KANAL

: HABER TÜRK

TARİH

: 22-09-2017

KONUK

: AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ MAHİR ÜNAL

SÜRE

: 7 DAKİKA

SUNUCU: Şimdi Mahir Ünal telefon hattımızda AK Parti Sözcüsü. Bu önemli istifa kararını yine Mahir
Bey’le konuşmak istiyoruz. Sayın Ünal Merhaba.
MAHİR ÜNAL: Merhaba iyi yayınlar diliyorum.
SUNUCU: Çok teşekkürler. Şimdi pek çok telefon bağlantımızda sürpriz olmadı, bekleniyordu
değerlendirmesini aldık öncelikle. Dolayısıyla soru şu bu aşamada; AK Parti ile istişare edilerek,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da görüştüğüne yönünde bugün görüştüğüne dair bir bilgi vardı. Bir
istişare sonucunda mı oldu bu istifa?
MAHİR ÜNAL: Şimdi aslında Kadir Topbaş yaptığı açıklamada son derecede açık bir şekilde süreci
anlattı. Son derece vakur bir şekilde ve bir AK Partili siyasetçiye yakışan bir dil ve üslupla partisine
bağlı olduğunu, davasına bağlı olduğunu ve gördüğü lüzum üzerine görevden ayrıldığını kamuoyuyla
paylaştı ve 2004’ten bugüne kadar 13 yıl içerisinde yaptıklarının da bir ibrasını sundu. Dolayısıyla hem
Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda görüşmeler hem çünkü geçmişten gelen bir hukukları var, bir
dostlukları var. Tabi ki ama partimizin aynı zamanda yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan
yardımcımız da bu konuda gerekli açıklamaları yaptı. Şimdi AK Parti’nin güzel tarafı kavgasız,
gürültüsüz gerektiği şekliyle tarafların lüzum gördüğünde bunu bir nöbet deşiğimi olarak görmesi ve
de lüzum gördüğünde de istişareyle görevi bırakmış olması ve bunu da dediğim gibi bir İstanbul bey
efendisine yakışır bir şekilde ki zaten Kadir Bey’de bütün siyasi hayatında bu şekilde tanıdık onu, Kadir
Abi olarak tanıdık bir İstanbul bey efendisi olarak tanıdık. Bu şekliyle kendisi de açıklamalarında bunu
ifade etti.
SUNUCU: Peki. Şimdi Sayın Ünal evet açıklamasında son derece özenliydi. Fakat doğrudan şu-şu
gerekçeyle istifa ettim şeklinde bir ifadesi olmadı. Siz de dediniz ki; gördüğü lüzum üzerine. Bu
gördüğü lüzum üzerine yani soruyu şöyle soracağım size. Kadir Topbaş neden İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nden istifa etti sizce?
MAHİR ÜNAL: Şimdi bakın 2004’ten bugüne kadar 13 yıl boyunca bir İstanbul gibi Büyükşehir’in
belediye başkanlığını yapıyorsanız nihayetinde görevi bırakıyor olmanızı tek bir gerekçeyle izah
etmeniz söz konusu olmaz. Hele hele siz kendinizi bir dava ve bu davaya adanmışlıkla bir nefer olarak
görüyorsanız ve buradan herhangi bir şekilde siyasi rant elde etmek isteyen muhalefete de buradan
size ekmek çıkmaz diyecek kadar cesaretle pozisyonunuzu tahkim ediyorsanız buradan tek bir
gerekçe şu sebepten dolayı istifa etmiş demek öncelikli olarak bu yol arkadaşlığına bu sürece karşı
haksızlık olur. Yani burada bir gerekçeden ziyade dediğim gibi zaman içerisinde 13 yıl boyunca büyük
şehir belediye başkanlığı yürütmüş olmanın kendi partisiyle kurduğu ilişkinin, nihayetinde lideriyle,
genel başkanıyla olan hukukunun bütün bunların toplamının neticesidir. Yani buradan şöyle bir şey

söyleyemeyiz. Şu sebepten dolayı istifa etmiştir diye tek nedenli bir izahta bulunmak hem Kadir Bey’e
haksızlık olur hem de AK Parti’ye haksızlık olur.
SUNUCU: Peki tek nedenle bir izahta bulunmak haksızlık olur dediniz. Şimdi ifadelerinden biri şuydu
dikkat çekti. Hata ile ihanetin birbirine karıştırılmaması gerekiyor. Kırgın değilim dedi, kızgın değilim
dedi. Ama bu ifadeden Sayın Topbaş’ın bazı konularda üzüldüğünü anlıyoruz. Özellikle damadının işte
tutuklanıp serbest bırakılması sonrasında tahliye edilmesi ve sonrasındaki tartışmalar üzerine, kastı
bu olmuş olabilir mi sizce o süreçte Sayın Topbaş’da kırıldı ve üzüldü mü?
MAHİR ÜNAL: Şimdi evet kullandığı ifade önemli, hepimiz hata yapabiliriz. Hatalarımız olabilir ama o
kullandığı ifade Sayın Kadir Topbaş’ın 40 yıllık bir siyasetçi olarak kendi davasına kendi arkadaşlarıyla
yürüttüğü siyasete ve yol arkadaşlığının hukukuna zarar verecek hiçbir şey yapmadığının altını çizdi
orada ve bu da kıymetli bir şey. Dediğim gibi buradan bir sitem değil daha çok bir duruş ve bir siyasi
tavır olarak bunu görmek gerekir.
SUNUCU: Vekaleten kimin geleceğine dair, gerçi bir seçim olacak ama ön plana çıkan bir-iki isim var
mı acaba?
MAHİR ÜNAL: Biliyorsunuz 10 gün, 10 gün içerisinde valilik, yerel yönetimler kanunu gereği 10 gün
içerisinde valilik Meclis’i toplantıya çağıracaktır ve AK Parti’yi diğer partilerden ayıran en temel husus
işlerini istişare ile görmesidir. Gerekli istişareler yapılacaktır, değerlendirmeler yapılacaktır ve bizde
AK Parti olarak Meclis toplanığında bu konudaki kararımızı kamuoyuyla paylaşacağız.
SUNUCU: Peki, Sayın Mahir Ünal çok teşekkürler AK Parti Sözcüsü
MAHİR ÜNAL: Çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
SUNUCU: Çok teşekkürler ve şimdi reklamlar..

