¤itimde Ayr›mc›l›¤a Karfl› 14 Aral›k 1960 tarihli
UNESCO Anlaflmas›’nda, Uluslararas› Kültürel iflbirli¤i ilkelerine dair 4 Kas›m 1966 tarihli
UNESCO Bildirge’sinde, Bilimsel Araflt›rmac›lar›n Statüsü konusundaki 20 Kas›m 1974
tarihli UNESCO Tavsiye Karar›’nda, Irk ve Irkç› Önyarg›lar Konusundaki, 27 Kas›m 1978
tarihli UNESCO Bildirgesi’nde, ‹stihdam ve Meslek ile ‹lgili Ayr›mc›l›k Hakk›ndaki 111 say›l›
ve 25 Haziran 1958 tarihli Uluslararas›

1

* UNESCO Genel Konferans›n›n 11 Kas›m 1997 tarihli 29uncu oturumunda oybirli¤i ve coflkuyla kabul edilmifltir
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Çal›flma Örgütü (ILO) Sözleflmesi’nde, Ba¤›ms›z Ülkelerde Yerli ve Kabile Halklar› ile ilgili
169 say›l› ve 27 Haziran 1989 tarihli ILO Sözleflmesi’nde teyit edilen insan haklar›
evrensel ilkelerine ba¤l›l›¤› önemle an›msayarak,

Fikri mülkiyet aç›s›ndan genetik uygulamalarla ilgilendirilebilecek uluslararas›
belgeleri, özellikle Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmas›’na dair 9 Eylül 1886 tarihli
Bern Sözleflmesi, 24 Temmuz 1971 de gözden geçirilen 6 Eylül 1952 tarihli UNESCO
Uluslararas› Telif Haklar› Sözleflmesi, 14 Temmuz 1967 de Stockholm’de gözden
geçirilmifl olan Endüstriyel Mülkiyet Haklar›n›n Korunmas›’na dair 20 Mart 1883 tarihli
Paris Sözleflmesi, 28 Nisan 1977 tarihli Patent Amac›na Yönelik Olarak
Mikroorganizmalar›n Bankalanmas›n›n Uluslararas› Kabulü’nün, WIPO Budapeflte
Antlaflmas›, 1 Ocak 1995’te yürürlü¤e giren Dünya Ticaret Örgütü Antlaflmas›’na eklenmifl
olan Fikri Mülkiyet Haklar›n›n Ticari Yönleri Antlaflmas› (TRIPs) hükümlerine ön yarg›l›
olmadan ve ak›lda tutarak,

5 Haziran 1992 tarihli Birleflmifl Milletler Biyolojik Çeflitlilik Sözleflmesi’ni de
an›msayarak ve bu ba¤lamda, insanl›¤›n biyolojik çeflitlili¤ini kabulünün ‹nsan Haklar›
Evrensel Bildirge’sinin bafllang›ç bölümüne uygun olarak, “insanl›k ailesinin tüm üyelerinin
eflit ve devrolunmaz haklar›n› ve do¤as› gere¤i tafl›d›¤› onurunu” sorgulamaya neden
olacak sosyal ya da siyasal nitelikli hiçbir yoruma yol açamayaca¤›n› da vurgulayarak,

UNESCO’yu insan haklar›na ve temel özgürlüklere sayg› çerçevesinde biyoloji 
ve genetik alanlar›nda bilimsel ve teknik geliflmelerin sonuçlar› ile ilgili etik çal›flmalar› 
ve bunlarla ba¤lant›l› eylemleri desteklemek ve gelifltirmekle yükümlü k›lan 
22 C/Karar 13.1, 23 C/Karar13.1, 24 C/Karar 13.1, 25 C/Kararlar 5.2 ve 7.3, 27 C/Karar
5.15 ve 28 C/Kararlar 0.12, 2.1 ve 2.2‘yi an›msayarak,

