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Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç,
”CHP, Türkiye’nin her kesimini, her inanç grubunu, her
farklı yapıyı, her bölgesel özelliği kucaklayacak bir aday
profiliyle toplumun önüne, seçimlere gidiyor” dedi.
Tarih : 07.04.2015

-“CHP kayıtlı
üyelerinin
tercihini bugün
akşam 17.00’de
sunacağı
listelere
%80’den fazla
oranda yansıtan
parti
oldu.
Kararı
%85
oranında örgüt
verdi. CHP Parti
Meclisinin
verdiği karar
ancak
28
kontenjan ve 6 ilde yapılan merkez yoklamasıyla ilgili.”
-“CHP’nin aldığı bu inisiyatifin, parti içi demokrasi konusunda atılan en geniş
adımın diğer siyasi partilere de örnek olmasını diliyorum.”
-“Darısı padişahların onayladığı listelerde adını arayanlara, darısı sağda solda
Türkiye sınırları dışında vesayetle listeye girmeye çalışanlara, darısı halktan
korkmayanlara, üyelerinden korkmayanlara, tabanlarından korkmayanlara.
Bu sesinizi yükseltin, sizlerde hakkınızı taban olarak kendi partilerinizde
Ankara’nın kapılarında beklemeden almaya gayret edin.”
-“ Diğer siyasi partilerin tabanında siyaset yapan, emek veren kendi inandığı
siyasi görüşü savunan arkadaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Taleplerinizi
yükseltin, Ankara’daki padişahlara, Ankara’da iki dudağı arasından ekip
kurarak kendine bağlı milletvekili yerleştirme çabasında olanlara sizlerde
karşı koyun.”
-“3 engelli adayımız, 10 genç aday ve toplam 103 kadın adayımız var…”
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-“CHP listelerinde 7 basın mensubu var. Bu son derece önemli. Türkiye’nin
içinden geçtiği bu baskı döneminde, herkesin susmasının talimatla sağlandığı
dönemde, yani twitterin, facebookun tek bir emirle yasaklanmaya kalkışıldığı
dönemde 7 basın mensubunun bu dönemde parlamentoda CHP içerisinde yer
almaları bence önemli bir gösterge.”
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç CHP Genel Merkezi’nde
yaptığı basın toplantısında Parti Meclisi toplantısı, alınan kararlar ve güncel
gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu ve soruları da şöyle yanıtladı;
“Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz mevzuatımıza göre Yüksek Seçim Kuruluna saat
17.00’de listelerin teslim edilmesi gerekiyor.
Konunun detaylarından önce genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Biliyorsunuz
demokrasi kurumlarıyla çalışan, kurallarıyla çalışan yönetim şeklidir. Türkiye’de siyaset
1946 yılından sonra çok partili yaşama geçtiğimiz tarihten itibaren aradaki kesilmelerle
birlikte daha henüz demokrasisini geliştirmiş batı ülkeleriyle mukayese edildiğinde
emekleme aşamasında sayabiliriz. Batıda demokrasinin bugünkü halini almasında
toplumlar çok bedel ödediler ve bugün geldiğimiz noktada Türkiye’de siyasi partiler
olsun ki, anayasamızda sistemin vazgeçilmez unsurları olarak tarif edilirler.
Demokrasiye uyum konusunda her biri farklı pencereden topluma bakar hale geldi. Kimi
siyasi parti sizlerde izliyorsunuz göstermelik yoklamalar, ortaya konulan bir takım
sandık benzeri oluşumlar, içine atılan oylar, o oyların açık tasnifi olmadan torbalara
konulup Ankara’ya taşınması, sonra değişik seçim bölgelerinde değişik sivil toplum
kuruluşlarının eğilimini alıyoruz diye bir telefon ve demokrasi gösterisi. Ama bir vesayet
baskısı altında belirlenen aday listeleri.
Diğer tarafta bakıyorsunuz tamamen içine kapalı bir sistem. İnternette şöyle yapılmış
böyle yapılmış ama sonuçta tek bir kişinin iki dudağı arasından çıkan siyaset kaderi
belirleme süreci. Bir diğer yapıya bakıyorsunuz, söylemde demokrasi bol, söylemde
demokrasiyi andıracak her şey var fakat aday belirleme noktasına geldiğimiz zaman
değişik vesayet odaklarının listeye ya da listelerine vurduğu damgayı görüyorsunuz.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye böyle bir fotoğrafla gidiyor ve Cumhuriyet Halk Partisinin
farkını birazdan size anlatacağım. Cumhuriyet Halk Partisi Şubat 2012 tarihinde bir
tüzük değişikliği yapmıştı. Bu tüzük değişikliğine giderken de önce parti içinde
demokrasi, sonra Türkiye’de demokrasi iddiasını ancak gerçekleştirebiliriz savını ileri
sürmüştü ve burada %85 oranında bu tüzük değişikliğiyle olası bir genel seçimde ya da
zamanı geldiğinde bir genel seçimde adaylarını 85 seçim bölgesinde örgütündeki tüm
üyelere danışılarak belirlenme kararını almıştı. Şubat 2012. O tarihten bugüne ilk genel
seçimi yaşıyoruz ve bugünde Yüksek Seçim Kurulunun takviminde aday listelerinin
YSK’ya teslim edilmesinin son günü saat 17.00.
Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz 29 Mart tarihinde 45 seçim bölgesinde tüm
üyelerin katılımıyla bir önseçim yaptı. Hakim denetiminde önseçim yaptı. Ayrıca 10
seçim bölgesinde de hakim denetiminde değil ama hakim denetimini aratmayacak,
belki bazen daha da düzenli örgüt denetiminde yine tüm üyelerinin katılmasıyla bir
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eğilim yoklaması yaptı. Yani sonuç tabanın talebinin listelere yansıtılmasıydı. Demin
mukayese ettiğim siyasi yapılar içerisinde bir tek Cumhuriyet Halk Partisi partisine
kayıtlı üyelerin tercihini bugün akşam 17.00’de sunacağı listelere %80’den fazla oranda
yansıtan parti oldu.
Siyasi partiler yasası biliyorsunuz Genel Merkezlere %5 oranında bir kontenjan kullanma
hakkı veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu kontenjan hakkını dün Parti Meclisi
toplantısında belirledi ve bunları da önseçim yapılan yerlerde kontenjanlara ayrılan
bölgelere yerleştirdi.
Değerli arkadaşlarım, şuanda Türkiye’nin iyi yönetilmediğini bir muhalefet partisi
sözcüsü olarak değil ama bir yurttaş olarak çok net görüyorum. Bu düşüncemi paylaşan
birçok yurttaşımızın olduğunu da biliyorum. Türkiye iyi yönetilmiyor. Demokrasinin tüm
kurum ve kuralları Türkiye’de gittikçe askıya alınan, kağıt üzerinde kalan, yönetime
yansımayan kurumlar ve kurallar haline dönüştü. Bu sıkıntıyı aşmak zorunda Türkiye.
Onun için demokrasinin vazgeçilmez en önemli aşamalarından biri olan sandık
aşamasında Türkiye halkı, Türk milleti mutlaka bu kötü yönetime dur diyecek. Demin
tarif ettiğim, aynı kelimeleri tekrar ediyorum demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla
işlemesine zemin hazırlayacak bir adımı atma şansına sahip.
Değerli arkadaşlarım, şimdi biliyorsunuz kadın – erkek eşitliği ve kadının toplumda rolü
en önemli siyasetinde gündem maddelerinden biri. Son yaşadığımız süreçleri ifade
etmiyorum ama kadının işgücünden kopartılması, kadının eve hapsedilmesi, kadının
erkekle eşit olmadığı fıtratında var sözlerinin Türkiye’deki bu soruna yansıması bunları
hep yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir karar
aldı ve bu kararı da açıklamıştık daha önce topluma ve bununda uygulamasını
gerçekleştirdi. 28 kontenjan adayından 3 büyükşehirdeki 7 seçim bölgesinin birinci
sıralarına kadın adayların yerleştirileceğini ifade etmişti ve bu sözde tutuldu.
Şimdi kadın aday sayılarımızın en fazla olduğu 5 seçim çevresini ifade etmek istiyorum.
İstanbul 3. Bölgede 8 tane kadın adayımız var. İstanbul 2. Bölgede 7 tane kadın
adayımız var. İstanbul 1. Bölgede 6 tane, Ankara 1. Bölgede 5 tane, Bursa’da ki
tamamen hakim denetiminde önseçim yapılmıştır 5 kadın adayımız var ikinci sıradaki
başta olmak üzere.
Kadın adaylarımızın birinci sırada bulunduğu seçim bölgelerini ifade ediyorum. Adana,
önseçimle örgüt bir kadın adayı listenin başına getirmiştir. Afyonkarahisar, örgüt hakim
denetiminde yaptığı önseçimle birinci sıraya bir kadın aday getirmiştir Anadolu’nun tam
ortasında bağrında. Ankara birinci bölge, Ankara ikinci bölge, Bursa, Denizli, Erzurum,
Eskişehir, İstanbul 1-2-3, İzmir 1-2 ve Kocaeli merkez yoklamasına dahildi 6 ilden bir
tanesiydi. Kocaeli’nde de yine bir kadın aday Fatma Kaplan Hürriyet birinci sıra
adayımız olarak gösterilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, listenin bütünlüğüne baktığınız zaman 3 engelli adayımız var, 10
tane genç aday var ve toplam 103 tanede kadın adayımız var. Yani 5/1 oranında
%20’nin üzerinde bir kadın aday profili, önemli bir kısmı da seçilecek noktalarda yer
almış bulunuyor.
