
KANAL  : TRT HABER 

TARİH  : 22-09-2017 

KONUK  : AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ MAHİR ÜNAL 

SÜRE  : 5 DAKİKA 

 

SUNUCU: Şimdi bir telefon bağlantımız var. AK Parti Sözcüsü Sayın Mahir Ünal. Sayın Ünal. 

MAHİR ÜNAL: Zafer Bey iyi akşamlar. 

SUNUCU: İyi akşamlar diliyorum. Öğrendim çok teşekkür ediyorum yoldaymışsınız şu sırada, 

katıldığınız için öncelikle tekrar teşekkür ediyorum size. 

MAHİR ÜNAL: Rica ediyorum. 

SUNUCU: Sağ olun efendim. Sayın Topbaş’ın istifası ne anlama geliyor ya da bir anlama gelmek 

zorunda mı veya elbette mutlaka AK Parti’nin bilgisi doğrultusunda bu istifa gerçekleşti. Nasıl 

değerlendirmek gerekiyor? 

MAHİR ÜNAL: Şimdi Zafer Bey aslında tabi her istifa bir tercih ve her tercih de kendi anlamını taşır. 

Aslında Kadir Bey çok güzel bir şekilde bütün bu istifanın gerekçelerini kendisinin süreci nasıl 

gördüğünü ve 2004’ten bugüne kadar yürüttüğü onurlu bir şeklide onurlu bir şekilde yürüttüğü 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini adeta bir ibrada bulunur gibi ibra etti ve orada söylediği 

önemli bir şey var. Yani ben partimle siyasetime devam ediyorum. Dedim ha sakın ha buradan birileri 

kendine bir ekmek çıkarmaya kalkmasın. Şimdi sizde yayında o cümleyi verdiniz ben en son o cümleyi 

duydum. Şimdi bizim her zaman AK Parti’yle ilgili söylediğimiz bir şey var. AK Parti partilerden bir 

parti değildir. AK Parti bir millet hareketidir ve AK Parti’deki eğer bir aktör, siyasi aktör bir neferdir. 

Yani bazen belediye başkanı bazen milletvekili bazen bakan bazen il başkanı olarak biz yolculuğumuza 

devam ederiz. Bugün bir nöbet değişimini bir tercihi 13 yılın sonunda gelinen noktada şu sebepten 

dolayı istifa etmiştir demek öncelikle 13 yıla karşı bir haksızlık olur. Bu Kadir Bey’e de, AK Parti’ye 

haksızlık olur. Bugün Kadir Bey kendi duruşunu kendi kişisel bakış açısını ve gerekçelerini kamuoyuyla 

paylaştı ve kendisi de son noktayı koydu. Buradan kimse bir siyasi istismar çıkarmasın buradan 

kimseye ekmek çıkmaz ifadeleriyle de kendisi son noktayı koydu bugün. 

SUNUCU: Yani kısaca söylemek gerekirse bu bir kan değişimi bu bir nöbet değişimi. Sayın 

Cumhurbaşkanının bir süre önce altını çizerek tekrar ettiği bir konunun şu andaki devamından bir 

tanesi. 

MAHİR ÜNAL: Bunu tabi AK Parti’nin nihayetinde genel başkanımızda aynı şekilde bugün Yerel 

Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erol Kaya’da açıklamalarda bulundu. Bu 

çerçevede biz hem belediyelerimizle, hem hükümetimizle, hem teşkilatlarımızla 2019’a doğru 

giderken bazen teknik bazen taktik bazen bütün bu sürecin siyasi olarak gözden geçirilmesi anlamında 

çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız siyasete geri dönmesiyle birlikte siyasi hareketimiz tekrardan kendi 

liderine kavuşmasıyla birlikte şimdi Türkiye’yi 2019’a hazırlarken bazı görev değişikliği bazı yer 

değişikliği bazı nöbet değişikliği bunları normal görmek gerek. MKYK’mız değişti, MYK’mız değişti. 



Aynı şekilde teşkilatlarımızda bazı değişiklikler oluyor. Aynı şekilde işte belediyelerimizde bazı 

değişiklikler oluyor ama dediğim gibi bunları bir nöbet değişim bir bayrak değişimi olarak görmek 

lazım. Çünkü Kadir Bey’de özenle altını çizdi. Sakın ha bu benim siyasi partimden ayrılmam olarak 

algılanmasın ifadesiyle de bunun altını çizdi.  

SUNUCU: Çok teşekkür ediyorum Sayın Ünal verdiğiniz bilgiler için. 

MAHİR ÜNAL: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. 

SUNUCU: İyi akşamlar diliyorum, sağ olun. 

MAHİR ÜNAL: Sağ olun, teşekkür ediyorum. 

SUNUCU: AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kadir Topbaş’ın istifasına ilişkin sorularımızı yanıtladı. 


