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MAHİR ÜNAL: Genel Başkanımız Trump’la yapacağı telefon görüşmesi için Merkez Karar Yönetim
Kurulu toplantımızın başkanlığını Sayın Genel Başkan Vekilimiz Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım
Bey’e bırakarak görüşmeyi yapmak için Külliyeye geçti ve Trump’la yapılan görüşme az önce sona erdi
ve birazdan Sayın Genel Başkanımız Putin’le bir telefon görüşmesi yapacak. Ve biz bu arada Merkez
Karar Yönetim Kurulu toplantımızda teşkilat başkanlığımız olsun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü ve Şehitlerimizi Anma faaliyetlerinin partimizle ilgili etkinlikleriyle ilgili bir değerlendirme yaptık
ve diğer taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grubu çalışmaları ve gündemin değerlendirilmesi
ile ilgili de görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Hepinizin bildiği gibi özellikle partimiz 2017 yılı sonuna
kadar bütün ilçe teşkilatlarımızın kongrelerinin tamamlanması ve teşkilatlarımızla ilgili genel bir
gözden geçirme çalışması yürütecektir. Aynı şekilde bildiğiniz gibi hükümetimizde bir 180 günlük
eylem planı çerçevesinde bir 6 aylık çalışma yürütecek. Yine diğer taraftan hükümetimizin bu 6 aylık
çalışmalarıyla ilgili yürütülen çalışmayla eş zamanlı olarak belediyelerimizle ilgili de 2019 yılına dönük
bir hem performans değerlendirme hem de yerel yönetimler başkanlığımızın bu konuda yapacağı
çalışmalar konusunda genel başkanımızı ve parti kurullarımızı bilgilendirmesi söz konusu oldu.
Özellikle bildiğiniz gibi iç siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi çerçevesinde şu anda devam eden
Cumhuriyet Halk Partisi’nin yürüyüşü ve buna ilişkin hususlarda bu çerçevede ele alındı. Genel olarak
bizim yaptığımız toplantıda ele aldığımız konular bunlar. Ben daha çok sizin sorularınızla basın
açıklamasını devam ettirmeyi tercih ediyorum. Buyurun..
GAZETECİ ÖZKAN ÖZCAN: Efendim TGRT Haber’den Özkan Özcan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan 7-8 Temmuz’da Hamburg’da G-20 Zirvesi öncesinde gurbetçilerimizle bir araya gelecekti,
böyle bir planlama vardı. Ancak Almanya’dan bu planlamaya olumsuz bir mesaj geldi. Hem
Cumhurbaşkanlığından hem de Dışişleri Bakanlığından tepkiler geldi ama AK Parti olarak siz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gurbetçilerle bir araya gelmemesine nasıl bakıyorsunuz?
Bununla ilgili değerlendirmenizi almak istiyorum, teşekkürler.
MAHİR ÜNAL: Değerli arkadaşlar bildiğiniz üzere bu konuda hem Dışişleri Bakanımız hem Avrupa
Birliği Bakanımız hem partimizin Dış İlişkiler Başkanlığı gerekli açıklamaları yaptı. Yani Almanya’nın
özellikle son bir yıldır Türkiye’ye karşı tutunduğu tavra ilişkin son derece üzücü ve kabul edilemez
olduğunu değişik mahfillerde ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce de hatırlarsanız orada
yaşayan vatandaşlarımızın bir toplantısına canlı yayınla bağlanmasına Almanya izin vermemişti ama
maalesef aynı Almanya orada terör destekçilerinin bir programında terör elebaşısının oraya canlı
yayınla Murat Karayılan’ın canlı yayınla bağlanmasına müsaade etmişti. Tabi bu konuda biz
Almanya’yla olan ilişkilerimizi uluslararası ölçekte normal olağan yürütülebilir bir diplomasi düzeyinde
devam ettirmek istiyoruz ama hem 15 Temmuz’dan sonra Almanya’nın Fetö’cülere dönük tutumu
hem PKK sempatizanlarına ve PKK terör örgütünün Almanya içindeki faaliyetlerine dönük tutumu
hem de Almanya’nın Cumhurbaşkanımıza ve Genel Başkanımıza dönük bu tutumu kabul edilebilir

değil. Cumhurbaşkanımız 7-8 Temmuz’da Hamburg’da G-20 Zirvesi’ne katılacak ve 9 Temmuz’da da
Cumhurbaşkanımız orada vatandaşlarımızla bir araya gelmek istedi ama bildiğiniz gibi buna dönük
Almanya Dışişleri Bakanının bir açıklaması oldu uygun olmadığına dair. Tabi bu konuda temaslarımız
devam ediyor. Bu temaslarla ilgili de sizleri biz bilgilendireceğiz. Evet buyurun.