Öğrenim durumlarına göre adaylarımızın dağılımıyla ilgili bir değerlendirme yapacak
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olursak, listede henüz biliyorsunuz yasal süreç içerisinde bazı eksiklerin tamamlanması
veya teslim edildikten sonrada Yüksek Seçim Kurulunda bir zaman daha tanınıyor. O
zaman dilimi içerisinde de eksik olan bir iki noktanın tamamlanması hakkı veriliyor.
Onları çıkarttıktan sonraki istatistiği söylüyorum. 354 adayımız üniversite mezunu, 83
adayımız lise mezunu, 45 adayımız yüksek lisans mezunu, 28 adayımız yüksek okul
mezunu. 15 ortaokul, 18 ilkokul mezunu adayımız listelerde yer almış durumda. Yani
hem TBMM’de partinin pozisyonu ne olursa olsun üretkenlik temelinde, hem de
toplumun genel profilinin aday listelerine yansıması bakımından dengeli bir
değerlendirme diye düşünüyorum.
Meslek gruplarına göre daha netleşmemekle birlikte avukat, mühendis, işadamı, emekli,
doktor ki emeklilerin arasında işçiden tutun değişik noktaya kadar meslek grupları var.
Ama hepsi toplam emekli olarak gözüküyor. 91 avukat, 62 mühendis, 46 işadamı, 45
emekli değişik mesleklerden işçi dahil ve 43’te doktor yer alıyor. Bu arada doktorların
önseçimlerde bulundukları yerlerde ciddi bir başarı gösterdiğine tanık oluyoruz.
Mesleğim doktorluk olduğu için söylemiyorum ama doktorluğun belki halkla ilişki
bakımından daha farklı bir meslek dalı olduğu da örgüte dayalı önseçim sonuçlarında
ortaya çıkmış olmuyor.
Merkez yoklaması ya da örgüt denetiminde önseçim yaptığımız yerlerde bölgenin
duyarlılıkları bakımından bazı sıralar gerekirse kontenjan adayları için ayrılmıştı,
belirtilmişti ama seçim sonuçları önümüze geldiğinde Adıyaman ikinci sıra için ayrılan
kontenjanın kullanılma gereğinin olmadığını gördü Parti Meclisi. Çünkü dengeli bir liste
çıkmıştı bölgedeki duyarlılık noktalarına göre. Keza Mersin. Mersin’de birinci ve
dördüncü sıralar kontenjana ayrılmıştı. Birinci sıra kontenjan adayını kullanmama kararı
aldı Parti Meclisi, dördüncü sıraya bir denge unsuru olarak Mersin’in coğrafi dağılımına
göre batı bölgesinden önemli sayılabilecek bir kişi konuldu ve bu şekilde örgütün
belirttiği ana düşünce Genel Merkezden tasarruf kullanılarak çok fazla dağıtılmadı ve
bozulmadı.
Yine Malatya ikinci sıra için gerektiğinde kontenjan kullanılacak ifadesi vardı daha önce.
Malatya’da çıkan örgüt denetimindeki eğilim yoklamasında ki hakim denetiminde
yapılan önseçimden farkı olmadığını söylemiştim uygulama bakımından. İkinci sıranın
da Malatya’da kontenjan olarak kullanılma gereği ortadan kalktı. Malatya’nın
dengelerine göre değerlendirildi.
Değerli arkadaşlarım, genel olarak baktığınızda, aday profillerine baktığınızda
Cumhuriyet Halk Partisinin şu özeni sadece kontenjan adayları bazında söylemiyorum.
Örgütlerimizin oy kullanarak yaptıkları tercihleri de ekleyerek söylüyorum. Baktığınızda
Türkiye’nin her kesimine, her inanç gurubuna, her farklı yapıyı, her bölgesel özelliği
kucaklayacak bir aday profiliyle toplumun önüne seçimlere geliyor Cumhuriyet Halk
Partisi. Yani burada ayrıştırılan, kutuplaştırılan ve her gün bir çatışma potansiyeli,
tohumu ekilen bir toplumdan bahsediyoruz. Değişik fay hatları üzerinde demokrasisini
geliştirme çabasında olan bir Türk toplumundan bahsediyoruz. Bütün bunları gözeten
bir tercihte bulunmuştur Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri. Bunu yani takdir etmemek
mümkün değil. Tamamen o duyarlılığı göstermişler ve dediğim gibi her bölgede her
inanç grubundan, her farklı yapıdan, her dışlanan kesimden insanları almışlardır
listelerine ve kontenjan belirlenmesinde de yine eksik kalan bir iki husus varsa bu da
dikkat edilerek yerine getirilmiş bulunuyor.
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Değerli arkadaşlarım, şunu açıkça söyleyebiliriz. Hiçbir liste herkesi aynı anda, aynı
derecede mutlu edecek listeler değildir. Herkes bir küçücük noktadan kendi beklediği
yere bakar, o olmadığı zaman farklı değerlendirmelerde bulunabilir. Ama geneliyle bir
değerlendirme yapmak durumunda kalırsak Cumhuriyet Halk Partisi listeleri bugün 7
Haziran’da sandığa gidecek siyasi partiler içerisinde en demokratik, en katılımcı ve en
geniş kucaklayıcı listeler olarak toplumun önüne gelmiş bulunuyor.
