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

 
1. Mersin/Tarsus/Atalar Beldesi’ni ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını 

dinledi. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Belde halkı gelecekten çok 
endişeli, Suriye’yi korkuyla izliyorlar, CHP’ye güveniyorlar” dedi. 

	

2. Mersin/Tarsus/Yeşiltepe Beldesi’ni ziyaret ederek, 
vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret Sonrası yaptığı açıklamada 
“Yeşiltepe halkı ürettikleri Karpuz’dan bu yıl da ümitsiz, Suriye kapıları 
kapanınca ihracat durmuş, ekonomik olarak çok sıkıntıdalar” dedi. 
(02.05.2013) 

	



	

	



	

	

3. Mersin/Tarsus/Aliefendioğlu Köyü’nü ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını 
dinledi. Burada Köy hatıra defterine, Aliefendioğlu Köyü’nden çok şey 
öğrendiğini yazdı. Ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede “Aliefendioğlu 
Köyü CHP’nin kalesi durumuna gelmiş” dedi. (02.05.2013) 

	

4. CHP Mersin Merkez İlçe Gençlik Kolları Yöneticileri ile toplantı yaptı. Bu 
toplantıda gençlik kollarının sorunları ve geleceği tartışıldı. (02.05.2013) 

5. CHP Mersin İl ve Merkez İlçeler Kadın Kolları’nın düzenlediği Kermese katıldı. 
Kermes sonrası yaptığı açıklamada “Kadın Kollarımızın kermesi çok renkli 
ve lezzetliydi. Kadınların duyarlılığına ve gücüne her zamankinden daha 
fazla ihtiyacımız var” dedi.  (03.05.2013) 

	



	

	

6. Mersin/Yenişehir CHP İlçe yöneticileri ile TBMM’de bir araya geldi. 
(07.05.2013)	

 
 

7. Mersin/Tarsus İlçesi/Atalar Beldesi’nde, Belediye Başkanı ve kanaat önderleri 
ile bir araya gelerek bölgenin sorunları hakkında görüş alış verişinde bulundu. 
(11.05.2013) 

8. Mersin/Mut CHP İlçe Başkanlığı’nda yöneticilerle ve partililerle bir araya geldi. 
Örgütün çalışmaları ve İlçe’nin sorunları hakkında bilgi aldı. (13.05.2013) 

	



	

	

9. Mersin/Mut Barabanlı Köyü’nü, Mut CHP İlçe yöneticileri ile ziyaret ederek, 
vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada 
“Barabanlılar AKP’ye oy verdikleri için çok pişmanlar gerçeği anlamışlar” 
dedi.  (13.05.2013)	

																 	

10. Mersin/Mut Yapıntı Köyü’nü, Mut CHP İlçe yöneticileri ile ziyaret ederek, 
vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “köylü 
2B yüzünden çok kızgın, kendi mallarını kendilerine satmaya çalışan 
AKP’den hesap soracak” dedi.(13.05.2013) 

														 	



	

	

11. Mersin/Mut Topluca Köyü’nü, Mut CHP İlçe yöneticileri ile ziyaret ederek, 
vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada  
“Topluca Köyü %59 ile CHP’ye sahip çıktı. Onlara teşekküre gittik ve 
güvenlerine layık  olmaya çalışıyoruz” dedi. (13.05.2013)	

								 	

12. Mersin/Mut Yeşilyurt Köyü’nü, Mut CHP İlçe yöneticileri ile ziyaret ederek, 
vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada  
“Reyhanlı’daki katliamdan Yeşilyurt Köylüleri de çok rahatsız. Endişe 
içindeler, AKP yanlış yolda diyorlar” dedi. (13.05.2013)   

														 	



	

	

13. Mersin/Mut/Kelce Köyü’nü, Mut CHP İlçe yöneticileri ile ziyaret ederek, 
vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “sulama 
göletlerine engel olan AKP’ye öfkeli olan Kelceliler CHP’ye güveniyorlar 
”dedi. (13.05.2013)	

															 	

	



	

	

14. Mersin/Tarsus/Kargılı Köyü’nde çadırda yaşayan tarım işçilerini ziyaret ederek 
sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “11 yıldır çadırda 
yaşayan vatandaşlarımız konteyner istiyor” Söz konusu sorunu TBMM 
Genel Kurulunda da gündeme getireceğim dedi.(14.05.2013) 

