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Sayın Başkan ve Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri,
Türkiye Barolar Birliği, Türkiye deki tüm baroları ve tüm avukatları kapsayan bir meslek
örgütüdür. Türkiye deki yasalar bize insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün korunması ödevini
yüklemiştir.
Ülkemizin bu gün en önemli sorunlardan birisi, görevde olan Hükümetin Baroların, meslek
odalarının, sendikaların ve başta çevre örgütleri olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının uyarılarını
görmezden gelerek uyguladığı çevre ve insan sağlığını tehdit eden politikalardır. Ülkemizin bir
hukuk devleti olup olmadığı da maalesef tartışmalıdır.
Ülkemizdeki tüm toplumsal muhalefete rağmen 01.04.2015 tarihinde sabaha karşı Japonya
tarafından Sinop'ta Türkiye'nin ikinci nükleer santralinin yapımını öngören uluslararası anlaşma
yürürlüğe girmiştir. Nükleer Santral, Japon Mitsubishi Heavy Industries (MHE) Itochu Corp. Şirketi
tarafından üstlenilmiştir. Türkiye’deki mevcut yasalara göre usulüne uygun yürürlüğe girmiş olan
bu uluslararası anlaşmaların iptali için yargı yolu kapalıdır.
1986 yılında Çernobil’de meydana gelen nükleer patlama, nükleer santrallerin inşasının yol
açabileceği olumsuz sonuçları tüm dünyaya göstermiştir ki maalesef Çernobil patlaması bunun tek
örneği değildir. Böyle bir deneyimin Sinop’ta yaşanması durumunda ortaya çıkacak sonuçların da
aynı ölçüde yıkıcı olacağına şüphe yoktur. Bu yıkım Bulgaristan’ın da kıyıdaşı olduğu Karadeniz’de
de etkisini gösterecektir. Bu sebeple, böyle bir facianın Türkiye’de, Sinop’ta da yaşanmaması için
sizlerin de bizimle işbirliği içinde olacağınıza inanıyoruz.
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Türkiye Barolar Birliği ve mensupları, nükleer santrallerin ülkemiz ve bölgemizde yaşayan
insanların ve doğal çevrenin geleceği için büyük tehdit oluşturduğuna inanmaktadır. Türkiye, enerji
ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak kapasiteye fazlasıyla sahiptir.
Japon hükümeti ve Japon şirketlerinin işbirliği ile Sinop’ta yapılmasına karar verilen nükleer
santralin yapımını öngören uluslararası anlaşmaya karşı ülkemizde yargı yolu kapalıdır. Ancak,
Türkiye’deki duyarlı kesimlerin ve avukatların kaygılarını Bulgaristan’daki meslektaşlarımıza ve
duyarlı Bulgar halkına iletmek mümkündür. Bulgaristan Barolar Birliğinin de hukukun üstünlüğü,
insan haklarının ve insan - çevre sağlığının korunması gibi evrensel değerleri bizlerle birlikte
paylaşacağına, Çernobil benzeri bir dramın Türkiye de Sinop’ta da yaşanmaması için bizimle iş
birliği yapacağına inanıyoruz. Meslek örgütlerimizin işbirliğinin hukukun evrensel değerlerinin
korunması için başka alanlarda da sürdürülmesi arzumuzu iletiriz.
En derin Saygılarımızı sunarız.
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