GAZETECİ LAMİ AYHAN: Aslında siz de bahsettiniz. Bu toplantıda CHP’nin yürüyüşünün de gündeme
geldiğini. CHP’den bir açıklama yapıldı hemen şunu da hatırlatayım yani 15 Temmuz’da CHP böyle bir
yürüyüşü yapmamıştı. Şimdi Adalet sloganıyla Bülent Tezcan Türkiye’nin adalet sembolünün
Kılıçdaroğlu olduğu yönünde bir açıklama yaptı ve AK Parti’nin de adalet sistemini çökerttiğini ifade
etti. Bu anlamda siz zaten MKYK’da da konuştuğunuzu ifade ettiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu
açıklamayı?
MAHİR ÜNAL: Değerli arkadaşlar CHP’nin bu yürüyüşü Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında
özel olarak ele alınmamıştır. Bu yürüyüş iç ve dış siyasi gelişmeler çerçevesinde ele alınmış ve
konuşulmuştur. Özellikle CHP Sözcülerinin son dönemde bu yürüyüş esnasında ifade ettiği
açıklamalar açıkçası beni de şaşırtıyor. Çünkü bizde bir söz vardır; Ayinesi İştir Kişinin Lafa Bakılmaz
denir. Şimdi öncelikli olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının son sekiz yıldaki Sayın Kemal
Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduktan sonraki süreçteki siyasi pozisyonlarına, söylemlerine
baktığımızda aslında Cumhuriyet Halk Partisi’nin başında bulunan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu
süreç içerisinde hangi dönemde millet hassasiyetleriyle birlikte hareket ettiği araştırılsa herhalde
bununla ilgili çok fazla bir şeye rastlayamayız. Şunu net olarak söyleyelim ki dünde bunu ifade ettik.
Gezide nasıl ki mesela ağaç değildiyse, 17-25 Aralık’ta mesele nasıl ki hukuk değildiyse bugünde
maalesef mesele adalet değil arkadaşlar. Ve bizim adaletten anladığımız her şeyin yerli yerine
konulmasıdır. Adalet yerli yerine koymak anlamına da gelir aynı zamanda. Şimdi bu çerçevede
baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi’nin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının bu Ayinesi
İştir Kişinin dediğim çerçevede uygulamalarına siyasi pozisyonlarına ve söylemlerine baktığımızda
eğer bu ülkenin savcısı Selim Kiraz şehit edildiğinde savcıyı şehit eden DHKP C militanlarının
savunuculuğuna soyunuyorsa CHP milletvekilleri eğer bazı CHP milletvekilleri Türkiye için Avrupa’dan
yaptırım talebinde bulunuyorsa ve yine aynı CHP bu dönemde Türkiye’nin özellikle 17-25 Aralık’tan
sonra yaşadığı süreçte bizim genel başkanımızın, cumhurbaşkanımızın paralel devlet yapılanması ve
terör örgütü olarak nitelendirdiği Fetö’cü yapılanmaya kalkan olacak eğer bir takım davranışlarda
bulunuyorlarsa ve bunlara dönük hukuki süreçler başlatıldığında gidip orada bunların korumacılığına
soyunuluyorsa ve hatta 15 Temmuz’dan sonraki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir
televizyon programında Fetö’nün kitapları ve televizyonunu savunan bir dil ve üslup içerisinde
giriliyorsa YPG ve PYD ile ilgili terör örgütü değildir denebiliyorsa aynı şekilde PKK için PKK’lılar için
arkadaşlar ifadesi kullanılabiliyorsa şimdi burada adaleti nerede arayacağız? Eğer her şeyi yerli yerine
koymaksa burada adaleti nerede arayacağız? Ve CHP’li sözcüler bu yürüyüş esnasında korkmadan
cesaretle yürüdüklerini söylüyorlar. Evet devletimiz gerekli güvenliği sağladığı için gerekli hassasiyeti
sağladığı için tabi ki güvenle yürüyecekler. Biz orada yürüyen her bir vatandaşımızın hükümet olarak
güvenliğinden tabi ki sorumluyuz ama mesela orada devletin sağladığı güvenlik altında cesaretle
yürümek değil mesele CHP’nin kontrollü darbe dediği, başarısızlığa mahkum edilmiş darbe girişimi
diye nitelendirdiği, 15 Temmuz gecesi devletin helikopterine, uçağına, tankını ele geçiren asker
kıyafetli teröristlerin olduğu gece cesaretle yürümekti mesele. Ve bunun altını çizerek söylüyorum.
