
T e k n ik  a r a ç la r la  iz lem e son u cu  elde ed ilen  seslerin  çö zü m ü n e ilişk in  tu ta n a k

İstanbul 2 ’ nolu Hakimliği tarafından verilen 19.08.2013 tarihli sor. No:2012/656 tek. 
Tak. Karar no:2013/7296 sayılı kararı ile teknik araçlarla izleme uygulaması sonucunda 
Cengiz Aktürk (t.c: 2 ) adlı kişinin işyeri ofisinde aşağıdaki veriler tespit 
edilmiştir.

Tarih ve saat 

Yer

Görüşmede bulunan kişiler

: 19.08.2013 günü 18.00-23.30 saatleri arası 

: ülgen sk. No:47 beşiktaş/istanbul 

: Abdülkerim Çay (T.C. Kimlik No: 3 6) 

Muaz Kadıoğlu (T.C. Kimlik No: 6 ) 

M.İlker Aycı (T.C. Kimlik No: 2 ) 

Haşan Pehlivan 

Yasin El Kadı

Konuşma Dili : İngilizce

Dvd Referans No :

Cengiz AKTÜRK isimli şahsın iş yeri ofisinde Abdülkerim Çay-Muaz Kadıoğlu- 
M.İlker Aycı-Hasan Pehlivan-Yasin El Kadı isimli şahıslar ile aralarında geçen görüşmede ;

HAŞAN PEHLİVAN : git... ve ne kadar ee ve biz bu ... üzerinde ne kadar verimlilik(etkililik) 
artırabileceğiz

YASİN EL K A D I:......bu bir ... paket nedir ...

HAŞAN PEHLİVAN: ......bu olanı da çok .... o da kütahyadadır

MUAZ KADIOĞLU : ....zorlu.....

HAŞAN PEHLİVAN: hayır b u ..............

ABDÜLKERİM ÇAY: ...

YASİN EL KADI: hee

HAŞAN PEHLİVAN: zorlu aldı ee zorlu somada başvurdu 

MUAZ KADIOĞLU: he 

YASİN EL KADLokay

HAŞAN PEHLİVAN: dolayısıyla dolayısıyla ... biz bu elektrik santrali... baktığımız zaman 
bugün 4 bin megavvatt
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YASİN EL KADI: bugün

HASAN PEHLİVAN: bugün ... kapasitede biz bunların hepsini......ve rehabilitasyon ve yeni
düzeltmelerle o mümkündür ki ee bu bağlamda görebiliriz kütahyada 100 megawatt dahasını 
ekleyebiliriz

YASİN EL KADI: hıı

HASAN PEHLİVAN: bursada biz aynısını sürdürürüz çan yenidir biz aynısını devam ettiririz 
somada biz diğer 300megawatt ekleyebiliriz % 2 . ..(yüzde yirmi ...)  dahası ambarlıda 
istanbula yakın olanı o bir gaz enerji santralidir

YASİN EL KADI: hıı ...

HASAN PEHLİVAN:.... ee çok ... yer vardır ve biz oraya ek kapasiteler ekleyebiliriz 

YASİN EL KADI: dolayısıyla siz .... %50 kadar alıyor......

HASAN PEHLİVAN: dolayısıyla biz kapasitede hemen hemen olarak %50 artırabiliriz ve bu 
etkinliklerle(verimliliklerle)

YASİN EL KADI: evet

HASAN PEHLİVAN: %50 kapasite ile biz %70 daha fazla elektrik üretimi arttırabiliriz 

YASİN EL K A D I:.... ne 6 . ...(a ltı....)  dan daha fazla mı

HASAN PEHLİVAN: ee şöyle ifade edeyim bu 4 bin megawatt bu kadar elektrik üretebilir 23 
(yirmi üç)

YASİN EL K A D I: hı hı

HASAN PEHLİVAN: ama bizim rehabilitasyonumuz olduğu ve bizim birazcık yeni teknoloji
kullandığımızdan dolayı biz şu a n .....daha fazla elektrik üretebiliriz ile ee bu ayrıca diğer
verimliliktir ayrıca biz bakarız

YASİN EL KADI: ...

HASAN PEHLİVAN: biz .... irr (iç verim oranı) %16 ile %14 civarında diyelim ki, ee bu 
yüzden bu durumda bunun için sahip olduğumuz rakamlar..........

YASİN EL KADI: hı hı

HASAN PEHLİVAN: ve devletten olan edinim maliyetleri(ücretleri) 2 milyar dolardır 2.2 
milyar dolardır bu uygun(makul) bir fiyattır proje süresince

YASİN EL KADI: bütün .... için

HASAN PEHLİVAN: bütün ...

YASİN EL KADI: hıı

HASAN PEHLİVAN: ama proje boyunca biz ee 2 milyar dolar.....harcamamız gerekir

YASİN EL KADI: h ı ....

HASAN : 2.8(iki nokta sekiz) milyar dolar ama bu kateksin ... çoğu harcanacak 

MUAZ KADIOĞLU : fınans .... ee

HASAN PEHLİVAN: ee evet bu proje finansmanı olacak bu arada ve onların çoğu ilk .... 
boyunca harcanacak ama o .... üzerine de yayılır

YASİN EL KADI-.hı

HASAN PEHLİVAN: dolayısıyla bu sadece verileri(rakamları) vermek içindir bundan dolayı 
ki ben projenin IRR(iç verim oranı-internal rate of return) da dönmesini koy.... bu yüzden
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projenin kendisinin aynı zamanda ne kadar para ürettiğinin dolayısıyla %13 proje irr ı(iç 
verim oranını) bir enerji projesi için o kadar kötü değildir biz bazı parametrelerle oynadık 
demek istediğim ee eğer bizim yapabileceğimiz eğer başka şeyler varsa eğer biz 
plam(program)ı değiştirirsek ama irr(ay ar ar) ı hala aynı seviyede tutarak ee edinim ücretleri 
hafif bir şekilde(kısmen).... olarak artıyor %10

YASİN EL KADI: hıı

HAŞAN PEHLİVAN: ama kateksis(bir fiziksel hareketle harcanan enerji-cathexis) ücreti 
değişmez genellikle o sanırım 2.8 kateksis.....ama biz o gösteriyor ki

YASİN EL KADI: demek istiyorsunuz ki hükümet ile olan görüşmede bunun için sorabilirler 
ya da nedir

HAŞAN PEHLİVAN: hayır b u ............

YASİN EL KADI: strateji

HAŞAN PEHLİVAN: başka bir senaryo değişimidir 

YASİN EL KADI: ama o ... okay

HAŞAN PEHLİVAN: b iz ......programlamasını değiştiririz, yatırım ve ee

YASİN EL KADI: okay okay

ABDÜLKERİM ÇAY : müzakere(pazarlık) esnasında ki biz bunu kullanabiliriz ...

HAŞAN PEHLİVAN: müzakere(görüşme, pazarlık) esnasında bizim ne söylediğimiz bizim 
ne kullanıyor olduğumuz budur

YASİN EL KADI: okay

HAŞAN PEHLİVAN: ee dolayısıyla 2 (ik i)... 2.5(iki nokta b e ş).... kadar makul değerdir 

YASİN EL KADI: hıı

HAŞAN PEHLİVAN: ama ee biz biz sahibiz......bizim için sabit yapıyor

YASİN EL KADI: hıı

HAŞAN PEHLİVAN: bu gösteriyor ki bir senaryo içinde................ mesela bir tane enerji
santralinden siz siz %14 IRR yapmaya anlaştınız(hemfıkir oldunuz) ve diğeri için diyelim ki 
siz %12 yapmak istiyorsunuz ve bu olandan dolayısıyla eğer siz %14 yapmak isterseniz o
verir size bu 300 milyon dolardır. Dolayısıyla diyelim ki Çan.....siz yapmak istiyorsunuz %14
değil ama siz %10 yapmaya anlaştınız dolayısıyla siz hükümete 1.1 (bir nokta b ir ) ... ödersiniz 
700 milyon yerine bizim içinde......bizim .... içinde

YASİN EL KADI: ben ben cevabı almadım

HAŞAN PEHLİVAN: okay....

YASİN EL KADI: bu 5 santral içindir

HAŞAN PEHLİVAN: 5 santral(istasyon) misal

YASİN EL KADI: bu yüzden siz bir santrali......tarafından aldınız

HAŞAN PEHLİVAN: evet dolayısıyla bu IRRdandır %17'den %0 a

YASİN EL KADI: he okay

HAŞAN PEHLİVAN: ki siz hiç de bi şey yapmadığınız bir yerdir dolayısıyla 
görüşmeler(pazarlıklar) süresince biz dedik demek istediğim bizim hesaplamalarımız sahip 
olduğumuz hepsi %16 civarındadır dolayısıyla bu bizim tam olarak aldığımız fiyattır 
dolayısıyla bu 15.50 dolayısıyla o soma için 2 50(iki elli) dir
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YASİN EL KADI: hum

HAŞAN PEHLİVAN: ambarlı için 1 milyon dolar idi 

YASİN EL KADI: okay

HAŞAN PEHLİVAN: çan için 750 idi ee Orhaneli için 150 dolaylarında idi Tunçbilek için de 
150 dir dolayısıyla bu bizim hesaplamamız idi ama müzakereler(görüşmeler, pazarlılar) 
esnasında siz anlaşmak istediniz 16dan 14e gitmesi diyelim k i ....

YASİN EL KADI: hu

HAŞAN PEHLİVAN: sonrasınra sizin edinim(kazanım) ücretiniz(harç) 2.7 olur

YASİN EL K A D I:............2.2 den 2.5 e diğer bir senaryo ise 2.7 dir

HAŞAN PEHLİVAN: evet ama bu görüşmeler esansında bize gösteriyor ki ya da biz daha 
fazla para kazanmak istiyoruz %17 IRR biz daha fazlasını istiyoruz o zaman biz bu parayı 
öderiz

YASİN EL KADI: hu

HAŞAN PEHLİVAN: dolayısıyla biz görebiliriz IRR'ı değiştirerek biz ne kadar olduğunu 
görebiliriz IR R 'ı......

YASİN EL KADI: evet

HAŞAN PEHLİVAN: ve o.....yapar ya da yapmaz dolayısıyla o bize nispeten verir ee bir ....
ki biz her bir enerji santrali için düşünebileceğimiz bir yerdir belki biz diyeceğiz ki "okay biz 
bunu istemiyoruz" ya da eğer onlar diyelim ki bizden çan ı çıkarmamızı(kaldırmamızı) 
isterlerse

YASİN EL KADL.hıı

HAŞAN PEHLİVAN: biz çan ı çıkarabiliriz ve biz hesaplamalarımıza bakabiliriz

YASİN EL K A D I:.............

HAŞAN PEHLİVAN:......

YASİN EL KADI: dolayısıyla onlar koyuyorlar................

HAŞAN PEHLİVAN: o yenidir dolayısıyla o çok daha..............bu yüzden...... ee ama çan 875

YASİN EL KADI: hu

HAŞAN PEHLİVAN: ambarlı gaz 1 ... doların altında................

YASİN EL KADI: hu

HAŞAN PEHLİVAN: eğer kütahya ve bursaya bakarsanız................. yüz milyon dolardır o
çok çok düşüktür

YASİN EL KADI: hu

HAŞAN PEHLİVAN: kazanım(edinim) ücreti 

YASİN EL KADI: dolayısıyla bütün ...