‹nsan genomu konusundaki araflt›rmalar›n ve bunlar›n uygulamalar›n›n, bireylerin
ve bütün insanl›¤›n sa¤l›k koflullar›n›n iyilefltirilmesi yönünde genifl imkanlar
oluflturdu¤unu kabul ederek; ancak bu araflt›rmalar›n ayn› zamanda, genetik özelliklere
dayal› her türlü ayr›mc›l›¤›n yasaklanmas›n›n yan› s›ra, insan onuruna, özgürlü¤üne 
ve haklar›na tam sayg› göstermesi gerekti¤ini vurgulayarak,

Afla¤›daki ilkeleri ilan ve iflbu Bildirge’yi kabul eder.
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‹nsan Onuru ve ‹nsan Genomu

Madde 1
‹nsan genomu insanl›k ailesinin tüm üyelerinin temel “bir”li¤ini oluflturdu¤u gibi

insanlar›n do¤as›nda varolan onur ve çeflitlili¤inin kabulünün de dayana¤›d›r. Sembolik
anlamda, insan genomu insanl›¤›n miras›d›r.

Madde 2
a) Genetik özellikleri ne olursa olsun, herkes onuruna ve haklar›na sayg›

duyulmas› hakk›na sahiptir.

b) Bu onur, bireyleri genetik özelliklerine indirgememeyi ve insanlar›n benzersizlik
ve çeflitlili¤ine sayg› gösterilmesini zorunlu k›lar.

Madde 3
Do¤as› gere¤i de¤iflikliklere u¤rayan insan genomu mutasyonlara aç›kt›r. ‹nsan

genomu her bireyin özellikle sa¤l›k durumu, yaflam koflullar›, beslenmesi ve e¤itimi dahil
olmak üzere, do¤al ve sosyal çevresine göre, kendini farkl› biçimde ifade eden çeflitli
potansiyellere sahiptir.

Madde 4
‹nsan genomu do¤al durumunda mali kazanç konusu yap›lamaz.

Bireyin Haklar›

Madde 5 
a) Bireyin genomunu etkileyecek bir araflt›rma, tedavi veya tan› giriflimi ancak

olas› risk ve yararlar›n önceden ve titizlikle de¤erlendirilmesinden sonra ve 
iç hukukun bütün di¤er gereklerine uyularak yap›labilir.

b) Her durumda ilgili bireyin özgür ve ayd›nlat›lm›fl onam› önceden al›nacakt›r.
E¤er birey onam verecek durumda de¤il ise, bu konudaki onam veya yetki,
yasaya uygun olarak ve bireyin yarar› do¤rultusunda al›nacakt›r.

c) Her bireyin, genetik inceleme ve bunlar›n do¤uraca¤› sonuçlar hakk›nda bilgi
sahibi olmak veya olmamak karar›na sayg› gösterilmelidir.

d) Araflt›rmalarda, bunlara ek olarak protokoller, ilgili ulusal ve uluslararas› kural
ve ilkelere uygun olarak ön de¤erlendirmeye tabi tutulmal›d›r.

B

A
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e) E¤er yasaya göre bir bireyin onam vermesi için yeterlili¤i yoksa bireyin genomu
üzerinde araflt›rma, sadece onun sa¤l›¤›na do¤rudan yararl› olacaksa, yasada
öngörülen yetki ve koruyucu hükümlere uygun olarak yürütülebilir. Sa¤l›¤a
do¤rudan yarar sa¤lama beklentisi olmayan bir araflt›rma ancak istisnai
durumlarda, büyük bir özenle, bireyi en az risk ve s›k›nt›ya sokacak bir flekilde
ve ancak araflt›rma ayn› yafl grubu veya ayn› genetik yap›da olan bireylerin
sa¤l›¤›na yarar sa¤lamay› amaçl›yorsa ve yasan›n koydu¤u hükümlere ba¤l›
olarak ve ilgili bireyin bireysel haklar›n›n korunmas› koflulu ile yap›labilir.