Bugün eğer Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan o gece ölümüne, ölümüne diyerek bir belirsizliğe
cesaretle hareket etmeseydi sanırım bunun altını çizmemiz gerekiyor. O gecenin sonucu kontrollü
darbe dedikleri, başarısızlığa mahkum edilmiş darbe dedikleri çünkü bunun altını çizerek söylüyorum.

O geceyi hepimiz yaşadık ve o gecenin cesaretine o gecenin kahramanlığına dönük CHP’si sözcülerinin
kullandığı ifadeler hepimizi incitiyor, hepimizi kanatıyor. Bu milletin her bir ferdini kanatıyor.
Dolayısıyla bu konuda bu ifadeleri kullanan CHP Sözcülerinin yerli yerine koymak anlamında adaletten
ne anladıklarını da bir kez daha gözden geçirmelerini talep ediyorum. Dediğim gibi eğer cesaretten
bahsedeceksek, cesaret 15 Temmuz gecesi bu millet tarafından ortaya konulan şeydir. Buyurun..
GAZETECİ MURAT PAZARBAŞI: Efendim izninizle benim iki sorum olacak. Birincisi; AK Parti’nin istişare
kampının tarihi ve yeri belli oldu mu? Bir diğeri de iç tüzük konusunda geçtiğimiz günlerde
kamuoyuna yansıyan, Sayın Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın MHP’yle temasa geçtiği ve AK Parti
tarafından mini bir iç tüzük paketinin yani 10-12 maddelik bir maddenin MHP’ye iletildiği ve onun
üzerinde çalışmaların yapıldığı ve önümüzdeki süreçte de Meclis’te bu konunun gündeme geleceğine
ilişkin bunda durum nedir acaba, iç tüzük konusunda, teşekkür ederim.
MAHİR ÜNAL: Şimdi öncelikli olarak kampla ilgili olarak yarın biliyorsunuz İl Başkanları toplantımız var
ve bugün MKYK Toplantımızda da konu toplantının sonlarında ele alınacak. Bu konuda sizi
bilgilendireceğiz. Yarın İl Başkanları Toplantımızda da teşkilat başkanlığımız, genel başkanımızla
sanırım bu konuyu ele alacaktır ama kamp kısa sürede düşünülen bir şey değil. Partimizin Ağustos,
Eylül ayı gibi gündemine almayı planladığı ve AK Parti’nin geleneksel hale gelen ve yılda 2 defa
tekrarladığı bir istişare değerlendirme toplantısı biliyorsunuz. İç tüzük konusuna gelince bildiğiniz gibi
AK Parti tarafından MHP’ne bir iç tüzük paketi sunuldu. 11 Temmuz günü de anayasa komisyonunda
iç tüzük görüşülmeye başlanacak arkadaşlar. Buyurun..
GAZETECİ ÇİMEN ÇETİN: Efendim Çimen Çetin Haber Türk Televizyonu. İki sorum olacak benimde.
Onlardan bir tanesi; yıldönümü yaklaşan 15 Temmuz’la ilgili. Sayın Cumhurbaşkanının programı az
çok belli oldu. AK Parti bünyesinde neler yapılacağına dair bir planlama belli oldu mu? İkincisi de yine
AK Parti bünyesinde Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen ve onun yandaşlarıyla CHP’sinin
söylemleri arasında benzerlik olduğuna dair ya da hangi konularda benzerlik olduğuna dair bir çalışma
var mı? Sayın Kılıçdaroğlu’nun dün bu sorulduğunda “ben bu konuda memnuniyet duyarım eğer
böyle bir çalışma varsa” ifadesini kullandı. Çalışma var mıdır, yok mudur bir de bunu öğrenmek
istiyorum.
MAHİR ÜNAL: Evet teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak evet 15 Temmuz Anma Törenleri yaklaşıyor.