HAŞAN PEHLİVAN: somaya verilen çok düşüktür 

YASİN EL KADI: bütün bu üç tane çok düşüktür 

HAŞAN PEHLİVAN: gerçekten gerçekten

YASİN EL KADI: ................ 600, ...50 milyon dolar

HAŞAN PEHLİVAN: bu nedenle....... çok düşük olduğundan dolayı
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YASİN EL KADI: hu

HAŞAN PEHLİVAN: biz inanıyoruz ki eğer bu üçü .............iyi olan yanındaki........

ABDÜLKERİM ÇAY: ama nakit akışı nakit akışı

HAŞAN PEHLİVAN: sebeb her ne is e ......bundan dolayı demek istediğim elbette

YASİN EL K A D I:.....iyi nakit akışı yap.........

HAŞAN PEHLİVAN: gas diğer ....

YASİN EL KADI: hayır bu olan haşan yeni olan 

HAŞAN PEHLİVAN: yeni olan .... yapıyor

YASİN EL KADI: okay ee başka bir tabloya sahip misiniz ee herkesin bugün.....

HAŞAN PEHLİVAN: bugün sanıyorum ki onlar onlar bize hazırlayacaklar am a......ayrıca
size bir şey vermek için ....

YASİN EL KADI: hı

HAŞAN PEHLİVAN: biz diyoruz b u .............geliyor

YASİN EL KADI: hı

HAŞAN PEHLİVAN:.......bugün onların bugün kazandığı para ee onların şuanki
bilançolarıyla onlar ne yapıyorlar devam ediyorlar ama problem şu ki bu enerji santrallerinin
bazısı(birkaçı).............(ses kesiliyor)....... bitecek hayatın sonunda 20 21 (yirmi yirmi bir)
içinde

YASİN EL KADI: hayatın sonunda 

HAŞAN PEHLİVAN: hayatın sonunda 

YASİN EL KADI: enerji santralinin

HAŞAN PEHLİVAN: eğer.............

YASİN EL KADI: okay evet

HAŞAN PEHLİVAN: ama .... b ile ........................ bunun içinde biz ne yaptık biz bu enerji
santralini aşağı indirmedik ünite 1 ve ünite 2'yi .......bizim

YASİN EL KADI: hesaplama

HAŞAN PEHLİVAN: bizim hesaplamamız içinde biz deriz deriz k i ............................. biz yeni
üniteyi koyduk ve derhal............indirdik

YASİN EL KADI: okay

HAŞAN PEHLİVAN: dolayısıyla bizim smilasyonumzuda bizim

YASİN EL K A D I:.....

HAŞAN PEHLİVAN: hesaplamamız içinde 

YASİN EL K A D I:......

HAŞAN PEHLİVAN: eğer biz hükümeti bırakırsak(ayrılırsak) şunun gibi(misal) onların bazı 
devam eder

YASİN EL K A D I:.......

HAŞAN PEHLİVAN:.....2 0 1 4 ,....  iyi onun için bu olan için

YASİN EL KADI: ...hı
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HAŞAN PEHLİVAN: güncel bakiyeye bakmak bir anlam ifade edecek dolayısıyla b iz .....
olanları alırız şuanki ee gelecek nakit akışının.......................düzenleyerek herşeyi

YASİN EL KADI: hı hı

HAŞAN PEHLİVAN: biz onların bugünkü değerini üretebiliriz 

ABDÜLKERİM: evet

HAŞAN PEHLİVAN: ama kapanacak olanlar ya d a .....

YASİN EL K A D I:.... yıl

HAŞAN PEHLİVAN: ee 7 yıl veya 10 yıl biz vade değeri(son değer) koyarız 

YASİN EL KADLhıı

HAŞAN PEHLİVAN: ee çünkü siz bir tesisi bir kez kapattığınız zaman bu tesis için hala
ulaşım mevcuttur en azından.......... nın hurda değeri(önemsiz değer) vardır dolayısıyla
dolayısıyla onlar bu gibi çalışma yaptılar.....ee o gösteriyor ki bütün bu enerji santrali bugün
hiç bi şey kapatılmamış o bir ... dolar yapar

YASİN EL KADI:......her yıl......

HAŞAN PEHLİVAN: hayır hayır bu 5(beş) mevcudatın değeri 

YASİN EL KADI: hee eğer onları satarsanız yani 

HAŞAN PEHLİVAN: eğer onu bugün piyasada satarsanız 

YASİN EL KADI: 1 ... dolardır

HAŞAN PEHLİVAN: o 1 ... dolardır ama 1 ... dolar .... müsaade etmekten başka siz hiç bir 
şey yapmıyor sunuz anlamına geliyor

YASİN EL KADI: okay

HAŞAN PEHLİVAN: dolayısıyla mevcutlar(değerler) vasıtasıyla o hükümetten olduğundan 
dolayı ve hükümet bizi herhangi bir şey yapmaya iteleyemez s iz .......

YASİN EL KADI: bu yüzden bu yüzden biz 1.5 ... dolar..............

HAŞAN PEHLİVAN: dolayısıyla biz 1 ... dolar öderiz

YASİN EL K A D I:.......ya ama biz 2.5 ödüyoruz

HAŞAN PEHLİVAN : ama hayır biz ödüyoruz sadece bizim nerede olduğumuzu görmek
ist.....ama bir şey(mesele, konu) ee hükümetin bize söylediği ki ee “siz sıfır işlemde
başlamıyorsunuz ”dur

