TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI VE GÜRCİSTAN CEZA İNFAZ
BAKANLIĞI ARASINDA CEZAEVİ VE ŞARTLI TAHLİYE ALANLARINDA
İŞBİRLİĞİNE DAİRMUTABAKAT ZAPTI
Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı
ve Gürcistan Ceza İnfaz Bakanlığı,
Taraflar arasında ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlü ortaklığın kurulması arzusunu
paylaşarak,
Karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının her iki tarafın da ortak çıkarına olduğunun
farkında olarak,
İkili ilişkilerin geliştirilmesine yapıcı bir şekilde katkıda bulunma konusundaki
kararlılığını yeniden teyit ederek,
Aşağıda yer alan İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptını imzalamak üzere anlaşmaya
varmıştır.
Mutabakatın Uygulama Kapsamı ve İşbirliği Alanları
Madde 11) Cezaevi ve şartlı tahliye sistemlerinin etkin yönetimi ve uygun mevzuatın
hazırlanması,
2) Cezaevi kurumlarının güvenliğinin artırılması ve insan haklarının korunması,
3) Cezaevlerinde kalan kişilere yönelik sağlık hizmetleri, topluma kazandırma ve
yeniden entegrasyon programlarının hazırlanması,
4) Eğitim değişimi programları.
İşbirliği Türleri
Madde 21) Bu Mutabakat Zaptının 1'inci maddesinde belirtilen alanlarla ilgili bilgi ve iyi
uygulamaların paylaşılması;
2) Tarafların çeşitli karşılıklı ilgi alanlarına yönelik uzmanlar ve delegasyonlar
arasında ziyaretler ve toplantılar düzenlenmesi;
3) Karşılıklı ilgi alanlarıyla ilgili konferanslar, seminerler, çalıştaylar ve diğer
etkinliklerin düzenlenmesi ve bu etkinliklere katılım;
4) Kararlaştırılan diğer işbirliği türleri.
Anlaşmazlıkların Çözümü
Madde 3- Bu Zaptın uygulama amaçları doğrultusunda, İngilizce çalışma dili olarak
kabul edilir.
Mevcut Zaptın uygulanması veya yorumlanması sırasında ortaya çıkan herhangi bir
anlaşmazlık, Taraflar arasında danışmalar ve müzakereler yoluyla dostane bir şekilde çözülür.
İşbirliği Usulleri
Madde 4- Bu Zapt, ilgili Taraf Devlette yürürlükte olan kanunlar uyarınca
uygulanacaktır.

Bu Zaptta öngörülen işbirliği faaliyetlerinin eşgüdümü ve takibi, Türkiye Cumhuriyeti
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Gürcistan Ceza İnfaz Bakanlığı Uluslararası
İlişkiler ve Avrupa Entegrasyonu Genel Müdürlüğü arasında yapılacaktır.
Değişiklikler
Madde 51) Mevcut Zapt tarafların her birinin yazılı talebine dayanarak değiştirilebilir.
2) Değişiklikler taraflar tarafından değişikliklerin imzalanması üzerine yürürlüğe girer.
Yürürlüğe Girme, Süre ve Fesih
Madde 61) Bu Zapt, her iki taraf tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girer.
2) Zapt tarafların herhangi biri tarafından feshedilene kadar yürürlükte olur.
3) Taraflardan biri diğer tarafa yazılı bir şekilde bildirimde bulunarak Zaptı
kaldırabilir.
4) Bu Zapt uluslararası hukuk açısından taraf devletler üzerinde bağlayıcı bir
Uluslararası anlaşma teşkil etmez. Bu Zaptın hükümlerinin hiçbiri taraf devletlerin haklarına
veya yükümlülüklerine işaret edecek şekilde yorumlanmaz.
Bu Zapt, her biri Türkçe, Gürcüce ve İngilizce dillerinde olmak üzere her bir nüsha
orijinal nüsha olarak işlev görecek 2 orijinal nüsha olarak Ankara'da 19/07/2016 tarihinde
imzalanmıştır. Uyuşmazlık halinde, İngilizce metin geçerli olacaktır.
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