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TOPLANTILAR GOLFSÜZ OLMUYOR!
Katılımcıların dahi ancak bir hafta önce öğrenebildiği toplantı yeri yine esrarını koruyor. Otel
şehir merkezlerinden uzak, beş yıldızlı ve golf sahası olanlar arasından seçiliyor. Cumartesi saat
12.00-15.00 arası davetliler korumaları eşliğinde golf oynuyor, yüzüyor, tekne ya da helikopter
gezintisine çıkıyor. Tony Gosling de bu kriterlere vurgu yapıyor: “Bu yılın toplantısı
İstanbul’da beş yıldızlı, tarihi bir ambiyansı ya da golf sahası olan bir otelde yapılacak.”
İstanbul sınırları içinde, şehir merkezinden uzakta bu niteliklere uyan çok fazla otel yok
gibi. Söylentiler Silivri’deki Klassis Otel üzerinde odaklanıyor.

BILDERBERG KURALLARI
>> Toplantıya kimin davet edileceğine Kulüp’ün yönetim kurulu karar veriyor.
>> Konukların gazetecilere röportaj vermesi kesinlikle yasak.
>> Katılımcılar toplantıların düzenleneceği otele konferanstan üç ya da dört
gün önce geliyor. CIA ve yerel gizli servis ajanları listede olmayanların otele yaklaşmasına izin vermiyor.
>> Konukların eşleriyle gelmeleri yasak. Korumalar da konferansa giremiyor ve yemeklerini ayrı salonlarda yiyorlar.
>> Oturma düzeni harf sırasına göre dönüşümlü.
>> Otelin yerleşimini gösteren tüm çizimler gizli. Personelin geçmişleri ve
politik eğilimleri kontrol ediliyor. Seçkinler kendi personelini beraberinde
getiriyor.
>> Ev sahipliği yapan hükümet de katılımcıların tüm güvenlik önlemlerini
alıyor; askeri korumanın, gizli servisin, ulusal ve yerel polisin varlığından
doğacak her türlü masrafı üstleniyor.
>> Katılımcılar ev sahibi ülkenin yerleşik kurallarına ve düzenlemelerine uymak zorunda değil; gümrükten geçmiyorlar, pasaport bulundurma mecburiyetleri yok.
>> Konaklama bedelleri Bilderberg tarafından karşılanıyor. Telefon, oda
servisi ve çamaşırhane faturaları katılımcılara ait.

den, Bilderberg’le ilgili en ufak bir ses çıkmadı. Dünyanın en güçlü 120 kişisi, gizli servisler
ve yerel polis tarafından korunan bir otelde
dört gün boyunca toplanıyorsa buna bir özet
olarak dahi gazetenizde yer vermez misiniz?
Kısaca söylemek gerekirse işte bu Bilderberg’in gücüdür.”

Fehmi Koru vitrin makyajı!
Ve dünyanın kaderini belirleyecek bu gizemli kulübün üyeleri önümüzdeki hafta İstanbul’da. Üçüncü kez Bilderberg katılımcılarını
ağırlayacak olan Türkiye’deki toplantıların ilki
1959’da Yeşilköy Çınar Otel’de, ikincisi ise Bülent Ecevit’in de katılımıyla 1975’te Çeşme Altınyunus Oteli’nde yapılmıştı. Bilderberg’in
Türkiye Masası Başkanlığı’nı 20 yıl süreyle İngiltere Kraliçesi ile yakın arkadaş olan, Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt
sürdürdü. 2003’te Milliyet yazarı Serpil Yılmaz
daha sonra bu görevi Vehbi Koç’un kızı Suna
Kıraç’ın devraldığını yazdı. Şimdilerdeyse bu
yeni aktüel - 2007 23

