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  Yetkililer ve ilgililer cevap versin:   

  

     

  

  Erzincan Milletvekili ve AKP MKYK üyesi. Sn. Tevfik Karakaya...   

  

  Tarihi ve vicdani sorumluluktan kurtulmak, sizi ve hükümetinizi uyarmak için; tamamen
belgelere ve tek tek tarihleri verilen gazete ve TV. Haberlerine, Hükümet protokolüne, AB ve
ABD ile yapılan anlaşma metinlerine, Kıbrıs ve Kuzey Irak'la ilgili uzman görüşlerine dayanılarak
ve geçmişinizi çok iyi tanıyan birisi olarak, Ahmet Akgül Hocamızın &quot;AKP ve
AKİBETİ&quot; KİTABININ &quot;Dayanaksız iddialar ve haksız ithamlar&quot; içerdiği
bahanesiyle sitemli ve TBMM amblemli bir mektupla birlikte iade etmişsiniz. Keşke; yüzlerce
bilgi ve belgeden hiç değilse birkaç tanesinin uydurma ve asılsız olduğunu söyleyebilseydiniz.   

        

  Birileri rüyanızda sizi gaflet uykunuzdan uyandırıp dese ki:   

     
    -  1- Şimdi hepinize soruyoruz, aşağıdaki şu konuşma yapıldı mı?   
    -  2- Yapılmadıysa, böyle büyük bir iddia ve iftirayı cevapsız bırakmak şanınıza yakışır mı?   
    -  3- Yok bunlar doğruysa; sizi iktidara taşıyan merkezler acaba sizi yüce divandan hatta
daha acılı ve alçaltıcı bir sondan kurtarmaya yanaşır mı?   

  

  İşte ayak altından toprak kaydıran iddialar ve cin kayıtları!..   

  

  Toplantı konusu: Tek Telekom'un özelleştirilmesi...    

  

  Zaman, Lübnan ziyareti öncesi...     
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  Sadece Soruyoruz! Aşağıdaki konuşma AK Pazarlama Genel Merkezi'nde gerçekleşmiş
midir?)     

  

  İşte casus cinler tarafından uydu antenleriyle tespit edilen; bir vurgun ülkesinde, Veziri Azam'la
zelil adamları arasındaki, soygun hikâyesi:   

  

  Pir azmış ya, kir çokmuş   

  

  Çoğu aç, kimi tokmuş   

  

  Başta bir hükümet var,   

  

  Ama iktidar yokmuş!..   

  

               ......   

  

  Yakın zaman içinde   

  

  Gizli mekan içinde   

  

  Bu konuşma geçti mi,   

  

  Şu üç bakan beyninde?   
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                 .....   

  

  Bu vurgun doğru mudur?   

  

  Tanrı buyruğu mudur?   

  

  Hükümetin gidişi   

  

  Devrime doğru mudur?   

  

  1. SAHNE!?   

     
    -  Baş Pazarlayıcı:   

  

  Kamil Abi! Tek Telekom'un özelleştirilmesi ile ilgili olarak Hikmetyar'la bir görüşme
yapacağım ( Gülbettin
Hikmetyar, Ruslar'ın Afganistan'ı işgali esnasında direnen komutanlardan-
Amerikanın adamı olduğu sonradan anlaşıldı
) 
 

  

  Hikmetyar, Lübnan'da Harriri Ailesi ile birlikte. Harririler'i büyüten o! Tek Telekom'u almalarını
isteyeceğim. Ön temaslarda bize çok iyi çıkarlar sağlayacağına ilişkin kanaat hasıl oldu.
Dubai'deki ilk görüşmelerde &quot;Tek Telekom'u alırız ama sizi de ortak ederiz.&quot;
demişlerdi.    

     
    -  Maliye Nazırı:   
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  Parayı basan alır! İhalede kim yüksek rakam verirse o alır!   

     
    -  Baş Pazarlayıcı:   

  

  Bir sorun çıkar mı?   

