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Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan Arasında
Çevrenin Korunması Hakkında
Mutabakat Muhtırası
Bundan böyle "Taraflar" diye adlandırılacak Türkiye Cumhuriyeti ve
Yunanistan,
Her iki ülkede yaşam kalitesini sağlamak için çevrenin korunmasının
gerekliliğinin bilincinde ve çevre korumasının sürdürülebilir kalkınmanın
temel unsurlarından olduğunun farkında olarak,
Rio Bildirisi'nin ilgili hükümleriyle 1992 Birleşmiş Milletler Çevre ve
Kalkınma Konferansı'nda kabul edilen 21. Yüzyıl İçin Gündem'i dikkate alarak,
Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:
I. İŞBİRLİĞİNİN KAPSAMI
Madde 1
Taraflar sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, kirliliğin önlenmesi
ve çevrenin korunması alanında bilimsel ve teknik işbirliğini geliştirmeyi
kabul eder.
Madde 2
Taraflar, karşılıklı yarar temeli üzerinde Ek'te yeralan sektörlerde
çevrenin korunması için işbirliği yapacaklardır. Taraflar, hükümet organları
arasında bilimsel, teknik ve hukuki bilgi değişiminde bulunacak ve benzer
değişimlerin akademik kuruluşlar, hükümet dışı örgütler ve özel firmalar
arasında da gerçekleştirilmesini teşvik edeceklerdir. Bu sonuca yönelik
olarak, Mutabakat Muhtırası'nın kapsadığı konularda sempozyumlar, seminerler,
çalışma ve uzmanlar grubu toplantıları düzenlenecektir.
Madde 3
Taraflar, bu Mutabakat Muhtırası esas alınarak yürütülecek faaliyetlere
hükümet dışı örgütlerin ve sivil toplumun katılımını teşvik edeceklerdir.
Madde
Taraflar, çevre
amacıyla kirliliğin
zararlı etkilerinin

4
kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi politikasına ulaşmak
önlenmesi ve insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki
azaltılmasında işbirliğini teşvik edeceklerdir.

II. FİNANSMAN
Madde 5
Her bir Taraf, bu Mutabakat Muhtırası kapsamında yürütülen faaliyetlere
kendi katılımının masraflarını üstlenecektir. Taraflar, ayrıca uygun
uluslararası kaynaklardan finansman sağlamanın yollarını ve araçlarını da
araştıracaklardır.
III. DİĞER ANLAŞMALARLA İLİŞKİ
Madde 6
İşbu Mutabakat Muhtırası'ndaki hiç bir husus Türkiye Cumhuriyeti ile
Yunanistan Cumhuriyeti Hükümetleri arasında mevcut veya gelecekte aktedilecek
anlaşmaları etkileyecek biçimde yorumlanamaz.
İşbu Mutabakat Muhtırası, Tarafların üçüncü devletler veya bölgesel
bütünleşme kuruluşlarıyla ilgili hak ve taahhütlerini etkilemeyecektir.
Her bir Taraf, Tarafların karşılıklı rızasından sonra, üçüncü taraflara
işbirliğinin sonuçlarını nakledebilir.
IV. ULUSAL KANUNLARIN UYGULANMASI
Madde 7
İşbu Mutabakat Muhtırası kapsamındaki bütün faaliyetler tarafların ulusal
mevzuatına uygun olarak yürütülmelidir.
V. YÖNETİM
Madde 8
Taraflar, her bir Tarafın yetkili makamlarından beşer temsilciden oluşan
on kişilik bir Ortak Komite kuracaklardır. Bu Komite Taraflardan her belirli
faaliyet alanı için karşılıklı koordinatörler atamasını isteyebilir.
Bu koordinatörler Ortak Komite'ye faaliyetlerinin sonucunu
bildireceklerdir.
Ortak Komite, diğer hususlarla birlikte, a) Bu Mutabakat Muhtırası

kapsamındaki faaliyetleri yönetmek ve gelecekteki politika meselelerinde
mutabakat sağlamak ve b) Koordinatörlerinki de dahil olmak üzere işbirliği
için sunulan projeler ve diğer önerileri kabul etmekle görevlidir.
VI. YÜRÜRLÜĞE GİRME, FESİH VE DEĞİŞİKLİK
Madde 9
İşbu Mutabakat Muhtırası, Tarafların yürürlüğe giriş için gerekli ulusal
formalitelerini tamamladıklarına ilişkin bilgi verdikleri Notaların teati
tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girecek ve üç yıl müddetle yürürlükte
kalacaktır. Bu Mutabakat Muhtırasının geçerliliği, Taraflardan herhangi biri
üç ay önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle feshi ihbarda bulunmadıkça
üç yıllık ilave bir süre kendiliğinden uzatılmış olacaktır. Tarafların biri
diğer Tarafa üç ay önceden yazılı bildirimde bulunarak bu Mutabakat
Muhtırası'nı feshedebilir. Bu Mutabakat Muhtırası muhtevası Tarafların
karşılıklı rızası üzerine her zaman değiştirilebilir. Mutabakat
Muhtırası'nın feshedilmesi, bu Mutabakat Muhtırasına uygun olarak mutabakata
varılan ve fesihten önce başlatılan faaliyetlerin geçerliliğini veya
sürekliliğini etkilemeyecektir.
Ankara'da, 20 Ocak 2000 tarihinde Türkçe, Yunanca ve İngilizce dillerinde
iki nüsha olarak imzalanmış olup bütün metinler eşit derecede geçerlidir.
Yorum farklılığı durumunda İngilizce metin dikkate alınacaktır.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ADINA
İsmail CEM
Dışişleri Bakanı

