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SPİKER: Ankara’dan iyi günler. Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Mahir Ünal sorularımızı 

yanıtlayacak. Hoş geldiniz efendim. 

MAHİR ÜNAL: Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. 

SPİKER: Bayramdan sonra siyaset yeniden hızlanıyor gibi görünüyor. Meclisin de gündeminde önemli 

başlıklar olacak ama müsaade ederseniz  CHP’nin İstanbul Yürüyüşünden, Adalet Yürüyüşünden 

başlayalım. Aslında ilk günden itibaren partinizden tepkiler geliyor. Hem bu yürüyüşün fikrine ve 

güzergahta yaşananlara. Ne diyeceksiniz? Özellikle Düzce’de CHP Liderinin kaldığı yere bir kamyondan 

gübre boşaltılması, güzergahta bir mermi bulunması gibi olaylardan yaşanıyor Provokasyon 

ihtimallerine karşı.. 

MAHİR ÜNAL:  Tabi bunlar öncelikli olarak herhangi bir şekilde kabul edilebilir şeyler değil. Bunlar 

daha çok sabotaj kokan şeyler ama ben CHP’nin Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının hemen 

akabinde başlayan bu kararı ve süreci bizde bir söz vardır, derler ki; “Ayinesi İştir Kişinin Lafa 

Bakılmaz” yani öncelikli olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduktan sonraki süreci analiz 

ettiğinizde ve bu süreç içerisinde de özellikle son dört yılı 2013’ten bugüne kadar olan süreci yani 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve CHP sözcülerinin siyasal söylemlerini analiz ettiğimizde, siyasi 

pozisyonlarını analiz ettiğinizde başka bir fotoğraf karşınıza çıkıyor. Yani Gezi’de nasıl mesele ağaç 

değilse, 17-25 Aralık nasılsa mesele hukuk değildiyse bugün de asıl mesele adalet değil. Çünkü bir şeyi 

doğru görelim ve yerli yerine koyalım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü hak arayışı 15 

Temmuz’un mağdurlarına, şehit ve gazilerine yani millete yönelik değil. Önce bunu doğru koyalım. 

Yani 15 Temmuz’un hemen akabinde o gece 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu bu milletin, devletini 

elinden almak isteyenlere, ülkesini elinden almak isteyenlere karşı öncelikle bu milletin sergilediği 

büyük bir cesaret var büyük bir kahramanlık var. O gece ortaya konan bir destan var. Bunu 

itibarsızlaştırma çabası bunu sonucu belli olan ya da kontrollü darbe gibi ifadelerle itibarsızlaştırmak. 

Hele hele şimdi 15 Temmuz Anma Törenlerine doğru giderken Türkiye’nin bu süreçte yeniden 15 

Temmuz’u adeta perdeleyecek söylemlerde bulunmak bunların da değerlendirmesini yaptığınız 

zaman önümüze bir şey çıkıyor. Ben daha önce de bunu ifade ettim. Kemal Kılıçdaroğlu CHP 

sözcülerinin söylediği gibi adaletin sözcüsü değil olsa olsa Türkiye karşıtı uluslararası lobilerin sözcüsü 

olabilir. Çünkü bugüne kadar yaptığı ve CHP sözcülerinin bugün kadar yaptıkları Türkiye karşıtı, 

Erdoğan karşıtı bütün lobilerin, tarafların, odakların söylemlerinin Türkiye içerisindeki taşıyıcısı gibi 

davrandığını görüyoruz. Burada bir husus daha var. Şimdi hukuk yolları açık yani Türkiye’de şimdi söz 

konusu dava ile ilgili yani bu MİT tırları davası ile ilgili hukuki yollar açık. Yani Yargıtay, İstinaf 

Mahkemeleri, Anayasa Mahkemesi, Uluslararası Hukuk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şimdi bütün 

hukuki yollar açıkken CHP’nin bu hukuki yollara başvurmak yerine başka yollara başvurmasını ben 

manidar buluyorum. Çünkü eğer biz bir adalet arayacaksak, adaleti buralarda aramamız gerekiyor. 

