MAHİR ÜNAL: Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve Ekonomiden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcımız mevcut gelişmeleri değerlendirdi ve bu çerçevede MKYK’mıza bilgi sundu. Aynı
zamanda biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde 26 Ağustos 2017 Malazgirt kutlamaları
gerçekleştirilecek. Bu kutlamalar tarihsel hafızamız açısından tarih bilinci açısından son derece
kıymetli. Çünkü milletler aidiyetleri, ortak değerleri ve tarihsel şuurlarıyla varlıklarını geleceğe
taşıyabilirler. O yüzden tıpkı Çanakkale gibi, Çanakkale’nin Türk tarihindeki yeri ne kadar önemli ve
kıymetliyse aynı şekilde Malazgirt’inde bu toprakların bize vatan olmasında biliyorsunuz çok büyük bir
öneme, kıymete haiz Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde 26 Ağustos’ta bütün sivil toplum
kuruluşlarının, bakanlarımızın siyasi partilerin aynı şekilde Genelkurmay Başkanımızın, Kuvvet
Komutanlarımızın, valiliklerin Türkiye’nin dört bir tarafından herkesin katılımlarıyla Malazgirt
kutlamalarını gerçekleştireceğiz. Ben buradan bütün Türkiye’yi de 26 Ağustosta
Cumhurbaşkanlarımızın himayesinde gerçekleştirilecek olan Malazgirt kutlamalarına davet ediyorum.
Aynı şekilde bugün yine 16 Nisan 2017 halk oylaması sonuçları üzerine uzunca bir zamandan beri
Siyasi Hukuku İşler Başkanlığımızın ve ARGE Başkanlığımızın yürüttüğü bir çalışmanın Merkez Karar
Yönetim Kuruluna sunulması söz konusuydu ve biz aynı zamanda 16 Nisan halkoylaması sonuçları ve
bundan sonraki süreçte bizim yapacaklarımıza dair geçen toplantıda hatırlarsanız paylaşmıştık. Biz
aynı şeyi 2010 halk oylamasından sonrada yapmıştık yani dönemde %42'yi anlamak için çok ciddi hem
bir saha araştırması hem de derinlemesine mülakatlarla %42'yi anlamak adına bir çalışma yapmıştık.
Şimdi de aynı şekilde 80 milyonu kucaklayan bir merkez parti olarak %48.6'yı anlamak adına bir
çalışma yürütüyoruz. Bu çerçevede Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığımızın bir sunumu ve ARGE
Başkanlığımızın da bir sunumu oldu. Ve tabii takdir edersiniz ki kongre sürecimizde devam ediyor.
Özellikle ilçe kongrelerimiz devam ediyor. Siyasi partilerin kongre sürecinde yaşadığı yaptığı normal
değişiklikler bu süreçte de devam ediyor. Bildiğiniz gibi istifa eden il başkanlarımız oldu. İstişare
yoluyla istifa yolunu tercih ettiler. Bu arkadaşlarımızın hepsi onurlu bir şekilde görevlerini
yapmışlardır. Özellikle karşılıklı yapılan görüşmelerde bu kararı kendileri almıştır. Bu arkadaşlarımız
zor bir süreçte 15 Temmuz gibi bir süreçte illerinde il başkanlığı yapmış, başarı ile bu süreci
tamamlamışlardır. Bu arkadaşlarımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Şurası bilinmelidir ki bu istifalar
normal 15 yıl içerisinde AK Parti’nin yenilenme ve bayrak değişimi sürecinin bir parçasıdır. Sadece şu
kadarını söyleyeyim; Son iki yıl içerisinde 200’e yakın AK Parti İl Başkanını değiştirmiştir yine 20'ye
yakın İl Başkanını değiştirilmiştir. Dediğim gibi bu bir nöbet değişimi ve bayrak yarışıdır. Buradan
birilerinin başka anlamlar çıkarması da doğru değildir. Evet değerli arkadaşlar ben sizlerin sorularını
bir an önce cevaplamak isterim. Evet buyurun.
GAZETECİ: Altını çizdiğiniz son konu ile ilgili olarak istifalarla ilgili olarak sormak isterim. Şu ana kadar
bildiğimiz kadarıyla Ağrı, Hakkari, Şırnak, Aksaray İl Başkanlarını istifalarını sundular.