Madde 6 
Hiç kimse genetik özellikleri nedeni ile insan hak ve temel özgürlükleri ile onurunu

ihlal etmeye yönelik veya bunlar› ihlal edici sonuçlar do¤uracak bir ay›r›mc›l›¤a maruz
b›rak›lmamal›d›r.

Madde 7
Araflt›rma veya baflka amaçla saklanan veya iflleme tabi tutulan, kimli¤i

tan›mlanabilen bir kifliyle iliflkilendirilmifl genetik veriler yasa taraf›ndan belirlenen
koflullarda gizli tutulmal›d›r.

Madde 8
Her birey, uluslararas› ve iç hukuka göre, genomuna yönelik do¤rudan bir

müdahale sonucu veya müdahale sonucu dolayl› yoldan oluflan zarar›n hakkaniyete
uygun biçimde karfl›lanmas›n› isteme hakk›na sahiptir.

Madde 9
‹nsan haklar›n› ve temel özgürlüklerini koruyabilmek için, onam verme ve gizlili¤in

korunmas›na dair ilkelere ancak yasa ile, zorlay›c› nedenlerden ötürü ve uluslararas›
kamu hukuku ve uluslararas› insan haklar› hukukunun s›n›rlar› içinde s›n›rlamalar
getirilebilir.
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‹nsan Genomu Üzerinde Araflt›rma

Madde 10
Özellikle biyoloji, genetik ve t›p alanlar›nda insan genomu ile ilgili olarak

yürütülecek hiçbir araflt›rma ya da uygulama, insan haklar›na, temel özgürlüklere,
bireylerin veya insan topluluklar›n›n onuruna gösterilen sayg›dan daha üstün de¤ildir.

Madde 11
Üremeye yönelik insan klonlamas› gibi insan onuruna ayk›r› uygulamalara izin

verilemez. Devletler ve yetkili uluslararas› örgütler böyle uygulamalar›n ortaya ç›kar›lmas›
ve bu Bildirge’de ortaya konan ilkelere uygun olarak gerekli önlemlerin ulusal veya
uluslararas› düzeyde al›nmas› amac›yla iflbirli¤i yapmaya ça¤r›lmaktad›r.

Madde 12
a) ‹nsan onur ve haklar›na sayg› kapsam›nda herkes, insan genomu konusundaki

biyoloji, genetik ve t›ptaki ilerlemelere eriflim hakk›na sahiptir.

b) Bilginin gelifltirilmesi için gerekli olan araflt›rma özgürlü¤ü, düflünce
özgürlü¤ünün bir parças›d›r. Biyoloji, genetik ve t›ptaki uygulamalar dahil olmak üzere
insan genomu ile ilgili araflt›rma uygulamalar›, ac›lar› dindirmek, bireylerin ve tüm
insanl›¤›n sa¤l›¤›n› iyilefltirmeyi amaçlamal›d›r.

Bilimsel Araflt›rma Yürütme Koflullar›

Madde 13
‹nsan genomu ile ilgili araflt›rmalarda etik ve sosyal etkilerinden dolay›, hem

araflt›rman›n yürütülmesi, hem de bulgular›n sunumu ve kullan›lmas› aflamalar›nda
araflt›rmac›lar›n çal›flmalar›nda do¤al olarak bulunmas› gereken sorumluluklar, özellikle
de titizlik, temkin, bilimsel dürüstlük ve sayg›nl›¤a özel bir dikkat gösterilmelidir. Bilim
alan›nda politikalar oluflturan resmi ve özel makamlar›n da bu ba¤lamda belirli
sorumluluklar› vard›r.

D

C
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Madde 14
Devletler, insan genomu ile ilgili araflt›rmalar›n özgürce gerçeklefltirilebilmesi için

uygun fikri ve maddi koflullar› gelifltirmeye ve bu Bildirge’de öngörülen ilkeler ›fl›¤›nda 
bu araflt›rmalar›n etik, hukuksal, sosyal ve ekonomik etkilerini dikkate almaya yönelik
uygun önlemleri almal›d›r.

