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MAHİR ÜNAL: Medyada, basında benzer iddiaların yani işkence iddialarının, kötü muamele 

iddialarının ve savunma hakkım kısıtlandı dan zorla ifadem alındıya kadar sistematik olarak 

kullanıldığını ve bunun üzerinden bir altlık oluşturulduğunu görüyoruz. Bazı köşe yazarları bizim bu 

açıklamalarımızla ilgili yani söz konusu hukuksuzluğun yurt dışına taşınması sizi neden rahatsız 

ediyor? Bu hukuksuzluğun giderilmesi yönünde sizin bazı çalışmalar yapmanız gerek gibi bazı 

fikirlerini köşelerinden ifade etseler de onlara biz açıkça buradan şunu söylüyoruz. Bugün özellikle 

FETÖ davaları son derece sağlıklı bir şekilde devam etmektedir. Kaldı ki bunu her kesim bunun hakkını 

teslim etmektedir. Yani hem yargılama süreçleri hem savunma hakkına duyulan saygı hem bu 

sanıkların bütün süreçlerde temel insan haklarından kaynaklanan hukukların korunması hususu 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından çok dikkatle hassas bir şeklide takip edilmektedir. Burada 

dediğim gibi asıl maksat bunlar üzerinden daha sonra ki itirazlara genel bir altlık oluşturmayı 

amaçlamaktadır. Yine bu çerçevede özellikle ana muhalefet partisinin hem FETÖ davaları hem PKK, 

PYD terör örgütüyle mücadele hem DEAŞ’le yürüttüğümüz mücadeleye ilişkin zaman zaman 

açıklamaları oluyor. Ben buradan sizinle bir kamuoyu araştırmasının da sonuçlarını istiyorum. Yapılan 

son kamuoyu araştırmasında FETÖ ile mücadelenin başarılı olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna 

verilen cevap üçlü, beşli likerd ölçeğiyle yapılan bu araştırmada ben sadece sizinle başarılı, çok 

başarılı, ne başarılı ne başarısız diyenlerin oranının % 72 olduğunu, PKK-PYD ile yürütülen mücadelede 

bu oranın % 74 olduğunu, DEAŞ’la yürütülen mücadelede de bu oranın % 70 olduğunu paylaşmak 

isterim. Yani özellikle ana muhalefet partisinin oluşturmak istediği yargılama süreçlerine dair 

itibarsızlaştırma, terörle mücadeleye dönük itibarsızlaştırma, kamuoyu nezdinde kamuoyunun 

meseleyi değerlendirmesi açısından bakıldığında son derece yüksek ve başarılı bulunduğunu sizinle 

paylaşmak isterim. Bildiğiniz gibi özellikle son günlerde silahlı insansız hava araçları üzerinden ana 

muhalefet partisi bir tartışma başlattı. Maalesef Kemal Kılıçdaroğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si 

PKK terör örgütünün sivil katliamlarına hiçbir şekilde itiraz etmezken devletin terörle mücadelesini 

sivillerin öldürülmesi iftirası üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Yani bugün geldiğimiz noktada 

özellikle bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin var oluş, yok oluş mücadelesi verdiği Sakarya 

Zaferi’nin 96. Yıldönümünde Atatürk’ün kurduğu Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bir siyasi 

partinin bugün geldiği duruma baktığımızda maalesef bu son derece içler acısı. O yüzden biz CHP’yi 

sıfatlandırırken, isimlendirirken özellikle Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si ifadesi kullanmayı tercih 

ediyorum. Çünkü bu CHP, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP olamaz. Yine değerli basın 

mensupları kongre süreçlerimizle ilgili de bugün MYK toplantımızda değerlendirmeler yaptık. Kongre 

sürecimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Hafta sonları kongrelerimiz devam ediyor. Genel merkez 

teşkilat başkanlığımız tarafından saha çalışmaları ve ilçe başkanlığı mülakatları devam ediyor. Yine il 

başkanları görevlendirmeleri Sayın Genel Bakanımızın mülakatları neticesinde görevlendirmeler 

devam ediyor. 12 Eylül’de yani dün belirlenen İl Başkanlarımız Uşak, Aksaray, Kırşehir, Şırnak, Bayburt 