Eğer Kılıçdaroğlu mevcut hukuki ve anayasal düzeni tanımıyorsa çünkü anayasa değişmediği sürece 



siyasetin görevi nedir? Siyasetin görevi milli iradenin tecelli tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nde milletin rahatsız olduğu bir anayasa mahkemesi varsa bir yasa varsa bunu Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nde bunun çalışmalarını yapar ve düzenlersiniz. Şimdi mevcut hükümet, seçilmiş meşru 

hükümet, mevcut anayasaya, mevcut hukuka aykırı bir şey mi yapmış? Bizden şunu mu istiyorlar? 

Yani biz yargıya müdahil olup Enis Berberoğlu davasında yargının nasıl tutum ve tavır almasını mı 

belirleyeceğiz? Burada Türkiye’deki bağımsız ve tarafsız mahkemelerin ortaya koyduğu karar 

üzerinden burada bir siyasi partinin suçlanması da ayrı bir trajediyi ortaya koyuyor. Dolayısıyla ben 

geriye doğru baktığımda maalesef bu sözde adalet arayışının kim için yapıldığı konusunda da bir netlik 

yok. Yani Türkiye 15 Temmuz gibi bir travma yaşamış. Türkiye son 3 yıldan beri DAEŞ’in, PKK’nın, 

DHKP-C’nin, terör örgütlerinin, FETÖ’nün saldırısı altında. Şimdi Türkiye 15 Temmuz travmasını bir 

taraftan bunun etkilerini bunun üzerinden atmaya çalışıyor. Bir taraftan terörle ciddi bir mücadele 

yürütüyor. Burada sorumlu siyaset anlayışı devletin yanında olmayı, meşru hükümete siyasal 

muhalefet ederken siyaset üstü bu tür toplumsal sorunlarda da sorumlu bir siyaset anlayışı yürütmeyi 

gerektiren durum varken CHP ne yapıyor? Tam tersine bu travmanın bu terör saldırılarının sonucunda 

ortaya çıkan toplumsal sorun alanlarını kanatmaya çalışıyor. Bunun üzerinden bir sokak hareketi 

başlatmaya çalışıyor ve bunu da ben sorumlu siyaset anlayışıyla açıkçası bağdaştıramıyorum.  

SPİKER: Bu sokak hareketi başlatmaya çalışıyor açıklamanız üzerinden devam edersek İstanbul’a da 

yaklaşıyor yürüyüş ve güzergahta özellikle AK Partili seçmenin yoğun olduğu noktalarda Rabia 

işaretlerinin yapıldığı ya da bir takım başka protestolar yapıldığını görüyoruz. Bu anlamda bir tehlike 

görüyor musunuz? Sayı arttıkça ve İstanbul’a girildikçe? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi hem Adalet Bakanımız hem İçişleri Bakanımız yaptıkları açıklamalarda ki zaten 

her türlü lojistik sağlanıyor her türlü koruma bu tabi ki hükümetin görevi, devletin görevi. Orada en 

ufak bir sabotajın olmaması, orada herhangi bir provokasyonun olmaması için her türlü güvenlik 

önlemi alınıyor. Ama dediğim gibi Gezi’de mesele ağaç olmadığı gibi 17-25 Aralık’ta mesele hukuk 

olmadığı gibi burada da mesele bir adalet yürüyüşü değil. Çünkü eğer siz bir adalet yürüyüşü 

yapıyorsanız lütfen bana söyler misiniz? 15 Temmuz’dan sonra şehit yakınları gazilerimiz ve tüm 

toplum olarak 15 Temmuz’un oluşturduğu bir mağduriyet var. Bu mağdurlara karşı da devletin adaleti 

tecelli ettirmek için gösterdiği bir çaba var. Yani yargıda zaten FETÖ deşifre olmuştu. 15 Temmuz’la 

birlikte ordunun içerisindeki FETÖ’cü yapılanma deşifre oldu. Bürokraside Bylock ve Eagle üzerinden 

Bylock kullanıcılarının bir çoğu deşifre oldu zaten FETÖ’cülerin kim olduğu biliniyordu. Şimdi bunlarla 

ilgili devlet, hükümet, yargı adaletin tecelli etmesi için gerekli çalışmaları yürütüyor. Şimdi burada 

sözcüler CHP’li sözcüler açıklama yapıyorlar biz cesaretle yürüyoruz, korkmadan yürüyoruz. Bakın bu 

toplumdaki cesaret ve korkunun test edildiği gece 15 Temmuz gecesiydi. 15 Temmuz gecesi toplum 

kimlerin cesur olduğunu kimlerin korkak olduğunu çok net bir şekilde gördü. Birileri kalkıp da 15 

Temmuz günü o darbeyi püskürten kahramanlara cesaret örneği sergileyen Cumhurbaşkanımıza, 

Başbakanımıza herhangi bir şekilde böyle bir ithamda bulunamaz. O gece kim kaçtı, kim milletiyle 

birlikte o darbeyi savuşturdu, toplum bunu çok net ve açık bir şekilde biliyor. 