     
    -  Maliye Nazırı:   

  

  Niye çıksın? Bir defa Özelleştirme İdaresi Başkanı emrimde! Hikmetyar da en yüksek rakamı
versin, kamuoyu anında susar. Medya bunu &quot;bir özelleştirme parası&quot; şeklinde verir.  
 

     
    -  U(z)laştırmacı:   

  

  Kamil Bey doğru söylüyor! Tek Telekom'u kim alırsa; aslında (bu büyük kuruluşla birlikte üste
para alış sayılır. Fatura tahsilâtı için bankalarla anlaşsa, ihalede ödediği paranın yarısını oradan
çıkarabilir.!?   

     
    -  Baş Pazarlayıcı:   

  

  Nasıl yani?    

     
    -  U(z)laştırmacı:   

  

   Telekom'un cirosu çok yüksek! Her banka fatura tahsilâtının kendi üzerinden yapılması için
kuruma promosyon teklif ediyor.     

  

  Tek Telekom'un cirosu diyelim ki 17 milyar Dolar. Bankalardan ciro üzerinden % 10 - 15
promosyon alırlar. Hatta daha yüksek!    
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    -  Baş Pazarlayıcı:   

  

  Yani çayın taşı ile çayın kuşu vurulacak. O zaman biz bunu kullanarak Tek Telekom'a ortak
olalım!    

     
    -  Maliye Nazırı:   

  

  Sadece promosyon bizde kalsa köşe oluruz! Yılda 2 milyar Dolar'a yakın elde edilir.   

     
    -  U(z)laştırmacı:   

  

  Bence Hikmetyar'la görüşürken; promosyonun yarısı, ortaklığın % 50'si üzerinden pazarlık
yapın. (İşte profesyonellik budur!)    

     
    -  Baş Pazarlayıcı:   

     
    -  Hikmetyar ne istersek verir. O &quot;Ülkede İslamcı bir iktidar olsun yeter.&quot; diyor.   

     
    -  Maliye Nazırı:   

     
    -  Anlaş gitsin Beyim!   

     
    -  Baş Pazarlayıcı:   

     
    -  Bu konuyu enine boyuna tartışalım. Bu işi kıvırırsak kimse bizi iktidardan indiremez!
İstediğimizi yaparız.    
    -  İş dünyasını, medyayı ve devleti susturmalıyız.   

     
    -  Maliye Nazırı:   
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    -  Beklenenin üzerinde bir rakam her tartışmayı bitirir. Hikmetyar da iki üç ton eroin fazla
satıversin canım!   

     
    -  Baş Pazarlayıcı:   

     
    -  Bu işi bitirirsek en az iki dönem daha iktidarda kalırız. Herkesi para ile sustururuz.
Uluslararası destek de sağlarız.   

     
    -  U(z)laştırmacı:   

     
    -  En önemli şey istikrar! Herkesi krizle korkutabilirsiniz. &quot;İhale iptal edilirse AB süreci
aksar, uluslararası piyasalar Türkiye'ye güvenini yitirir, Dolar ve Euro patlar!&quot; gibi bir
kampanya yürütülebilir.   

     
    -  Maliye Nazırı:   

     
    -  Çok yüksek bir rakam elde edilirse ihaleyi kim iptal edecek? Valla biraz sıkar!   

     
    -  Baş Pazarlayıcı:   

     
    -  Ulaştırmacı Bey doğru söylüyor. Kabacan'la bir görüşelim. O Cüneyt'le (Kapsu) birlikte bir
alt yapı hazırlasın.    
    -  Biz burayı Hikmetyar'a satarız. O konsorsiyumda bizi İtalyanlar'ın temsil etmesi için
anlaşmıştık.   

     
    -  Maliye Nazırı:   

     
    -  Valla Beyim, sen git anlaş. Hikmetyar'da para bol! Harriri Ailesi'ni bu kadar büyüten
Hikmetyar'ın uyuşturucu paraları değil mi? Hani Kürtler için diyoruz ya, &quot;1 kilo toz, bir
otobos!&quot; (otobüs) diye! Aynı öyle şey!   

