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MUHABİR: Ak Parti Grup Başkanvekili, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü Mahir 

Ünal’la birlikteyiz efendim. Hem yayınımıza, hem de Antalya’ya hoş geldiniz. 

MAHİR ÜNAL: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. 

MUHABİR: Teşekkürler. Şimdi, Antalya’da bir dizi programlarınız vardı. Bugün başladı, yarın olacak ve 

ertesi günde devam edecek. Programın detaylarını sizden alsak, nasıl bir program olacak ve neler 

yaptık bu süre zarfında? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi bildiğiniz gibi, Ak Parti kongreleri, bütün hızıyla devam ediyor. Belde 

kongrelerimizi bitirdik şuanda, tüm Türkiye’de ilçe kongrelerimizi yapıyoruz. Ve biz bugün Antalya’da 

hem Aksu ilçemizin, hem de Serik ilçemizin kongrelerine katıldık. Ve Ak Parti bu süreç içerisinde, 

kendisini yenileyerek ve 2019 ve sonrasına dönük bu bayrak yarışında yeni bir heyecan, yeni bir güç, 

yeni kadrolarla birlikte yoluna devam etmenin çalışmalarını sürdürüyor. Kasım sonu gibi, ilçe 

kongrelerimizi tamamlayacağız. Ve ondan sonraki süreçte, il kongrelerimiz başlayacak. Ve 2018 

içerisinde de olağan büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Sayın cumhurbaşkanımızın Ak Parti’ye, 

siyasete yeniden dönüşüyle birlikte, Türkiye’de siyaset kendi eksenine, kendi merkezine tekrardan 

oturdu. Ve cumhurbaşkanımız artık halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı. Halkın seçtiği kişi, aynı zamanda 

bir siyasetçidir. Dolayısıyla halk tarafından seçilen ve siyaset kurumu aracılığıyla seçilen bir 

cumhurbaşkanının siyasi bir kimliğinin olması kadar doğal bir şey olamaz. Ve şimdi kurucusu olduğu 

partisine, cumhurbaşkanımız tekrar döndükten sonra, doğal olarak teşkilatları yeniden elden 

geçiriyor. Belediyeleri tekrardan elden geçiriyor. Aynı şekilde hükümeti, hasıl kelam, Türkiye’yi, Ak 

Parti’yi 2019’a, 2023’e hazırlıyor. Bizde onun yolun arkadaşı olarak bu davanın birer hizmetkarları 

olarak, bu çalışmalara elimizden gelen bütün katkıyı, emeği sunmaya çalışıyoruz. 

MUHABİR: Evet şimdi tabi bir de cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde sıkla söz 

ettiği, sıkla altını çizdiği bir cümle var. Metal yorgunluğu, bu noktada neler yapılacak? Özellikle Ak 

Parti’nin hedefinden çıkan, Ak Parti’ye çok fazla hizmeti dokunmayan, ilk heyecanı, o ilk günkü 

heyecanı yaşamayan kişiler, bizim dışımızda kalacak gibi ifadeleri var. Bu nokta da neler yapılacak? 

Daha dinamik kadrolar ya da farklı siyasetler olacak mı? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi, sizde çok güzel söylediniz yani cumhurbaşkanımızın ifadesini. 

Cumhurbaşkanımızın metal yorgunluğundan kastettiği şey, ilk günkü heyecanını kaybetmiş, ilk günkü 

aşkını kaybetmiş, önceliklerini kaybetmiş ve bugün derdini, davasını unutmuş birileri varsa eğer, biz 

bunlarla yol yürümek istemiyoruz dedi cumhurbaşkanımız ve bu durumun adını da metal yorgunluğu 

olarak isimlendirdi. Ve gerçekten de bizde gittiğimiz yerlerde arkadaşlara şunu söylüyoruz, diyoruz ki; 

arkadaşlar, kendinize şu soruyu sorun ve deyin ki, ilk günkü heyecanını koruyor muyum? İlk günkü 



öncelikleri mi koruyor muyum? İlk gün olduğu gibi derdim, davam, Türkiye davası mı? Yoksa, bu 

zaman zarfı içerisinde, derdimi, davamı, kendi derdime, kendi davama mı dönüştürmüşüm? Bunlara 

bir bakın eğer sizin derdiniz davanız, Türkiye değilse, 2019 değilse, 2023 değilse, 2053 değilse ve siz 

bu mücadeleyi Türkiye’nin geleceği için vermiyorsanız, bu bu yorulma demektir artık. Dolayısıyla, 

bırakın heyecanı olan, katkı sunacak olan, öncelikleri kendisi değil, ülkesi olan, derdi davası olan 

arkadaşların önünü açın dedi cumhurbaşkanımız. Bu aynı zamanda da, bütün teşkilatlar için bir 

uyarıydı. Yani istikamet üzere kalınması gerektiği konusunda bir uyarıydı. Teşkilatlarımız bu konuda 

gerekli mesajı aldılar. Bu şu anlama da gelmiyor yani bizim il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız 15 

yıldan beri değişiyor. Bu değişiklikler bir bayram, bir bayrak yarışı ve bir yenilenme, mesela biz 

geçtiğimiz 2 yılda, 200’e yakın ilçe başkanımızı değiştirmişiz. 20 tane il başkanını değiştirmişiz. 