YASİN EL KADI: evet
HAŞAN: biz çalışan(işleyen) bir kapital alıyoruz 
YASİN EL KADI: hı
HAŞAN: dolayısıyla onun ne söylediği şudur ki siz bunun %18 %19 finanse etmeyi 
bulabilirsiniz bu çok bir .... çünkü 
YASİN EL KADI: fufffşşş
ABDÜLKERİM Ç A Y :........içinde içinde
HAŞAN: çünkü çünkü
ABDÜLKERİM ÇAY : ............yüzde ....dir
HAŞAN: çünkü evet çünkü 
YASİN EL KADI: kaç yıl iç in .....
HAŞAN: ee onlar 10 yıl 10 yıl varsayıyorlar(zannediyorlar) 8'den 10 yıla 
ABDÜLKERİM ÇAY: 10 yıl 
YASİN EL K A D I:....
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HAŞAN: onların ne söylediği şudur ki eğer siz sıfır bir projeye giderseniz çünkü bütün bu ...
......yapıldı güç satın alma anlaşması(power purchising aggrement-PPA) tarafından değil, o
serbest pazar(piyasa) tarafından yapılmaktadır biz serbest piyasa ... satarız biz piyasadaki 
diğer bütün......... ile rekabet ederiz
YASİN EL KADI: ama sanırım hükümetin fiyatı fikstir satış fiyatı 
HAŞAN: hayır, bugün Türkiye'de herkes satar
YASİN EL K A D I:.....hemfikir...... ve hükümet size standart bir ücret söyler değil mı?
HAŞAN: hayır, Türkiye'de
ABDÜLKERİM ÇAY : biz transform için gideriz yani şey iç in .........
HAŞAN: o aktarım(intikal, ulaştırma, transmisyon) ücreti içindir 
ABDÜLKERİM ÇAY: aktarım ücreti
HAŞAN: o aktarım ücretidir o fikstir(sabittir) ama o çok az(ufak) bir paradır gibi ee nokta 
gönderilen bir aktarım ücretinden daha azdır 
YASİN EL KADI:
HAŞAN: ee hergün aktarım şirketi ilan eder ben yarın bu kadar bir enerjiye ihtiyacım var
çünkü onlar......sahipler
YASİN EL KADI: hıı
HAŞAN: bu yüzden her .... yenilenebilir olandan..............onlar fiyat koyarlar kimse onların
.... görmez
YASİN EL KADI: hı
HAŞAN: en alçaktan en yükseğe onlar yeni olan ile eşleştirirler ve bir piyasa fiyatı bulunur 
YASİN EL KADI: ... dolayıısyla o değişebilir 
HAŞAN: o değişebilir
YASİN EL KADI: değil değil yani sabit fiyat değil 
HAŞAN: sabit fiyat değildir 
YASİN EL KADI: okayyy
HAŞAN: dolayısıyla bundan dolayıdır ki siz onu sıfır proje.....proje yaptığınız zaman ona
Türkiye'de finansman bulmak gerçekten çok zordur çünkü hükümet enerji satın alma 
anlaşmasını(power purchasing agreement) vermez bundan dolayıdır ki bu çalışma için biz 
danışmanlık olarak destek vermemiz gerekmektedir
YASİN EL KADI: dolayısıyla biz en son.....için direkt olarak satıyoruz
HAŞAN: biz gride(elektrik şebekesi, ızgara) ya satıyoruz 
YASİN EL KADI: grid e 
HAŞAN: grid e
ABDÜLKERİM ÇAY: piyasaya 
HAŞAN: piyasaya ve piyasadan
YASİN EL K A D I:......... grid..... hükümet
HAŞAN: hükümet keza 
YASİN EL KADLhıı
HAŞAN : dolayısıyla dağıtım elektrik dağıtım şirketleri özeldir(özel sektör) eee 
YASİN EL KADI: şirketler özeldir hıı 
ABDÜLKERİM ÇAY : üreticiler özeldir
HAŞAN: üreticiler özeldir(hususidir) bütün .... aktarım şirketleri..........................
YASİN EL K A D I:.... direkt olarak özel şirketlerden kendileri mi alıyorlar
ABDÜLKERİM Ç A Y :......
HAŞAN: biz aktarım şirketinden alıyoruz 
YASİN EL KADI: hangisi özel şirketen alıyor 
H AŞA N :......
YASİN EL KADI: ama aktarım şirketleri onlar kimdir 
H AŞA N :....
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YASÎN EL KADI: okayy
HASAN: dolayısıyla ben üreticiyim siz ee
YASİN EL KADI: ama ama fiyatı......o sadece aktarım ücreti için sadece biraz parayı......
HASAN : ama ayrıca başka bir seçenek de vardır ee o uygulanabilir(makul) bu da ayrıca bu 
da münkündür örneğin ben üreticiyim ee siz de kullanıcısınız(tüketicisiniz) ben siz ve kendim 
aramda toptan satış anlaşması yapabilirim 
YASİN EL KADI: ben kendi......
HASAN: hayır ee siz sadece grid aktarım ücretini......örneğin ben üreticiyim ve ee
abdülkerim .... plan yapmıştır 
YASİN EL KADLhıı
Z-ŞAHIS : evet biz kullanabiliriz.......... tarafından.............
HASAN : .......... ve benim enerji planım ona(abdülkerim) yakın ya da biz ona yakın olmanız
bile gerekmez ben satarım .... siz 12 sente alırsınız ben size 11 sente satarım çünkü bu benim 
için iyidir ben enerji santralimi kapatmam(durdurmam) gerekmez ve tekrar gücü açacağım 
çünkü o benim için çok fazla paradır bu yüzden ben sistemlerimin verimsizliğini 
(etkisizliğini) hesaplıyorum 
YASİN EL KADLhıı
HASAN: ve bunun için abdülkerime.......... ben abdülkerime derim “ben size 10 sente
vereceğim” diye
ABDÜLKERİM : o garantilidir.......... için
HASAN: o garantilidir ve o yapar b u ................... ve ben piyasada...... ilgilenmek(uğraşmak)
zorunda kalmayacağım ben bire bir toptan satış anlaşması yapabilirim bu da ayrıca makuldür
YASİN : ama ama ben anlamıyorum ki piyasa her nasılsa..............yani siz neye sahip
olursanız olun siz göndereceksiniz 
HASAN: tamamen
YASİN: ama neden o zaman........ satılırsa %100 herhangi.........
HASAN: o ee o ee ıı
Z-ŞAHIS : .....abi üretim ve tüketim............... kış zamanında eğer yağmur iyiyse eğer....... iyi
enerji üretimi yaparsa iyi enerji o zaman hükümet ilk olarak yenilenebilir olanlar üzerinden 
satın alıyor sonrasında terminaller ve .... üreticiler ikincildir 
HASAN: bizim bizim fiyatlandırmamız çokça hidro(hidrojen) ve gaza 
dayanmaktadır(bağlıdır) s iz ....
Y A SİN :........ elbette......
HASAN: hidro(hidrojen) seviyesi değişir ee özellikle yazın eğer kuraklık varsa o yıl biz
yapabiliriz
YASİN: hu
X-ŞAHIS : fiyatlar fırlayabilir düşebilir 
YASİN: eğer çok fazla yağmur varsa ...
HASAN: ve ve ayrıca gaz ücretleri kışın ne kadar kötü geçireceğimize bağlıdır dolayısıyla biz 
çok fazla gaz tüketiriz ya da tüketmeyiz 
YASİN: hıı
HASAN: bu yüzden fiyatları etkileyen çok fazla dış etken vardır 
YASİN: hu
HASAN: dolayısıyla günlük piyasada eğer iyi yıl varsa belki biz onu ee .... fiyatından satarız
çünkü diğer rakipler çok düşük fiyat veriyorlar dolayısıyla e e .....piyasası..........ama sizin bir
yıllık periyodunda enerji satın alma anlaşmanız (power purchase aggrement) vardır ve siz
alırsınız......ayrıca vardır bu yüzden Türkiyedeki elektrik piyasası oldukça komplikedir ve
bugün müzakere etmediğimiz bölümlerden bir tanesi şudur bütün bu hesaplamalar ee ee ....
bize 40 y ıl .... vermiştir... için gelecek fiyatlarının......evet onlar smilasyon yaptılar onların
birkaç modelleri vardır onlar Türkiyenin bütün meterolojik datasına sahiptirler ya da son 40
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yılın Türkiyenin gaz satın alma anlaşmalarına sahiptirler dolaylısıyla biz sahibiz e e ...... (ses
gidiyor).....şu olana, şu model içinde. Bu yüzden bu modelde...... serbest piyasada neye
erişilebilir(ulaşılabilir) olduğunu göreceksiniz. O serbest piyasada sabit fiyat sayılmaz 
dolayısıyla o olmuştur ee
YASİN: ama ama onlar bu meselenin değerini dikkate aldılar mı 
HAŞAN: tamamen
YASİN: çünkü o daha fazla......... yapabilir
HAŞAN: aynen bunun hepsi dikkate alınmıştır
YASİN: yani bugün 1.95(bir nokta doksan beş) zaten yani.....10 yıllık zaman içinde............
HAŞAN: buradaki tartışmalardan bir tanesi buradaki ee gaz ithal edilir gaz özelleştirmesi ıı 
gaz dağıtımı bugün botaş tarafından yapılmaktadır bir devlet şirketi ve ee onlar yaklaşık 
olarak 45 ee milyar metre küp gaz ithal etmektedir 
Y A SİN :...
HAŞAN: ee ve bunun 10 milyarı 2 ihale ile 6 şirkete verilir dolayısıyla sadece bu elektrik
santrali kullanacak ambarlı olan eğer tamamen......o 3 milyar kullanacak
YASİN: gaz
HAŞAN: gaz bu yüzden o devasa bir miktardır o hatta güzel olabilirdi bütün ee gaz ithal etme 
lisanslarını bu enerji santrali için 
Y A SİN :...
HAŞAN: veya gaz ithal edebilir bir partnerle beraber çalışmak dolayısıyla bu hayati(çok 
önemli) ee
Y A SİN :........ çok fazla para kazanmak evet
HAŞAN: çok önem li.... b u ......
Z-ŞAHIS : hayati şey .....şuan sanırım vardır...... küp metreyi.... lisansı almak için
potansiyeldir
HAŞAN: sanırım onlar çok kısa zamanda onun......lisans için ... çıkacaklar onlar yapacaklar
dört beş gibi yapacaklar .... devam edece.... ikiden üç yıl içinde onlar bu sorumluluğu bu gaz 
ithalatını özel sektöre devretmek isteyecekler 
Y A SİN :....
HAŞAN: amaç budur v e ......projeleri...... kararlaştırılmıştır kesinlikle bizim ............
içalım(ithal) lisansını
ABDÜLKERİM : veya eğer biz bu proje hakkında düşünürsek.....dedi ki biz bu proje
üzerinde ilerleyeceğiz bence ee .... koruma ücreti belki bazı servetleri......eee lisansı almak
için gaz lisansını devletten eğer (ses kesiliyor)
HAŞAN: bu sadece bizim bugün ne yapıyor olduğumuzu gösteriyor 
YASİN:hn
HAŞAN: yatırım yaparak herhangi senaryo....."a" ya da "b" biz buradan buraya alıyoruz ve
bu aslında ...(ses gidiyor)... bu %50 iniyor.............
YASİN: hıı
HAŞAN: dolayısıyla bu bir ... dolar meselesidir bu bizim 2.5 ... dolar meselemizdir sadece
size göstermek iç in .......enerji....... ve bu aslında 10 yıldır bizim projenin kendisi ile yoğun
kateksis yatırımı......yapacağımız yerdir tarafından .... demek istediğim........projenin
kendisidir sadece için bu bizim neyi başarmaya çalıştığımızın özetleri gibidir dolayısıyla bir 
sonraki basamaklar(aşama) nelerdir
Y A SİN :.....satışları....... nedir.........şuanda bugünün..........
HAŞAN: bürüt hasılat(gayri safi hasılat)........
YASİN: hayır ....
ABDÜLKERİM: he dünya belki fiyat tahmini olabilir 
YASİN: hıı
ABDÜLKERİM :....fiyat... ayrıca onlar enerji santrali.....
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HASAN: biz biz bunu yapabiliriz o çok kolaydır gerçekten
MU AZ: bu fiyat civarında(hakkında) şuan ki örneğin ilk 2 y ı l ......enerji santrali ne kadar
......... sat...
HAŞAN: bu çok kolaydır ben şu an çok kabataslak bir hesaplama yapabilirim o 20 ee
ABDÜLKERİM: burda yazıyo abi şurda yazıyodu...................... (Türkçe konuşma)
HAŞAN: burda yazıyodu şurda şöyle bi şey şöyle bi şey yapabiliriz şurda (Türkçe konuşma) 
A BD Ü LKERİM :.....
HAŞAN: dolayısıyla bu her saat başına 23 trilyon watt tır ee bizim bir hesap makinesine 
ihtiyacımız var ama eğer siz 23 trilyon watt alırsanız saat başına siz 10 sentten(cent) 
satarsanız dolayısıyla
A BD Ü LKERİM :......koyayım abi(Türkçe konuşma)
HAŞAN: 10 dolar.....dolayısıyla............. nedir o 23 milyar dolardır
YASİN: saat başına saat başına 
MU AZ: her yıl için 
HAŞAN: yıl başına 
YASİN: yıl başına
HAŞAN: dolayısıyla bu b u .....bu üretir............budur yıl başına
YASİN: şu anda aynısı 23 milyar civarındadır 
HAŞAN: milyar dolardır
YASİN: eğer herhangi b ir ............................iç in ..................eğer zarar(zayi, kayıp) varsa
HAŞAN: sanırım o ee bazı santraller için o tamamen ... bazı santraller para kazandırıyor bu
yüzden..... onlar onları.......
YASİN: evet
HAŞAN: neden onları onları.....birkaç mesele vardır
YASİN: okay
HAŞAN: ee gaz santralleri bunları yapıyor çünkü botaş devletin ee santrallerine daha
pahalıya satıyor dolayısıyla o serbest piyasaya daha ucuz gaz verebilir dolayısıyla.....
hükümet serbest piyasayı.... ee ama siz devraldığınızda siz serbest piyasaya......seveceksiniz
bu yüzden siz botaşın pahalı gazını almıyor olacaksınız
Y A SİN :.... en türden kayıp..............
HAŞAN: umuyorum ki 
Y A SİN :.............
HAŞAN: abi o 20 değildir am a.....bunları yapıyor...... % 1 0 .....onu kontrol.......
YASİN: %10 am a.............%10 daha az yap........ ama gelecek 2 yıl daha fazla...... olmayacak
HAŞAN : muhakkak muhakkak......... sebeplerden bir tanesi o daha.................... olacak
YASİN: her yıl daha fazla kayıp olacak.....değil...... değil
X-ŞAHIS : siz gözdünüz ki Afşinin size enerji santrallerinin bazı resimlerini gösterilmişti...
b iz ......var.............. ünitelerden bazıları............... biz içine bile.............. giriyoruz
YASİN: oooooo
HAŞAN: dolayısıyla..............o bizim için güzeldi çünkü siz her mekanizmayı
görebiliyorsunuz ee ama onlar devamlı(kesintisiz).......
YASİN:hıı 
HAŞAN: o ee
YASİN: bu fiyata.............finanse et... sizin söylediğiniz değere
HAŞAN: kim diyor
ABDÜLKERİM : ........ ee mesela siz makineyi........alırsanız...........ayrıca ekipmanı finanse
etm eyi....
YASİN: doğru haklısınız genellikle onu 4,6,7 yıl finanse eder çünkü onlar.....o japonyadandır
ABDÜLKERİM: evet her türden.......... ispanya
YASİN: kanada .... genellikle .... veriyor.....
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H AŞAN :......olanı ameri....
Y A SİN :.............
ABDÜLKERİM : ........
HAŞAN: o %85 finansman sadece yerel bankalar tarafindandır çünkü varlıklar(mevcutlar) 
vardır işleyen 
YASİN: varlıklar.........
HAŞAN: eğer o ödeyemezse bankalar diğer müşteriye......dolayısıyla siz mevcutlar bir
şeylere sahip olduğunuz sürece o çok daha......mevcudat......
YASİN: ki onlar ee satın almayı finanse ediyorlar yani eğer siz hükümete giderseniz ve bize
orada kazanç sağla..............
HAŞAN: bu onların ne yaptığıdır 
YASİN: finansmanın dışında
ABDÜLKERİM : ayrıca eğer sizin ... üzerinde ppa anlaşmanız varsa it ayrıca sahiptir o ayrıca

