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CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE 
YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

1. CHP Silifke Belediye Başkan Adayı ile birlikte esnaf ziyareti yaptı. (04.01.2014) 

     

2. Tarsus CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan Adayı ile birlikte esnaf ziyareti yaptı. 

(13.01.2014) 

    



 

 

3. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan Adayı ile yerel seçim 

çalışmaları kapsamında esnaf ve köy ziyaretleri yaptı. Burada yaptığı açıklamada 

“Aydıncık Belediye Başkan adayımızla ilçede heyecan yarattık. Umutların yeşerdiğini 

Aydıncık’ta da gördük” dedi. (19.01.2104) 

        

4. Mersin/Bozyazı CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan Adayı ile yerel seçim çalışmaları 

kapsamında esnaf ve köy ziyaretleri yaptı. (19.01.2104) 

        



 

 

5. Mersin/Anamur CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan Adayı ile yerel seçim çalışmaları 

kapsamında esnaf ve köy ziyaretleri yaptı. (20.01.2104) 

      

6. Mersin CHP İl Kadın Kolları’nın düzenlediği “Yerelde Seçim, Kadınlar Çözüm” 

etkinliğine katılarak bir konuşma yaptı. (21.01.2014) 

 



 

 

7. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan Adayı ile yerel seçim çalışmaları 

kapsamında esnaf ve köy ziyaretleri yaptı. Burada yaptığı açıklamada, “Seçim 

çalışmamız çok güzeldi. İnsanlar heyecanlı, umutlu ve azimli hep beraber 

başaracağız” dedi. (31.01.2104) 

           



 

 

BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

 

1. Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 92. Yılı nedeniyle 
kutlama mesajı yayınladı. (02.01.2013)   
 

2. Mersin Sun TV’de   Tahir Özgür’ün sunduğu Gündem programının 
canlı yayın konuğu oldu. Türkiye’nin sıcak gündemine i l işkin 
değerlendirmelerde bulundu. (06.01.2014)  
 

3. Mersin Kanal 33 TV’de Ahmet Özdemir’ in sunduğu Fay Hattı 
programın canlı yayın konuğu oldu. Türkiye’nin sıcak gündemine 
il işkin değerlend i rmelerde bulundu. (06.01.2014)  

         

4. Çalışan Gazeteci ler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. 
(09.01.2014)  
 

5. HSYK yapısında değişikl ik öngören ve yargıyı Adalet Bakanı’nın 
emrine verecek düzenleme hakkında TBMM’de düzenlenen 
Basın Toplantısına katı ldı.(11.01.2014)  
 

6. Hükümetin , soru önergesine verdiği cevapta, “Mersin'de afetten 
etkilen tarım üreticilerini kaderine terk ettiği”nin it iraf ını,  
yaptığı yazılı basın açıklamasıyla   kamuoyu i le paylaştı.  
(20.01.2014)  
 



 

 

7. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının , sağlık hizmetleri katıl ım 
payında , “yükseköğrenim öğrencileri arasında ayrımcılık 
yaptığı” i t irafını, yazılı basın açıklaması i le kamuoyu ile paylaştı. 
(23.01.2014)  
 

8. TBMM Genel Kurulu’nda, Genel Başkan Yardımcımız Bülent 
Tezcan’a yapılan saldırıyı kınamak için düzenlenen basın 
toplantısına katıldı.  (23.01.2014)  

 

9. TBMM'de düzenlenen basın toplantısında , AKP Hükümetinin 
sağlığı nasıl yönetemediğ ini somut örneklerle açıkladı. 
(29.01.2013)  



 

 

RESMİ-DİNİ BAYRAM, ANMA VE KUTLAMALARA KATILIM 

 

1. 3 Ocak Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 92. yılı kapsamında 

düzenlenen kutlama programına katıldı. (03.01.2014) 

 

2. Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 92. Yılı nedeniyle Mersin Büyük 

Şehir Belediyesi’nin düzenlediği Kurtuluş Gecesine katıldı. (03.01.2014)  

3. Gazeteci Yazar Uğur Mumcu’nun ölümünün 21. Yılı nedeniyle Ankara’da Uğur 

Mumcu’nun sokağında düzenlenen anma törenine katıldı. (24.01.2014) 