Bugün saat 17.00’de Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız
Yüksek Seçim Kuruluna listelerimizi takdim edecek. Yasal süresi içerisinde bir iki eksik
olur ise, bir iki itiraz olur ise onlarda biliyorsunuz yasal çerçeve içerisinde
tamamlanacak ve sonra tam tarihini hatırlamıyorum ama YSK kesin listeleri kendi
takvimi içerisinde açıklayacak.
İsimler konusunda saat 17.00’de web sitemizde kesin verilen liste açıklanacak ama
çoğu zaten dünkü Parti Meclisi toplantısından sonra basına yansımış bulunuyor.
Dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisinin aldığı bu inisiyatifin, Cumhuriyet Halk
Partisinin aldığı bu parti içi demokrasi konusunda atılan en geniş adımın diğer siyasi
partilere de örnek olmasını diliyorum. Diğer siyasi partilerin tabanında siyaset yapan,
emek veren kendi inandığı siyasi görüşü savunan arkadaşlarımıza da seslenmek
istiyorum. Taleplerinizi yükseltin, Ankara’daki padişahlara, Ankara’da iki dudağı
arasından ekip kurarak kendine bağlı milletvekili yerleştirme çabasında olanlara
sizlerde karşı koyun. Cumhuriyet Halk Partisinde bu kazanım kolay olmadı. Cumhuriyet
Halk Partisinde bu kazanım bir mücadele sonunda oldu. Bu mücadeleyi veren çok
sayıda arkadaşımız var ve bunların bir kısmı siyaset haklarını kaybettiler ama bu
mücadele bugün 2015 seçimlerine giderken konuşmamın başında söylediğim
çerçeveye Cumhuriyet Halk Partisi ulaştırdı. Darısı padişahların onayladığı listelerde
adını arayanlara, darısı sağda solda Türkiye sınırları dışında vesayetle listeye girmeye
çalışanlara, darısı halktan korkmayanlara, üyelerinden korkmayanlara, tabanlarından
korkmayanlara. Bu sesinizi yükseltin, sizlerde hakkınızı taban olarak kendi partilerinizde
Ankara’nın kapılarında beklemeden almaya gayret edin.
Bunları ifade etmek istiyorum. Saat 17.00’de web sitemizde adaylarımızın tümü
açıklanacak. Bir iki soru varsa alabilirim.
Soru- Efendim öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanın bu basın toplantısını
yapacağı ifade edilmişti. Bir; kendisi neden gelmedi? İkinci olarak, Ankara 2. Bölge 1.
sıraya bir kadın aday dediniz ama o dün açıklanmamıştı. O ismi bizimle paylaşır mısınız?
Buna ek olarak da 90’a yakın mevcut milletvekilinin yeniden aday olamadığı belirtiliyor.
Kesin bir sayı var mıdır? Bu değişimi nasıl açıklayacaksınız?
Haluk KOÇ- Şimdi ilk sorunuz Sayın Genel Başkanımızla ilgili. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu
tahmin ediyorsunuz bu 30 kişilik kontenjan yerleştirmesi için, bütün listeler değil ha
bütün listeleri yapanların nasıl bir mesai altında olduğunu ben merak ediyorum. Zaten
%85’i hazırdı Cumhuriyet Halk Partisinin örgüt belirlemişti. Yoğun bir çalışma içerisinde
ve halende devam ediyor saat 14.00’e yaklaşıyor. 3 saat kaldı. Bazı temel noktalarda
eksiklikler var. O eksikliklerin tamamlanması için o 3 saatlik süreyi zaten dün gece Parti
Meclisinden yetki aldı Kemal bey ve MYK. Sayın Genel Başkanımız o mesai içerisinde.
Kaldı ki ben partinin sözcüsüyüm, sürekli sizlerle karşı karşıya kalıyorum. Bu çerçevede
Cumhuriyet Halk Partisi

- 5 / 10 -

08.04.2015

6

de oluşan düşünceleri sizlerle paylaşmak istedim.
İkincisi Ankara 2. Bölge 1. sırayla ilgili saat 17.00’de herhalde verilecek listede ismi
göreceksiniz.