HAŞAN: sizin ppa anlaşmanız varsa hıh onlar finanse edecekler % 1 0 0 ......
YASİN: ppa anlaşması nedir 
HAŞAN: enerji satın alma anlaşması 
YASİN: hee
HAŞAN: serbest piyasaya......değil ama
YASİN: he hükümet garanti ettiğinden(olduğundan) dolayı yani 
ABDÜLKERİM : evet hükümet satın alma garantisi verir 
YASİN: okay
HAŞAN: bu arada bu projede bizim en büyük zorluğumuz(güçlüğümüz) özelleştirme ... 
olacak ee biz onların .... enerji bakanını gördük biz bu projeye başladığımız zaman ee çek 
şirketi ile ee onun çek şirketi olup olmaması sorun değildir biz toptan alışa başladığımız
zaman tek tek grup satın almaktansa enerji santrallerini onlar karşı çıktılar......ki satış
değerinden aşağıda devam edecek e e ......... çok fazla yorum vardı....
Y A SİN :.....
HAŞAN:.............bunun farkındadırlar
Y A SİN :..............
HAŞAN:..............
Y A SİN :.... sizi gördüğüm için çok mutluyum tamam
M.İLKER AYCI: benim için bir zevkti biraz geç kaldığım için kusura bakmayın 
YASİN: hayır ama
M.İLKER AYCI: ben çok üzgünüm.............. bir saatlik........ ben çok üzgünüm
YASİN: hayır ama elhamdülillah b iz .......kullandık
HAŞAN: teşekkür ederim teşekkür ederim
ABDÜLKERİM : onlar n e ............. içerde de var ... konsolos.........cengiz a b i (Türkçe)
HAŞAN: demek istediğim b u ........ değil ama bizim bir sonra ne yapmamız gerektiği, ben bu
ayın sonunda bitirmeye ihtiyacımız var 
ABDÜLKERİM : .....
HAŞAN: biz 10 gün daha fazlası var çalışmayı sonlandırmak için 
YASİN: çalışmayı okay
HAŞAN: bitirmek için demek istediğim aşağı yukarı......... b iz ...........biz bunu yapabiliriz ya
da yapamayız yarın biz hep beraber......... ziyaret edeceğiz ee dinleyeceğiz ve ee bilirsiniz ee
yapacağız
YASİN: hayır ağustosun sonuna kadar o bitmiş olur
HAŞAN: o bitmiş olur ve bizim hazırlanmamız gerekmektedir ee bizim tanıtım gezisini
(turu)hazırlanmaya başlamamız gerekmektedir am a.....içinde biz b u ....... enerji....
odaklanmamız gerekmektedir

N
ordic

M
onito

r.co
m



Y A SİN :....
HAŞAN: biz çalıştığımızdan .... tanımladığımızdan dolayı 
YASİN: evet
HAŞAN: bunlar engellerdir bunlar imkanlardır 
YASİN: evet pekala 
HAŞAN:....
YASİN: am a...........ver....... elbette satın alarak her ne olursa..........olmasa iyi olur
HAŞAN: hayır 
Y A SİN :......
HAŞAN: bunun müzakere edilmesi gerekir ama biz ona versek iyi olur ya da vermesek ama 
ee ya da biz rakamları başbakan ile müzakere etsek iyi olur ve ona söyleyeceğiz ki biz bunda 
gideceğiz(ilerleyeceğiz) ve yarın şaşırmayın eğer ... yarın 2 milyar doların 1.5 isteyeceği.... 
teklif edeceğiniz zaman bu bizim ne düşündüğümüzdür ve odur eğer 
ABDÜLKERİM :....
HAŞAN : sanırım......tanıtım gezisine .... önce bizim bir çeşit herkese .... gerekmektedir
YASİN: herkes herkes.....ben dün.... idim ve inşallah herkes çok yardımcı...... elbette...........
unutmayın............... yani bir şeyler o sebeptir..........
HAŞAN: aynen aynen
YASİN: b ir ........ durum...........ki biz çok fazla demokrasi....... yani yani..........
HAŞAN:....... (ses gidiyor)..... eğer hatırlarsanız
YASİN: hı
HAŞAN: süresinde ee benim ne yapacağım..........
YASİN: neden siz b u ......söylüyorsunuz
HAŞAN: sebebi iki yanlıştır ilk olarak biz bu ee biz bu somadaki.... ziyaret ettiğimi zaman
santrallerden birisinin yöneticisi(müdürü) ile karşılaştık.............
Y A SİN :.......
HAŞAN: ama o .... harcadı(zamanını geçirdi).......orada 20 yılını geçirdi ve onlar bize verdi
onlar oraya gitmeden önce 
YASİN: oraya
HAŞAN: muazzam miktarda bilgi verdiler 
YASİN: hı
HAŞAN: bize ne söyledikleri kemerköy hatta kendi küçük limanını bile istiyor ee 
Y A SİN :...
HAŞAN: o çok fazla kömüre sahip değil ama yeniköy kömürünü .... ama o çok fazla uzak
değil dolayısıyla bu iki kemerköy ve yeniköy çok iyi bir fırsat olabilir......aynı şey i............
bahse.........
YASİN: hı
HAŞAN : bu yüzden ee onlar oldukça fazla rehatabilitasyonlar yaptılar çünkü 
M.İLKER AYCI:onlar bunu yapmış olanlardır
HAŞAN: bu yüzden o öyle görülüyor ki bu bir şeydir bizim gitmemiz gerekmektedir .......
ben tartışmalarımı......benim alanda ne duyduğumdur
YASİN: okay
HAŞAN: ben gözlerimle görmedim ee ben dokunmadım ee ıı 
Y A SİN :.....bunda ne çalış.......
HAŞAN: onlar öyle.....onlar henüz herhangi bir fizibilite yapmadılar
YASİN: oo onlar.....onlar bilmiyorlar.............
HAŞAN: onlar ne hakkında konuştuklarını bilmiyorlar onlar sadece havadan konuşuyorlar 
onların bizim site üzerinde durduğumuz kadar durduklarını bile düşünmüyorum 
YASİN: heh heh heh okay 
HAŞAN: eee