YUNANİSTAN ADINA
George A. PAPANDREU
Dışişleri Bakanı

EK
Müteakip maddeler muhtemel işbirliği alanları olarak belirlenmiştir:
1. ENERJİ ÜRETİMİ: Çevre dostu enerji (rüzgar ve güneş enerjisi, küçük
hidroelektrik santraller ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler) ile ilgili
"know-how" değişimi ve işbirliği.
2. ÇÖLLEŞME: Toprak erozyonunun önlenmesi ve iyileştirme programları
çalışmaları. Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin IV. Ek'i çerçevesinde
işbirliği.
3. DENİZ KİRLENMESİYLE MÜCADELE: Eğitim programları, yöntemler, yeni
teknolojiler, limanlarda atık kabul tesisleri oluşturulması.
4. ÇEVRE AÇISINDAN GEÇERLİ KATI ATIK YÖNETİMİ
STRATEJİLERİNİN BENİMSENMESİ: Katı atıkların niteliği ve niceliği, atıkların
geri kazanımı ve imha edileceği alanların tasarlanması üzerine çalışmalar.
Teknik bilgi değişimi.
5. EKO-TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ HAKKINDA ORTAK PROGRAMLAR
HAZIRLANMASI VE BİLGİ DEĞİŞİMİ: Benzer özelliklere sahip eko-turizm
bölgelerinin birbiri ile irtibatlandırılmaları için programlar. Bu bölgelerde
konferanslar ve toplantılar düzenlenmesinin teşvik edilmesi. Turizmin ekolojik
olarak hassas alanlar üzerindeki etkisi üzerine çalışmalar.
6. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE BİLGİ DEĞİŞİMİ:
Çevresel etki değerlendirmesi ilkesinin yararlı uygulanabileceği faaliyetlerin
temel sektörlerini belirleme çalışmaları. Çevre üzerinde etkisi olan ve
çevresel etki değerlendirmesinin yararlı olabileceği çalışmalar için her iki
ülkede veri tabanı oluşturulması.
7. HER İKİ ÜLKEDEKİ HÜKÜMET DIŞI ÖRGÜTLERİN İŞBİRLİĞİNİN TEŞVİK EDİLMESİ:
Hükümet dışı kuruluşlar arasında deneyim değişimi ve ziyaretler. Hükümet dışı
örgütler arasında daha yakın işbirliğini teşvik etme olanaklarının
araştırılması.
8. KARA KÖKENLİ KİRLETİCİLER: İki taraf arasında bilgi değişimi için
sistemler kurulması ve çalışmalar yapılması. Teknoloji ve "know-how" değişimi.
9. DEPREM KONULARI: Hasar tesbiti, antisismik kural çalışmaları ve nihai
değişiklik önerileri gibi başlıklarda işbirliği.

10. ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNDEN YARARLANMA: Zeytin çekirdeğinden ısıtma
amaçlı enerji üretiminde yararlanılması için yetkili ulusal organlar arasında
işbirliği olanağı sağlanması.
11. ORMAN YANGINLARININ SÖNDÜRÜLMESİ: Uzman toplantıları
aracılığıyla bilgi ve "know-how" değişimi.
Memorandum of Understanding
Between the Republic of Turkey and the Hellenic Republic
Concerning Cooperation on Environmental Protection
The Republic of Turkey and the Hellenic Republic hereafter called "the
Parties",
Aware of the necessity to protect the environment in order to ensure the
quality of life in both countries and recognizing that environmental
protection is an essential element of sustainable development.
Taking into account the relevant provisions of the Rio Declaration as well
as the Agenda for the 21st Century, approved by the 1992 United Nations
Conference on Environment and Development.
Have agreed as follows:
I. SCOPE OF WORK
Article 1
The Parties hereby agree to develop scientific and technical cooperation
in the field of the prevention of pollution and the protection of the
environment within the principle of sustainable development.
Article 2
The Parties shall cooperate on the basis of mutual benefit for the
protection of the environment in the sectors included in the attached Annex.
They-shall exchange scientific, technical and legal information among
governmental bodies and shall encourage such exchanges among academic
institutions, non governmental organizations and private firms. To this end,
they shall also organize symposiums, seminars, workshops and meetings of
experts on issues covered by this Memorandum.
Article 3
The Parties shall encourage participation of non-governmental
organizations and the civil society in the activities that will be carried out
on the basis of this Memorandum.
Article 4
The Parties shall encourage cooperation on the prevention of pollution and
on the mitigation of harmful influences of human activities on the
environment, with a view to attain a sustainable management policy of
environmental resources.
II. FUNDING
Article 5
Each Party shall bear the costs of its own participation in the activities
carried out under this Memorandum. The Parties will also explore ways and
means to obtain financing from appropriate international sources.
III. RELATIONSHIP TO OTHER AGREEMENTS
Article 6
Nothing in this Memorandum shall prejudice other existing or future
agreements concluded between the Republic of Turkey and the Hellenic Republic.
This Memorandum will not affect the rights and commitments of the Parties
with respect to third states or regional integration organizations.
Each Party may communicate the results of their cooperation to third
parties after mutual consent of the Parties.
IV. APPLICATION OF NATIONAL LEGISLATION
Article 7
All activities under this Memorandum shall be carried out in-conformity
with the national legislation of the Parties.