  



 

 

YASAMA FAALİYETLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA 

1. Türkiye’nin Suriye’de yürüteceği çocuk felci aşısı kampanyasında 
muhatapların kimler olduğunu ve mezhepsel, ırksal,  ayrımcılık yapıp 
yapmayacaklarının, nasıl güvenceye alındığını verdiği soru önergesi ile TBMM 
gündemine taşıdı. (03.01.2014)  

2. Japonya ile yapılan nükleer enerji anlaşmasında geçtiği iddia edilen, uranyum 
zenginleştirilmesinin nükleer silaha yönelik olup olmadığını, verdiği soru 
önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. (09.01.2014) 

3. Sağlık Bakanlığı'nda ortaya çıkan AKP'li bakan yakınlarının da karıştığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü raporlarına yansıyan, yolsuzluk iddialarının 
araştırılması için Meclis Araştırma Önergesi vererek konuyu TBMM 
gündemine taşıdı. (13.01.2014) 

4. Mersin Toroslar İlçesi Çukurova Mahallesi'nde Durmuş Ali Toksoy İlköğretim 
Okulunun plansız ve tedbirsiz bir şekilde boşaltılarak,  öğrenci ve velilerin 
mağdur edilmesini verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. 
(14.01.2014) 

5. Sınır kapılarında kullanılan "PolNet" bilgi ağının, 11 saatlik arızası sırasında 
yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna karışanların yurt dışına kaçıp kaçmadığını 
verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. (29.01.2014) 

6. AKP Hükümetlerinin çözmediği “Çocuk Gelin” ve çocukların istismarı sorununu 
TBMM’nin ele alması ve çözmesi için Meclis Araştırma Önergesi verdi. 
(30.01.2014) 

7. Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların ödenmesi hakkındaki kanunun, 
1977 tarihinden başlayarak mağdurları kapsaması için Kanun Teklifi verdi. 
(31.01.2014)  

 



 

 

DİĞER FAALİYETLER 

 
1. Hekimlerin acil durumda sokaktaki vatandaşa yardım etmesini engelleyen ve 

ceza getiren yasa maddesine karşı Ankara Tabip Odası ve TTB’nin TBMM 

Dikmen kapısında düzenlediği eyleme destek verdi. (02.01.2014) 

 

2. Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Vakfının Tarsus’ta düzenlediği “Ehlibeyt ve 

Değişen Dünyada Alevilik” konulu konferansa katıldı. (04.01.2014) 

 



 

 

3. Toros Üniversitesinin düzenlediği “Yerel Yönetimler Zirvesi”ne katıldı. 

(04.01.2014) 

            

4. Ankara’da KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin “Yolsuzluk, Yoksulluk ve Zulüm” 

düzeninden hesap sormak için “Bozuk düzende sağlam çark olmaz” sloganıyla 

düzenlediği mitingine katıldı. (11.01.2014) 

 

 



 

 

5. Mersin/Akdeniz/Karacailyas Mahallesi’nde Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve 

Kültür Derneği’nin düzenlediği dayanışma gecesine katıldı. (13.01.2014) 

        

6. Adana TÜYAP Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında SODEV’in düzenlediği “Gezi Direnişi 

Ruhu ve Özgürlükler” konulu panele konuşmacı olarak katıldı. (17.01.2014) 

         



 

 

7. Mersin Halkevleri Genel Kurulu’na katılarak bir konuşma yaptı. (18.01.2014) 

       

8. Mersin Vartolular Derneği Dayanışma Gecesi’ne katılarak bir konuşma yaptı. 

(18.01.2014) 

 

9. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesi’nde kanaat önderleri ile toplantı yaptı. 

(19.01.2014) 



 

 

10. Yatağan Termik Santrali ve kömür madenleri işçilerinin özelleştirmeye karşı Ankara’da 

düzenledikleri yürüyüşe katıldı. (24.01.2014) 

 

11. Tarsus’ta resim ve seramik sanatçısı Ahmet Bağ ‘ın “Toprağın Ateşle Dansı” seramik 

sergisi açılışına katıldı. (31.01.2014) 

      

 

 


