
 
DTB-Hekimlerin İşkence Veya Zalimane Veya İnsanlık Dışı Ve Aşağılayıcı Muameleleri 
Belgeleme Ve Hakkında Suç Duyurusunda Bulunma Sorumluluğu Hakkında Kararı 

2003 yılında Helsinki’de yapılan DTB Genel Kurulunda kabul edilmiş ve Ekim 2007’de 
Kopenhag Danimarka’da yapılan DTB Genel Kurulunda tadil edilmiştir  
Dünya Tabipler Birliği,  

1. Birleşmiş Milletler halklarının temel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine 
olan inancını resmen ilan eden 26 Haziran 1945 tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 
Giriş bölümünü göz önünde bulundurarak, 

2. İnsan haklarının önemsenmemesi ve küçük görülmesinin insanlığın vicdanını isyana 
sevk eden vahşiliklere neden olduğunu belirten 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesinin Giriş bölümünü göz önünde bulundurarak, 

3. Hiç kimsenin işkence, zalimane, insanlıkdışı, haysiyet kırıcı cezalara veya 
muamelelere tabi tutulamayacağını ilen eden bu Bildirgenin 5. Maddesini göz önünde 
bulundurarak, 

4. Amerikan Devletleri Örgütü tarafından 22 Kasım 1969 tarihinde kabul edilen ve 18 
Temmuz 1978 tarihinde yürürlüğe giren Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi ve 28 
Şubat 1987 tarihinde yürürlüğe giren İşkencenin Önlenmesi ve Cezalandırılması 
Hakkında Amerikalılararası Sözleşmeyi göz önünde bulundurarak, 

5. 1975 yılında Dünya Tabipler Birliği tarafından kabul edilen ve hekimlerin işkence veya 
insanlık dışı veya aşağılayıcı muamelelerde herhangi bir şekilde yer almasının veya 
hazır bulunmasının yasaklanmasını yenden doğrulayan Tokyo Bildirgesini göz önünde 
bulundurarak,   

6. Dünya Psikiyatri Derneği tarafından 1977 yılında kabul edilen Hawaii Bildirgesini göz 
önünde bulundurarak, 

7. Uluslararası İslami Tıp Konferansı tarafından 1981 yılında kabul edilen Kuveyt 
Bildirgesini göz önünde bulundurarak, 

8. 18 Aralık 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen Mahkum ve 
Alıkonulan Kişilerin İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlıkdışı veya Aşağılayıcı Muamele 
ve Cezalardan korunmasında Sağlık Çalışanlarının özellikle Hekimlerin Rolüne İlişkin 
Tıbbi Etik İlkeleri ve özellikle “Sağlık personelinin, özellikle hekimlerin işkence ve diğer 
zalimane, insanlıkdışı ya da aşağılayıcı davranışlar konusundaki eylemlerin, etkin veya 
edilgen şekilde, ortak faili, katılımcısı ya da kışkırtıcısı olmaları tıbbi etik ilkelerinin ağır 
ihlalidir..” diye belirten 2. İlkesini göz önünde bulundurarak, 

9. Aralık 1984’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen ve 26 Haziran 1987’de 
yürürlüğe giren İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve 
Cezalara Karşı Sözleşmeyi göz önünde bulundurarak, 

10. 26 Haziran 1987 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından edilen ve 1 Şubat 1989’da 
yürürlüğe giren İşkence ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezaların 
Önlenmesi Hakkında Avrupa Sözleşmesini göz önünde bulundurarak, 

11. Ekim 1990’da Rancho Mirage’da yapılan Dünya Tabipler Birliği 42. Genel Kurulunda 
kabul edilen ve 45, 46 ve 47. Genel Kurullarda tadil edilen İnsan Hakları hakkında 
Kararı göz önünde bulundurarak,  