MAHİR ÜNA: 12 tane evet 12 İl Başkanımız evet..
GAZETECİ: Toplam rakam 12 midir? Devamı gelecek mi efendim? İstişareler devam ediyor mu?
MAHİR ÜNAL: Değerli arkadaşlar istişareler devam ediyor. Dediğim gibi bu bir teşkilatlarda nöbet
değişimi ve yenilenme sürecinin bir parçası ve siyasi partiler kongre sürecinde bu tür değişiklikler ve
yenilenmeler yaşarlar. Demin ifade ettiğim gibi biz sadece son iki yılda 200’e yakın ilçe başkanımızı
değiştirmişiz 20'ye yakın il başkanımızı değiştirmişiz. Bundan sonra ki süreçte de istişare yoluyla AK
Parti kendi iş disiplinli olan ve kendi iç disiplinli içerisinde görev değişikliklerini sözünü ettiğimiz
istişare kanalıyla sürdüren ve bu arkadaşlarımızın da bugün burada il başkanı olarak görev yapan bu
arkadaşlarımız yarın başka bir yerde, yarın başta görevleri alacaklardır. Dediğim gibi biz her birimiz AK
Parti hikayesinde bir nefer olarak her zaman çalıştık. Bende şahsımda AK Parti’de değişik
kademelerde görev aldı ve bundan sonrada bir nefret olarak AK Parti’de değişik kademelerde görev
almaya devam edeceğiz. Yani bir il başkanımızın görev değişikliği sonucu o il başkanımızla ilgili

herhangi bir şekilde bir disiplin suçu ya da bir itham asla söz konusu değildir. Dediğim gibi bunlar bir
nöbet değişikliğidir, önümüzdeki günlerde de bu süreç devam edecek. Evet buyurun..
MURAT PAZARBAŞI: Efendim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün akşam bazı açıklamaları
yansıdı. Sayın Cumhurbaşkanına yönelik atlet tartışması ile ilgili ben adalet diyorum o atlet diyor
açıklamaları yaptı. Sayın Bahçeli de siyaseti iç çamaşırı seviyesine indirgemeyin gibi bir açıklama yaptı.
Nasıl değerlendirirsiniz bunları? Teşekkür ederim.
MAHİR ÜNAL: Şimdi değerli arkadaşlar dikkat çekici bir halkla ilişkiler faaliyet olarak
değerlendiriyorum. Daha önceki yürüyüşle bir bağlantı kurulup bu önümüzdeki kurultaya dönük de
bir algı düzenlemesi aslında, dolayısıyla dikkat çekici bir halkla ilişkiler faaliyeti ama başarılı bir halkla
ilişkiler faaliyet olarak görmüyorum. Çünkü Adalet Kurultayı’nı bundan sonraki süreçte atlet
kurultayıyla özdeşleştirmek de sanırım başarılı olmayan bir halka ilişkiler faaliyetidir. Burada sayın
genel başkanın atletle oturmasında herhangi bir sakınca söz konusu değil. Burada sakınca olarak
gördüğümüz şey şudur; Bir siyasetçinin atletle fotoğraf çektirmesi başka bir şeydir. Bu vatandaştan
haktan birisi olmak demek değildir. Vatandaştan, halktan birisi olmak demek öncelikli olarak halkın
yer sofrasına diz kırıp oturabilmektir, ayakkabıyla eve girmek demek değildir. Yoksa atletle otururken
haberim yokmuş gibi çek kıvamında bir poz vermenin bir tasarım olduğunu ve bu tasarımdan dolayı
da duyulan rahatsızlığın farklı kesimleri tarafından dile getirilmesidir bu ve bununla bu tartışmanın da
fazla uzatılmasından yana açıkçası biz değiliz. Evet dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu’nun televizyon
programını ben de dikkatle izledim. Çünkü nihayetinde ana muhalefet partisinin Türkiye’ye ilişkin
değerlendirmeleri önemlidir ama maalesef biz her seferinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullandığı
dil ve Türkiye’ye dönük ifadeleri bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Yani eğer siz devletin bir hukuki
tasarrufunu rehin almak olarak değerlendiriyorsanız ve HDP’nin, PKK’nın diliyle konuşuyorsanız
Selahattin Demirtaş size sorulduğunda bu durumla ilgili verdiğiniz cevap Selahattin Demirtaş’ın bu
süreçte bir ses efektli olduğunu göz ardı edip aslında o ses efektinin arkasındaki asıl sesin Kandil
olduğunu ve Kandil’den gelen sese cevap verir gibi cevap veriyorsanız burada bir sorun var demektir.
