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TMMOB, krizin “küresel sermaye 
güçlerinin güdümünde uygulanan 
özelleştirmeye, piyasalaştırmaya, ku-
ralsızlaştırmaya dayalı” ekonomi po-
litikalardan kaynaklandığı belirterek, 
acilen dövize endeksli alım garantisi 
verilen projelerin durdurulması çağrı-
sında bulundu. 

TMMOB tarafından 14 Ağustos 
2018 tarihinde Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz imzasıyla yapı-
lan açıklamada, siyasi iktidarın krizden 
sorumlu olduğuna dikkat çekilerek, 
“Pervasızca yapılan özelleştirmelerle 
üretken kamu kuruluşlarımızın büyük 
bir kısmı elden çıkarılmış, elde kalan 
az sayıdaki kuruluş da idari bütünlük-
leri parçalanarak ve serbestleştirme 
uygulamalarıyla etkisizleştirilmiştir. 
Ülke ekonomisi yüksek oranlı borç-
lanma ve yoğun ithal girdi kolaycılı-
ğının üzerine oturtulmuştur” denildi. 
Sanayinin üretim yeteneğin kaybet-
tiğine dikkat çekilen açıklamada, 
“Türkiye ekonomisi uzun yıllardan bu 
yana dışa bağımlı bir yapıdadır. Üretim 
yerine dış kaynaklara dayalı ekonomi-
miz, sıcak para akışının kesildiği her 
durumda büyük krizlerle karşı karşıya 
gelmektedir” ifadelerine yer verildi. 
Siyasi iktidarın  düşük kur ve düşük 
faiz olanaklarını sanayileşme, tekno-
lojik gelişme ve üretimin artırılması 
yerine verimsiz inşaat projelerine ak-
tardığına vurgu yapılan açıklamada, 
şöyle denildi:  

 “Özellikle ithal hammadde ve 
ara mal kullanılan sektörlerde üre-
tim yapılamaz hale gelmiş, kitlesel 
işten çıkartmalar başlamıştır. Gelinen 
noktada kur artışı sadece halkın alım 
gücünü düşürmekle kalmıyor, geniş 
çaplı bir işsizleşme ve yoksullaşma 
yaşanmasına neden oluyor. İktidarın 
özellikle seçimler öncesinde tüketimi 
artırmaya yönelik savurgan adımları 
ve borçlanmayı özendiren kredi po-
litikaları krizin daha da büyümesine 
neden olmuştur.” 

100 Günlük İcraat Programı’nın 
krize sürükleyen politikalar da ısrar 
edileceğini gösterdiğine değinilen 
açıklamada, “Rant ekonomisi yerine 
üretim ekonomisini, sermaye öncelik-
leri yerine kamusal çıkarları, lüks ve 
savurganlığa dayalı yönetim anlayışı 
yerine tasarrufları, gündelik politika-
lar yerine planlı kalkınmayı önceleyen 
bir anlayış öne çıkartılmalıdır” denildi. 
İktidarın eğitim ve sağlık başta olmak 
üzere sosyal harcamalarda “kemer 
sıkma” politikalarına geçme işaretleri 
verdiğine değinilen açıklamada, so-
mut tasarruf önlemleri ise şöyle yer 
aldı: 

 “-Halkın ve bütçenin üzerindeki 
yükü her geçen gün büyüten dövize 
endeksli alım garantisi olan Kamu 
Özel İşbirliği anlaşmaları yeniden 
düzenlenmeli ve henüz uygulamaya 
geçmemiş olan Kamu Özel İşbirliği 
projeleri iptal edilmelidir.

-Kanal İstanbul ve Akkuyu Nükleer 
Tesisi başta olmak üzere halkın önce-
likli ihtiyaçları yerine sermaye kesim-
lerine rant aktarmayı amaçlayan pro-
jeler derhal durdurulmalıdır.

-100 Günlük İcraat Programı tü-
müyle gözden geçirilerek, kamu kay-
naklarını israf eden harcamalar ve 
projeler durdurulmalıdır.

-Ülkenin bütün kamusal varlık-
larının kontrolüne verildiği Varlık 
Fonu’nun bütün faaliyetleri durdurul-
malı, ülke kaynaklarının kriz gerekçe-
siyle yağmalanmasına engel olunma-
lıdır.

-Son dönemde özellikle ABD ve 
Rusya ile yapılan milyarlarca dolarlık 
askeri anlaşmalar iptal edilmelidir.”

Emekçilerden yapılan kesintilerle 
oluşturulan İşsizlik Fonu’nun amaç 
dışı kullanımına acilen son verilmesi 
çağrısı yapılan açıklamada, işsiz kalan 
emekçilerin hayatlarını sürdürmesine 
katkı sağlanması istendi. 
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