Diğer konu, milletvekili arkadaşlarımızın gerçekten çoğu bu zor bir parlamento
döneminde iktidar partisinin dayattığı yasama sürecinde gerçekten çok büyük
mücadele verdiler. Yani bizler hem Genel Merkez zaman zaman meclis trafiği içerisinde
biraz yoğunluğu bu tarafa doğru aktardık ama canla başla kürsü önünde sayısal
eksikliğe rağmen büyük mücadele verdiler ama sonuçta demin söylediğim gibi
demokrasiyi kurumsallaştırmaya çalıştığınız zaman tek kişinin karar vermesi ya da bir
heyetin karar vermesi uygun değil. Arkadaşlarımızın çoğu önseçime girdiler ve
önseçimde kendi örgüt üyelerinin, kendi taban üyelerinin, parti üyelerinin verdiği kararı
hepimizin saygıyla karşılaması gerekiyor. Tabi bu sonrası içinde bir projeksiyon
yaratıyor onu da ifade etmek istiyorum. O da nedir? Demek ki partiye kayıt olarak bu
karar aşamalarında bilhassa seçme göreviyle yükümlü olduğunda demek ki konuşmak
yerine partiye üye olup, çalışıp bu noktalarda tercihini belirterek çıkan sonuçlara
katkıda bulunmak çok daha önem arz ediyor ve ben inanıyorum Cumhuriyet Halk
Partisinin üye sayısı bundan sonra gerçekten bir patlama gösterecek. Çünkü geçtiğimiz
dönem, şu dönem, içinden geçmekte olduğumuz dönem bize parti üyesinin aday
belirleme noktasında ne kadar önemli olduğunu göstermiş oluyor.
Tamam mı Ünal bey herhalde eksik bırakmadım.
Soru- Haluk bey, öncelikle bu tekrar listede olmayacak milletvekillerinizi CHP’de parti
içi muhalefet anlamında hep alıştığımız küskünler tablosu görmemek adına bir veda
biçimi düşünüyor mu Genel Başkan? Onlara listede yer almayacaklarını bizzat Genel
Başkan mı ilecek? Yoksa saat 17.00’de onlarda bizim gibi listeyi gördüklerinde mi
öğrenecekler? Birincisi o. İkincisi, Tunceli’de şuanda sağlık sorunları nedeniyle
Amerika’da olan Kamer Genç’le ilgili birebir temas kurdunuz mu? Kamer Genç aday mı,
değil mi? Üçüncüsü de parti içi demokrasiyi çok sıkça vurguladınız acaba önseçime
katılmayan milletvekillerinin listede yer almaması noktasında Kemal beyin dün akşamki
PM’de özel bir uyarısı oldu mu, özel bir ifadesi oldu mu bizimle paylaşabileceğiniz? Çok
teşekkürler.
Haluk KOÇ- Ben teşekkür ederim. Öncelikle Sevgili Kamer Genç’e geçmiş olsun
diyorum. Ciddi ve ağır bir rahatsızlık geçiriyor ve yurtdışında şuanda tedavide. Umarım
sağlıklı olarak döner.
Diğer konuya gelince, demin söylediklerimin aslında bir özetini tekrar etmek
istemiyorum. Çünkü sorduğunuz diğer iki soruda o bağlamda. Sonuçta kararı %85
oranında örgüt verdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisinin verdiği karar ancak
28 kontenjan ve 6 ilde yapılan merkez yoklamasıyla ilgili. Yani bunu özellikle ifade
etmek istiyorum. Siyasette küsmek, siyasette çok daha önce defaten söyledim siyaset
çok uzun, zahmetli bir yol. Bu çok klasik bir giriştir. Ama küsme diye bir duygunun
siyasette olacağına ben inanmıyorum. Çünkü küsmek tabi insani bir duygudur, gayet
doğaldır. Burukluk demek daha uygun bence. Belki Türkçe olarak daha kolay ifade eder
onu. Herkesin bir burukluk hissetmesi gayet doğaldır. Ama öyle dönemler yaşanmıştır ki
bu kırgınlıklar, küskünlükler parti içi muhalefet oluşturma noktasından ziyade bu
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buruklukla ifade edilebilir. Böyle bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisinin çizgisi belli,
düşüncesi belli. Yani bir zaman zaman nöbet değişimleri de olacaktır. Yani Cumhuriyet
Halk Partisinde çok uzun yıllar örgütler içerisinde çalışıp şimdi milletvekili olma şansını
elde eden birçok arkadaşımız var önseçimde. Yine aynı şekilde bakın sizlerin arasından
yanılmıyorsam 7 tane basın mensubu arkadaşımız bir kısmı önseçimde, bir kısmı
tanınan kontenjan sınırları içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde yer aldı. 7 tane
basın mensubu. Bu son derece önemli. Türkiye’nin içinden geçtiği bu baskı döneminde,
bu herkesin susmasının talimatla sağlandığı dönemde, yani twitterin, facebookun ki
bugün dünyanın temel haberleşme, iletişim yolları olan kaynakların bir anda tek bir
emirle daha önce anayasa mahkemesi iki kere iptal ettiği halde son torbada yeniden
kanunlaştırılması boyutunda 7 basın mensubunun bu dönemde parlamentoda kendi
çizgilerinde bir Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yer almaları bence önemli bir
gösterge. Mutlaka arkadaşlarımızla temaslarımız devam edecektir. Onların hepsi partili,
çoğu da seçim çalışmalarına katılacaktır. Yani siyasette ben varsam her şey iyi, ben
yoksam her şey kötü. Bu mantık o kişiyi bir süre idare eder ama genelde daha sonrası
için siyaset iddiası sergileme noktasındaki kişilere demin söylediğim gibi bu gelenek
giderek yayılıyor Cumhuriyet Halk Partisinde. Eksi puan olarak örgütün ya da parti
üyelerinin hafızasına kazınır ve tekrar bir iddia koyduğu zaman aday adayı olarak
örgütün önüne çıktığında bence seceresinde kötü bir puan olarak kalır.