Madde 15
Devletler, insan haklar›na, temel özgürlüklere, insan onuruna sayg› göstermek 

ve toplum sa¤l›¤›n› korumak amac› ile bu Bildirge’de öngörülen ilkelere uygun olarak insan
genomu ile ilgili araflt›rmalar›n serbestçe yürütülmesi aç›s›ndan çerçeveyi belirlemek 
için gerekli önlemleri almal›d›r. Devletler, araflt›rma sonuçlar›n›n bar›flç› olmayan
amaçlarla kullan›lmamas›n› sa¤lamak için çaba göstermelidir.

Madde 16
Devletler, insan genomu ile ilgili araflt›rmalar ve bunlar›n uygulamalar›n›n ortaya

ç›kard›¤› etik, hukuksal ve sosyal sorunlar›n de¤erlendirilmesinden sorumlu, çeflitli bilim
dallar› ve görüflleri temsil eden, ba¤›ms›z etik komitelerin, uygun görülecek çeflitli
düzeylerde kurulmas›n› teflvikinin yarar›n› kabul etmelidir.

Dayan›flma ve Uluslararas› ‹flbirli¤i

Madde 17
Devletler, genetik kökenli hastal›k veya özre yatk›nl›¤› olan veya bunlara

yakalanm›fl olan bireyler, aileler ve topluluklarla dayan›flmalar› desteklemeli ve
gelifltirmelidir. Devletler, genetik kökenli veya genetik yatk›nl›k nedeni ile ortaya ç›kan 
ve özellikle nadir hastal›klar›n yan› s›ra dünya nüfusunun büyük k›sm›n› etkileyen endemik
hastal›klar›n da belirlenmesi, önlenmesi ve tedavisine yönelik araflt›rmalar›
desteklemelidir.

Madde 18
Devletler, bu Bildirge’de öngörülen ilkelere gerekli sayg› çerçevesinde insan

genomu, insan çeflitlili¤i ve genetik araflt›rmalarla ilgili bilimsel bilgilerin uluslararas›
yay›l›m›n› desteklemeye devam etmeye ve bu ba¤lamda özellikle sanayileflmifl 
ve geliflmekte olan ülkeler aras›nda bilimsel ve kültürel iflbirli¤ini gelifltirmeye çaba
göstermelidir.

E
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Madde 19
a) Geliflmekte olan ülkelerle uluslararas› iflbirli¤i çerçevesinde devletler afla¤›daki

amaçlara yönelen önlemleri desteklemelidir.

i) ‹nsan genomu ile ilgili araflt›rmalara ba¤l› risk ve yararlar›n
de¤erlendirilmesi ve kötüye kullan›m›n önlenmesi,

ii) Kendilerine has sorunlar› da göz önünde tutarak geliflmekte olan
ülkelerin insan biyolojisi ve geneti¤i ile ilgili araflt›rma yapabilme
kapasitelerinin gelifltirilmesi ve güçlendirilmesi,

iii) Ekonomik ve sosyal ilerlemeyi herkesin yarar›na desteklemek için,
geliflmekte olan ülkelerin bilimsel ve teknolojik araflt›rmalar›n
ilerlemelerinden yararlanmas›n› sa¤lamak,

iv) Biyoloji, genetik ve t›p alanlar›nda bilimsel bilgi ve verilerin serbestçe
al›flveriflinin özendirilmesi,

b) ‹lgili uluslararas› kurulufllar, Devletler taraf›ndan yukar›daki amaçlar
do¤rultusunda yap›lacak giriflimleri desteklemeli ve tan›tmal›d›rlar.

