
                                                                                                                                                                                                                                                                        

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU ile ÖZBEKİSTAN İNSAN 

HAKLARI MERKEZİ ARASINDAKİ KARŞILIKLI İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN 

MUTABAKAT ZAPTI 

 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Özbekistan İnsan Hakları Merkezi, -bundan sonra 

Katılımcılar olarak bahsedilecektir.- 

- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda 20 Aralık 1993 tarihli kararıyla kabul 

edilen İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Ulusal Kurumların 

İşleyişine Dair İlkeleri (Paris Prensipleri) dikkate alarak, 

- Katılımcıların, BM Şartı ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan ilkelere 

yönelik ortak bağlılığını vurgulayarak, 

- İki ulusal insan hakları kurumu arasındaki dostane ilişkileri ve insan haklarının 

korunması ve geliştirilmesi konusundaki işbirliğini güçlendirmeyi arzulayarak, 

- İnsan hak ve özgürlüklerine evrensel saygının önemini vurgulayarak 

aşağıda yer alan hususlarda mutabakata varmışlardır: 

Madde 1 

Katılımcılar, işbu Mutabakat Zaptı ve kendi ülkelerinin iç hukuku uyarınca, insan hak ve 

özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi konusunda eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı 

çıkarları doğrultusunda işbirliği gerçekleştirileceklerdir. 

 

Madde 2 

İşbu Mutabakat Zaptında yer alan Katılımcılar aşağıda yer alan hususlarda işbirliği çalışmaları 

yürüteceklerdir: 

- Uluslararası sözleşmeler ışığında ulusal mevzuat çerçevesinin güçlendirilmesi, 

- İnsan hakları konusunda eğitim programlarına katılım sağlanması ve ortak araştırma 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 



- Karşılıklı çıkarlar doğrultusunda ortak bilgi ve farkındalık arttırma faaliyetlerinin 

düzenlenmesi, 

- Her iki ülkenin insan hakları alanındaki uluslararası taahhütlerinin uygulanması için 

Katılımcılar arasındaki iletişimin devam ettirilmesi ve güçlendirilmesi, 

- Katılımcılar tarafından uygun görülen diğer işbirliği alanları. 

 

Madde 3 

İşbu Mutabakat Zaptında bahsedilen işbirliği aşağıdaki yönetmelerle gerçekleştirilecektir: 

- İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik bilgi, mevzuat, analitik 

materyal ve literatür paylaşımı, 

- Katılımcılar arasında insan hakları konusundaki taahhütlerinin uygulanması 

konusunda deneyim, bilgi ve analitik materyal paylaşımı, 

- Taraf devletlerin vatandaşlarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının 

desteklenmesi, 

- İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması konusunda ortak program ve projelerin 

uygulanması, 

- Katılımcıların çalışanlarına yönelik eğitim ve staj programları uygulanması, insan 

hakları konusunda uluslararası konferans, seminer ve yuvarlak masa ve eğitimlerin 

düzenlenmesi 

- İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi alanlarında ortak yayınlar hazırlanması, 

- İnsan hakları alanında uluslararası işbirliğini sağlamak adına bağlantıların 

sürdürülmesi, 

- Katılımcılar arasında düzenli ikili istişare toplantıları düzenlenmesi ve tarafların 

sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiler geliştirmesinin kolaylaştırılması, 

- Katılımcıların uzlaşı sağladıkları diğer işbirliği türlerinin geliştirilmesi, 

 

 

 

 

 

 



Madde 4 

 

Katılımcıların yetkilendirilmiş personelleri işbu Mutabakat Zaptında yer alan hükümlerin 

uygulanmasının izlenmesi veya yeni işbirliği alanlarının belirlenmesi konularında toplantılar 

düzenleyebileceklerdir. 

 

 

Madde 5 

İşbu Mutabakat Zaptı, Katılımcıların ortak rızasına istinaden Mutabakat Zaptının bir parçası 

olan ek protokoller vasıtasıyla tadil edilebilir. 

 

Madde 6 

İşbirliğine dair mali ve yönetimsel meseleler, her bir durum özelinde Katılımcılar tarafından 

koordine edilecektir. 

 

Madde 7 

İşbu Mutabakat Zaptı’nın yorumlanmasından veya uygulanmasından kaynaklanabilecek 

herhangi bir anlaşmazlık, Katılımcılar arasında müzakere yoluyla çözülecektir. 

 

Madde 8 

İşbu Mutabakat Zaptı, Katılımcılar arasındaki işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla 

yapılmış olup, uluslararası hukuk bakımından bir uluslararası andlaşma niteliği taşımamaktadır. 

Bu Mutabakat Zaptı’nın hiçbir hükmü Katılımcıların devletleri için herhangi bir hak veya 

yükümlülük yaratacak şekilde yorumlanamaz ve uygulanamaz. 

 

 

 



Madde 9 

 

İşbu Mutabakat Zaptı, imzalandığı gün itibariyle yürürlüğe girecektir ve Katılımcılardan birinin 

diğer tarafın Mutabakat Zaptı'nı sona erdirme niyetini yazılı olarak almasından itibaren üç ay 

boyunca geçerlidir. 

 

İşbu Mutabakat Zaptı, ……..    tarihinde ……    şehrinde  Türkce, İngilizce ve Özbekçe 

dillerinde, üç metinde aynı derecede geçerli olmak üzere her biri ikişer nüsha olarak 

imzalanmıştır. 
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