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Kasım 1997’de  Hamburg, Almanya’da yapılan 49. DTB Genel Kurulunda kabul edilmiştir 
 
GİRİŞ  

1. Tıp mesleğini icra edenlerin onayladığı uluslararası etik bildirgelere ve kılavuzlara dayanılarak, 
dünya genelinde hekimlerin işkence veya diğer zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı 
muamelelerin herhangi bir nedenle uygulanmasını onaylaması, buna göz yumması  veya 
katılması yasaklanmıştır.  

2. Bu bildirgeler esas olarak Dünya Tabipler Birliği Uluslararası Tıbbi Etik Kuralları, Cenevre 
Bildirgesi, Tokyo Bildirgesi ve Hekimlerin İdam Cezasına Katılması Hakkında Karar, Avrupalı 
Doktorlar Daimi Komisyonu Madrid Bildirisi, Hekimlerin İdam Cezasına Katılmasına İlişkin 
Kuzey Ülkeleri Kararı ve Dünya Psikiyatri Derneği Hawaii Bildirgesi’dir.  

3. Bununla birlikte bu bildirge veya bildirilerin hiçbiri hekimlerin işkence veya diğer zalimane, 
insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezalandırmada yer alması için baskı yapılması, 
istenmesi veya emredilmesi durumunda hekimlere hangi korumanın sağlanacağı konusuna 
açıkça yanıt vermemektedir. Yine bu bildirge ve  bildirilerin hiçbiri böyle uygulamalarla 
karşılaşan ve haberdar olan hekimlerin korunmasına ilişkin destek veya yükümlülüğü açıkça 
ifade etmemektedir.   

KARAR 

4. Dünya Tabipler Birliği (DTB) tabip örgütlerinin:  

i. insanlığa hekim olarak hizmet etme sözlerini tutmaları ve bu göreve bağlılıklarını 
yöneten etik ilkelere aykırı hareket etmeleri yönündeki baskılara direnmeleri için 
hekimleri teşvik etme,  

ii. herhangi bir baskıya direnmeleri veya söz konusu insanlık dışı uygulamaları 
çekinmeden açıkça söyleme veya bunlara karşı hareket etme girişimleri nedeniyle 
yaşadıkları güçlüklerde hekimleri destekleme ve  

iii. mesleğin en yüksek etik ilkelerine uygun olarak davranmak üzere yaptıkları girişimlerin 
sonucunda güçlüklerle karşılaşan hekimleri desteklemek üzere destek verme ve Dünya 
Tabipler Birliği üyesi ulusal birliklerin yanı sıra diğer uluslararası örgütleri destek 
vermeye teşvik etme sorumluluğunu hatırlatır ve yeniden teyit eder.  

5. Ayrıca söz konusu insanlık dışı muamelelerin dünya genelindeki birçok ülkede sürekli 
uygulanmasından ve mesleki olarak onayladığı etik ilkeleri ihlal etmesi yönünde hekimlere 
yönelik belgelenmiş baskı olayları nedeniyle DTB şunları gerekli görmüştür:  

i. hekimlerin işkence veya diğer zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya 
cezalandırmaya dahil olmasını veya dahil olması yönündeki baskıları uluslararası 
düzey protesto etmek,  

ii. tıbbi gizlilik dahil en yüksek etik ilkeleri sürdürme hakkını güvence altına almanın yanı 
sıra böyle insanlık dışı muamelelere dahil olmaya direnen veya bunların mağdurlarının 
tedavisi ve rehabilitasyonunda çalışan hekimleri desteklemek ve korumak ve ulusal 
tabip birliklerinin desteklemesini ve korumasını talep etmek,  

iii. işkence bulgularını bildiren hekimleri destekleyen bilgileri açıklamak veya hekimleri 
böylesi uygulamalara dahil etme girişimlerini, kanıtlanmış olaylarda, duyurmak ve  

iv. tüm tıp fakültelerinde ve hastanelerde işkencenin sonuçları, tedavisi, mağdurların 
rehabilitasyonu, işkencenin belgelenmesi ve bu Bildirgede tanımlanan mesleki koruma 
hakkında öğretim ve araştırma yapılmasını ilgili akademik mercilerden talep etmesi için 
ulusal tabip birliklerini teşvik etmek. 

 


