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♦	Varlık fonundaki PTT’nin geleceği her geçen gün daha da belirsizleşmektedir
♦	178 Yıllık PTT bünyesinde amacı ve kapsamı dışında onlarca şirket kurulmuştur
♦	Fondaki PTT kamu mevzuatından çıkartılarak çalışan emekçilerin devlet memurluğu yok 

sayılmıştır, kurumda güvenceli çalışma hayal olmaktadır
♦	Alınacak borçlara rehin tutuluyoruz...
♦	Varlık fonu ipotek fonudur yani yokluk fonudur
♦	Bu fon ülke kaynaklarını içinden çıkılmaz bir sona hazırlamaktadır
♦	Varlık fonu iflastan önceki son duraktır
♦ Kamu varlıklarımızın neredeyse tamamı varlık fonuna devredildi. Tüm Cumhuriyet 

kazanımlarımız satılarak talan edilecek
♦	Fona devir olan kurumlardaki emekçilerin çalışma hayatları da ipotek altındadır. Fon ülkeyi          

bir anonim şirket gibi yönetecektir, kısaca bu fon yeni Türkiye A.Ş. dir
♦	Varlık fonu ile ülkenin satılmadık son varlıkları yağmalanacaktır
♦	Varlık fonu şirketi borçlarını ödeyemezse Düyun-u Umumiye gibi 

varlıklarımız, kuruluşlarımız yabancıların eline geçecektir
♦	Varlık fonu ülkemizdeki kontrolsüz ve denetimsiz ikinci bir 

hazinesidir
♦	Milli servetimizin neredeyse bütünü olan varlık fonu yabancılara 

ipotek ettiriliyor
♦	Halka yoksulluğu reva görenler, kendilerine varlık fonu 

kuruyorlar, “hepimiz fon için, fon birimiz için”
♦	Ne kadar borç o kadar boyunduruk altına girme, tam bir 

batışın adı varlık fonu
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Varlık fonu ile kurumlarımız elimizden gidecek, bizleri de, 
kurumlarımızı da borç içinde bırakacak. 
Çocuklarımızın geleceği tehlike altında olacak.
Kendilerine kar saydıkları
İşsizlik fonu
Bes fonu
Deprem sigortası fonu gibi fonlarda ki biriken paralara da gözü 
diktiler üç gün sonra bu fonları da Varlık Fonu bir kara delik gibi 
yutacak.

“YANGINDAN MAL KAÇIRMA FONU”

 “VARLIĞIMIZ SARAYDAKİLERİN VARLIĞINA ARMAĞAN OLDU”

Birgün aldatıldık , hata yaptık demek fayda etmeyecek !!!