Yani eğer Selahattin Demirtaş kendi sesiyle kendi siyasetiyle kendi iradesiyle konuşsaydı zaten bugün
HPD’nin bu durumda olması söz konusu değildi. Yani size bir taraftan Kandilin sesiyle konuşacaksınız
sonrada hukuk devleti bunun gereğini yaptığında buradan başka anlamlar çıkaracaksınız. Ana
muhalefet partisi de şuna cevap verilmelidir aynı zamanda; Kandil’in Cumhuriyet Halk Partisi’ne
duyduğu bu ilgiye de sanırım Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir cevap vermesi gerekir diye
düşünüyorum. Evet buyurun..
ÖZKAN ÖZCAN: Almanya Başbakanı Merkel yine Türkiye’ye yönelik açıklamaları var efendim özellikle
Türkiye’nin Interpol’u
kullanarak Doğan Akhanlı’yı İspanya’da gözaltına aldırdığı yönünde
eleştirilerde bulundu Almanya Başbakanı Merkel. Özellikle Türkiye’nin Interpol’u kullanarak suistimal
ettiğini, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Merkel’in bu açıklamalarını ve son dönemdeki
Almanya ile yaşanan krizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler.
MAHİR ÜNAL: Ben teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar söz konusu kişi bir adi suçlu biliyorsunuz.
Yani 1984 yılında Doğan Akhanlı İstanbul Tahtakale’de bir döviz bürosuna dönük gerçekleştirdikleri
saldırıda işyeri sahibini öldürmek ve örgüt adına silahlı soygun ile bu gibi adi suçları işlemiş birisinden
bahsediyoruz ve daha sonraki süreçte de 2013 yılından itibaren de kırmızı bültenle aranıyor. Buraya
kadar herhangi bir sorun yok. Ve kırmızı bültenle aranan bir şahsın daha sonra 2017'de yani
19.08.2017 tarihinde düzenlenen İspanya’da gözaltına alınıyor ve bakıyorsunuz ki Sayın Merkel’in

açıklamasıyla birlikte Interpol ilgili şahsı serbest bırakıyor açık kaynaklardan alınan bilgiye göre
serbest bırakıyor. Şimdi burada sorulması gereken soru şu; Türkiye’nin bir adil suçluyla ilgili
INTERPOL’e kırmızı bültenle aranması yönünde talepte bulunması ve INTERPOL’ün de bu talebi
değerlendirmesi son derece normal burada anormal olan Merkel’in açıklamasından sonra
INTERPOL’ün ilgili şahsı serbest bırakmasıdır. Dolayısıyla burada meselenin ne Türkiye’yle ne de
Almanya’yla bir ilgisi yok. Burada konuşulması gereken Merkel’in açıklamasıyla INTERPOL’ün bu
tasarrufta bulunmuş olmasıdır ki bu konuda Sayın İçişleri Bakanımız da bir açıklama yaptı. Değer
arkadaşlar biz Almanya ile bir sorun yaşamıyoruz. Yani Alman halkıyla bizim bir sorunumuz yok. Bizim
200 yıllık tarihi derinliği olan ilişkilerimiz var. Bizim Almanya’yla özellikle 1950 yılından sonra
Almanya’ya bizim hani o Ali Akbaş’ın şiirinde ifade ettiği Sirkeci’den tren gider evim barkım viran
gider dediği göç vermiş, oraya çalışması için evlatlarımızı göndermiş ve bugün de Almanya’da 3
milyona yakın Türk vatandaşının yaşadığı bir ülkeyi konuşuyoruz. Biz Almanya ile ilişkilerimizin
gerilmesini, oradaki vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde bu gerilimden dolayı meşakkat çekmesini
asla istemeyiz. Fakat burada göz ardı ettiğimiz bir şey var. Bugün eğer Alman siyasetçiler Erdoğan
karşıtlığını Türkiye karşıtlığını kendi iç siyasetlerinin bir malzemesi haline getiriyorlarsa ve bunun
üzerinden de bir gerilim inşa diyorlarsa ve buna karşılık da Türkiye kendisini savunma babında birkaç