Bunlar yaşanır siyasette. Olgunlaşma tek boyutta olmuyor. Siyaseten de hep beraber
olgunlaşmamız gerekiyor.
Soru- Milletvekili seçilemeyenler bu kararı basından saat 17.00’de mi öğrenecek? Siz
Genel Merkezden arıyor musunuz?
Haluk KOÇ- Efendim bakın zaten belli. 28 kişi belirlendi onu söylemeye çalışıyorum.
Yani 28 kişi belirlendi. 28 kişinin dışında zaten listeler belli. Benim burada size yeni bir
liste sunma diye bir şeyim yok. Listeler önseçim sonucunda belli olmuştu. Sadece
kontenjana ayrılan bölgeler vardı onlarda dün akşamdan itibaren zaten paylaşıldı. Kesin
olarak da 17.00’den sonra belli olacak. Yani sonuçları belli olan, bilinen bir şeyi tekrar
hatırlatmakta fayda yok. Herkes pozisyonunu görüyor, biliyor onu söylemeye
çalışıyorum.
Soru- Başörtülü adayınız var mı?
Haluk KOÇ- Mevcutlar içerisinde bilmiyorum. Kadın adayların birinci sırada olduğu yeri
söyledim. 103 kadın aday söyledim. Hepsinin profilini bilmiyorum. Bence artık Türkiye
bazı şeyleri semboller üzerinden siyaset yapmayı bırakmalı. Bunu söyledik. Herkesin
inancı da, herkesin yaşam tarzı da herkesin saygılı olması gereken alanlar. Bunları
siyasetlerinin ana noktası haline getirerek Türkiye’yi kendi eksenlerinde nasıl bir
çıkmaza sokanlar ortada. Artık bunları aşmamız gerekiyor. Böyle bir çerçeve içerisinde
kategorik yaklaşıma karşı olduğumu ifade etmek istiyorum.
Soru- Siz kontenjan adayısınız bildiğimiz kadarıyla. Bu kontenjan tercihiniz neden
kaynaklandı?
Haluk KOÇ- O bireysel bir soru isterseniz bireysel olarak açıklayım. Ben partinin hem
saymanıyım, hem sözcüsüyüm. Daha önce parti merkez yoklaması yaparken kendi
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seçim bölgemde ciddi bir eğilim yoklamasından çok yüksek oy oranıyla birinci olarak
çıktım. Ben evime dönemiyorum bırakın uzaktaki bir seçim bölgesine gidip orada
milletvekili olmanın gereğini yerine getirmeyi. Bundan yüksünen bir noktada değilim.
Partinin belli noktalarında görev yapan arkadaşların bunu bir savunma mekanizması
olarak da söylemiyorum. Siz partinin parasının emanet edildiği kişisiniz aynı zamanda
sözcü olarak ve aday olarak girdiğinizde çok etik olmayan tartışmaların ortasında
kalacağınızı sizlerin hesap etmesi gerekir. Adaylar arasındaki eşitsizlik. Yoksa taban
gücü bakımından sıkıntılı bir noktada değilim.
Soru- Cumhuriyet Halk Partisinin listelere bakıldığında ideolojik olarak hep tartışıldı işte
sağa açılım, solda kalsın vs. gibi. Listelere bakıldığında hepsini bilemiyoruz şimdi.
Nereye oturduğunu söyleyebiliriz?
Haluk KOÇ- Bu soru hep soruluyor. Bakın, Türkiye’nin bugün iyi yönetilmediğini
söyledim. Türkiye’nin değişik fay hatları üzerinde o fay hatları üzerinde siyaset
mühendisliği yapılarak çeşitli çatışma ortamlarına sürüklenme riski olduğunu söyledim.
Zaman zaman bir takım düzen tutturmalarla bunların kaşındığını da söyledim.
Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü, programı açık, net olan bir partidir. Burada bu ilkeleri
paylaşan, yani kuruluş ilkelerini, mücadele ilkelerini ve sosyal demokrasinin evrensel
ilkelerini bütünleştiren ve bunları kendi yaşamında kabul eden herkesin Cumhuriyet
Halk Partisinde siyaset yapmasının önünün açık olduğunu sadece ben değil Sayın Genel
Başkanımızda, diğer parti adına konuşan arkadaşlarımızda ifade ettiler. Yani burada
Cumhuriyet Halk Partisinin yine bir bölümde söyledim toplumun tüm duyarlılıklarını
kapsayan, herkesi temsil ettirmeye gayret eden bir aday profilini zaten örgütün
önseçimlerde yüksek oranda çıkarttığını, bize ayrılan 28 kişilik kontenjan bölümünde de
burada eksik kalan bir iki hususunda bu şekilde tamamlandığını ifade etmeye çalıştım.