	

15. Mersin/Yenişehir/Değirmençay Beldesi’nde vatandaşların sorunlarını dinledi. 
Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Değirmençay Belde sakinleri bizleri 
ilgiyle dinlediler. AKP’nin ilgisizliğinden yakındılar”	dedi. (18.05.2013)	

			 	



	

	

 

16. Mersin/Silifke CHP İlçe yöneticileri ile TBMM’de bir araya geldi. (21.05.2013) 

 
 

17. Erdemli CHP İlçe Örgütü’nün düzenlediği pikniğe katıldı. (25.05.2013) 

 
 



	

	

	

 

	

BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

1. Mersin Radyo Metropol yayınına katılarak Türkiye’nin ve Mersin’in sıcak 
gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (05.05.2013)	

															 	

2. TBMM’de basın toplantısı, düzenledi. Kamu Özel İşbirliği Yasasını CHP’nin 
iptal için neden Anayasa Mahkemesi götürdüğünü gerekçeleri ile 
anlattı.(08.05.2013) 

3. Kanal B’de Burcu Oral Evren’in sunduğu Habercinin Saati programının canlı 
yayın konuğu oldu. Kara Mayınları ve Türkiye’nin sıcak gündemine ilişkin 
açıklamalarda bulundu. (08.05.2013)  
 

4. Halk TV’de Semra Topçu’nun sunduğu Güne Başlarken programının canlı 
yayın konuğu oldu. Türkiye’nin sıcak gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. 
(09.05.2013)  

 



	

	

5. Mersin Sun TV’nin canlı yayınına telefon ile bağlanarak Türkiye’nin gündemine 
ilişkin açıklamalarda bulundu. (09.05.2013) 

 
	

6. Yankı Siyasi-Aktüel Dergi’nin “Özel Mersin Dosyası” için Mersin hakkında 
röportaj verdi (09.05.2013) 

 
 

7. Hemşireler gününü yaptığı yazılı basın açıklamasıyla kutladı. Bu açıklamada 
“Sağlık Bakanlığı hekimler gibi, hemşireleri de ithal hemşire ile tehdit 
etmektedir” dedi. (10.05.2013) 



	

	

8. Anneler Gününü yaptığı yazılı basın açıklamasıyla kutladı. Bu kutlama 
mesajında “Varlığı, hayatın varoluşu, sürekliliği ve anlamı olan 
annelerimizin önünde saygıyla eğilir ellerinden öperim” dedi. (12.05.2013) 
 

9. Eczacılar Gününü yaptığı yazılı basın açıklamasıyla kutladı. Bu kutlama 
mesajında  “AKP eczacıyı, devletin tahsildarı konumuna getirerek, sağlık 
sitemine karşı oluşan tepkileri eczacıya yönlendirmiştir” dedi. 
(13.05.2013) 

 

10. Mersin/Sun TV’de Tahir Özgür’ün sunduğu “Gündem” programının canlı yayın 
konuğu oldu. Hatay/Reyhanlı katliamını ve savaşın çirkin yüzünü konuştu. 
(14.05.2013) 

   
 

11. Mersin Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği’nin Hatay/Reyhanlı’da meydana gelen terör saldırısını kınamak için 
düzenlediği basın açıklamasına katıldı. (14.05.2013) 
 



	

	

12. Kanal Türk TV’de, Faruk Mercan’ın canlı sunduğu Ankara’nın Nabzı 
programına katılarak Suriye ve Ortadoğu sorunu hakkında değerlendirmelerde 
bulundu. (26.05.2013)  

	

13. Haber Türk TV’de, Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı 
programına katılarak Suriye sorunu üzerine değerlendirmelerde bulundu. 
(28.05.2013) 

14. Sağlık Bakanlığı’nın alkol fişlemesiyle ilgili TBMM’de basın toplantısı 
düzenledi. (31.05.2013) 

15. Samanyolu Haber TV’de Gültekin Avcı’nın sunduğu Derin Bakış programına 
katılarak Suriye sorunu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. (31.05.2013) 

 



	

	

SAĞLIK POLİTİKALARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 
 

1. Kamu Özel İşbirliği ile hastane ve sağlığımızın geleceğini yabancıya satan 
6428 sayılı yasanın iptal başvuru dilekçesini Anayasa Mahkemesi'ne teslim 
etti.(07.05.2013) 