Bildirgede Belirlenen ‹lkelerin Tan›t›m
ve Teflviki

Madde 20
Devletler, disiplinleraras› alanlarda araflt›rma, e¤itim, ve özellikle bilim

politikalar›ndan sorumlu olanlar›n e¤itimi olmak üzere her düzeyde biyoetik e¤itimini teflvik
ederek e¤itim ve di¤er yollarla bu Bildirge’de öngörülen ilkeleri tan›tmak için uygun
önlemleri almal›d›r.

Madde 21
Devletler, biyoloji, genetik ve t›p bilimlerinde araflt›rmalar ve bunlardan

kaynaklanan uygulamalar›n ortaya ç›karabilece¤i insan onurunun korunmas›yla ilgili temel
sorunlar hakk›nda toplumun ve bireylerin fark›ndal›k ve sorumluluk bilincinin artmas›n›
sa¤layacak biçimde, her türlü araflt›rma, e¤itim ve bilgi yay›l›m› eylemlerini destekleyecek
önlemleri almal›d›r. Devletler, ayr›ca bu alanlarda çeflitli sosyokültürel, dini ve felsefi fikir
ak›mlar›n›n özgürce ifade edilmesini sa¤layan uluslararas› aç›k tart›flma ortam›
oluflumunu kolaylaflt›rmal›d›r.

F
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8

Bildirge’nin Uygulanmas›

Madde 22
Devletler, bu Bildirge’de öngörülen ilkelerin tan›t›m› ve uygun yollarla bu ilkelerin

uygulanmas›n› sa¤lamak için çaba harcamal›d›r.

Madde 23
Devletler, e¤itim, ö¤retim ve bilginin yay›l›m› yoluyla an›lan ilkelere sayg›

gösterilmesini ve bu ilkelerin tan›nmas›n› ve etkin uygulanmas›n› teflvik için uygun
önlemler almal›d›r. Devletler, ayr›ca bilgi al›flverifli ve iletiflim a¤lar›n› teflvik ederek
ba¤›ms›z etik komiteler aras›nda iflbirli¤ini desteklemelidir.

Madde 24
UNESCO Uluslararas› Biyoetik Komitesi, bu Bildirge’de yer alan ilkelerin

yay›lmas›na, bu ilkelerin uygulanmas› ve ad› geçen teknolojilerin gelifliminin ortaya
ç›karaca¤› yeni sorunlar›n incelenmesine katk›da bulunmal›d›r. Komite, genetik
hastal›klara yatk›n topluluklar gibi ilgili taraflarla gerekli her türlü görüfl al›flverifllerini
örgütlemelidir. Komite, UNESCO’nun yöntemlerine uygun olarak Genel Konferans’a
yönelik tavsiyeler ve Bildirge’nin uygulamalar›n›n izlenmesi ve özellikle efley hücresinin
yap›s›na müdahale gibi insan onuruna ayk›r› olabilecek uygulamalar›n saptanmas›
konusunda görüfller oluflturmal›d›r.

Madde 25
Bu Bildirge’nin hiçbir hükmü Bildirge’de öngörülen ilkeler de dahil olmak üzere

insan haklar›na ve temel özgürlüklere ayk›r› herhangi bir eylemde bulunmak veya bu çeflit
bir etkinli¤in içinde yer almak amac›yla hiçbir devlete, toplulu¤a veya kifliye hak tan›d›¤›
biçiminde yorumlanamaz.

G
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9

‹nsan Genomu ve ‹nsan Haklar› Evrensel
Bildirgesi’nin Uygulanmas›

(30.Konferans/23.Karar)*

Genel Konferans, 

‹nsan genomu ve ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirge’sini hat›rlayarak,

‘‹nsan Genomu ve ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin uygulanmas›’ bafll›kl› 29C/Karar 
17’yi göz önünde bulundurarak,

Birleflmifl Milletler ‹nsan Haklar› Komisyonu’nun benimsedi¤i ‘‹nsan Haklar› ve Biyoetik’
bafll›kl› 1999/63 say›l› karar›n› ak›lda tutarak,

