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AHMET ERGÜN : niye böyle yapıyor bilmiyorum V'; ’.
MAKSUT SERİM : ah ah ben şimdi iyi bir analizci dedim ki ... tabi», şuanda» 
meydana kimse yanaşamıyo ... başbakanlıkta ne bakan ne bilmem nesi 'zaten m  
bugün bu beyefendinin ikinci numaralı başbakan başbakan vekilini 
açıklamasını bir dinle 
AHMET ERGÜN : hım
MAKSUT SERİM : hemen benim benim bütün söylediklerim aklına gelecek yav 
adam yüz yüz on tane millet vekili ... dolduruyor Ahmet abi tabi adam ne 
dedi üç yıldan sonra yok dedi yukarıdaki ne diyo bunu gönderelim merak 
etmeyin diyo bu kadar basit abi Ak parti kalsın diyo adam bu gitsin diyo 
ya
AHMET ERGÜN : evet sıkıntı burda
MAKSUT SERİM : ... gitsin diyo ya bizim ak partiyle problemimiz yok 
diyorlar ya türkiyede ya biz bizim Tayyip ERDOĞAN la porblemimiz var niye 
Tayyip ERDOĞAN milli biriside böyle söylüyo abicim Fransızlarda böyle 
söylüyo Alman da böyle söylüyo neden bak ben sana söylümmü Ahmet abi bak 
AHMET ERGÜN : hı
MAKSUT SERİM : Lozanın bittiği yıl bu yıl lozan antlaşmasının lozan 
antlaşması ya bütün maddeler rafa kalkıyor ve yeraltı zenginliklerine biz 
sahip olma durumu söz konusu buna kuzey ırakta dahil 
AHMET ERGÜN : OOO
MAKSUT SERİM : anlıyorsun değil mi abicim 
AHMET ERGÜN : hı işler anlaşıldı abi
MAKSUT SERİM : yav uluslararası şey uluslararası ajanlar türkiyede cirit 
atıyor mit müsteşarının ekibide beni takip ediyor şaka söylemiyorum sana 
ya

güzel
veya seni takip ediyo Ahmet abi 
güzel valla
anlıyosun demi abi dediği mi 
anlıyorum abi
o da koşa koşa gidiyo Maksut bey var ya şöyle yaptı böyle 

yaptı ulan Maksutun Maksut altmış yaşında bir adam lan pezevenk adama 
sorarlar lan sen devlet devlette kaç senesin sekiz sene geldin dikmen 
mahallesinden 800 bin tl lik daire alıyosun bunun hesabını sen veremezsin 
ben 40 senenin hesabını verdim on defa daha veririm 
AHMET ERGÜN : evet 
MAKSUT SERİM : Ahme
t abicim dertleştik gecen hayırlı olsun
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allah razıolsun 
kandilin mübarek olsun

allah yar ve yardımcınız olsun Ahmet abicim 

allah kaza bela

Bu Tutanak 15.12.2013 tarihinde saat 
ve tarafımızdan imzalanmıştır.
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