12. Kasım 1997’de Dünya Tabipler Birliği 49. Genel Kurulunda kabul edilen ve hekimleri 
kötü muameleyi bireysel olarak protesto etmeye ve ulusal ve uluslararası tıp örgütlerini 
hekimleri bu eylemlerinde desteklemeye çağıran Hamburg Bildirgesini göz önünde 
bulundurarak, 



13. 4 Kasım 2000’da Birleşmiş Genel Kurulu tarafından kabul edilen İstanbul Protokolünü 
(İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezaların Etkin 
Biçimde Soruşturulması ve Belgelenmesi için Kılavuz) göz önünde bulundurarak,  

14. 20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 2 Eylül 1990’da 
yürürlüğe giren Çocuk Hakları Sözleşmesini göz önünde bulundurarak ve  

15. Kasım 1991’de Malta’da yapılan 43. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda kabul 
edilen ve Ekim 2006’da Pilanesberg, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yapılan DTB Genel 
Kurulunda gözden geçirilen Dünya Tabipler Birliğinin Açlık Grevcileri Hakkında 
Bildirgesini göz önünde bulundurarak,  

16. İşkence vakalarının ve sorumlularının hekimler tarafından dikkatle ve tutarlı biçimde 
belgelenmesi ve bildirilmesinin mağdurların fiziksel ve zihinsel bütünlüğünün 
korunmasına ve genel olarak insan onurunun aşağılanmasına karşı mücadeleye 
katkıda bulunacağını, 

17. İşkence mağdurlarının sekellerini olayın hemen ertesinde veya daha sonrasında tespit 
ederek mağdurları tedavi eden hekimler insan haklarının bu ihlalinin ayrıcalıklı tanıkları 
olduğunu, 

18. mağdurların mustarip oldukları psikolojik sekellerinden veya üstlerindeki baskıdan 
ötürü genellikle kendilerine kötü muameleleri yapan sorumlulara karşı şikayetlerini 
formüle edemediklerini, 

19. İşkence fiillerinin belgelenmemesi ve bildirilmemesinin işkencenin hoş görülmesinin ve 
mağdurlara yardım edilmemesinin bir biçimi sayılabileceğini, 

20. buna rağmen tıp etiğinin mesleki kurallarında ve yasa metinlerinde hekimlerin farkında 
oldukları işkence veya insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele fiillerini belgeleme, rapor 
veya ihbar etme yükümlülüklerine yönelik tutarlı ve açık hiçbir atfın bulunmadığını kabul 
ederek  

Ulusal Tabip Birliklerine şunları önerir: 
1. Alıkonulan kişilerin veya işkence veya zalimane veya kötü muamele mağdurlarının 

hemen ve bağımsız sağlık hizmetine erişmesini sağlamayı deneyecektir. 
Alıkonulanların tehlikeye girmesini önlemek için gerekli usul güvencelerini kullanarak 
tıbbi kayıtlardaki işkence veya kötü muamele bulgularının değerlendirilmesi ve 
belgelenmesine hekimleri dahil olmasını sağlamayı deneyecektir.  

2. İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezaların Etkin 
Biçimde Soruşturulması ve Belgelenmesi hakkındaki İstanbul Protokolü ve İstanbul 
İlkeleri bilinirliğini arttırmak. Bu eğitimler; yayınlar ve web belgelerini içeren, ülke 
genelindeki farklı bilgi yayma yöntemleri kullanılarak yapılabilir. 

3. İstanbul Protokolünün hekimlere dağıtılması. 
4. Hekimlerin belli işkence biçimlerinin bıraktığı fiziksel ve ruhsal bulguları ayırt etmeleri, 

adli veya idari muamelelerde kanıt olarak kullanılabilecek belgeleri hazırlamak için 
İstanbul Protokolünde öngörülen belgelendirme tekniklerinin kullanılması için ve farklı 
işkence yöntemlerine ilişkin eğitimlerini arttırmak.   