2. Mersin’de, Mersin Tabip Odası ve Güney İlleri Tabip Odaları ile beraber 
hekimlerin sorunlarının tartışıldığı toplantı ve sonrasında düzenlenen basın 
açıklamasına katıldı. (11.05.2013) 

 
3. Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Mersin Eczacı Odası’nın birlikte 

düzenlediği Eczacılık Günü etkinliklerine katılarak bir konuşma yaptı. 
(14.05.2013) 

 



	

	

4. Antalya’da düzenlenen 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi’ne katıldı. 
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet konusunda sunum yaptı. 
(16.05.2013) 

	

 



	

	

RESMİ-DİNİ BAYRAM, ANMA VE KUTLAMALARA KATILIM	

	

1. Mersin’de Mersin CHP İl Örgütü ile birlikte “1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü” kutlama programına katıldı.  Burada yaptığı açıklamada “Emeğin en 
yüce değer olduğunu hep birlikte haykırdık, ömrümüz boyunca da 
haykırmaya devam edeceğiz” dedi.  (01.05.2013) 

	

2. Mersin/Tarsus’da Tarsus CHP İlçe Örgütü ile birlikte “1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü” kutlama programına katıldı. (01.05.2013) 

	



	

	

3. Mersin 68’liler Ormanında Deniz Gezmiş Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam 
edilişlerinin 41. Yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliğine katılarak bir 
konuşma yaptı. ( 05.05.2013)	

										 	

4. Mersin CHP İl Örgütü’nün düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı kutlamalarına ve Gençlik Yürüyüşüne katılarak halka hitaben bir 
konuşma yaptı. Bu konuşmada “halk ulusal değerlerine sahip çıkıyor, 
sahip çıkmaya da devam edecek kimse bunu engelleyemeyecek” 
dedi.19.05.2013 

					 	



	

	

5. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Samsun’dan çıkan 
bisikletçilerin getirdiği Türk bayrağını Anıtkabir’de karşılama törenine katıldı. 
(22.05.2013) 

 



	

	

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ/MESLEK KURULUŞLARINA YÖNELİK 
ÇALIŞMALAR 

1. Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın 21. Olağan Genel 
Kuruluna katılarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında Türkiye’nin Hesap 
Uzmanlarına olan ihtiyacını bir kez daha vurguladı.(11.05.2013) 

        

2. Mersin’de Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimler Derneği Silifke Şubesi’nin 7’inci 
Olağan Genel Kurulu’na katılarak bir konuşma yaptı. (18.05.2013) 

										 	



	

	

3. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Mersin Şubesi’nin düzenlemiş 
olduğu dayanışma pikniğine katıldı.( 18.05.2013)	

4. Adana’da,  Çukurova Emek ve Demokrasi Platformu’nun düzenlediği yerel 
yönetimler süreci konulu toplantıya katılarak bir konuşma yaptı.(19.05.2013) 

	

	

	

	



	

	

 

YASAMA FAALİYETLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA 

 

1. Yaklaşan seçimlerde Suriyeli sığınmacıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına 
geçirilerek oy kullanacakları iddiasını verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine 
taşıdı. (22.05.2013)  

2. Esnaf sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri genel kurullarının gizli oy açık 
tasnif şekilde yapılması için kanun teklifi verdi. ( 24.05.2013) 

3. Mersin’de Muz İhtisas Gümrüğü kurulması için Kanun Teklifi verdi. (29.05.2013) 
 

 
 



	

	

DİĞER FAALİYETLER 

1. Mersin/Toroslar ’da esnaf gezisi yaparak, esnafın sorunlarını dinledi. Ziyaret 
sonrası yaptığı açıklamada “Toroslar esnafı yolların yapılmasından 
memnun, ancak yol karın doyurmuyor, siftah edememekten şikâyetçiler” 
dedi. (03.05.2013) 

 

2. Mersin’de Tuncelililer Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin 
düzenlemiş olduğu “Dostluk ve Dayanışma Yemeği ”ne katıldı. ( 03.05.2013) 



	

	

3. Mersin/Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Mahallesi’nde esnaf ve kahve ziyaretleri 
yaparak vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada 
“Adanalıoğlu halkı CHP’ye tam destek veriyor. Suriye Konusunda 
endişeleri sürüyor” dedi. (04.05.2013) 

										 	