Dolayısıyla siyasetin rutini zaten bu. Yani şöyle bir anlamda çıkarmamak gerekir; görev değişikliği 

yapılan yerlerde insanların acaba metal yorgunu olduğu için mi görevden alındı diye düşünmemek 

gerekir. Çünkü, siyasetin içerisinde ast olan değişik görevleri layıkıyla yerine getirmek için çalışmaktır. 

Ben bu parti de MKYK üyeliği de yaptım, milletvekilliği de yaptım, grup başkanvekilliği de yaptım, 

bakanlık da yaptım. Şimdi genel başkan yardımcılığı yapıyorum. Yani hangi görev verilişe bize o görevi 

yerine getiriyoruz. Yani bugün il başkanlığı yapan bir arkadaşımız, yarın milletvekilliği yapar. Yarın 

milletvekilliği yapan bir arkadaşımız bakıyorsunuz, il başkanı da olabiliyor. Burada biz, nerede 

olduğumuzdan ziyade, hangi sorumluluğu yerine getirdiğimizle ilgileniyoruz. Nefer olmakta zaten 

bunu gerektirir. Hiç birimiz yola çıkarken, ben il başkanı olacağım, ben bakan olacağım, ben 

milletvekili olacağım diye yola çıkmadık. Biz yola çıkarken, ben Türkiye davasına hizmetkar olacağım 

diye yola çıktık. İşte metal yorgunluğu, bu öncelikten, bu davadan, eğer bir sapma varsa, işte onun 

adına cumhurbaşkanımız metal yorgunluğu diyor. 

MUHABİR: Evet, tabi birde referandum süreci noktasında özellikle ön plana çıktı, cumhurbaşkanlığı 

hükümet sistemi. 2019 yılı işaret ediliyor. Bu noktada yeni bir gelişme var mı? Nasıl bir sistem olacak 

ya da belli bir tarih söz konusu mu? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi biliyorsunuz, 16 Nisan halk oylamasının 2 hayata geçen sonucu oldu. Bunlardan 

bir tanesi cumhurbaşkanımızın siyasi partiyle ilişkinin kesilmesine ilişkin düzenleme hemen hayata 

geçti. Ve dolayısıyla cumhurbaşkanımız kendi partisine döndü. Diğeri de, HSYK yani Hakimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulu, Hakimler Savcılar Kurulu olarak değiştirildi. Ve burada daha çok meclise yetki 

verildi. Çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesinin tecelli ettiği yer. Dolayısıyla Türkiye ile 

ilgili kararları da verecek olan neresidir? Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Ve bu üyelerden 7 tanesini 

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçti ve şuanda HSK yani Hakim Savcılar Kurulu, hayata geçti. Bundan 

sonraki süreçte neler hayata geçecek? Bundan sonraki süreçte, ilk seçimle birlikte, cumhurbaşkanlığı 

hükümet sistemi hayata geçecek. Yani artık hükümet etme görevini, seçilmiş cumhurbaşkanı yerine 

getirecek. Sorumsuz cumhurbaşkanı, sorumlu cumhurbaşkanı haline geliyor. Geçmişte, hiçbir 

sorumluluğu olmayan ve anayasanın 1982 anayasasının daha doğrusu 1982’de daha çok Kenan 

Evran’ın korunması üzerine ve Kenan Evren’in cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte 82’de onun 

korunması üzerine kurulmuş anayasa, artık yerini seçilmiş cumhurbaşkanına ve sorumluluk alan 

cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bıraktı. Tabi şimdi Cumhurbaşkanlığı 

hükümet sistemiyle birlikte de, hükümetin başı artık cumhurbaşkanı olacağı için, artık Başbakanlık 

diye bir makam kalmıyor. Ve Başbakanlık makamı kalmadığı içinde aynı zamanda, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nin içerisinden bakanlar seçilmiyor. Çünkü geçmişte bakan yani yürütme dediğimiz 

hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin içinden çıkıyordu. Hükümet, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nin içinden çıktığı için, yasama ile yürütme organı arasında ciddi bir karışıklık ortaya çıkıyordu. 



Şimdi keskin kuvvetler ayrılığı dediğimiz, yasama, yürütme, yargı arasında tam da amacına uygun bir 

şekilde, yasama, yürütme, yargının birbirinden ayrıldığı ve sorumluluklarını üstlendiği bir sürece 

geçeceğiz 2019’la birlikte. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, parlamenter sistemde seçim kazanmak, 

leblebi, çekirdekti. Artık yeni sistemde seçim kazanmak o kadar kolay değil. Çünkü Yüzde 50 artı 1’i 

gerektiriyor. Bu da çok ciddi anlamda çalışmayı gerektiriyor. Türkiye açısından yeni sistemin, çok 

kıymetli olan bir tarafı da şu; artık istikrar garanti yani parçalı siyasetin, koalisyonların olmadığı, 

milletin, 50 artı 1’i bir siyasi kimliğe, bir siyasi harekete vererek, istikrarı ilk baştan sağladığı, hükümeti 

ilk baştan kurduğu bir sisteme geçiriyoruz. 

MUHABİR: Evet çok teşekkürler yayına katıldığınız için. 

MAHİR ÜNAL: Ben çok teşekkür ediyorum. İzleyenlerimize de buradan güzel bir hafta sonu diliyorum. 

MUHABİR: Evet, Hülya Güzel, Antalya Belek’teydik. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hükümet 

Sözcüsü Sayın Mahir Ünal’la birlikteydik. Antalya’daki programının detaylarını ve gündeme dair 

önemli konularla ilgili açıklamalarını aldık. Şimdilik Belek’ten aktaracaklarımız bu kadar. 