Soru- Yani tabanın sesi ne dedi? Ben aslında birazcık ona vurgu yapmak istedim. Yani
%80, 85’lik taban, örgüt CHP’yi nereye oturttu onu sormak istedim.
Haluk KOÇ- Toplumun huzur isteyen, barış isteyen, demokrasinin dediğim gibi tüm
kurallarıyla işlemesini isteyen, artık farklı vesayet fotoğrafından çıkmak isteyen,
Türkiye’nin huzurlu, dışarıda barışçı, içeride kendi dengelerini kurmuş, üreten, ürettiğini
hakça bölüşen bir ülke olmasını isteyen herkes Cumhuriyet Halk Partisinde bu fotoğrafı
görüyor. Ben buna özen göstermeye çalışıyorum ve oluşan kadro yani Cumhuriyet Halk
Partisinin olası bir sorumluluk alma noktasında ekonomiden tutun diğer toplumsal
alanların yönetimine kadar ve demin söylediğim eksikliğini çektiğimiz adım adım
elimizden alınan demokrasiyi tekrar kurumsallaştırmak için kişisel hak ve özgürlükleri
oluşturmak için ve her şeyden önemlisi birlikte yaşama iradesini sarsmadan, herkesin
eşit hukuku paylaştığı ve eşit haklara sahip olduğu bir birlikte Türkiye olma iddiasını
ortaya koyabilecek bir aday profili ortaya koydu. Bunu söylemek istiyorum.
Soru- Şimdi bu geniş demokratik bir süreç dedik, açılım gibi oldu. Nasıl açılım oldu?
Üye bazında tespit oldu milletvekili aday adaylarının. Fakat ben isim zikretmek
istemiyorum, il ilde bahsetmek istemiyorum. Bazı yerlerde siyasi mühendisliklerin
manipüle edildiğini gördük. Mesela çok en acı tarafı bayan adayların bile bazı illerde
giremediğini gördük. Listelerde yer bulamadığını gördük. Bu Cumhuriyet Halk Partisinin
dikkatini çekti mi? Ve bir dahaki bir genel seçimde acaba üyeler böyle bir düşünce
içinde, algı içinde o bölgelerde, o illerde bir kontenjan aday kullanma sözkonusu olabilir
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mi?
Haluk KOÇ- Şimdi bakın, şunu ifade ettim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi şimdiye kadar
1980 öncesini bırakacak olursak en geniş oranda aday listelerini belirlemede kendi
üyelerine başvurdu dedim. Bunun sonucunda bazı seçim bölgelerinde herkesi aynı
derecede, aynı şekilde mutlu edebilecek sonuçlar çıkmaması da çok doğaldır. Bunu
ifade etmek istiyorum. Yani bazı yerde hep kadın – erkek eşitliğinden bahsediyoruz. O
zaman kadınlarımızın çok daha fazla üye olup, çok daha fazla katkı vermeleri gerekiyor
kendi tercihlerinin listelere yansıması için. Yani hiç kimse demokraside hazır bir hak
vermez. Hak mücadele edilerek kazanılır. Bu bir aşamadır, bu bir örnektir. Ben 2015
seçimlerini bu milat olarak görüyorum ve diğer siyasi parti tabanlarını Cumhuriyet Halk
Partisinin bu tavrı etkiledi diyorum Mustafa bey. Bu çok önemli. Ben şimdi duyuyorum
da. Yani bizde bir partiye üyeyiz kardeşim bizim hiç hakkımız sorulmuyor, bizim şeyimiz
yok, yansıtılmıyor. Yani yukarıdan belirleniyor. Bunlar oralarda da rahatsızlığa yol açıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi burada siyasette diğer siyasi partilere de iyi örnek olmaya
çalışıyor ve oluyor da. Bunu ifade edeyim.
Eksiklikler yok mu? Var. Mutlaka var. Zaten bir sistem deminde vurguladım herkesi aynı
anda mutlu etmiyor. Ama yapılabilecek olan Cumhuriyet Halk Partisi açısından en
başarılı uygulama bu idi. Ben 2012 tüzük değişikliğinde bu sürecin Cumhuriyet Halk
Partisinde yaşanabileceğini öngörenlerdenim ve çok eleştirildi, çok bakıldı, edildi. Şimdi
düşünebiliyor musunuz Cumhuriyet Halk Partisi 85 seçim bölgesinde merkez yoklaması
yapsa idi bu binanın halini düşünebiliyor musunuz? 85 seçim bölgesinde bunun içinde
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük seçim bölgeleri de dahil. Her şeyi merkez
yoklamasıyla yapsaydı hiçbir yerde oluşturacağı liste hiç kimseyi mutlu etmeyecekti.