Ayr›ca, Genel Baflkan’›n Bildirge’nin uygulanmas› raporunu (30C/26) dikkate alarak,

1. ‹nsan Genomu ve ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin uygulanmas› için K›lavuzu
destekler;

2. Genel Baflkan’›, bu kurallar› Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri’ne, Birleflmifl Milletler
Genel Kurulu’nun elli dördüncü oturumu ve ilgili kurumlar›n özellikle Birleflmifl Milletler
‹nsan Haklar› Komisyonu’nun çal›flmalar›na ›fl›k tutacak flekilde aktarmaya davet eder;

3. Genel Baflkan’›, kurallar› Birleflmifl Milletler Özel Ajanslar›na ve di¤er ilgili uluslararas›
resmi kurum ve sivil toplum örgütlerine aktarmak ve mümkün oldu¤unca yaymak 
için davet eder;

4. Üye Ülkeleri, uluslararas› resmi kurum ve sivil toplum örgütleri ile tüm ortaklar›n›
K›lavuzu uygulamak için gerekli bütün giriflimleri yapmaya davet eder.

* UNESCO Genel Konferans›n›n 16 Kas›m 1999 tarihli 30. oturumunda kabul edilen karar.
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5. DE⁄ERLEND‹RME.

Yukar›da tan›mlanan K›lavuzun uygulamalar›ndan do¤an sonuçlar ve ‹nsan Genomu ve ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin dünya çap›ndaki
(devletler, düflünce topluluklar›, Birleflmifl Milletler Sisteminin kurumlar›, hükümetleraras›, uluslararas› ve bölgesel organizasyonlar, yetkili sivil
toplum örgütleri) etkileri Bildirge’nin 2002 y›l›nda kabulünden befl y›l sonra UNESCO taraf›ndan de¤erlendirmelidir.

De¤erlendirme, Yürütme Komitesi ve Genel Konferans taraf›ndan tan›mlanan yöntemlerce yap›lmal›d›r ve özellikle bütçe yönünden
uygulamalar› nedeni ile Uluslararas› Biyoetik Komitesi (IBC) ve Hükümetleraras› Biyoetik Komitesi (IGBC) taraf›ndan ortak bir oturumda
incelenecek 2003 y›l›nda Genel Baflkan taraf›ndan ilgili önerilerle birlikte Organizasyonun yasal kurumlar›na gönderilecektir.

‹nsan Genomu ve ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin 
Uygulanmas› için K›lavuz

1. BU KILAVUZ’A NEDEN GEREKS‹N‹M VAR ?

‹nsan Genomu ve ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi genetik ve biyoloji alan›ndaki araflt›rmalara ve sonuçlar›n›n uygulanmas›na yönelik temel
ilkeleri ortaya koymaktad›r. Bildirge, ilkelerin hayata geçirilmesini temin etmek aç›s›ndan tan›t›lmalar›, yayg›nlaflt›r›lmalar›, yasa veya yönetmelik
fleklini almalar› için gerekli çal›flmalar›n gerçeklefltirilmesini tavsiye etmektedir. Bildirge, ayr›ca Üye Devletler’in uygulama aç›s›ndan almas›
gerekli olan yöntemleri de tan›mlamaktad›r.

Genetik ve Biyoloji alan›ndaki bilimsel ilerlemeler h›z kazan›p, insanl›k ad›na ümit kayna¤› olurken etik ikilemler yaratmas› nedeniyle Bildirge’nin
uygulanmas› daha da acil hale gelmektedir.

Bildirge hem uygulama aç›s›ndan paydafllara düflen görevleri hem de bu görevlerin baflar› ile yerine getirilebilmesi için etkinlik yöntemlerini
tan›mlamaktad›r.