SPİKER: 15 Temmuz’un yıldönümü de yaklaşıyor. Nasıl bir etkinlik planlaması var o zaman hemen 

oradan devam edelim, süreyi de iyi kullanalım. Meclis bombalandığı saatte açık mı olacak, genel 

başkan ve cumhurbaşkanı da orada mı olacak? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi tabi bu 15 Temmuz anma törenleri cumhurbaşkanlığının himayesinde yapılıyor. 

Çünkü bunlar bir siyasi partinin meselesi değil 15 Temmuz tüm toplumun 80 milyonun o gün bir 



FETÖ’cü darbeci girişimini birlikte savuşturduğu bir gece. Milletin iradesine sahip çıktığı, devletine 

sahip çıktığı, ülkesine sahip çıktığı, kurumlarına sahip çıktığı bir gece. O yüzden 15 Temmuz anma 

törenleri bir devlet töreni niteliğinde cumhurbaşkanlığının himayesinde gerçekleştirilecek. Biz de AK 

Parti olarak 15 Temmuz günü teşkilatlarımızla, genel başkanımızla, cumhurbaşkanımızla, kurucu genel 

başkanımızla o darbenin püskürtülmesi için çok ciddi bir cesaret, çaba ve emek ortaya koyduk. Biz de 

AK Parti olarak tabi bazı kendi çapımızda etkinlikler yapacağız ama asıl törenler Cumhurbaşkanımızı 

himayesinde ve Cumhurbaşkanlığının koordinasyonunda gerçekleşecek. 

SPİKER: Bir taraftan da önümüzdeki süreçte özellikle TBMM açısından bakacak olursak en çok 

tartışılacak konulardan biri iç tüzük değişikliği olacak gibi görünüyor. Elbette bu da Meclis’in 

konularından biri ama parti mutfağında konuşulan başlıklardan biri olduğu için size soruyorum. Daha 

önce iç tüzük değişikliği gündeme geldiğinde muhalefetin yoğun eleştirileri olmuştu ve bu değişiklik 

gündemden kaldırılmıştı. Şimdi yeniden gündemde uyum yasaları çerçevesinde. Muhalefetin sesi 

kısılacak eleştirilerine ne yanıt verirsiniz ve bu sefer yapılacak mı bu değişiklik? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi bakın ben biliyorsunuz dört yıl grup başkanvekilliği yaptım. İç tüzükle ilgili biz hep 

şunu söyledik. Dedik ki; tabi ki muhalefet burada özgür bir şekilde kendi düşüncelerini ifade edecek. 

Meclisin iki tane görevi var, denetim ve yasama. Meclisin denetim görevi hangi kurul ve organlarca 

gerçekleştirildiği belli. Dedik ki; biz Salı günü Meclis denetim görevini icra etsin, Çarşamba ve 

Perşembe günü de Meclis yasama görevini icra etsin. Yani işte sözlü soru önergesi, grup önerisi, 

gensoru bir sürü şey yasama faaliyetini engelleyen bir araca dönüştürülmesin. Çünkü Meclisin 

çalışması gerekiyor, milletin ihtiyaç duyduğu kanunları çıkarması gerekiyor. Orada herhangi bir 

şekilde muhalefetin sesini kısmak diye bir şey hiçbir zaman söz konusu olmadı. Komisyon 

tutanaklarına, genel kurul tutanaklarına bakarsanız muhalefetin yüzlerce saat konuştuğunu 

görürsünüz. Burada mesele konuşmayla ilgili değil. Burada mesele TBMM’nin denetim ve yasama 

faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirmesi için oradaki siyasi partilerin bir mutabakat zemini 

oluşturabilmesi. Umarım önümüzdeki süreçte bu yasama ve denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde 

gerçekleştirebilmesi için bur mutabakat oluşur ve muhalefette bu mutabakatın bir parçası olarak bu iç 

tüzük değişikliğine destek verir. 