N
ordic

M
onito

r.co
m



- S İ 

YASÎN: sanırım b u ......n e ..............
M.İLKER A Y C I: perşembe günü bizim enerji bakanı.... ile toplantımız var ben ona
söyledim ki
YASİN: taner...............
M.İLKER A Y C I: evet taner bey taner yıldız ben onunla bugün telefonda konuştum ve ee o 
bana bildirecek perşembe perşembe günü istanbulda toplantımız olacak ve konu sadece 
yatırımlar olacak enerji yatırımları dolayısıyla biz tek tek projeleri müzakere edeceğiz 
YASİN: hıı
M.İLKER A Y C I: çünkü başbakan ona kabine toplantısında 9undan önce 8inden önce
yatırım meseleleri hakkında talimat verdi(buyurdu) ve o dedi ki siz bu rezervleri......zorunda
değilsiniz ve bir şeyin yatırımcılarını bulmak bu onun işidir ve yatırım .... bunu yapacaklar bu
sürizi sadece onunla beraberken............ver... bu yüzden sonra o beni aradı
YASİN:hı
M.İLKER AYCI Türkmenistana uçakta ilen ve başbakanın ee.... süresince
Y A SİN :............protokol...................
İ M.İLKER AYCI : .............. elhamdulilah
YASİN: çünkü.............gelen..............
M.İLKER AYCI: yani umuyorum ki ee olacak inşallah ahmet çalık ayrıca çok önemi 
projelere sahiptir 
YASİN: evet
M.İLKER A Y C I: 1.5 milyar dolar 1.5 milyar dolar .... proje harikadır bundan daha iyisi nedir
bilmiyorum eğer herhangi varsa..........
Y A SİN :.... o bana söyledi........herşeye.......
M.İLKER A Y C I: o ahmet bey o zaman 
YASİN: ahmet değil PM(başbakan) ile 
M.İLKER A Y C I: oo PM ile ve o dedi ki 
Y A SİN :......... ahmet............
M.İLKER A Y C I: aa doğru sanırım o çok başarılı.... idi PM çok mutlu idi ve biz geri 
döndüğümüz zaman ee ben ayrıca o dedim ve ayrıca bakan da onunla da konuştuğumu gördü
v e ......aradı ve İlker bey
YASİN: evet
M.İLKER A Y C I: biz sadece bir toplantı yapmamız iyi olur ee yatırımlar hakkında enerji 
yatırımları biz beraber bir şeyler yapmamız iyi olur ben dedim ki evet evet elbette ve 
perşembe biz müzakere edeceğiz ve ben onun dikkatine getirmek isterim 
YASİN: hı
M.İLKER A Y C I: hatta bizim projelerimizi 
YASİN: evet
M.İLKER A Y C I: ben ...........almayı isterim..........
Y A SİN :........ o o hala..................unutmak ya da...................
M.İLKER A Y C I: hayır..........
ABDÜLKERİM: ....
YASİN: he 
ABDÜLKERİM: ....
YASİN: he ben hissetmedim çünkü bunun gibi...............
M.İLKER AYCI: evet
Y A SİN :...................güncellemedi..................................güncellenmedi okay siz güncellediğiniz
zaman......okey sorun değil
ABDÜLKERİM: ev et...
İLKER : .......... uçakta başbakana dedim ki biz ya etiler projesinde somasında aynı zamanda
enerji projesi ile çalışıyorduk
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YASÎN:elbette
İLKER: enerji projesi olgunlaşıyordu 
YASİN: hu
İLKER: ve biz onu sizin dikkatinize sunacağız(getireceğiz) ben dosyalardan planlardan gibi 
şeylerden bahsetmedim ben detay vermiyordum çünkü eğer detayları verirsem sonrasında 
ertesi gün o benden sonuç ister o bunun için bazı sonuçlar ister
YASİN: en azından........ bu çalışmayı bitir....... yani
İL K E R : evet evet
YASİN: ama bize müsaade edin geri gitmeye.......üretim.........değil...... içer.......
İLKER : kısa zamanda kısa zamanda
HAŞAN: .... müzakerelerden ve
YASİN: siz gaz için bir liman kastediyorsunuz yani
HAŞAN: hayır kömür için liman bunlar kömürler aynı zamanda
ABDÜLKERİM: kömür
YASİN: ama kömür............kömür
ABDÜLKERİM: ...
YASİN: ...
HAŞAN: ya ithal etmek veya ihraç etmek veya bir tesisin içinde bir limana sahip olmak 
Türkiyede çok şey anlamına gelir 
Y A SİN :...........
HAŞAN:.... dolayısıyla o gelecekte başka bir işte kullanılabilir siz yapabilirsiniz
YASİN: siz limana..............çünkü liman çok iyidir
İLKER : .............yer çok iy i ....
HAŞAN: ve ayrıca
YASİN: o ayrıca para i le .............
HAŞAN: ee ş u .......... müzakere............. çünkü maden ee limanı olan bir tanesi daha az paraya
sahiptir
YASİN: anlıyorum
HAŞAN: o 14 yılın değerine sahiptir ama yakında başka bir maden vardır o hepsi beraber 
paket olabilir o da ilginç olabilir 
YASİN: hıı
HAŞAN: dolayısıyla orada tartışılması gereken bazı tartışmalar vardır ama bizim gidip onu 
......görmemiz gerekmektedir ama ayrıca bazen
YASİN: biz onu bir paket olarak mı yoksa iki paket olarak mı almamız iyi olur eğer o bir 
paketse.....paket..........
HAŞAN: aynen ama bu bu yıl sonu boyunca olacak ee çok muhtemelen.....
Y A SİN :.......paketi her zaman gönde..............
HAŞAN: her zaman ama o ayrıca iyidir 
Y A SİN :.............
HAŞAN: o ayrıca iyidir büyük bir paket içine giren bu küçük bir pakettir
YASİN: h ım ......... küçük paket............
İLKER : ............... çok fazla komplike değil
HAŞAN: elbette küçük bir pakettir..............ve ayrıca o bizim modelimizi test etmesi için
iyidir
YASİN: hıı bu kesin
HAŞAN: biz büyük olanı.....önce b iz ....... ve ayrıca marketin dışına gitmek diyelim ki
bosphorus 360 enerji şirketi piyasanın ... gider bunun bünyesinde o .... size görünebilirlik
verir ve amacıyla
İLKER : enerji piyasasında
HAŞAN: enerji piyasasında
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İLKER : ............
HASAN: ve bire bir yatırımcı aramak yerine piyasada olmak ayrıca yatırımcıları da 
etkileyecektir dolayısıyla o ek olarak değeri sahiptir
YASİN : ben anlayabilir miyim ki e e ....................sahip olabilir miyiz
İLKER : onların 5 tanesi
HASAN: bunlar özelleştirmenin içinde değildirler bunlar özelleştirmenin içinde değildir
bundan dolayı bu s iz i......bu s iz i....
İLKER : evet... bundan dolayı
YASİN: hee dolayısıyla bunu teklifi vermeden önce görüşebilirsiniz 
HASAN: tekliften önce 
YASİN: okay
HASAN: bunlar zaten içindeler
YASİN: dolayısıyla bu önemlidir ama bu bize işaret verecek yani.....iyi sinyallerini
HASAN : piyasada iyi sinyallerini 
İLKER : iyi sinyaller(işaretler)
HASAN : piyasalarda görülebilirlik 
YASİN: evet
İLKER : ..............
HASAN : bizim ............
YASİN: dolayısıyla......düşün............... ne türden............
HASAN : demek istediğim bunlar somanın seviyesindedir eee soma .... fiyatı nedir ....
İL K E R : ................
Y A SİN :.........  100 .......  200 .............
HASAN : onun 600 den 700 arasında............olması lazım
ABDÜLKERİM : abi 630 megawatt...... 630(türkçe)
HASAN : ne kadardı fiyat somada(Türkçe)
ABDÜLKERİM : somayla somayla......iki tane soma çıkıyo burda(Türkçe)
HASAN : ..............
ABDÜLKERİM : 250 somaya 250 yazıyoz (Türkçe)
Y A SİN :................
HASAN : 500 diyorum ben 500(Türkçe)
ABDÜLKERİM : 500 ile 700 arası......(Türkçe)
İLKER : biz .... göreceğiz biz .... göreceğiz
ABDÜLKERİM : ......daha fazla çıkar a b i.....siz .... bilirsiniz(Türkçe)
İLKER : ama makul olmadan önce............ya da siz bize bu şekilde gösterebilirsiniz ve
diğer.....biz gittiğimiz ve başka projenin içinde bize katılmaları için onları ikna ettiğimiz
zaman 
YASİN : hu
İLKER : dolayısıyla onlar onlar.....için bizi görecekler ki biz ciddiyiz biz piyasadayız biz
hevesliyiz 
YASİN : okay
İLKER : böylece bizim için ayrıca diğer yatırımcılarla iş yapmak(ilgilenmek, ticaret yapmak) 
daha kolay olacak dolayısıyla bizim birazcık görülebilir olmamız gerekmektedir dolayısıyla o 
bize görülebilirlik getirecek ve eğer biz kendimizi sadece bu zamana kadar 
hazırlama(organize etme) zamanımız olursa 
YASİN: hı
İLKER : ayrıca eğer fiyatlar makul olursa dolayısıyla biz d e ......çünkü limanı dikkate
alarak ve ayrıca ek rezervleri dikkate alarak .....ya tek tek ya da birlikte olarak
YASİN: hı
İLKER : biz bir kez sahip olduğumuz zaman biz daha fazla imkana sahip oluruz
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YASÎN: daha sonra biz .... yapmak zorundayız bu bir kredidir(borçtur)..................
HAŞAN : bu bir kredidir bugün biz biliyoruz ki özelleştirme şirketi müzakere ediyor ki
numara 8 ............çok muhtemelen, onlar 9 ve 1 Onu beraber paket yapmak istiyorlar ya da
istemiyorlar onların kendileri bile bunu tartışıyorlar 
YASÎN: anlıyorum
HAŞAN : bizim spesifik bir şey yapmamız gerekmiyor 
YASİN: okey
HAŞAN : çünkü o çok açıktır bu olanı bir limana sahiptir eğer siz yeterince talep 
koymazsanız o hiç bir şey ifade etmez 
İLKER : ve ayrıca belki haşan siz zaten
HAŞAN : ve bu olan ve bu olan sadece 14 km uzaklıktadır birbirinden...............
Y A SİN :.........................
HAŞAN : o olsa iyi olur o olsa iyi olur
İLKER : haşanın ne söylediği oldukça makuldür çünkü eninde sonunca bizim abi ee porföyü 
çeşitlendirmeye gereksinmemiz var biz bir kez ayrıca kömür enerjili santrali ile başladığımız 
zaman sonunda rüzgar da arayacağız güneş olanı arayacağız, hidro ayrıca, enerji piyasasında
karışık bir portföye de sahip olmaya çalışacağız...............
HAŞAN : ve bu yer çok iyi bir solara sahiptir......
İLKER : solar... evet dolayısıyla biz bir k ez ....................bizim için oldukça.......
H AŞAN :..................
YASİN: bir tane........  vardır....... güneş bir yerde............. ama ben emin değilim o ne kadar
olgunlaştı 
HAŞAN: o o ee
YASİN: o şuan.............. Türkiyede..........
HAŞAN: o Türkiyede sadece...............
YASİN: sadece....................
İL K E R :.....................çok başarılı biz onu alabiliriz
HAŞAN: biz alabiliriz ama ayrıca Türkiyede ee
Y A SİN :.............ama rüzgar rüzgar
İLKER: rüzgar çok daha fazla ahmet....
YASİN: daha fazla......ama am a............
HAŞAN: solar solar gelecek eğer............
İL K E R :... gelecek 2, 3 yıl zaman içinde o gelecek
HAŞAN:..........................
İLKER: biz bugün demiyoruz 
YASİN: evet evet evet
İLKER: b iz ....... 2, 3 yıl için.............. söylüyoruz
YASİN : evet evet....... 5ten 10 yıla kadar sanırım o kesinlikle.................
HAŞAN : o bir seçenek olabilir 10 yılda.......... s iz ................o makul olabilir
İLKER : ve almanlar şu anda oldukça makul fiyatlardan bahsediyorlar 
YASİN : bu arada biz küçük .... nakliyat.......... solar işi doğru mu
MU AZ : bataryayı............... güneş enerjisi ile, onu mobil(hareketli) yapmak .... enerji almak
için zorlu enerji.... ile enerjiyi güneşten 
İLKER: okay
MUAZ : bu şirket ile batarya vardır farklı bir duyu vardır enerjiyi depolar ve .... başka 
birine transfer eder 
İL K E R : iyi iyi
MUAZ : çünkü piyasa şu an her şe y ......am a...... batarya kabul edilebilir ve enerji
hareketliliği hala yakalanamaz ve bu şirket ee 
Y A SİN :.... nerede çalışıyor.... sanırım hindistan ve ...
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M-ŞAHIS : tam şu anda sadece bir kaç program ile birleşmiş milletler ile v e .....
YASİN: hıı o küçük ...
MUAZ : batarya için ... verimliliği o piyasadaki en yüksek olanlardan bir tanesidir.........
oranlar.......değildir...... % 8 0 ...... %....
İLKER : bu .... dolayısıyla depolamak ve enerjiyi bir yerden başka bir yere transfer etmek 
HAŞAN: dolayısıyla elbette ee sadece 
İLKER: oldukça önemli
HAŞAN: bir şeyler .... ee bizim eylül ayında ekiple yavaşça başlamamız gerekmektedir
YASİN: okay.....
HAŞAN: tanıtım turundan önce
YASİN: am a......... öncesinde.................... ben .................biz ne arıyoruz...... da ve tanıtım
turunda
HAŞAN : bu iyi bir sorudur...........
YASİN: nedir ee katma değeri çünkü biz sahip değiliz ee ee doğrulamaya........bilgisini ...
orada ne görece...........
İLKER: biz neye neye
YASİN: demek istediğim biz oraya gidip sunduğumuz zaman...........
İLKER: evet
YASİN: o nerdir tamam onlar ilgili olabilirler ama biz başladığımız zaman biz ne isteyeceğiz

HAŞAN : ne ... ne isteyece... bizim hiç işletme yeteneği olmadığımızdan dolayı.....şeyler
vardır biz işletme yeteneğini ekleyebiliriz......aynı zamanda
YASİN: ama işletme .... tamamen farklıdır 
HAŞAN : farklıdır ama o da ayrıca önemlidir 
YASİN: önemlidir 
HAŞAN : o önemlidir
YASİN: projeden operatör olmazsa olmazdır
HAŞAN: olmazsa olmazdır
İLKER : opera.... ve koruma(sürdürme)
HAŞAN: koruma(sürdürme) sanırım farkına vardığım bir şey ki bu alandaki ekipler(takım) 
çok iyidir
YASİN: bu iyi bit değerdir
HAŞAN: bu iyi bir değerdir sanırım ee yöneticiler ben onları gördüm ben özel sektörde bile 
görmedim sanırım genel müdür ...biz başbakandan geliyoruz .... onlar çok hevesliler ama
genelde onlar ç o k ......
İL K E R : bu iyi
HAŞAN: adamlar........ onlar onlar çok teknik ee müzakere ediyorlardı ee günlük(günden
güne) olan operasyonlar(icraat) için onlar çok iyiler 
YASİN: çünkü onlar gerçekten anlıyorlar
HAŞAN: onlar gerçekten anlıyorlar .... bir enerji santralinden bir yönetici ee eski bir tane olan 
vardı 1950lerde almanlar tarafından yapılan ve son 10 yıldır çalışmıyordu o 3-4 yılını onu 
büsbütün çalışır yapmak için harcadı ve en sonunda onu çalıştırdı o benim eski arabam gibi 
İLKER: klasik ee
HAŞAN:.....ee e murat 124 bilirsiniz çok eski türk
Z-ŞAHIS : eski araba............
HAŞAN: fiyat arabası...
Z-ŞAHIS : onu .... koyarak
HAŞAN: ben benim murat 124ümü çalışır yaptım
YASİN: okay heh heh
Z-ŞAHIS : okay
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HAŞAN: son 3 aydır o hiç fren yapmadan çalışıyordu 
İL K E R : güzel
HAŞAN: dolayısıyla zaten bir vardır bir vardır.............
Y A SİN :........
İLKER : onlar insanlara koşuyorlar......alanda
HAŞAN:... onlar iyiler 
İLKER : onlar çok iyiler
HAŞAN: onlar insanları devam ettime konusunda problemleri var ama eski nesiller 
İLKER : benim babam şirketten geliyor .... elektrik işi ayrıca benim babamın i ş i ... 
HAŞAN: ama bizim ne aradığımız biz kesinlikle fınansal kabiliyet arıyoruz 
YASİN:hıı 
İL K E R :.. .
HAŞAN: bizim ayrıca ee bizim ayrıca teknik 
YASİN: partnerler
HAŞAN: partnerler bakmamız gerekmektedir 
YASİN: evet
HAŞAN: bunlar iki şeylerdir
YASİN: siz .... şirketi................ yaptınız mı hayır
HAŞAN: bu bu birşeydir yapacağımız bizim kesinlikle bizim japonlara gitmek gibi bazı 
fikrilerimiz var biz Mr....yla buluşmaya gideceğiz kore .... enejisi biz almanyaya gideceğiz 
....... enerji......
İLKER : kore......almanlar aynı zamanda
HAŞAN: ee ben emin değilim e e bir kaç tane çinli şirket var 
YASİN: hu
HAŞAN: emin değilim(belli olmayan) ama şirketin adına(yararına) bizim oraya gitmemiz 
gerekmektedir
YASİN: onlar sahipler........ ama ee ama ya b iz ....... partneriz ama o paraya gelince onlar