     
    -  Baş Pazarlayıcı:   
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    -  Kamil Abi valla yine günündesin! (Daha ne günler gelecek ne günler!)   

     
    -  U(z)laştırmacı:   

     
    -  Sayın Baş Beyim, burada (Tek Telekom) imkân çok! Şayet burayı Hikmetyar alacaksa
Ülkemiz aslında üste para vermiş olacak.    
    -  Tek Telekom'un görünmez varlıkları var. Topladığı parayı devlete kaptırmamak için gizli
hesaplardaki paralar. Onların da pazarlığını yapmalıyız. Bu gizli hesaplardaki paralar şu anda 3
milyar Dolar'ı buluyor!   

     
    -  Baş Pazarlayıcı:   

     
    -  Ulaştırmacı Bey sen ne diyorsun? Bu kadar var mı?   

     
    -  U(z)laştırmacı:   

     
    -  Daha fazla da olabilir, araştırıyorum. (Ne de olsa yüksek komisyonun yolu, detaylı
araştırmadan geçer!    
    -  Kamil Bey bilir. KÜPRAŞ'ın gizli hesaplarda daha çok parası var. KÜPRAŞ'ın gizli
hesaplardaki parası en az 7 milyar Dolar!   

     
    -  Baş Pazarlayıcı:   

     
    -  Emin misin?   

     
    -  Maliye Nazırı:   

     
    -  Doğru söylüyor Ulaştırmacı Bey. Valla Sayın Baş Beyim, kimse bir şeyden anlamıyor!
Devletin dışarıda çok büyük parası var. Gizli hesaplarda.   

     
    -  U(z)laştırmacı:   

     
    -  Valla Hikmetyar'ın kazanacakları iyi bilinirse çok şey istenebilir.   
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    -  Baş Pazarlayıcı:   

     
    -  Eğer gerçekten öyleyse Ülkede istediğimizi yaparız!   

     
    -  Maliye Nazırı:   

     
    -  AB ile askerleri uyutuyoruz. Irak'taki ABD varlığı askeri dut gibi yaptı. Sermayeyi de
özelleştirme maması ile susturuyoruz. Medyayı da korkutuyoruz. Valla askeri dikta olsa bizim
kadar korku veremezdi! (Demek ki bu da yıkılan ikinci korku imparatorluğu olacak!)   

     
    -  Baş Pazarlayıcı:   

     
    -  Kim kafasını kaldırırsa gönder Abi müfettişleri yazsınlar cezayı. Bak Boğan'a (Aydın
Boğan)! 30 trilyoncuk ceza kesilince mum oldu!   

     
    -  Maliye Nazırı:   

     
    -  Valla Baş Beyim, Tek Telekom'u bağlarsan Ülkenin Koç'u olursun! Sırtımız yere gelmez!
Homurtular için de iyi bir fon oluşturursak yırtarız!   

  

  2. SAHNE   

     
    -  Baş Pazarlayıcı:   

     
    -  Kamil Abi, oldu bu iş anlaştık Harriri Ailesi ile! Yani Hikmetyar'la! Tek Telekom'da en
yüksek fiyatı Harriri Ailesi verecek.   

     
    -  Maliye Nazırı:   

     
    -  Valla aslanlar gibi satarız!   
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    -  U(z)laştırmacı:   

     
    -  Gün Kamil Bey'in günü! Ne çok kızıyorlar senin bu sözüne Kamil Bey!   

     
    -  Baş Pazarlayıcı:   

     
    -  Çok güzel bir anlaşma yaptık. Tek Telekom'u Harriri Ailesi kesin alacak! &quot;10 milyar
Dolar'a kadar çıkabiliriz.&quot; dediler. Hikmetyar müdahale etti, &quot;Nereye kadar çıkarsa en
fazlasını biz veririz!&quot; dedi. Yani 15 milyar Dolar'a da çıksa alacaklar.   