2. NE YAPILMALIDIR ?

2.1 Etkili bir uygulama aç›s›ndan Bildirge
ilkelerinin yayg›nlaflt›r›lmas› ilk ve öncelikli
flartt›r. Bunun en yayg›n biçimde
gerçeklefltirilebilmesi için; özellikle
üniversitelerde olmak üzere bilimsel 
çevreler, e¤itim ve ö¤retim ile ilgili kifliler 
ve parlamentolar gibi karar al›c› kurumlar
hedef al›nmal›d›r.

2.2 Bildirgenin içerdi¤i ilkeler hakk›nda
bilinçlendirme, bu konuda e¤itim ve ö¤retim,
toplumun her ferdinin genetik ve biyoloji
alan›nda ortaya ç›kabilecek etik sorunlar›
kavrayabilmesi aç›s›ndan özellikle çok
önemlidir.

2.3 Biyoetik alan›ndaki sorunlara yönelik
olan çal›flmalar ve raporlar paylafl›lmal› 
ve insan onuruna ayk›r› olas› uygulamalar›
saptama hedefiyle bu konuda uluslararas› 
ve bölgesel düzeyde bilgilendirme
programlar› düzenlenmelidir.

2.4 Sanayiciler, sivil toplum üyeleri, etki
alt›nda olan gruplar, bilim insanlar›, politik
liderler gibi farkl› paydafllar aras›nda,
diyalo¤u teflvik etmek amac› ile dinamik 
bir iletiflim kurulmal›d›r.

2.5 Özellikle güney ve kuzey ülkeleri
aras›nda bilimsel ve kültürel iflbirlikleri teflvik
edilmeli, yayg›nlaflt›r›lmal› ve yine özellikle
genetik ve biyoloji alan›nda araflt›rma
özgürlü¤üne sayg› gösterilmelidir.

2.6 Devletlere esin kayna¤› olmas›
aç›s›ndan Bildirge’de yer alan ilkeleri
kapsayacak flekilde yasa ve yönetmelik
örnekleri haz›rlanmal›d›r.

2.7 Bildirge’de yer alan konular de¤iflik
kurulufllar›n görevleri kapsam›ndaki alanlarla
kesiflti¤i için ancak etkili bir iflbirli¤i ile bu
konular ele al›nabilir.*

3. NASIL YAPILMALIDIR ?

3.1.1 Bildirge’nin olabildi¤ince çok say›da
dile çevirisinin yap›lmas›.

3.1.2 Uluslararas›, bölgesel, ve ulusal seminer,
sempozyum ve konferanslar›n düzenlenmesi
(Benin, H›rvatistan, Monako, Tanzanya Birleflik
Cumhuriyeti, Uruguay vb).

3.2.1 Bildirge’nin her maddesi için aç›k 
ve basit bir yorum yaz›lmas›

3.2.2 Bu konuda uzman olmayan kamu 
ve çeflitli meslek gruplar›na (örne¤in bilim
insanlar›, felsefeci, yarg›ç, gazeteci) 
yönelik kitaplar›n yay›nlanmas›.

3.2.3 Orta ö¤renim ve üniversiteler için
biyoetik e¤itim ve ö¤retim programlar›n›n
haz›rlanmas›. 

3.2.4 Ö¤retmenler ve e¤itimciler için biyoetik
dal›yla ilgili ö¤retim programlar›n›n
haz›rlanmas›.

3.2.5 Kamu ve özel sektör karar
mekanizmalar› ve medyaya yönelik özel
konular hakk›nda bilgi paketlerinin
haz›rlanmas› ve da¤›t›lmas›.

3.2.6 Kamuya yönelik biyoetik konulu görsel
materyalin haz›rlanmas›.

3.2.7 Özellikle gençler için tasarlanm›fl
multimedya sergileri.

3.3.1 Sivil toplum, bilim çevreleri ve karar
al›c›lar ile iflbirli¤i yapabilecek ba¤›ms›z,
ço¤ulcu ve multidisipliner etik komiteleri gibi
kurumlar›n oluflturulmas›.