İLKER : onlar ....
HAŞAN: ve
Y A S İN :.............20 onlar............ek olarak değil 
İLKER : ama ama çinliler siz sadece her n e ............onlar evet evet derler ama
YASİN: ama onlar göndermezler 
HAŞAN: hayır
İLKER : hayır mesele budur masada daima.....şaşır......
YASİN: ama eğer......... koreli...... çok daha olgundur
İLKER : çok daha oldundur çok daha olgundur
YASİN: ee şuanda biz dedik ki eğer.... civarında is e .............o civarında
İL K E R : ...........
HAŞAN:...........2.5
YASİN: 2.5 
HAŞAN : evet
YASİN: siz diyorsunuz ki biz kolayca %70-80 ee finansman bulabiliriz doğru mu 
HAŞAN: mevcutlar mevcutlardan dolayı o %80 den fazladır
Y A SİN :.......... dolayısıyla finansman %80dir ama %20 özkaynak ne kadardır.........
HAŞAN: 500 
İL K E R : 500
YASİN: milyon dolardır ne kadar.............bu 500 milyon dolar özsermayeden alma....... ki siz
kendi......den harcamak zorunda olduğunuzdur
HAŞAN : evet aynen
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YASİN: ve sonrasında için ee için .... yıl geliştirmek iç in ........ yılda.... harcamak............
HAŞAN: ee ben sadece kısaca........ biz orada gördük ki diyelim ki 3 milyar dolar...........o 3
milyar dolardır
YASİN : ........ kaç .... dolardır 
HAŞAN: sanırım biz ilk 2 milyarı ilk beş yılda harcayacağız sanırım o her yıl 400 milyon 
dolar olacak 
YASİN: okay
HAŞAN: ilk 5 yılda, son beş yıl içinde ee onun daha az olması gerekir(iyi olur)...............
İLKER : daha az çünkü nakit akışı belli bir noktada.....
Y A SİN :.... bu yüzden bizim cebimizden ....yüz milyon dolar her yıl ....
HAŞAN: elbette ne kadar ee ıı 
ABDÜLKERİM :
İLKER: nakit akışı ne zaman başlatıldı
Y A SİN :........ hala orada...............
İLKER: orası bizim ....
MU AZ : ...................
Y A SİN :........ onlar 23 .... dolar.............
M UAZ: o kayıptır 
YASİN: hayır hayır 23 .... dolar 
MUAZ: evet 
İL K E R :..........
YASİN: ama hala nakit akışı vardır evet evet
HAŞAN: ama vardır sebeb b u ......mevduatların problemidir o onun zarar yapıyor(ediyor)
olduğunu söylediği zaman biz her bir santral için kişisel bilançoya sahip değiliz
YASİN: hee
İL K E R : mesele budur
HAŞAN: bu büyük bir meseledir çünkü
Y A SİN :..............
İL K E R : .............
HAŞAN:.......değil ama bu bizim bizim ne tahmin ettiğimizdir
YASİN: hee
HAŞAN: meselelerden bir tanesi gaz gibi hükümet......yoluyla....... İkincisi ankara ofisinin
bütün genel... masrafları ki .... insandır 
YASİN: hee doğru
HAŞAN: onlar her bir santralin içine ayrıldı 
YASİN: hu
HAŞAN: ve her santral bizim yerdir ki biz işlevsel masraf etkinliği koyduk bizim %30 
hesaplamamız içine sonrasında biz bu hesaplamaları kullanırız çünkü onların çok fazla genel
giderleri vardır aksi taktirde santral içinde o .....aslında sadece 400 insan çalışıyor ama ankara
ofisinde 10 bin insan çalışıyor 
İLKER : evet.......
HAŞAN: dolayısıyla o siz s iz ......... masrafı..............
Y A SİN :.....hükümetsel olarak....... dolayı biz bütün bu kayıbı düşündük
HAŞAN: vardır vardır bir şey daha vardır ki ilginç olabilir bilmiyorum ki siz bunu dikkate alır
mıyız ya da almaz mıyız resmi daire(devlet ofisi) diyor ee biz iken ee ben elektrik enerjisi
üretimi şirketi ile pardon devlet elektrik üretimi şirketi genel müdürü ile müzakere ettim ....
%20 gibi hisseye sahip olacak o diyor ki biz yeni bir şirket kuruyoruz ve ben de %20 hisse
alabilirim dolayısıyla bu ayrıca yardımcı olabilir
İLKER : finansman o ayrıca finansmanda yardımcı olabilir
HAŞAN: finansman ayrıca b u ..............ve
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İLKER :.... daha kolay
HAŞAN: ve devlet bu tür ortaklıklara ilgilidir dolayısıyla onlar operasyonların dışında çok 
fazla çıkmazlar
İLKER : o enerji satın alma anlaşmasına .... ve sadece........devletin .... parteri olmak ....
devlet ortaklığı............
HAŞAN: dolayısıyla biz b iz .......... %65 anlaşma çünkü o büyük bir santraldi ve ee onlar çok
fazla .... istemediler bu yüzden
İLKER : ................
YASİN: sanırım...............
HAŞAN: dolayısıyla
İL K E R : .......................
HAŞAN: ....den dolayı...
Y A SİN :.............
İLKER: sanırım % 9 0 ............
Y A SİN :.........
İLKER : ...daima....oldukça....... birleşmişler milletlerden.......herhangi bir para UK den
Y A SİN :.....................
İLKER : siz kişiniz k i ................ m ısır.............
HAŞAN : ................
İLKER : siz sadece bu proje üzerinde odaklanabilirsiniz ... zamanda siz diğer proje için de 
çalışabilirsiniz am a...........sonunda bizim birazcık piyasada görünür olmamız gerekmektedir
ve bence sizin bize inanmanız gerekir(iyi olur) ve enerji bürokrasi ayrıca bize inanması 
gerekir
YASİN: siz in ........sahip misiniz? şirketin için nasıl.... türk.......yabancı.... bakanlığı
MU AZ : b u ........ ee
Y A SİN :.... iç in ......eğer o sudi...........eğer o sudi-japon ise ne olacak, eğer o türk sahipli(ait)
sudi-japon olursa ne olacak......
HAŞAN: biz bu türden şeylerimiz yok g ib i.....
İLKER: b iz ........sahip değiliz
HAŞAN: eğer sudi ile beraberseniz siz ödersiniz......biliyorum ...% .... ödersiniz ama eğer siz
% 1 0 0 .....
İLKER: evet
HAŞAN: siz %20 ödersiniz bizim bu türden şeylerimiz yok hepsi eşittir 
İLKER : bu tamamen eşittir
YASİN: hayır hayır hayır benim ne anladığım belki ben yanılıyorum belki haklıyım benim ne
anladığım sudi şuanda %10 .... sadece sudiler e e ......... %20den %15e çünkü ... ne olduğudur
......... bu yüzde............. yüzde lOna...........biz kontrol etmek zorundayız
HAŞAN: belki ...tutuyordur....
YASİN: he belk i......için
HAŞAN:  vererek 
YASİN: evet
HAŞAN: kurumsal vergi aynı kalır b u .............. içindir
YASİN: evet evet evet siz haklısınız dolayısıyla.............
HAŞAN:.....vergisi %10 aşağıya in............
YASİN: evet
İLK ER : ... kpmg.....
YASİN: evet evet ama o hala
HAŞAN: bu bu bölümü biz çalışmıştık çünkü bu bu gerçekten bu ikinci b ir .....partnerdir bu
yılın sonuna doğru 
YASİN: evet
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HAŞAN: sonrasında bizim ikinci seviye çalışmaya gitmemiz gerekmektedir bizim vergi... 
koymamız fınansal aplikasyonlar gerekmektedir bu bizim bugün uygulama yapmadığımız 
ikinci seviye çalışmadır 
YASİN: evet evet
İLKER :.. .  ihtiyacımız ... dolayısıyla bizim ikinci adıma(basamağa) ihtiyacımız var 
YASİN: herhangi biri biliyor ne türden özsermaye yabancı ile yabancı şirket her neyse 
MUAZ: ...
YASİN: ...
İLKER : 30 70(otuz yetmiş) 30 70 (otuz yetmiş) sıradan(olağan) olandır 
YASİN: olağan
İLKER: ama bazen onun projesi birazcık risklidir ya da durum tamam değildir ve 40 ee 60 
ama 30, 35, 25
YASİN : o kabul edilebilir eminim çünkü enerji projelerinde 
İLKER : ama o olamaz eğer enerji projesi 30dan aşağı ise ...
YASİN: hı hı
İLKER : o belki riskli bir proje içinde olabilir belki 40 dolayısıyla bizim bunu kabul etmemiz
gerekir biz ayrıca müzakere de ettikten sonra .......
YASİN: hıı
İLKER : dolayısıyla biz izlenimi(etki, kanı) alabiliriz ....dan ve piyasadan ya 40 60(kırk 
atmış) mı diye 
YASİN: okay
İLKER : belki bu ilk aşamanın sonunda biz aynı zamanda onların fikirlerini dahi alabiliriz 
Y A SİN :...
İLKER : bu %5 tir bizim değiştirdiğimiz eğer onlar serse bu 40 ee 60tır (kırk atmış)
YASİN: okey
İLKER: belki biz onu yapabiliriz 35 ... 37 ya da bu çeşit ama ben çok fazla ... değişiklik 
olacağını düşünmüyorum.
YASİN: evet o sanırım 30 civarında, 25 ile 35 arasında 
İLKER : 30 ile 40 arasında ama o arasındadır
YASİN: okay haydi şu an için bunu unutalım onun söylediği bir sonraki basamaklar nelerdir 
HAŞAN: pekala bir sonraki aşamalar ee başbakana ve enerji bakanına biz hikayemizde 
nerede olduğumuzu söylemektir 
YASİN: hı
HAŞAN: bizim bir proje ekibi kurmamız gerekmektedir 
YASİN: okay
HAŞAN: şüphesiz biz tanıtım gezisi(turu) için hazırlayacağız bilirsiniz .... olur .... yapmayı 
biz bunun hepsini eylülde yapacağız ama ayrıca eylül içerisinde resepsiyon almamız 
gerekmektedir ya da siz onu ... süresince alabilirsiniz harika olur iştirak etmek .... üzerinde 
özelleştirme.....bilirsiniz b ir .............. eğer isterseniz......
Y A SİN :......dolayısıyla biz ee iyi bir partner elde ederiz v e .........eğer işi 30 70(otuz yetmiş)

