Finansal Tetikçilikle Mücadele Platformu ve Adaleti Savunanlar Platformu ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
Adaleti Savunanlar Platformu ve Finansal Tetikçilikle Mücadele Platformu yetkilileri yarın (Salı) saat 11.00 de İŞ
Bankası İstanbul Levent’deki Genel Müdürlüğünün önünde bir basın açıklamasi yapacak.
Yarın, İŞ Bank’ın kuruluşunun 90. Yılı münasebeti ile yapılan bu basın açıklaması eş zamanlı olarak istanbul, Ankara,
Mersin, Ordu, Siirt, Balıkesir, Denizli, Afyon/Bolvadin de de İŞ bankasi kurucu ortak ve mudilerinin katılımı ile yapılacaktır.
İŞ Bankasının 90. kuruluş yılı, ayni zamanda CHP'nin olağanüstü kurultayına da denk gelmektedir.. Bilindiği gibi, İŞ
Bankasının mülkiyetine ilişkin halen derdest durumda bir çok dava bulunmaktadi
Adaleti Savunanlar Platformu olarak Yargitay Cumhuriyet Başsacvılığını CHP kurultayı öncesi konuya müzaheret ederek
Parti-Banka ilişkisinin sonlandırılması için harekete geçmeye cağırıyoruz.
Bugün İş Bankasının bilinen ortakları dışında Osmanlı İtibarı Milli Bankası ve ayrıca 23 Bankanın hisselerinin daha İş
Bankasına intikal ettirildiği iddiasi sözkonusu.. Bu bankalarin ortaklarinin varisleri de bu bankadan hak talep etmektedirler.
Biz bankanın zarar görmesini istemiyoruz.. Çünki bugün seslerini yükselten binlerce kişi, bu bankanın gerçek sahipleri olduğu
iddiasındadır.
İŞ Bankası hisselerinin, esasen Hilafet fonundan aktarılan kaynaklardan oluşturulduğu bilinmektedir.. Yasaya göre Hilafet ilga
edilmediğine göre bu paranın ayrı bir fonda tutulması gerekirken bu para bir bankanın sermayesi için kullanılmış, daha da vahim
olanı, bu para şahısların hesabına aktarılmıştır. Esasen riba haramdır. Dini vergilerden olusan bir paranın, şahıslara temlik
edilmesinden öte bir riba kuruluşuna sermaye yapılması hiç bir şekilde kabul edilemez. Dahası Mustafa Kemalle ilişkilendirilen bu
paranın yonetiminin laikçi bir siyasi parti olan CHP ile ilişkilendirilerek, hukuk dışı yollarla bir partinin şaibeli bir sermayenin
yönetimine tayin edilmesi de ayni şekilde kabul edilemez.
Bugün bu konuya meydanlara çıkanlar arasında CHP li arkadaşlarımizda vardır. bunlarin bir kısmı, İş Bankasına baba ya da
dedelerinin doğrudan sermaye koyarak ortaklık tesis ettikleri iddiasındadir. Ama bu kişilerde ortaklıklarinin resmi kayıtlarda
gözükmemesinden şikayetçidirler..
Bu konuda, Hilafet Mana ve mefhum olarak Cumhuriyet ve TBMM nin şahsi manevisinde mündemiç olduğuna göre, Meclisi
ve Cumhurbaşkanlığıni kendine emanet edilen bir kurum hakkında insiyatif üslenmeye ve konuyu araştırmaya davet ediyoruz.
Aynı şekilde Başbakanlik Makamını ve Cevlet Denetleme Kurumunu harekete geçmeye çağırıyoruz.
Konunun hukuki yönden incelenmesi için, Adalet Bakanliğıni, Yargitay Cumhuryet Başsavciliğini, Sayıştayi, BBDK yi, iddialarla
ilgili Cumhuriyet savciligini re'sen soruşturma açmaya davet ediyoruz..
CHP, eğer bu hukuk mücadelesinde arada kalmak istemiyorsa, bu kongreye ek ilk gündem maddesi ile İş Bankasi ile ilgili
hukuk garabatine son vermek için konuyu gundeme alarak İş Bankası ile ilişkisini kesmelidir.. Eğer bunu yapmaz ise bu tartışmanin
merkezinde yer alacak ve önümüzdeki günlerde mahkemelere savcılıklara sunacağımız belgeler karşısında bugün vermesi
gereken kararı vermediği için pismanlık duyacaktir.
Finansal Tetikçilikle Mücadele Platformu olarak da bu ve benzer olaylarin takipçisi olarak, ulusal ve uluslararasI finansal
operasyonlarin takipçisi olacağiz..
İş Bankasının CHP ile ilişkisi kesilmelidir.. İş Bankasindaki hilafet fonuna ait sermaye Diyanete devredilmelidir.. El konularak İş
bankasina devredilen diğer bankalarin sermayelerinin saplerinin varislerinin haklark kendilerine ödenmelidir. İŞbankn kuruluşundan
bu yana bütun islemleri incelenerek tarihi gerçekleri ortaya çıkartılmalıdir. 26/08/2014 istanbul 05322033274, Ankara 05324757233,
Ordu 05419313841, Mersin 05324884324, Siirt 05415495633, Balıkesir 05374627355, Denizli 05367917966, Afyon 05445765242 www.AdaletPlatformu.org