şey söylüyorsa bunun da yadırganmaması gerekiyor. Bakın ben basit bir çalışma yaptırdım. AlmanyaTürkiye ilişkilerinde öne çıkan olaylarla ilgili bir kronoloji, sadece son iki yılı çıkardım. Yani buraya
baktığınızda sadece son iki yılda Almanya’nın Türkiye’ye dönük yani Can Dündar’la başlayan ve ondan
sonraki süreçte 16 Nisan halk oylamasında Hayır kampanyası yürütmesine devlet televizyonunda
Türkçe Hayır kampanyası yürütmesini varıncaya kadar inanın ellinin üzerinde konu var burada tek tek
yani bunu size verebilirim. Bütün bunlar olurken Cumhurbaşkanımız demiş ki Türk pasaportu taşıyan
ve oy kullanacak vatandaşlarımıza dönük sadece bir cümle kullanmış. Demiş ki; Bu Türkiye karşıtlığına
karşı sessiz kalmayın ve Türkiye karşıtlığını kendi iç siyaset malzemesi haline getiren siyasetçilere
sandıkta ders verin demiş. Son derece demokratik siyasete ve seçime dönük bir dil kullanmış. Şimdi
bunun üzerinden Türkiye bu kadar saldırıyı her şeyden önce hak etmiyor değerli arkadaşlar. Evet
buyurum.
GAZETECİ: Efendim CHP sözcülerinin özellikle son dönemde sıkça dile getirdikleri bir konu var. 15
Temmuz darbe girişimiyle ilgili. Öngörülen ama önlenemeyen darbe şeklinde bir ifade kullanıyorlar
tırnak içinde. Bunu şöyle yorumlayabilir miyiz? Bu süreci 15 Temmuz darbe girişimini hükümeti yıkma
çabası CHP kanadında bir üslup haline gelmiş durumda. Bu anlamda nasıl değerlendirirsiniz bu
açıklamanın bu kadar sık kullanılıyor olmasını? Teşekkürler
MAHİR ÜNAL: Şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz 15 Temmuz’dan hemen sonra tiyatro, kontrollü
darbe gibi söylemler yavaş yavaş CHP’nin dilinde evriliyor. Şimdi öngörülen fakat önlenmeyen darbe
söylemine bunu evirdiler. Dolayısıyla aslında CHP’de gelişme var bunun bir darbe olduğunu öncelikle
CHP öncelikle kabullendi. Bunun FETÖ’cü bir darbe girişimi olduğunu CHP benimsedi dolayısıyla bu
açıdan bakıldığında bir gelişme bu. Ben buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP’sine şunu
söylemek istiyorum. 17-25 Aralık’tan sonra 2013'ten 17-25 Aralık 2013'ten sonra bu ülkede devlet
paralel devlet yapılanması olarak isimlendirilen Fethullahçı Terör Örgütüyle ciddi bir mücadeleye
girişmiştir ve hatırlarsanız 15 Temmuz 2016 günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ iddianamesini
kabul etmişti. Bu iddianame ne kadar sürer de hazırlandı? Yaklaşık 2 yıl içerisinde hazırlandı ve
Türkiye’nin birçok yerinde onlarca davada devam ediyor. Yyani devlet çok ciddi bir şekilde bu örgütle
mücadele ediyor ve hatta 15 Temmuz2016 günü kabul edilen bu iddianamenin ilk 30 sayfasına
bakarsanız orada iddianameyi hazırlayan savcının açık bir şekilde bu mücadeleyi hangi medya

organlarının nasıl engellediklerini, hangi siyasi angajmanlarla bu engellemenin sürdürüldüğünü çok
net bir şekilde görürsünüz. Biliyorsunuz gazeteciliğin, haberciliğin aslı muhabirliktir yani aslı olan
sizlersiniz dolayısıyla muhabirler araştırmacı ve haber peşinde olan insanlardır. Bu nu lütfen bir
araştırın ve devlet bu yapıyla mücadele ederken kimler göz altıları engellemek için kalkan oluyordu
lütfen bir bakın. Aynı şekilde devlet ciddi bir şekilde bu yapıyla mücadele ederken kimler bu yapının
siyasi dilini kullanıyordu, kimler paralel devlet yapısının mensubu olanların davalarına müdahil avukat
olarak gidiyordu? CHP milletvekillerinden lütfen bunları bir inceleyin. Şimdi şöyle bir şey var mıdır?