SPİKER: Adalet ve Kalkınma Partisi’ndeki gelişmelere de bakalım şimdi. Bayramdan sonraya 

Ramazandan sonra bir kamp toplanacağına işaret etmiştiniz. Tam tarih ve yer belli oldu mu ve elbette 

gündem? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi bizim 1 Temmuz’da İl Başkanları Toplantımız var. 30 Haziran’da yani yarın MKYK 

Toplantımız var. Muhtemelen yarın ki MKYK Toplantısında bu konu gündeme gelecek. Fakat şeyde siz 

biliyorsunuz her iki yılda bir pardon yılda iki defa biz AK Parti İstişare Değerlendirme Toplantısı yani 

kamuoyunda kamp olarak bilinen değerlendirme toplantısını yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki 

muhtemelen Eylül ayı gibi düşünülüyor, Ağustos-Eylül ayı gibi düşünülüyor. Bu konuda da daha bir yer 

ve tarih netleştirilmedi. 

SPİKER: Neden önemli tabi AK Parti’de bu süreçte yapılacak toplantılar elbette Cumhurbaşkanının AK 

Parti Genel Başkanı olmasıyla ilgili yeni bir süreç başladı. Parti yönetimi değişti yeni bir kongre yapıldı 

ama bir taraftan da bir 2019 hedefi var. Hem Türkiye için hem AK Parti için elbette kritik. Bu noktada 

da Cumhurbaşkanının özellikle teşkilatlara yönelik bir metal yorgunluğu olduğu açıklaması akıllarda 

bir taraftan da belediye başkanlarıyla ilgili yani illerine yük olan değil illerinden şehirlerinden yük alan 

belediye başkanları şeklinde açıklaması var Cumhurbaşkanının. Kısa vadede nasıl bir değişiklik 



planlanıyor teşkilatlarda. Örneğin; performansa ilişkin genel başkana sunulacak bir çalışma yapılıyor 

mu? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi öncelikli olarak 2017 sonuna kadar bütün ilçe teşkilatlarımız elden geçecek ve 

dolayısıyla da önümüzdeki olağan kongreye kadar bütün il ve ilçe teşkilatları bir elden geçecek, 

değerlendirmeler bu çerçevede çalışmalar yürütülüyor. Aynı şekilde belediyelerimize dönük bir 

çalışma yürütülüyor. Aynı şekilde de hükümet kendi içerisinde 180 günlük bir planlamayla 6 aylık bir 

planlamayla bir gözden geçirme çalışması yapıyor. Çünkü 2019 seçimleri hem Mart hem de Kasım iki 

tane seçim yaşayacağız biliyorsunuz yerel seçim ve Kasım ayında da hem milletvekilliği seçimlerine 

hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini yaşayacağız. Dolayısıyla biz çok sıkı bir şekilde hazırlanmamız 

gerekiyor. Bunun için de teşkilatlar, yerel yönetimler, hükümet ve bu alanlarda cumhurbaşkanımızın 

tekrardan siyasetin merkezine dönmesiyle birlikte bunları hızlıca güncelliyoruz, gözden geçiriyoruz, 

yeniliyoruz, elden geçirilmesi gerekenleri elden geçiriyoruz. Bu şekilde bir çalışma şu anda 

yürütülüyor. 

SPİKER: Belediyelerde seçimlerden önce değişiklik olabilir mi bu sunulacak raporların ardından? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz üç tane belediye görevden el çektirildi. Daha 

önce ihraç edilen belediyeler vardı. Şimdi yerel yönetimler başkanlığımız bu konuda çalışmalarını 

sürdürüyor. Ama şu anda bizim gündemimizde herhangi bir şekilde partinin gündeminde 

belediyelerle ilgili değerlendirme, performans bunlar daha çok şu anda gündemimizde. Yani belediye 

başkanlarımızın performansları öncelikli olarak değerlendiriliyor.  

SPİKER: 2019 adaylık sürecine de ışık tutacaktır tabi onlar. 