İl Başkanlarımız belirlendi ve kamuoyuyla bildiğiniz gibi paylaşıldı. Yine diğer bir husus kamuoyunda 

sıkça son dönemde konuşulan özellikle 17-25 Aralık yargı-darbe girişiminin bugün küresel ölçekteki 

karşılığını yaşıyoruz. Yani 17-25 Aralık’ta yargı üzerinden Türkiye ölçeğinde yapılmak istenen şeyin 

bugün yine yargı üzerinden ABD Yargısı üzerinden küresel ölçekte yapılmak istendiğini görüyoruz. 

Dolayısıyla bazı köşe yazarlarının da adeta tehdit eder gibi bu Amerika’da devam eden davalar 

üzerinden Cumhurbaşkanımızın Amerika ziyaretine dönük bazı imalarda bulunması da tabi ki kabul 

edilebilir bir durum değildir değerli arkadaşlarım. Genel hatlarıyla bizim bugün MYK’da paylaştığımız 

konular bunlar, sizlerin soruları varsa bu soruları cevaplandıralım. Buyurun. 

MURAT PAZARBAŞI: Efendim 1 Ekim’de Meclis’in açılmasıyla birlikte Kasım’ın sonuna doğru yanlış 

hatırlamıyorsam 22 Kasım’da Sayın İsmail Kahraman’ın iki yıllık görev süresi doluyor. Bu konuda 

acaba AK Parti nasıl bir yol izleyecek? Buna ilişkin Sayın Kahraman’ın göreve devam etmesi mi söz 

konusu mu? Yeni bir aday belirlenmesi gündemde mi? Bir de bazı haberlerde Eski Başbakanlardan 

Sayın Ahmet Davutoğlu’nun da Meclis Başkan Adayı olabileceğine ilişkin bazı bilgiler yansıdı. Bir de 

grup yönetimine ilişkin de grup başkan vekillerinde değişiklik söz konusu mu yoksa yine aynı isimlerle 

devam edilecek mi? Teşekkür ederim. 

MAHİR ÜNAL: Değerli arkadaşlar bunlar şu an bizim gündemimizde olan konular değil. Yani günü vakti 

geldiğinde hem AK Parti Grupla ilgili hem komisyon başkanlıklarıyla ilgili hem de Meclis Başkanlığı 

seçimiyle ilgili AK Parti’nin kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacak ve kamuoyuyla paylaşacaktır. 

Ama şu anda herhangi bir şekilde böyle bir gündemimiz söz konusu değil. Buyurun.. 

GAZETECİ: İç tüzük değişikliğine ilişkin Sayın Meclis Başkanı açıklaması var. 160 maddelik bir değişiklik 

gruplara sunulacak dedi bugün. Gruplara geldi mi bu çalışma da Meclis Başkanlığı tarafından yapılmış 

bir çalışmamı yoksa partilerde katıldı mı? Nasıl bir değişiklik olacak? Sizin bir bilginiz var mı? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi bu daha önce yapılmış bir çalışma biliyorsunuz. Yani iç tüzük adaptasyonu için 26 

maddelik bir hazırlık olduğunu biliyoruz. Daha öncesinde de dört siyasi partinin katılımıyla 

hatırlarsanız 160 maddelik bir iç tüzük çalışması olmuştu. Şimdi Meclis Başkanlığımız bütün bu 

çalışmaları partilerin tasribine sunacak. Bu konuda söz sahibi olan gruplar ve gruplarda yani parti 

grupları meclis parti grupları da kendi tekliflerini bildiğim kadarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına sunacaklar ve bunun sonucunda diğer grupların da mutabakatı aranarak yeni bir iç tüzük 

çalışması gerçekleşecek. Başka sorusu olan arkadaşımız. Evet değerli arkadaşlar hepinize çok teşekkür 

ediyorum. Zaten bugün gündem oldukça yoğundu. Sizde bu gündem içerisinde gerekli cevaplara 

ulaştınız. Hepinize güzel bir gün diliyorum.  

 

 