Türkiye 15 Temmuz gibi ciddi bir işgal girişimi yaşıyor ve 15 Temmuz’dan sonra Türkiye bu girişimi
bertaraf etmek için ciddi bir çaba, emek, mesai, zaman harcıyor. Bu ülkenin hakimleri, savcıları bu
süreçte büyük bir özveriyle bu milletin evlatları olarak güvenlik Türkiye’nin güvenliği söz konusu
olduğunda her şeyi teferruattır diye düşünerek darbe sonrası ortaya çıkan binlerce sanığı olan bir
davayı adil bir şekilde sürdürmenin mücadelesini verirken bakıyorsunuz ki ana muhalefet partisi
hakimlerle uğraşıyor, savcılarla uğraşıyor. Onların meslek onuru, meslek haysiyetine dönük onları
talimat almakla suçlayacak kadar ağır ithamlarda bulunuyor. Değerli arkadaşlar Türkiye’nin güvenliği
söz konusu olduğunda siyaset bir kenara bırakılır. AK Parti hiçbir şekilde Türkiye’nin güvenliği söz
konusu olduğunda kendi siyasetini öne çıkarmaz. Dolayısıyla burada asıl olan Türkiye’nin 15
Temmuz’da hesaplaşmasıdır. Türk yargısının 15 Temmuz’da hesaplaşması ve FETÖ’yü ve FETÖ’cüleri
yargılamasıdır. Bu yargılamayı hakimlerimiz, savcılarımız gerektiği gibi yaparken neden ısrarla ana
muhalefet partisi hakimlerimizin, savcılarımızın siyasetten talimat aldığı gibi aktif bir iddiayı sürekli
ortaya atıyor. Neden ana muhalefet partisi ısrarla efendim gerçek darbeciler yargılanmıyor gibi bir
iddiayı ortaya atıyor. Arkadaşlar gerçek darbeciler yargılanıyor. 15 Temmuz gecesi bunlar suçüstü
yakalandılar ve şu anda Türk yargısına hesap veriyorlar. Dolayısıyla hiçbir şekilde lütfen kimse
kimsenin kafasını karıştırmaya çalışmasın. Bu tehdit görüldüğü andan itibaren bu sivil toplum örgütü
görünümlü yapının maskesi düşük paralel devlet yapılanması olduğu ortaya çıktığı andan itibaren
bakın AK Parti değil, devlet bu yapıyla mücadele etmeye başlamıştır. Ama devlet bu yapıyla mücadele
etmeye başladıktan sonra tuhaf bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si bu yapıya kalkan olmuştur.
Bizim söylediğimiz budur. Bir oradan soru vardı buyurun. İki sorunuz mu var, peki.
SUNUCU: İl başkanları istifa ettikten sonra 12 il başkanı yeni görevlendirme yapılmıştı 4'üyle ilgili
kanal 8’yle ilgili görevlendirme yapıldı mı efendim ilk sorum bu.
MAHİR ÜNAL: Şimdi tabi biz bu görevlendirmeleri öncelikli olarak kendi illerinde yapılan görüşmeler,
araştırmalar, istişareler ve daha sonra kendi kurullarımızda yaptığımız istişareler ve en nihayetinde de
bölgelerden, illerden gelen adayların 3-4-5’li gelen adayların burada mülakata alınması ve bu
mülakatın neticesinde de istişareyle bu adaylardan birine karar verilmesiyle gerçekleştiriliyor. Şimdi
önümüzdeki süreçte bu aynı şekilde devam edecek, görevlendirmeler devam edecek.
SUNUCU: İkinci sorumda 2019 ile ilgili olacak. Sayın Cumhurbaşkanı 2019’da aday olacak. Karşısına
çıkacak isim de belirlenmiş oldu Koray Aydın tarafından. Adaylarının Meral Akşener olduğu söylendi.
Siz bu isim için ne dersiniz efendim adaylığı için?