MAHİR ÜNAL: Tabi ki bu çalışmalar oraya hem milletvekili seçimlerine hem yerel seçimlere bu 

çalışmalar ışık tutacak. 

SPİKER: Şimdi 2019’a hazırlanırken genel olarak baktığımızda AK Parti nasıl bir eylem planı çıkaracak? 

Yani ekonomi ağırlıklı mı, demokratikleşme adımları ağırlıklı mı ve bu çerçevede eğer 

demokratikleşme adımları öne çıkarılacaksa OHAL uygulamasını nereye koymak lazım? Uzatılacak mı 

sizce? 

MAHİR ÜNAL: Öncelikli olarak şu anda demin ifade ettiğim gibi Türkiye’nin 15 Temmuz’un etkilerini 

hızlı bir şekilde üzerinden atması gerekiyor. Şu ana kadar Türkiye ciddi anlamda normalleşti. 40 yıl 

boyunca devletin içerisinde yapılanmış bir örgütün devletten temizlenme süreci yaşanıyor. Bir siyasal 

sistem değişikliğiyle birlikte yani yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte zaten uyum 

yasaları çerçevesinde yeniden bir yapılanma reform söz konusu. Dolayısıyla önümüzdeki süreç 

reformların olduğu, devletin kendi içerisinde yeni siyasal sisteme göre uyum yasalarının çıkarıldığı bu 

tür bir adeta kanser hücresi devletin belli yerlerine sızmış bu yapının temizliğinin devam etmesi 

bunların hepsi devam edecek. Ama burada bir hususun altını tekrar tekrar altını çiziyorum. Bakın; 

Fransa’da  bir terör olayı gerçekleştiğinde, İngiltere’de bir terör olayı gerçekleştiğinde anında 

olağanüstü bir hal ilan ediliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde İngiltere Başbakanı May, insan haklarının 

askıya alınmasını bile gündeme alabileceklerini ifade etti. Dolayısıyla burada bizim özgürlük, güvenlik 

dengesini iyi kurmamız gerekiyor. Yani tamamen güvenlikçi bir anlayışla biz özgürlükleri askıya alan 

bir yaklaşım içerisinde olmadık. Geçmişte Türkiye’de olağanüstü hal ilan edildiğinde vatandaş adeta 

perişan hale gelir bir çok özgürlük engellenirdi. Ama şimdi ilk defa Türkiye’de olağanüstü hal halka 



karşı değil devlete çeki düzen vermek için ilan edildi. Yani siz 15 Temmuz gibi bir süreç yaşamışsınız. 

Şu anda üç tane terör örgütünün doğrudan iki yıldan beri saldırısı altındasınız. Şimdi bu dönemde 

olağanüstü halin devam etmesi kadar doğal ne olabilir? Burada herhangi bir şekilde özgürlüklerin 

kısıtlanmadığı, bireysel hak ve özgürlüklerin herhangi bir şekilde kısıtlanmadığı sürece devlete dönük, 

devlete çeki düzen vermek ve devletin içerisinde yapılanmış bazı yapıları temizlemek için olduğunu 

düşünürsek Türkiye’nin gerçek anlamda güvenliği sağlanana kadar olağanüstü hal doğal olarak devam 

edecektir. Burada diğer bir hususta şu;  

SPİKER: O diğer hususa geçmeden önce sanki uzatılacak gibi bir izlenim ediniyorum bu 

açıklamanızdan. 

MAHİR ÜNAL: Şimdi tabi burada 17’sinde Milli Güvenlik Kurulu toplanacak. Milli Güvenlik Kurulu’nun 

orada vereceği bir tavsiye kararı olacak mı, olmayacak mı onu Milli Güvenlik Kararı’na göre ona 

bakacağız. Dolayısıyla şu anda benim parti sözcüsü olarak olağanüstü halin uzatılıp uzatılmayacağıyla 

ilgili bir açıklama yapmam abeste iştigal olur. Çünkü bu konuda şey değilim yani şu anda herhangi bir 

bilgiye sahip değilim. Bu 17’sinde toplanacak olan Milli Güvenlik Kurulu’nun vereceği bir tavsiye 

kararına bağlı bir husus bu. Dolayısıyla benim bir siyasetçi olarak gördüğüm şey; dediğim gibi Türkiye 

terörle mücadeleye yoğun bir şekilde devam ederken bir taraftan FETÖ Terör Örgütüyle yoğun bir 

şekilde mücadele devam ederken ve bütün dünya uygulamalarına baktığınızda da Fransa, İngiltere 

uygulamalarına baktığımızda da olağanüstü hal örneklerine baktığımızda bunun devam etmesinden 

yana benim düşüncem. 