Zaten az önce bir sözcü olarak değil bir vatandaş olarak da benim içimi kanatan maalesef Türkiye’nin
15 Temmuz gibi bir kırılma süreci yaşadıktan sonra ağır bir travma yaşadıktan sonra Türkiye bu
travmayı üzerinden atmaya, normalleşmeye ve bunun sonuçları üzerinden de siyasetçisiyle, sivil
toplumuyla, iş adamıyla, bürokrasisiyle el ele vererek Türkiye normalleşmeye ve yaralarını sarmaya
çalışıyor. Şimdi Türkiye bunu yaparken Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir siyasi sorumluluk örneğine
sığmayacak tutum ve davranışları ve biliyorsunuz MİT tırları operasyonu üzerinden sonuçlanan bir
davayı gerekçe göstererek adalet adına bir yürüyüşe kalkışması, burada Adalet ve Kalkınma
Partisi’nden AK Parti’den beklenen yargıya müdahale midir? Yani sonuçta bu bağımsız ve tarafsız
yargının verdiği bir karardır. Şimdi 15 Temmuz yaklaşırken CHP’nin tutumu da dediğim gibi maalesef
son derece içler acısı bir görüntü sergiliyor. Tabi bu törenler Cumhurbaşkanlığının himayesinde
gerçekleşecek olan ve toplumumuzun tamamını kapsayacak olan resmi devlet törenleri. Biz de AK
Parti olarak tıpkı diğer sivil toplum kuruluşlarının bugünü kutlaması gibi biz de AK Parti olarak çünkü
AK Parti teşkilatları, AK Parti’nin son 15 yılda siyasetin kurumsallaşmasını ve güçlü bir teşkilat yapısına
kavuşmasını sağlamasının sonuçlarından biriydi 15 Temmuz gecesinde oluşturulan destana büyük bir

katkısı olmuştur bu anlamda AK Parti Teşkilatlarının.. Buradan AK Parti Teşkilatlarını da tebrik
ediyorum tekrar bir kez daha. Biz de o gece AK Parti olarak saat 00:13’de salaların okunmasıyla
birlikte tıpkı 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye’de aynı saatte salaların okunması gibi bizde salaların
okunmasıyla birlikte diğer vatandaşlarımız gibi diğer sivil toplum örgütleri gibi 81 ilimizde daha önce
demokrasi nöbeti tuttuğumuz meydanlara doğru bizdi yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde
AK Parti’nin kendi bünyesinde de yapacağı bazı etkinlikler, Sosyal Politikalar Başkanlığının yürüteceği
bazı etkinlikler olacak, anma törenleri olacak. Çevre Şehircilik ve Kültür Bakanlığı Başkanlığımızın
Sayın Çiğdem Karaaslan’ın yürüteceği bazı anma etkinlikleri olacak. Tabi belediyelerimizin aynı şekilde
bu 11 ile 15’i arasında yapacağı bazı anma törenleri olacak. Cumhurbaşkanlığımız bu konudaki
açıklamasını yaptıktan sonra biz de parti olarak 15 Temmuz’la ilgili hangi etkinlikleri yapacağımızı
kamuoyuyla paylaşacağız. Evet Celal Bey buyurun.
GAZETECİ: Efendim iç tüzükle ilgili sıcak bir gelişmeyi aktardınız bize aslına bakarsanız. 11 Temmuz’da
Meclis Anayasa Komisyonu’nda görüşülecek dediniz ama
MAHİR ÜNAL: Görüşülmeye başlanacak.
GAZETECİ: Başlanacak. Daha teklif gitmedi bildiğimiz kadarıyla Meclis’e? Hazırlandı mı yoksa son
nokta konuldu mu? MHP ile bir uzlaşı olacak mıydı tıpkı anayasa değişikliği sürecinde olduğu gibi?
Böyle bir algı oluşmuştu MHP ile birlikte yapılacak şeklinde. Böyle bir görüşme oldu mu, olacak mı?
MAHİR ÜNAL: Tabi AK Parti Meclis Grubu bu çalışmaları sürdürüyor ve MHP ile yapılan görüşmelerde
Meclis Grubumuz sürdürüyor ve bu görüşmelerin nihayetinde bizim Meclis Grubumuzla yaptığımız
görüşmelerde Meclis Grubumuz 11 Temmuz günü Anayasa Komisyonunun Meclis İç Tüzüğünü
gündemine alacağını açıkladı.
GAZETECİ: Kaç madde olacağına ilişkin bilgi var mı?
MAHİR ÜNAL: Bunları sizlerle Meclis Grubumuz paylaşacaktır arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar çok
teşekkür ediyorum hepinize iyi günler diliyorum.