MAHİR ÜNAL: Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak siyasetin gündemi kıymetlidir. O yüzden bir şey
siyasetin gündemine geldiğinde o şeyin niteliğine ciddi anlamda bakmak gerekir. Şimdi bunlar düne
kadar en iyi ülkücü biziz diyorlardı. Bugün en iyi merkez sağ biziz diyorlar. Yarın ne diyeceklerini kimin
yanında duracaklarını bilmiyoruz. Kimlerle ittifak kuracaklarını bilmiyoruz. Bunlar bakalım bir parti
olsunlar parti olduktan sonra muhatap alacak birileri bizim karşımızda olacak. Doğsunlar,

emeklemeye başlasınlar, yürüsünler. Siyasette engel aşmak, siyasette kriz yönetmek, değişimi
yönetmek kıymetlidir. Bakacağız, göreceğiz yani şu anda bizim bu hareket ile ilgili değerlendirmeler
yapmamız henüz daha çok erken. Hele hele yani işte sözünü ettiğiniz katılımın öncesinde Koray
Aydın’ın açıklamaları vardı biliyorsunuz. Şimdi şunu da açıklaması gerekiyor doğal olarak; madem
daha önce FETÖ tarafından himayesine alındığını açıkladığın bir yapıya dahil olduysan bir şey değişti ki
bu yapıya dahil oldun. Oo değişen şey nedir belki bu konuda da kamuoyunu bilgilendirmesi gerekir.
Dolayısıyla şu anda evet bizim henüz daha gündemimizde olmayan bir konu. Buyurun.
GAZETECİ: FETÖ’yle mücadele çerçevesinde son günlerde tartışıldı. Konyaspor Futbol Kulübünün ve
başkanının Bylock gerekçesiyle gözaltına alınmasının ve ardından da yine eleştiriler geldi Konyaspor
Başkanının, Konya Büyükşehir Belediye Başkanıyla akrabalık ilişkisi gündeme getirildi. Bu yönde de
eleştiriler yapıldı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
MAHİR ÜNAL: Şimdi dediğim gibi arkadaşlar yani artık devletin güvenlik sorunu haline gelen bir
mesele asla siyasetin müdahalesine açık olamaz. O yüzden burada öncelikli olarak en başta
söylediklerimi tekrar etmek istiyorum. Bu ülkenin hakimlerine, bu ülkenin savcılarına ve onların yargı
süreçlerini, hukuki tasarruflarını herhangi bir şekilde siyaset malzemesi haline getirmek son derece
yanlış. O yüzden bizim buradan bu meseleyle ilgili bir takım siyasi mülahazaları ifade etmek yerine
öncelikli olarak bunu ilgili merciye sormak ve bu konuda daha önyargılarla konuşmamak gerektiğini
ve ilgili mahkemenin bu konudaki kararını gerekçesini bir dinlemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü
şu tehlikelin tekrar altını çiziyorum. Bir milli güvenlik sorunu olarak tekrar altını çiziyorum. Yargılanma
süreçleriyle ilgili oluşturulan kafa karışıklığı Türkiye’ye çok ciddi anlamda zarar verecek bir süreci
başlatır. Bizim şu anda devam eden özellikle anayasa 314. ve 319’a göre iki tane çatıiddianamesi var
biliyorsunuz bunlardan bir tanesi FEÖT terör örgütüne yönelik bir tanesi de anayasal düzene karşı
darbe. Şimdi bunlarla ilgili yargılama süreçleri gayet güzel, gayet kendi yolunda devam ediyor. Adil
şeffaf bir şekilde bunlar devam ediyor. basına açık bir şekilde bunlar devam ediyor. Yine aynı şekilde
diğer iddianameler bu çerçevede yargılanmalar devam ediyor. Burada bizim Türk yargısına
güvenmemiz ve toplum nezdinde FETÖ’nün oluşturmak istediği yargılanmalarla ilgili şüphelere
herhangi bir şekilde fırsat vermemek ve yine aynı şekilde hakimlerimiz ve savcılarınızla ilgili FETÖ’nün
oluşturmak istediği şüpheye asla fırsat vermemek gerekiyor. Bu konuda ne olmuştur nasıl olmuştur
yargı süreçleriyle ilgili sorarız, bilgi alırız ama bunları karşılıklı bir siyasetin malzemesi haline getirmek
ve dediğim gibi bir milli güvenlik sorunu üzerinden siyasetinizin rantını devşirmek son derece yanlış
olur. Evet diğer arkadaşlar ben hepinize çok teşekkür ediyorum, hepinize güzel bir gün diliyorum.
Buradan ayrıca hepinizin ve aziz milletimizin de kurban bayramını tebrik ediyorum.