SPİKER: 15 Temmuz’dan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de teşkilatlar nezdinde de ince  

araştırma yapıldığını biliyoruz FETÖ ilişkisi ya da iddiaları nedeniyle. Hala sürüyor mu, bir sonuç var 

mı? İhraç olur mu partiden? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi bakın bir şeyi daha burada netleştirelim. Geçen gün yine bunu söyledim. 17-25 

Aralık’tan sonra Cumhurbaşkanımız işin adını koydu. Dedi ki; paralel devlet yapılanması ve bunlar 

terör örgütüdür dedi FETÖ’cü yapılanma için ve ondan sonra biz bir yerel seçim, iki tane genel seçim 

ve üç tane kongre yaşadık. Ve bu süreçte biz bizim bütün sistemimiz içerisinde ne kadar iltisaklı yakın 

kişi varsa bunların hepsini biz temizledik. 2013 yılı 17-25 Aralık’tan sonraki seçimlerimizde 

milletvekillerimizle ilgili belediyeler seçimlerde meclis üyelerine varıncaya kadar kongrelerimizde 

mahalle başkanlarımıza varıncaya kadar herkesi gözden geçirdik ve bu temizliğimizi biz yaptık. Ama 

bu temizliği CHP yapmadı. Ve CHP ısrarla siyasi ayağını soruyor FETÖ’nün. Lütfen CHP dönsün kendi 

içerisine bir baksın. Ve CHP kendi içerisine baktığında CHP’nin çok hoş olmayan şeyler göreceğini 

biliyorum. Dolayısıyla bizim bu son 4 yılda bu konuda yaptığımız temizlik açık ve net.  

SPİKER: Bir, bir buçuk dakika bir süre kaldı. Hemen biz röportaja başlamadan önce verdiğimiz bir 

haberi hatırlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanı biliyorsunuz G-20 Zirvesi için Almanya’ya gidecek ve 

Almanya Dışişleri Bakanının bir açıklaması var. G-20 dışındaki faaliyetlerde bulunmasını uygun 

bulmuyoruz şeklinde Sayın Cumhurbaşkanının aynı zamanda AK Parti Genel Başkanının dolayısıyla 

parti sözcüsü olarak buna ne diyeceksiniz? 

MAHİR ÜNAL: Bu tabi Almanya’nın yeni bir tavrı değil. Almanya uzunca bir süreden beri özellikle 15 

Temmuz sürecinden sonra hatırlarsanız Cumhurbaşkanımızın bir toplantıya canlı bağlantıyla 

katılmasına izin verilmedi. Ama aynı Almanya Murat Karayılan’ın terör elebaşısının orada bir PKK 

etkinliğine canlı yayında katılmasına müsaade etti. Aynı şekilde Almanya’nın son bir yıldaki tutumuna 



bu hususta baktığımızda maalesef son derece üzüntü verici bir tutum içerisinde Almanya ve böyle bir 

yani 2,5 milyon Türkün yaşadığı bir ülkede seçilmiş meşru cumhurbaşkanına dönük Hamburg’da 

biliyorsunuz 7-8 Temmuz’da G-20 görüşmeleri olacak. 9 Temmuz’da da Cumhurbaşkanımız oradaki 

vatandaşlarımızla bir araya gelmek istemesi gibi doğal bir şey olamaz. Ama Almanya’nın bu tavrı 

kabul edilebilir değil.  

SPİKER: Yine de olacak mı bu toplantı acaba? 

MAHİR ÜNAL: Ee tabi Dışişleri Bakanlığımız bu konuda temaslarını sürdürecek. 

SPİKER: Peki çok teşekkürler efendim hem bilgiler hem değerlendirmeler için. 

MAHİR ÜNAL: Ben teşekkür ederim, çok teşekkür ederim, iyi yayınlar. 

SPİKER: Teşekkürler. Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Mahir Ünal sorularımızı yanıtladı. 

 

 


