AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLE AYVACIK
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ARASINDA
YAPILAN PROTOKOL

Taraflar
Madde 1- Bu protokolde taraflar Ayvacık Belediye Başkanlığı ile Ayvacık Cumhuriyet
Başsavcılığıdır.
Konu
Madde 2- 08/04/2013 Tarihli Olur ile kapatılan Ayvacık A1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Kurumunun üzerinde bulunduğu, Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Ezine Caddesi 126 ada, 3 nolu
parselde kayıtlı 1328 m2 yüz ölçümlü taşınmazın Adalet Bakanlığı'na ait olan tahsisinin
kaldırılması ve taşınmazın sosyal ve kültürel amaçlarda müze olarak kullanılması kaydıyla
Ayvacık Belediyesine tahsis edilmesidir.
Tarafların yükümlülükleri
Madde 3a) Ayvacık Belediyesinin Yükümlülükleri:
1) Taşınmaz; tarihi dokuya uygun olmak koşuluyla, müze ve sosyal-kültürel işlevin
gerektirdiği şekilde elde edilecek uygulama projeleri çerçevesinde kullanılacaktır.
2) Protokolde belirtilen amaçlar, ihtiyaç programı ve uygulama projelerine aykırı
yapılaşmaya müsaade edilmeyecektir.
3) Cezaevi yerleşkesinin müze ve sosyal-kültürel amaçlı dönüşümü sırasında
projelerin elde edilmesi, uygulanması ve kullanımına yönelik tüm giderler Ayvalık Belediyesi
tarafından karşılanacaktır.
b) Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığının Yükümlülükleri
1) Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı yukarıda ada ve parseli belirtilen taşınmaz
üzerindeki tahsisin müze ve sosyal-kültürel amaçlı kullanımı doğrultusunda kaldırılması için
gerekli yazışmalarda bulunacaktır.
2) Taşınmaz üzerinde bulunacak cezaevi müzesi ve kültür merkezinin şekillenmesinde,
techiz ve tefrişinde imkânlar ölçüsünde katkıda bulunacak, diğer kurumlarla ilişki içerisinde
altyapı oluşturup arşivlerinden yararlanma imkânı sağlayacaktır.
Uygulama Projelerinin Elde Edilmesi
Madde 4- Protokol çerçevesinde, mimari projelerin elde edilmesi sürecine ve
yöntemine Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ayvacık Belediye Başkanlığınca müştereken
karar verilecektir.
İhtilafların Çözümü
Madde 5- Bu protokolün uygulanması sürecinde doğan aksaklıklar, protokolde
öngörülen yükümlülüklerin takibi, protokol metninde yapılması istenen değişiklikler ve

protokolün geliştirilmesi, bu protokole taraf olan kurumlar arasında yapılacak görüşmelerle
çözülecektir.

Ek protokol yapılması
Madde 6- Protokolün uygulanması sırasında, taraflarca gerekli görülmesi halinde,
protokolde belirtilmemiş veya sonradan ihtiyaç duyulan konular ile ilgili olarak eksikliklerin
giderilmesine yönelik ek protokol yapılabilecektir. Ancak, ek protokole bu protokolün
maddelerini yürürlükten kaldıran veya bu protokoldeki maddelerle çelişki yaratan maddeler
konulamayacaktır.
Protokolün Yürürlüğe Konulması, Yürürlükten Kaldırılması
Madde 7- Bu protokol tarafların imzasıyla yürürlüğe girecektir.
Madde 8- Bu protokol 8 maddeden ibaret olup, dört nüsha olarak …/…/… tarihinde
taraflarca imzalanmıştır.

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcısı
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