
İller Bankası Genel Kurulu s: yan üyelerine»

Bugün» belediyelerimizin, kö;ylerir izin ve benzeri yerel idarelerinizin öıemli

nali teknik ve hizmet kaynaklterirdan biri olması gereken İller Bankasının Ge—  

nel Kurulu yapılaoaktır»

Her yıl bu önemli hesap günü lüks otellerde yapılan ziyafetlerle geçiştiril

miştir. Bu yıl da anekçi ha'kımızın ve cnların demokratik örgütlerinin mücade

lesini üılemek isteydi hakin sınıflar aynı şekilde bu Genel Kurulu da geçiştir

mek isteyecektir»

Binlerce yurttaşımızın yoksulluk ve ihmal sonucu deprem, sel vb* felaketlerde 

kırılmasına binleroesinin yolsuz, susuz, elektri$çsiz vb. yoksunluklar sonucu 

telef olmasına sebep olanlar kendi siyasi çıkarları doğrultusunda her türlü 

lüks harcamayı ihmal etmeireicbedirlere

Merkezi bir yenetim, keıdi i ' “rrultusunda olan yerel yönetimleri açıkça kayı- 

rırkaı, dimokrat nitelikteki 'belediyelere açık bir baskı politikası izlemek

tedir. Bunun bir aracı olacak belediye ve benzeri yerel y enetin’ e •’ in öz gelir

lerini geliştirmelerini engallerken İller Bankası kanalıyla da ĉ rtairın maddi, 

teknik olanaklarını sınırlamak veya kesmektedirler.

Örneğin geçtiğimiz donemde 400 milyon liralık deher fon kredisinden yararla

nan 170 belediyeden lŞO'ye yıkın.;. AP'lidir»

Merkezi yen et imin bu partizanca uygul amasın a araç olan İller Bankası kendi iç 

işleyişi içinde de her tüÇlü yolsuzluğa açık bir yapıdadır. Bu özellikle denet

çi mekanizmasıyla da güvems al-': na  alaAnamaktadır. Daha chceki denetçi 

Tahsin Uğrak1 ın şaibeli duzur u ortadadır« Hakkında kovuşturma yapılmıştır» 

ve af yassısından yararlanmıştır. Ancak, Gaıel Müdürlüğün denetçi adayı olarak 

son iki Genel Kurula çıkara/i'aektadır*

Yabancı mühaıdis, müteahhitlik i imalarının yaptıkları yolsuzluklar ve yabancı 

teknoloji ve projeler için verinii bir alan olarak İller Bankasmı hazırlayan 

bu mekanizma bankayı hayali firmalara yapılan ihalelerin de alanı haline getir

mektedir» Yapılan hizmetlerbı büyük bir kısmı ya siyasi çıkar yada maddi kazanç 

sağlamak için belli yörelere, belli kişilere ve yabancı firmalara sevk edil

mektedir» Balıkesir, İzmir, Adana, içme suyu projeleri ile Kadıköy kanalizas

yon projeleri bunlara birkaç ömektir«

İçine gireceğimiz döıerade bu tür baskı, yolsuzlukların chlaımesiuin biricik 

yolu emekçi halkımızın örgütlü mücadelesinden geçmektedir»

Bu mücadelaıin küçük bir parçası olan İller Bankası Gaıel Kurulunda da halkı

mızın devrimci demokrat t es ̂  • ' erinin birliğinin başarı kazanacağına olan 

inancımız tamdır^ Örgüt?erimiz:\n desteklediği Banka çalışanlarırı’̂ n ortak adayı 

Ahmet Unutmaz'a destek olalım, gücümüzü birleştirelim, İller Bankasını biz 

daıetleyelim. 10 . 6 .19 77
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