     
    -  Maliye Nazırı:   

     
    -  Baş Beyim, ne gerek var? Devlete vereceklerine bize versinler o parayı. Getirsinler 15
milyar Dolar'ı Ülkeyi götürsünler!   

     
    -  Baş Pazarlayıcı:   

     
    -  Ulaştırmacı Bey, şu gizli hesaplardaki paralar meselesi! Kesin rakamı bilmiyoruz değil mi? 
 

     
    -  U(z)laştırmacı:   

     
    -  Kesin rakamı bilmek mümkün değil! Araştırıyoruz. Çok karışık bir sistem kurulmuş.
Çözmeye çalışıyoruz.   

     
    -  Baş Pazarlayıcı:   

     
    -  Hikmetyar'a dedim ki; &quot;Ülkemiz üste para veriyor. Gizli hesaplarda Tek Telekom'a ait
3 milyar Dolar tespit ettik. Promosyonu da var bu işin!&quot;    
    -  Fatura tahsilâtı üzerinden alınacak promosyon miktarının da 2 milyar Dolar'ı bulacağını
söyledim. &quot;Onlar sizin olsun.&quot; dedi. &quot;Ayrıca ihaleyi almanız halinde Harriri'nin
konsorsiyumunda % 50 ortaklığımız olmalı.&quot; dedim, kabul ettiler. &quot;Burası (Tek
Telekom) altın yumurtlayan tavuk.&quot; dedim, hiç tartışmadan &quot;Tamam.&quot; dedi.
Hikmetyar, Harriri'ye de gerekli talimatı verdi. İhaleden sonra gizli bir anlaşma yapacağız.  
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    -  Maliye Nazırı:   

     
    -  Hayırlı olsun artık! Ülkenin ipleri elimizde desene Baş Beyim!    
    -  (Dikkat edin de o ipler boğazınıza geçmesin!)   

     
    -  Baş Pazarlayıcı:   

     
    -  Şimdi ihaleden sonrasını planlamak lazım. İhaleyi kesin Harriri, yani Saudi Oger alacak.
Nasıl olsa Danıştay'a dava açılacak. İşin bu kısmını Adaletçi Cemal Bey çözebilir mi konuşmak
lazım.   

     
    -  Maliye Nazırı:   

     
    -  Ne gerek var? Cemal Bey'in burnunu büyütüp pastadan pay sahibi yapmamalıyım! Cemal
Bey'den bir şey istersek, ona da bir şey vermemiz gerekir. Durduk yerde piyango vurmasın
Cemal Bey'e. Onun yerine Danıştay'dakileri &quot;kriz tehdidi&quot; ile korkuturuz. İhalenin
iptalinin Ülkeyi ekonomik krize sokacağını söyler, bunun propagandasını yaparız.   

     
    -  U(z)laştırmacı:   

     
    -  Bize mutlaka iş düşer. Biz de, ihalenin iptalinin Ülkeyi ekonomik krize sokacağına vurgu
yaparız.   

     
    -  Baş Pazarlayıcı:   

     
    -  Niye krize soksun? İhaleyi en kısa zamanda tekrar ederiz. Harriri Ailesi, &quot;15 milyar
Dolar'a çıksa da alırız!&quot; diyor.   

     
    -  Maliye Nazırı:   

     
    -  Ne gerek var Baş Beyim! İşi uzatmayalım. Kriz tehdidi ile bürokrasiye istediğimizi
yaptırırız. Bence Hikmetyar'dan bürokrasiyi, hakimleri elde etmek için bir miktar para isteyelim.
&quot;Medyayı, iş dünyasını susturmak için bir fon oluşturuyoruz, katkıda bulunun.&quot;
diyebiliriz.   
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    -  Baş Pazarlayıcı:   

     
    -  Bunda engel yok, istenebilir.   

     
    -  Maliye Nazırı:   

     
    -  Başka özelleştirmelere, başka projelere de bunlarla girsek olur mu?   

