BASINA VE KAMUOYUNA
1999-2002 yılları arasında çalıştığı Eurogold-Normandy şirketinin BergamaOvacık Altın işletmesinden eleştirileri nedeniyle işten çıkartılan Maden Yüksek
Mühendisi Hasan Gökvardar ve ailesi tehdit ediliyor.
Bilindiği gibi, Hasan Gökvardar, mühendislik mesleğinin ülkenin ve halkın
yararına hizmet anlayışından hareketle, işyerindeki ve altın madenciliği
konusundaki bilgilerini, gördüğü yanlışları kamuoyuyla ve sivil toplum
kuruluşlarıyla paylaşmıştır.
Bunun üzerine altıncı şirket Eurogold- Normandy- Newmont Sn Gökvardar’ı susturabilmek,
yıldırabilmek amacıyla şahsına yüksek miktarlı tazminat davası açmış ayrıca Ankara savcılığına
başvurarak cezalandırılmasını talep etmiştir. Bilindiği gibi aynı şirket Jeoloji-Kimya-Metalurji
Mühendisleri Odalarının ortaklaşa çıkardığı “Bergama-Ovacık Altın İşletmesi Girişimi
Konusunda TÜBİTAK-YDABÇAG Uzmanlar Komisyonu Raporu’nun Eleştirisi” kitabı hakkında
Jeoloji Mühendisleri Odasına 100 milyarlık tazminat davası açmış ancak mahkemeyi
kaybetmişti.
Ancak, son günlerde Hasan Gökvardar “mafyavari tehditler” almaktadır.
İsimsiz tehdit mektuplarında “Ovacık Altın Madeniyle ilgili açıklamalar yapmaması, yapması
halinde zarar göreceği”nden bahsedilmekte, ayrıca araba kullanırken, aile bireylerinin evinin
balkonunda, evin girişinde çekilmiş fotoğrafları da gönderilerek kendisine ve ailesine
kolaylıkla ulaşabileceği ve zarar verebileceği ima edilmektedir. Son olarak sabaha karşı Hasan
Gökvardar’ın evinin önündeki arabasının altındaki bir kişinin komşular tarafından farkedilip
polisin aranması ve bu girişimin soruşturulmaya başlanması olayı yaşanmıştır.
Hasan Gökvardar, tüm bu yaşananların kendisini bildiklerini ve doğruları söylemekten
vazgeçiremeyeceğini ve adaletin bunu yapanları bulacağı inancında olduğunu belirtmektedir.
Bizler aşağıda imzası bulunan kuruluşlar olarak;
Yetkililerden bu saldırıları girişimlerinin kaynağının ve maşalarının bulunarak,
Hasan Gökvardar ve ailesine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılmasını talep
etmekteyiz.
Ve; “kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının
bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve
kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin
ve toplumun erinç ve gönencinin temel alınması” ilkesiyle çalışan ve bu süreçte
her türlü baskı, tehdit, kıyım hatta cinayete varan uygulamalarla karşı karşıya
kalan tüm çalışanların yanında olduğumuzu, bu çerçevede Hasan Gökvardar’a yönelik
tehdidin kaynağını ortaya çıkarma ve hesabını sorma doğrultusundaki sürecin takipçisi
olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.10.11.2004
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