5. Değerlendirme bulguları ile işkence yöntemlerinin veya hastaların suiistimal iddiaları 
arasındaki ilişki hakkındaki bilinci yükseltmek, 

6. Adli ve idari kurumlara vermek üzere işkence mağdurları hakkında kaliteli tıbbi raporlar 
hazırlanmasını kolaylaştırmak, 

7. Hekimlerin bilgilendirilmiş onama uymalarının ve işkence ve kötü muamele izlerini 
değerlendirirken veya belgelerken kişileri tehlikeye atmaktan sakınmalarını sağlamayı 
denemek; 



8. Hekimlerin alıkonan kişilerin tehlikeye girmesini önlemek için gerekli usul güvencelerini 
kullanarak tıbbi kayıtlardaki işkence ve kötü muamele bulgularını değerlendirme veya 
belgelenmesine dahil olmasını sağlamayı denemek. 

9. Kendi ülkelerinde aşağıdakileri hedefleyen etik kuralların ve yasal hükümlerin kabul 
edilmesini desteklemek:  
9.1 hekimler farkında oldukları işkence veya insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele 
fiillerini rapor veya ihbar etmeye ilişkin etik yükümlülüklerinin onaylanmasını 
amaçlamalıdır; rapor veya ihbarın, duruma bağlı olarak, tıbbi, yasal, ulusal veya 
uluslararası mercilere, sivil toplum örgütlerine veya Uluslararası Ceza Mahkemesine 
gönderilebilir. Hekimler bu konuda, İstanbul Protokolünün 69. Paragrafını akıllarında 
tutarak kendi takdir haklarını kullanmalıdır. 
9.2 bu bakımdan, hekimin, mümkün olduğu durumlarda, mağdurun onayını alarak, 
ancak mağdurun kendisini özgürce ifade edemediği durumlarda açık onayını 
almaksızın suiistimalleri rapor etmesine olanak veren etik ve yasal bir istisna 
oluşturulmasını amaçlamalıdır.  
9.3 hekimlerin özgürlüğünden yoksun bırakılmış, kısıtlanan veya tehdit edilen veya 
tehlikeli bir psikolojik durumda olan bir mağdurun adını bildirerek kişileri tehlikeye 
atmasından kaçınmayı amaçlamalıdır. 

10. Raporlama usulleri hakkındaki tüm yararlı bilgileri, özellikle ulusal mercilerin, sivil 
toplum örgütlerinin ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin kullanımına verecektir.  

İstanbul Protokolünün 69. paragrafı: “Kimi durumlarda iki ayrı etik yükümlülük çatışabilir. 
Uluslararası kurallar bütünü ve etik ilkeler, işkence veya kötü muameleye ilişkin bulguların 
yetkili makama bildirilmesini gerektirir. (Kimi hukuk sistemlerinde bu aynı zamanda yasal bir 
gerekliliktir). Ancak, hastalar kimi durumlarda böyle bir amaçla muayene edilmeye ya da 
muayene sonucu edinilen bilgilerin başkalarına açıklanmasına onay vermeyi reddedebilirler. 
Kendileri ya da aileleri için misilleme riskinden korkuyor olabilirler. Bu gibi durumlarda sağlık 
çalışanlarının, hem hastaya karşı, hem de adaletin yerine getirilmesinde ve suçluların 
adalete teslim edilmesinden yarar sağlayacak olan topluma karşı çifte yükümlülüğü vardır. 
Böylesi ikilemler ele alınırken, öncelikli olarak göz önünde bulundurulması gereken temel 
ilke, olası zarar vermeyi önlemektir. Sağlık çalışanları, kişinin gizlilik hakkını ihlal etmeden, 
adalete hizmet eden çözüm yollarını araştırmalıdır. Güvenilir kuruluşlardan konuyla ilgili 
tavsiyeleri alınmalıdır; kimi durumlarda bu kuruluş, ulusal tıp birlikleri ya da sivil toplum 
kuruluşları olabil ir.  Yeterli derecede destek ve teşvik gördükleri takdirde, daha önce 
isteksiz olan bazı hastalar önceden kararlaştırılan parametreler içinde bazı açıklamalar 
yapılmasını onaylayabilirler. 

 