HAŞAN: olabilir siz müzakere edebiliriz ....
İLKER : siz müzakere edebilirsiniz eğer isterseniz biz hemen piyasayı kontrol edebiliriz 
YASİN: haydi kontrol edelim
HAŞAN: haydi kontrol edelim kastettiğim biz gidebiliriz ve aksa y a .....
İLKER : siz cengiz.........
HAŞAN: cengiz çok agresif....
İLKER : o gibi ee onlar agresif........... başbakanın ne söylediği o .........
YASİN: sadece kontrol edin ve biz..............
İLKER : başbakan.....
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HAŞAN:................ için ayrıca başbakan dedi
Y A SİN :...............
İL K E R : cengiz........
YASİN: b iz ......izin ....
İLKER : biz ona sormalıyız 
YASİN: biz ona sormalıyız
İLKER : eğer o derse ki buna şuna gidin o zaman biz gidebiliriz ...
YASİN: sonrasında o okay derse ama şu şirkete gidin
İLKER : o daha güvenli
YASİN: o daha güvenli
İLKER : o daha güvenli
YASİN: evet
İLKER : biz bunu tamamen ... sorarak yapmalıyız 
HAŞAN: bu ...
YASİN: okay
İLKER : yani biz bir k ez ..............
Y A SİN :............... ama her.... dolayısıyla b iz ....
İLKER : eğer isterseniz biz bir liste yapabiliriz ee şu anda piyasada kim var diye 
YASİN: h ıı ....
İLKER : dolayısıyla siz listeyi görürsünüz ama b iz ........ sonra
Y A SİN :......biter ya da bu
MUAZ : evet evet b iz ........
HAŞAN: bu b u ............
MUAZ : .. .  ayrıca murat ve.......... paylaş.............murat
İLKER : yani murat......
HAŞAN: kesinlikle kesinlikle biz ankarada birisine ihtiyacımız var 
İL K E R : evet
HAŞAN:......ve bu murat....... bu yüzden o .................
YASİN: demek istediğim o ... pozisyonunda ya da ... yer al......yani
HAŞAN: hayır..........
İL K E R : hayır........
YASİN: % .............
İL K E R : %100
YASİN: çok uzun problem aslında......allah .... proje işlemez............
İLKER : b iz ............biz sahip değiliz.............
YASİN: evet adil olmak gerekirse ...
MUAZ : yani......
YASİN: yani okay inşallah işler(çalışır) ama 1 yıl sonra ya da 6 ay sonra biz farkına vardık ki 
b u .... değildir
İLKER :.. ..  ben ayrıca bu soruyu haşan ve kendime soruyorum ki biz sadece bir seçim 
yapacağız
HAŞAN: heh heh heh he
İLKER : ve başbakan gelecek yaz seçimi var
YASİN: hıı
İLKER : dolayısıyla eğer o bana müsaade ederse ee ya politika için adaylığımı koymayı ya da 
o bana hayır diyecek sen politika için adaylığını koymayacaksın 
Y A SİN :......
İLKER : yatırım yerinde k a l... ama ben burada o olmadan çalışamam 
YASİN: hım
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İLKER : ben çalışamam eğer başbakan diğer seçiminde başkan olmak için ya da ya da 
cumhurbaşkanı olmak için adaylığını koyarsa dolayısıyla ben burada kalamam bu yüzden 
sanırım
YASİN: neden, eğer o cumhurbaşkanı(başkan) olursa sen ... olarak kalamazsın ...
İLKER: eğer o cumhurbaşkanı olursa ben kala... ama eğer o ... gibi bir tip cumhurbaşkanı 
olursa ben .....
YASİN: ......senaryoyu.... ilk olarak siz daha iyi bilirsiniz ben kontrol ettiğim g ib i.... bu ...
için değil... diğer kaynaklar ama şu anda inşallah ço k ......
İLKER : inşallah inşallah ....
YASİN: onlar dedi ki inşallah çok nettir(açıktır)..........
İL K E R : inşallah
YASİN: hatta .... göre .... sebebi
İLKER : inşallah eğer ... bir hata yapmaz....
HAŞAN:................
YASİN: ama şu anda onlar.....fazlalar
İL K E R : inşallah 
X-ŞAHIS : inşallah
YASİN: ik inci... eğer hiç ... yoksa ve en azından
İLKER : umut ediyorum ki mr gülün meselesinin ciddi bir mesele olmayacak o ya başbakan 
olacak ve başbakan cumhurbaşkanı olacak onlar yerlerini değiştirecekler 
YASİN: bu net değildir ...
İLKER : bu net değildir ama hala pazarlık yapma vardır ve ayrıca mr gülenin hareketi.... 
destekliyor ve oyunu değiştirir gibi bir şey .... ama o oyunu değiştirmek zorundaydı 
YASİN: valla hala iki tane aday vardır ya gül ya da ahmet ahmet başbakanlık için 
İLKER : başbakanlık için ıı mr davutoğlu belki tam bir kayıp olabilir 
Y-ŞAHIS :.. .
İLKER : mr gül başka tam bir kayıptır eğer başbakan bu hataları yaparsa o zaman sanırım bu 
olacak
YASİN: o zaman kim başbakan olacak
İL K E R : başka birisi
YASİN: k im ......düşünüyorsunuz
İLKER :.. .  başbakanın birini göstermesi gerekir(iyi olur) ya o diyelim ki sadece ulaştırma
bakanını söyleyebilir ya da o ......
YASİN: bu iki insan ço k .........
İLKER : kim 
YASİN: bu iki insan 
İLKER : mr gül ve mr
Y A SİN :.............onlar başbakana....................başbakan....................
İLKER : mr gül ve mr ile
Y A SİN :........
İLKER : ........
XŞA HIS:......................................
YASİN: valla
İLKER : ........
M UAZ: .......
İLKER : mr davut eğer bana sorarsanız bilmiyorum ama bana sorarsanız mr davutoğlu şu 
anda prestijini kaybetti bu pozisyonda(konumda)
YASİN: neden dolayı
İLKER : dolayı o başarısız olduğundan dolayı o başarısız oldu onun ilk başarısız oldu 
başarısızlığı aslında(esasen) onun İranla olan anlaşması idi
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YASİN: hangi anlaşma
İLKER : İranla olan anlaşma brazilya ve Türkiye 
YASİN: hee
İLKER: ve o büyük bir başarısızlıktı ve o bu projeyi mr başbakana tarihi bir hareket olarak
.....tarihi bir an eğer siz bunu yaparsanız o bunu şunu olacak o ... idi
YASİN: o iş meseledir ya da politika meselesidir 
İLKER : o nükleer silah meselesiydi 
YASİN: hıı
İLKER : ve ve o hiç bir şey olmayan bu anlaşmayı henüz gösterdi ee ve ve iranlılara da çok 
fazla güvendi ve Türkiye o kadar yalnız kaldı ki eğer brazilya orada Türkiye'nin... olarak 
olmasaydı o zaman Türkiye bugün çok çok çok daha fazla problemi olurdu dolayısıyla ilk 
olarak o başarısız oldu 
YASİN: hım
İLKER : o ayrıca başarısız oldu başka meselelerde ben tek tek müzakere etmek istemiyorum 
ama ilk başarısızlık ayrıca gösteriyor ki pekala mr dış işleri bakanı romantik bir adamdır 
uluslararası ilişkilerde ve diplomaside romantizm yoktur(olmaz)
YASİN: ....
İLKER : romantizm yoktur yoktur romantizm yoktur dolayısıyla o ee o çok romantik idi o ee 
kitap olarak ne yazdığından çok ee .... idi o .... teori farklı pratik(uygulama) farklı 
XŞAHIS: Irakta......
İLKER :.. ..  aslında günlük uygulamada.....
XŞAHIS : ırakta .... libyada ....
Y A SİN :............... başlangıcından sonra.............
XŞAHIS : . . .  libya suriye
İLKER : onlar onlar ırakta yanlış olanı desteklediler 
YASİN: hı hı
İLKER : onlar libyada yanlış olanı desteklediler 
YASİN : doğru
İLKER : onlar hatta yanlış olanı desteklediler ben söylemek zorundayım tunus dolayısıyla bu
bakanın rolü nedir o daima yanlış bilgiyi......
Y A SİN :.....ama mr başbakan......
İLKER : sanırım ... çok zekidir 
YASİN: he
İLKER : o asla ......söylemez o çok zekidir(akıllı) eğer ben bilsem eğer o bu pozisyonu.........
ve başka birisini getirse o ......kamu görüşü(halkoyu) ve sizin pozisyonunuz ona der ki sen
görüyorsun sen başarısız oldun bakan değil sen başarısız oldun bakan değil bundan dolayı o 
onu değiştirmiyor ama onun aklında profesör davutoğluna güven olduğunu düşünmüyorum ki 
o münsaiptir olmak için 
YASİN : başbakan
İLKER : bakan ya da başbakan her neyse ama mr davutoğlu iyi bir insandır efendi(edepli, 
düzgün) insandır ama başarılı bir bakan olmak başka bir şeydir dışişleri bakanlığında bundan 
dolayı
ABDÜLKERİM : aynı zamanda bakanlığın içinde maalesef nasıl denir onlar iyi bir 
ekip(takım) ile ortaya çıkamadılar
Y A SİN :....... tamamen doğru çünkü herkes razıdır
İLKER : o iyi bir takıma sahip değildir ee ...
ABDÜLKERİM : ......
YASİN: am a.......gerçekten..............
İLKER : bizi birleşmiş milletlerde şu anda büyükelçi olarak kim temsil ediyor biliyorsunuz 
çok düşük profilli bir adam ki adamı.... ki pekala çok fazla dedikodu vardır ve onun hakkında
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çok fazla e e ......bilmece(gizem) vardır bazı bazı bazı bazı bilgiler onun hakkında ki o
ergenekonun bir parçasıydı ve o ayrıca ergenekon adamlarına çok fazla yakın idi şu anda 
silivride cezaevinde olan adamlar ki başbakanın .... idi dolayısıyla biz ı o şu anda bizi temsil
.....Washington dc de ben her ne zaman dc ye gitsem ben öyle çok ki nasıl denir onu
gördüğüme hayal kırıklığına uğruyorum ki ben hatta bir kaç kez amerikanların önünde
çarpıştım ben ona hatta bağırdım ve ona hatırlattım k i ....... başbakan......dikkatli ol eğer
başbakan değilsen......ma sen sadece bir soysuzsun orada kal uzak kal pekala eğer
adam(herif) bizi temsil ediyorsa bu adam ee mr gül tarafında önerildi ve mr davutoğlu ve mr 
onun altındaki sekreter tarafından dolayısıyla ben bunun hakkında mutlu değilim ben 
başbakanın da mutlu olduğunu düşünmüyorum vardır....
Y A SİN :.....o açıktır ki başbakanlık gül için değildir ben emin değilim....... olduğuna ben ....
müzakere etmedim
İLKER : gül son seçenektir ama eğer o sadece gülü yapacaksa bence o bunu sadece ee bir 
tefrika yaratmama adına yapacak 
YASİN: hıı
İLKER : aksi taktirde tefrika kapıda masanın üzerinde bekliyor aslında gülen hareketi 
YASİN: hıı
İLKER : onlar çok tehlikeliler 
ABDÜLKERİM : cemaat şu anda 
İL K E R : cemaat
ABDÜLKERİM : yüzde ... gülü destekliyor ve gülün ekibi komple(ful) cemaattendir herkes
cemaattendir
XŞAHIS: her bürokrat
İLK ER : her . . . .h e r ......
ABDÜLKERİM : başbakan dedi
Y A SİN :.....bu insanlardır.............. hakkında...........bilgi için...........
ABDÜLKERİM : evet eğer başbakan birisine tekmeyi vuruyorsa gül onu istihdam ediyor 
YASİN: şuan bir sonraki adım nedir
ABDÜLKERİM : eğer başbakan tekmeyi vurursa gül istihdam ediyor 
YASİN: hayır hayır ....
İLKER: tabi her ne yerde her en zaman başbakan
Y A SİN :.............(arapça konuşma)
MU AZ : ................... (arapça konuşma)
İLKER : tabi tabi doğru prime minister(başbakan) kime kime azarlıyor görevden alıyor bi şey 
yapıyorsa herif çağırıyor (Türkçe konuşma)
M U A Z:......
A BD Ü LK ERİM :........
İLKER : her ne zaman başbakan birisine bağırırsa ya da sadece işinden atarsa adam davet 
ediyor ıı mr gül davet ediyor ve 
M UAZ: ......................
İLKER : ben düşünmüyorum ve söylüyor ki ben senin arkadaşınım endişelenme kim kim 
bunu yapar ne tür bir insan sadece bunu yapar
YASİN: .... bugün katıldı..................
İLKER : size bağlı(kalmış)
YASİN : siz açık mısınız 
İLKER : aslında ee 
YASİN: hayır hayır...........yani
İLKER : ...........hıh bilir miyim saat 9da ben kızımı alacağım ve onlar galatasaray stadyumuna
.......... ama içinde içinde
YASİN: oyunu mu............
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İLKER : evet oyunu izleyece.....
YASİN :hee
İLKER : kızım ama eğer eğer.........
Y A SİN :...............
İLKER : hayır hayır eğer.................
YASİN: hayır hayır
İLKER: onu gelecek hafta diğer hafta................
YASİN: hayır hayır...........
İLKER :.. ..  sorun değil sorun değil 
Y A SİN :......problem değil
MUAZ : evet evet biz .... sahibiz v e .............p lan....... gelecek basamak
Y A SİN :........
MUAZ : ...........................(arapça konuşma)
İL K E R : ........
M U A Z:......
Y A SİN :............... (arapça konuşma)
MUAZ : saat 8 civarında 
İLKER : 8, 9 bunun gibi bir şey
MUAZ: 8 .....................
YASİN : ................
M U A Z:..................çalış.........
İL K E R : .............
Y A SİN :.............
İLKER : bunu çalış...........
M UAZ: ....................
İL K E R :......................bire bir görüşmek için potansiyel partnerlerle
YASİN: evet evet evet
ABDÜLKERİM : b ir .....onun ekibini...... v e ..........
İLKER:.....
MUAZ : ve ona söyleyin ... çalışmayı.................
YASİN: evet onlar.............
MUAZ : bu oradadır ve
YASİN : yani..........
(ses kesiliyor)
İL K E R :......
A BD Ü LK ERİM :......
Y A SİN :...
İLKER: hee okay 
YASİN:......
İLKER: o bakanı çok fazla seviyor
YASİN : .......kabul etti ...yüz bin metre yerine .... m r...... yani..........yani.... daima onların
kendisi......için kullanılmamak.........
ABDÜLKERİM : okay
YASİN : en azından.........
MUAZ : ............evet
YASİN: o .....için güzel olabilir
ABDÜLKERİM : yeniden canlandırma(rekreasyon)
YASİN: yeniden canlandırma
ABDÜLKERİM : ......... yeniden canlandırma
YASİN: bu benim ne anladığımdır program am a.............
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İL K E R :.............
YASİN: bildiğim kadarıyla b u .........
İLKER: okay 
YASİN: b en ............
İLKER: eğer bize söylerseniz biz bir bir şey yapabiliriz eğer sizin orada herhangi bir 
meseleniz var mı diye
YASİN: ama şu anda ee plan ... başında başlaması beklenir 
İLKER : okay eğer ee
YASİN: ama biz yıl sonuna kadar hazır olmamız gerekmektedir ve sonrasında s iz ......
başlamanız iyi olur
İLKER: okay bizim yapabileceğimiz harika bir şey ......
YASİN: elbette.............. ayrıca...........ama ben insanları görmedim ama ben plan
üzerinde(hakkında) update edebileceğim dolayısıyla belki gelecek iki ay b en .............. -ebilirim
............ hayırlısı inşallah
İLKER: inşallah
Y A SİN :.... hangisi.............
İLKER: onların hepsi 
YASİN: heh heh heh heh he 
İL K E R :........
YASİN: siz bir plan ile gidebilirsiniz ... buna gide.............şuna gide... bütün............ haricinde
................ sanırım........
HAŞAN: en azından bizim eylülde ne yapacağımız şu an biz araç gerece sahibiz
ABDÜLKERİM : ............
HAŞAN: benzer bir .... yapmak için
ABDÜLKERİM: başbakana k im .....(Türkçe)
YASİN: he he
HAŞAN: sizin sadece parametreleri değiştirmeniz gerekmektedir bir ziyaret yapın
A BD Ü LKERİM :.............
İL K E R :.........
HAŞAN: b u .....bir haftalık bir zamandır ya da 10 günlük bir zamandır siz bazı üyelere sahip
olabilirsiniz....
ABDÜLKERİM: perşembe günü........ (Türkçe)
HAŞAN: %14, %15 irr ............biz b iz ............. üretebiliriz
YASİN: okay
A BD Ü LKERİM :.........  işi sağlama almak için de bilgisi olması lazım abi(Türkçe)
XŞAHIS: şimdiden ....
ABDÜLKERİM: tabi
Y A SİN :.....ama mr muschi mahiya(muşhi mahaya)... ya da muschi.......
MU AZ : m r.....
Y A SİN :...
MUAZ : hee
İLKER: ama beyfendiye verdiğimde hazır olm alı............
Y A SİN :..............
İLKER: beyfendi şöyle.............
Y A SİN :............
İLKER: yani şimdi yarım ... şuanda yarım gidersek bizi sorularla bunaltır çıkamayız(Türkçe 
konuşma)
İL K E R :.....çalışmayı bir an önce tamamlayıp hemen gidelim...................
Y A SİN :.............
HAŞAN: yarın sorularınızı sorucaz toplantıda.............
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İLKER : .............
HAŞAN: öğleden sonra 5 buçuk demiştik ama 
M U A Z:.........
İLKER: orda herkes sorularını sorucak
HAŞAN:........ anlatırım bir şeyler d e ..............
Y A SİN :.............
İLKER: eğer orda.....olursak yani gelişmeyle ilgili ondan sonra şeye gidelim biz o zaman
söyliyelim mi bi şey
ABDÜLKERİM: bilmiyorum başkan veya yarından sonra ama kim söyleyecek işte başkan 
Y A SİN :..............
HAŞAN: bence düzelebilecek düzeyde şu anda 
ABDÜLKERİM: efendim başkanım
İLKER: abdülkerim biz de gidip anlatırız yani yasin bey bize müsaade ederse yanma gideriz
beraber gidelim birlikte anlatırız yani şurdaki ekip yani şurdaki.....osman abi gidelim
anlatalım
ABDÜLKERİM: yarın ... toplantı okay........ soruyim mi kimseye
Y A SİN :...............
İLKER: hatta hafta sonu................ abi
ABDÜLKERİM: kerem mi cemi ara cemi ara 
İLKER: biz diyoruz ki başbakana gitmeyi bekliyoruz 
YASİN : evet
İLKER ve biz herhangi bir zaman kaybetmemeliyiz......................
MUAZ : heh heh heh heh
YASİN: anlayarak...................hafta sonu boyunca..............
İLKER: gelecek hafta 
Y A SİN :.............
İLKER: evet b iz .............diğer .... ile alakalı ne dersiniz
YASİN: b iz .....................yapmak zorundayız
İLKER : ...........
M U A Z:..............
Y A SİN :..............
İLKER : .....yap..................en kısa zamanda
Y A SİN :................
İLKER: yapsak iyi olur çünkü biz ona y a ....................