     
    -  Baş Pazarlayıcı:   

     
    -  Valla Kamil Abi senden şüpheleniyorum, senin istihbarat servisin var galiba! Hani şu uzun
zamandır uğraştığımız Galataport ve Haydarpaşaport projeleri var ya! Onlar için de destek
alıyoruz Hikmetyar'dan.   

     
    -  Maliye Nazırı:   

     
    -  Artık ne Asker'den, ne de adaşımdan (Mustafa Kemal Atatürk'ü kastediyor!) korkarız!
Sayın Baş Beyimiz başkanlık, cumhurbaşkanlığı, genelkurmay başkanlığı hepsi senin artık!
İstersen Koç'u, Sabancı'yı, TÜSİAD'ı hizaya getirirsin!   

     
    -  Baş Pazarlayıcı:   

     
    -  Dur Kamil Abi sen oyuna bak şimdi! İyi dinle!    
    -  Galataport işine siyasete geri dönmeye hazırlanan Mesut'u, Kutman üzerinden bulaştırdık.
Başbakanlık hayali kuran bizim Melik de danışmanı Ercan Göktel'le bu işe bulaştı. Erhan
Kumcu bu projeye güvenerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacaktı. O da
Galataport Projesi ile lekeli durumda. Yani bize kolay kolay yıkıcı muhalefet yapamaz! Zaten
onunla danışıklı muhalefet üzerine anlaştık. Parti daha çok kan kaybetmesin diye gazı olan
milletvekillerini oraya gönderiyoruz. Aydın Boğan Galataport'a güvenerek Hilton'u aldı. Artık o
bizi ısıramaz. Türkan Caner'in eli TMSF ile elimizde. O da ses çıkaramaz. Sami Ofer'le de
anlaştık. O sadece paravan. Galataport Projesi'ni biz yapacağız. Para Hikmetyar'dan. O da
bizden birşey istemiyor. Melik Göktek'i de ortak ettik ki o da bürokrasiyi ve yargıyı kendi
yöntemleri ile satın alıp sustursun.   

     
    -  Maliye Nazırı:   
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    -  Bir taşla kırk kuş! Çok güzel valla heyecanlandım! Baş Beyim, demek Ulaştırmacı Bey'in
bahsettiği bomba buydu!   

     
    -  U(z)laştırmacı:   

     
    -  Daha ne bombalar var?   

     
    -  Baş Pazarlayıcı:   

     
    -  Daha bitmedi! Önce Tek Telekom'u çok yüksek fiyatla özelleştireceğiz. Sonra KÜPRAŞ'ı
da çok yüksek fiyattan özelleştireceğiz. Arada Galataport'u da çok astronomik bir rakamdan
çakacağız. Fiyatlar çok yüksek olunca kimse şüphelenmeyecek!   

     
    -  Maliye Nazırı:   

     
    -  KÜPRAŞ'ı ne yapıyoruz Baş Beyim?   

     
    -  Baş Pazarlayıcı:   

     
    -  Kapsu Abdullah'la anlaşmasını yaptı. KÜPRAŞ'ı Shell alacak. Bunun karşılığında da
İngilizler, AB ile müzakerelerin başlamasını sağlayacak.   

     
    -  Maliye Nazırı:   

     
    -  Bu kadar kolay olacak mı? Şu Ofer'e sattığımız hisseler KÜPRAŞ'la açığa çıkarsa bizi
hırpalarlar!   

     
    -  Baş Pazarlayıcı:   

     
    -  Kim hırpalayacak? Aydın Boğan avucumuzda! Caner avucumuzda! İstihbaratlar
avucumuzda, Asker avucumuzda! Kimse bir şey yapamaz! Hem Ofer hadisesine Mesut da
karıştı. Ofer'e hisseleri Global sattı. Mesut, Aydın Boğan'ı susturur.    
    -  Korkma Kamil Bey, sen en az on sene daha bakansın!   
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    -  Maliye Nazırı:   

     
    -  Valla Baş Beyim anasını ağlatmışız ortalığın! Herkes kontrol altında desene!   

     
    -  Baş Pazarlayıcı:   

     
    -  Daha sürprizler var bekleyin..!  
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