3.3.2 Özellikle ortak etkinlik yürütmek üzere
iletiflim ve deneyimlerin paylafl›m›n›
h›zland›rmak aç›s›ndan bu kurulufllar›n
örgün yap›lanmalar›n›n sa¤lanmas›.

3.4.1 Özellikle endüstriden ekonomik
paydafllar ile özürlü ve aileleri dernekleri gibi
sosyal organizasyonlar› dahil etmek.

3.4.2 Bildirge’nin kapsad›¤› konular üzerinde
kamunun tart›flmas›n› sa¤lamak ve farkl›
yaklafl›mlar› ortaya koymak için topluma
yönelik dan›flma ve fikir birli¤i oluflturma
toplant›lar› düzenlenmesi.

3.5.1 Araflt›rma özgürlü¤ünü teflvik eden 
ya da engelleyen flartlar›n derinlemesine
analizinin yap›lmas›.

3.5.2 Uluslararas› Biyoetik Komitesi
taraf›ndan düzenli arakl›klarla kuzey ve
güney ülkeleri aras›ndaki iflbirli¤inin gözden
geçirilmesi ve varolan sorunlar› ortadan
kald›rmak amac›yla engellerin tan›mlanmas›.

3.6.1 Uluslararas› Biyoetik Komitesi
taraf›ndan biyoetik konusunda yasa 
ve yönetmelikler aç›s›ndan standart bir
çerçeve oluflturmaya yönelik uluslararas›
ve/veya bölgesel çal›fltaylar düzenlenmesi. 

3.6.2 Biyoetikle ilgili ulusal ve bölgesel
araçlar ve ulusal yasalar ve/veya
yönetmelikler hakk›nda bilgi toplanmas› 
ve ifllenmesi.

3.7.1 Birleflmifl Milletler sistemi içinde, di¤er
ilgili hükümetleraras› organizasyonlara aç›k,
biyoetikle ilgili etkinliklerin koordinasyonunu
sa¤lamay› amaçlayan bir kurumlararas›
komitenin kurulmas›.

4. KILAVUZ K‹ME YÖNEL‹KT‹R ?

Deneyimler, bir uluslararas› arac›n
uygulamaya konulabilmesi için, farkl›
düzeylerden tüm paydafllar aras›nda 
bir karfl›l›kl› sorumluluk duygusunun
yarat›lmas›n›n gerekli oldu¤unu ortaya
koymaktad›r. Günümüzde, uluslararas›
etkinlik, tüm kat›l›mc›lar›n kendi kimliklerini
ve özgül do¤alar›n› korurken di¤erleri
taraf›ndan oynanan rollere katk›da
bulunmas› olarak tan›mlanmaktad›r.

Bu K›lavuz afla¤›dakiler için geçerlidir:

• Devletler ve UNESCO Ulusal Komisyonlar›;

• UNESCO Genel Merkez ve saha ofisleri;

• Uluslararas› Biyoetik Komitesi (IBC);

• Hükümetleraras› Biyoetik Komitesi (IGBC);

• Birleflmifl Milletler Sistemi’nin özelleflmifl
kurumlar›;

• Uluslararas›, bölgesel veya ulusal seviyede
yetkili resmi veya sivil kurumlar;

• Özellikle bilim politikalar› konusunda kamu
ve özel alanda karar al›c›lar;

• Yasa yap›c›lar;

• Etik komiteler ve benzer kurulufllar;

• Bilim insanlar› ve araflt›r›c›lar;

• Hastal›k veya özre yol açabilecek 
genetik mutasyona sahip kifliler, aileleri 
ve topluluklar.

* Birleflmifl Milletler ‹nsan Haklar› Komisyonu’nun 55. oturumunda kabul edilen ‹nsan Haklar› ve Biyoetik bafll›kl› 1999/63. karar›n›n 3. paragraf›na bak›n›z
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