Herkesin ayrı beklentisi olacaktı. Bunu ifade etmek istiyorum.
Balıkesir’de de bir eksiklik olduysa o artık Balıkesir’deki üyelerin kendi tercihidir. O da
zamanla telafi edilir bir eksiklik varsa.
Soru- Önseçim sonuçlarına gençler ve gezi vurgusu damgasını vurmuştu. Sizin de
reddetmediğiniz ve internet sitelerine yansıyan listeye baktığımızda kontenjanın yaş
ortalamasının çok genç olmadığını görüyoruz. Bu listelere bakıldığında da kontenjan
önseçimin dinamizmini yakalayamadı eleştirisi var. Buna ne diyorsunuz?
Haluk KOÇ- Kontenjanla belirlenen sayı 28’dir. Yani şunu ifade etmek istiyorum 28
nerede, geriye kalan 400’e yakın aday nerede? Yani bunun içerisinde şimdi bakın
partinin bir hafızası vardır, partinin parlamento çalışmaları içerisinde daha önce Grup
Başkanvekilliği de yaptığım için olayı çok iyi biliyorum. Yani 16 – 17 tane ihtisas
komisyonu var orada biliyorsunuz. O ihtisas komisyonlarında belirli o komisyonun
alanıyla ilgili teknik donanıma sahip bir kadronuzun da olması gerekir. İktidar da olsanız,
muhalefette olsanız parlamento çalışmalarının günlük kürsü mücadelesi dışında bir de
teknik yönü vardır. Yani bu yöne de dikkat etmek zorundasınız bir siyasi parti olarak.
Yani milletvekili olmadan her şeyi danışman marifetiyle, danışman katkısıyla
yürütebilmeniz mümkün değildir. Eksik olan noktalarda mutlaka ki parti kurulları, Bilim
Kültür Yönetim Platformu. Cumhuriyet Halk Partisinin bu tip organizasyonları da var
ama doğrudan sorumlu olan milletvekillerinin komisyonlarda ilgili alanlarda görev
alması gerekir. Buna da özen göstermek gerekiyor. Yani bir kişi seçildi hoş geldi. Ben
kürsüye çıkıp konuşurum. Başka kardeşim? Belli mücadele alanları da var. Sizler çoğu
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parlamentoyu izleyen muhabirlersiniz değil mi? Sabahlara kadar o komisyonlarda
yaşanan teknik tartışmaları, tavırları, bir muhalefet şerhinin yazılması dahi başlı başına
bir olaydır. Bir plan bütçe komisyonunun muhalefet şerhinin yazılması parti
muhalefetteyken. Umarım şimdi karşı taraf yazar bundan sonra. Ne kadar güç olduğunu
ve teknik bir birikimde gerektiğini biliyorsunuz. Bence dengelidir. Yani şunu söyleyeyim,
diğer partiler bakın hepsi eline kalemi, kağıdı almış oturmuşlar ya saray, ya başbakanlık
konutu, kim bilir neler dönüyor arada dehlizler var mı kavga etmek için bilmiyorum ama
yakında yansır. Diğerleri zaten belirli vesayet odaklarından onay geldikçe listesini
açıklıyor. Dışarıya makyajlı sunuluyor ama vesayet almadan kim aday olacak orada?
Bana hiç kimse şarkı söylemesin dışarıdan. Yani tablo belli bu gerçeği görelim. Var mı
gücün? İşte tabanın. Siyasi partilere de tanınan %5 hakkın var gel kullan kardeşim.
Özeti bu.
Soru- Güneydoğu bölgesiyle ilgili sormak istiyorum. Diyarbakır, Şırnak, Hakkari bunlar
sizin 2011 seçimlerinde sıfır çektiğiniz iller. Özellikle sıfır çektiğiniz bölge illeri için özel
bir tercih bakışınız oldu mu? Nasıl yaptınız?
Haluk KOÇ- Bölgenin duyarlıklarını biliyoruz. Türkiye’nin içinden geçtiği siyaset
sürecinin kimlikler boyutunda siyasete o bölgelerde ağırlık koyduğunu biliyoruz. Ben
gerçeği gözden kaçıran bir insan değilim, tabloyu görüyorum.
Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisinin düşük oy aldığını bende biliyorum, sizlerde
biliyorsunuz. Ama bugün Türkiye’de yaşanan bu kimlik boyutunda siyaset dayatmasının
bir süre sonra geçersiz olacağını herkesin görmesi gerekir. Kendisini sol olarak
tanımlayan bir yapının kimlik üzerinden siyaset üretmesi kendi kendisiyle baştan
itibaren ters düşmesi demektir. Bunlar zaman içerisinde aşılacak sorunlar. Türkiye’nin
bütünü ve tümüyle ilgili herkesi kucaklayan bir liste olmasına özen gösterildi.
Saat 17.00’den sonra web sitemizde liste açıklanacak. Katkılarınız için, katılımınız için
teşekkür ediyorum.
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