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CİĞERCİ DÜKKANI 

Çarşamba sabahı bir de baktık ki, Cumhurbaşkanlığından resmi açıklama gelmiş. 

“Dün akşam Cumhurbaşkanımız ile Trump El Bab ve Rakka’da birlikte hareket etmek 

üzere mutabık kaldı.” Ne oluyoruz yaa… Geçen hafta Afrika dönüşü, Sayın 

Cumhurbaşkanımız “El Bab’dan aşağı inmek doğru değil… Daha ileri gitmeyeceğiz” 

demedi mi? Bütün gazetelerimiz manşet atmadı mı? 

Buyrun size Trump görüşmesinin sonucu.  

Aslında haftanın konusu başka T.V.F. alın size yeni bir kısaltma Türkiye Varlık Fonu. 

Bu fon OHAL kararnamesi ile kurulan ve bizim 13 Ocak’ta “Avanta Fonu” diye dikkatinize 

sunduğumuz bir oluşum.  

İŞİN ASLI ŞU: Bundan üç yıl kadar önce Devletimiz büyük yatırımcı ve müteahhitlerin 

dış kredileri için “Hazine garantisi” vermeye başladı. Yani bu soyguncu takımına kefil oldu. 

Ama bunlar “o kadar beceriksiz ve itibarsız ki” yabancı finansörler, koskoca TC. 

Hazinesinin kefaletiyle bile bunlara para – borç vermedi. Bunlar tıkanmaya başladı. Bırakın 

yeni borç bulmayı, aldıkları borçların bile faizini – taksitini ödeyemiyorlar. Yabancılar baktı ki 

“Hazine garantisi hikaye”, yani para etmiyor… Likit’e dönmüyor… Ne olacak şimdi? 

  

Saray’da birkaç tane danışman var… Bunlar hayatta hiçbir iş yönetmemiş kişiler. 

Hatta kafalarındaki saçları bile briyantin olmasa idare edemiyorlar. İşte bunlara YABANCI 

TEFECİLER fısıldadı. “Arkadaş” dediler… “değerli asetlerinizi, bölünebilir varlıklarınızı, 

hissesi olan kurumları, değerli menkul – gayrimenkul ne varsa, bir havuza toplayın” 

dediler. Bu hergün faize – faizciye küfür eden kendini bilmez danışmanlar kulakları dikti   ve 

patrona öneri götürdüler… Patron sordu “Bu formül, bu itibarsız iş adamlarımızın derdine 

çare olur mu?..”  “OLUR PATRON”  Hadi kurun o zaman başına da geçin siz idare edin.  

Artık DÜNYANIN EN BÜYÜK İŞLERİNİ YAPAN… DÜNYANIN EN BÜYÜK İŞ 

ADAMLARI… RAHAT OLA. 

Fon garanti verir… Olmazsa… Hisse temliki yapar… Olmazsa menkul rehini verir… 

Olmazsa ipotek verir… Daha da olmazsa işletme hakkı verir (Bu sonuncuya kapitülasyon 

denir). Artık ne verirse verir… Çünkü HİÇBİR DENETİM YOK. 

Evet ne verirse verir ve borç konsolide eder… Taze para mı?..  ZOR.  

Hepsini anladık da, Savunma Sanayi Fonu’ndan “3 milyar… 3 aylık borç” almak 

neyin nesi?.. Yoksa bu utanmaz iş adamlarının Hazine’ye yıktıkları “çok acil veya 

temerrütte düşmüş… faiz veya taksit borçları mı var? ” 

 

Yeni Ciğerci dükkanımız hayırlı olsun… İçerde kemik yalayıcı yöneticiler… Kapıda pis 

kediler… 

Arkadaşlar BUNU YAPMAK İÇİN Mİ GELDİNİZ YA  ? ? ? 

 

 