V. MANAGEMENT
Article 8
The Parties shall establish a ten members Joint Committee comprising five
representatives from the respective competent authorities of each side. This
Committee may request the Parties to designate corresponding coordinators on
each specific field of activity.
These coordinators shall report to the Joint Committee the results of
their activities.
The Joint Committee shall, inter alia, a) manage the activities under this
Memorandum and agree on matters of future policy and b) receive submission of
projects and other proposals for cooperation including those from the
coordinators.
VI. ENTRY INTO FORCE, TERMINATION AND AMENDMENT
Article 9
This Memorandum shall enter into force one month following the date of the
exchange of notes between the Parties informing the completion of their
required national formalities for its entry into force, and, shall remain in
force for three years. Its validity shall be automatically extended for
further three-year periods unless denounced by either Party upon three-month
prior written notice. Either Party upon three-month written notice to the
other Party may terminate this Memorandum. This Memorandum may be amended at
any time upon mutual consent of the Parties. The termination of the Memorandum
shall not affect the validity or duration of activities agreed upon pursuant
to this Memorandum and initiated prior to such termination.
Done in duplicate in Ankara on 20th of January 2000 in the Turkish, Greek
and English languages. All texts are equally authentic.
In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE REPUBLIC
OF TURKEY
İsmail CEM
Minister of
Foreign Affairs

FOR THE HELLENIC
REPUBLIC
George A. PAPANDREOU
Minister of
Foreign Affairs

ANNEX
The following items are identified as possible areas for cooperation:
- ENERGY PRODUCTION: Exchange of know-how and cooperation regarding
environmentally friendly energy (wind and solar energy, small hydroelectric
plants and energy saving technologies).
- DESERTIFICATION: Studies on prevention of soil erosion and
rehabilitation programmes. Cooperation in the framework of Annex IV of the
Convention for Combating Desertification.
- COMBATING MARINE POLLUTION: Training programmes, methodologies, new
technologies, waste reception facilities at harbours.
- ADOPTION OF ENVIRONMENTALLY SOUND SOLID WASTE
MANAGEMENT STRATEGIES: Studies on the quantity and quality of solid wastes, on
recycling of wastes and on designing spaces for the disposal of wastes.
Exchange of technical information.
- PREPARATION OF JOINT PROGRAMMES & EXCHANGE OF
INFORMATION ON DEVELOPMENT OF ECO-TOURISM: Programmes for linking eco-tourism
regions with similar characteristics. Promotion of organisation of conferences
and meeting in such areas. Studies for the impact of tourism on ecologically
sensitive areas.
- EXCHANGE OF INFORMATION ON ENVIRONMENTAL IMPACT
ASSESSMENT: Studies to determine the main sectors of activity where the
principle of the environmental impact assessment could be usefully applied.
Creation of a data base in both countries concerning works that have an impact
on the environment and for which an environmental impact assessment would be
highly useful.
- ENCOURAGING NGOs COOPERATION IN BOTH COUNTRIES: Exchange
of experiences and visits between NGOs. Examine the possibilities to encourage
closer cooperation between NGOs.
- LAND-BASED SOURCES OF POLLUTION: Studies and establishment of
systems for the exchange of information between the two parties. Exchange of

technologies and know-how.
- EARTHQUAKE ISSUES: Cooperation on topics such as damage evaluation,
antiseismic code studies and eventual modification proposals.
- OLIVE STONE EXPLOITATION: To facilitate cooperation among competent
national entities for the exploitation of olive stones in order to produce
energy for heating purposes.
- FOREST FIRES EXTINCTION: Exchange of information and know-how through
meetings of experts.