(HAŞAN İSİMLİ ŞAHIS TELEFONDA KONUŞMAYA BAŞLAMIŞTIR)

HAŞAN: alo üstad ee Salı günü......... aleyküm selam abi nasılsınız
Y A SİN :......ya da değil
İLKER: yapabiliriz yapabiliriz..............
HAŞAN: hamdolsun iyiyiz abi ya üstad bi şeyi sorucam yarın toplantıyla ilgili bi konuşan da 
abi sen organize etmedin mi bu toplantıyla ilgili 4te 
Y A SİN :........
İL K E R :........ elbette elbette.............. bir hafta
HAŞAN: kereme de söyle
Y A SİN :...........
İLKER: okay 
HAŞAN: he he
YASİN: ayrıca b iz .............
İLKER : evet her ikisine de
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Y A SİN :.............
İLKER : belki ayrıca biz etiler ... b ile ......
HAŞAN: böyle saçma sapan bi şey yapmasalar ya
İLKER : ayrıca ayrıca biz yapabiliriz biz yapabiliriz...............
HAŞAN: tamam ben o zaman cengiz abiyi arayıp ayar çekicem bu adamlara 
YASİN: başka bi şey
ABDÜLKERİM : yani.............
HAŞAN: çarşamba günü olmaz çünkü yatırımcı yok
İLKER : ...........başbakan............ idi
Y A SİN :......daima..........durum nedir
ABDÜLKERİM : hayır hayır şuanda planlar son planlar başbakanlık içinde sonrasında 
XŞAHIS: başbakanlık okay 
XŞAHIS: evet
ABDÜLKERİM : belediyeye 
XŞAHIS: evet
A BD Ü LKERİM :.....v e ............. okay
İLKER: evet
ABDÜLKERİM : belediyeye ve .... okay
HAŞAN : ya o katılsın zaten ya kerem ... yarın kerem gelsin anlatsın bize 
ABDÜLKERİM : belediyeden kiptaşa......
HAŞAN : kerem yeter abi sibel hanım., aynı olmaz zaten sibel hanım............
ABDÜLKERİM : v e ......................
YASİN : biz için bekliyoruz biz burada buluşmayı(toplanmayı) bekliyoruz
HAŞAN : kerem bey gelsin abi kerem bey gelsin anlatsın sibel mibel bilmiyo ki hiç bi şeyi
M UAZ: v e ................
HAŞAN : ................ gerek var m ı.........
ABDÜLKERİM:.........
HAŞAN : hiç bi şey bilmiyo sibel hanım toplantıda bi faydasını görmedim ben onun
MUAZ: bizim ihtiyacımız var(gerekiyor) sizin gerekiyor.................
HAŞAN : kerem gelsin abi abi ke
MUAZ: yatırımcının bir sonraki.... onaylaması gerekir......
HAŞAN : yok yok abi kerem gelsin kerem gelsin yeter
MUAZ: k i ......bunu içermeli şunu içermeli
YASİN: am a......hükümetten
HAŞAN: 5 buçuk demiştik abi 5 buçuk demiştik 
MUAZ:........
YASİN: biz neyi bekliyoruz
İLKER: başbakanın onayını bekliyoruz başbakanın onaylamasını o şu an ofisinde
HAŞAN : yani şeylerinde.............ofisi demiştik yerleri varsa eğer....... ofiste yaparız bu sefer
diye düşünmüştü....
YASİN : ................ onayıyla herşey.................
İLKER: sonrasında.....belediyeye gel..........
YASİN: hee
İLKER: belediye ee kiptaşa......................
HAŞAN : tamam sen konuş abi tamam oldu olmazsa ben .... ya asılcam a b i.........
İLKER: ee konutlandırma şirketi ya .... kiptaşa.......... projeyi vere......
HAŞAN : abi şey h e .....abi o ... çok ya
İL K E R :......kapana............. proje............
YASİN : ............biz ço k .................
İLKER: başbakanın onayından sonra
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