4. Mersin/Akdeniz İlçesi Kazanlı Mahallesi’nde esnaf ve kahve ziyaretleri yaparak 
vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada 
“Kazanlı’da çiftçiler isyanda, kendileri çalışkan, toprak verimli ancak 
ürünleri para etmiyor. AKP’ye çok kızgınlar” dedi. (04.05.2013) 

     



	

	

5. Mersin/Akdeniz İlçesi Taşkent Anadolu Mahallesi’nde esnaf ve kahve 
ziyaretleri yaparak vatandaşların sorunlarını dinledi. (04.05.2013)	

															 	

6. Mersin’de Kardeş Türküleri ve Arif Sağ’ın konserine katıldı. (04.05.2013) 

											 	

	

	



	

	

7. Mersin’de Karaduvarlılar Derneği’nin düzenlemiş olduğu Kültürel Etkinliğe 
katıldı. (04.05.2103)		

											 	

8. Mersin/Akdeniz İlçesi Cengiz Topel Caddesi’nde esnaf ve kahvehane 
ziyaretleri yaparak vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrası yaptığı 
açıklamada “dükkânların %20’si kapanmış esnaf siftah bile edemiyor” 
dedi. (06.05.2013) 

													 	



	

	

9. Mersin Doğa Koleji’nin düzenlediği Resim Yarışması Etkinliğine katıldı. 
(11.05.2013)	

	

10. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin açılış ve çeşitli yarışmalarda dereceye 
giren sanatçıların ödül törenine katılarak plaket verdi. (11.05.2013) 

	

	

	

	



	

	

11. Hatay/Reyhanlı’da meydana gelen ve 51 vatandaşımızın ölümü ile sonuçlanan 
patlama sonrasında CHP’li bir grup heyet ile birlikte bölgeye giderek 
incelemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamada “ilçe halkı yaşananlardan 
dolayı son derece tedirgin ve öfkeli, Anneler Gününde annelerin gözü 
yaşlı olmamalıydı, her türlü terörü lanetliyorum” dedi.(12.05.2013)	

											 	

12. Mersin/Mut pazar esnafını, Mut CHP İlçe yöneticileri ile ziyaret ederek, pazarcı 
esnafının sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “pazarcı 
esnafı dertli, kendi ürünlerini satamıyor. Milletin cebinde para kalmamış” 
dedi. (13.05.2013) 

																	 	



	

	

13. Akkuyu’dan sonra Sinop’a da nükleer santral yapım kararını protesto için, 
NKP’nin düzenlediği eyleme katılarak bir konuşma yaptı. Burada yaptığı 
konuşmada “Bugüne kadar sadece Mersin’de değil Türkiye’de ve 
dünyada nükleer santral yapılmaması için mücadele ediyoruz. Bu konuda 
deneyimlerimizi Sinoplularla da paylaşmaya hazırız. Mersin ve Sinop 
birleşerek nükleer lobilere karşı ortak tavır almalıdır” dedi. (14.05.2013)	

														 	

14. Mersin Çağ Üniversitesi Rektörünü makamında ziyaret ederek, akademik 
yaşamdaki sorunlar üzerine görüş alış verişinde bulundu.(14.05.2013)  



	

	

15. Mersin’in Yenice Beldesinde hortum nedeniyle havaalanı İnşaatında meydana 
gelen hasarı yerinde inceledi. Burada yaptığı açıklamada “Burada yaşanan 
bir iş kazası, bir afet değil tamamen iş cinayetidir” dedi. (14.05.2013) 

	

16. CHP Yalova Örgütü ve Yalova Üniversitesi Atatürkçü Fikir Kulübü üyelerinin 
düzenlediği “Dış Politika ve Türkiye Gündemi” konulu söyleşiye katıldı. 
(15.05.2013) 

	



	

	

17. Mersin/Silifke Esnafını Silifke CHP İlçe Yöneticileri ile birlikte ziyaret ederek 
sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Silifke esnafı 
yoksulluk sınırının çok altında yaşamaya çalışıyor. AKP’ye hesap 
soracakları gün yakın” dedi.18.05.2013	

 

18. Mersin/Silifke Müzik Festivali alanında Silifke Kavak Köyü Dernek çadırını 
ziyaret etti. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Kavak Köyü’nde kadınlar 
siyaseti yakından takip ediyorlar. AKP’den ciddi rahatsızlar, inisiyatif 
almaya kararlılar” dedi. (18.05.2013) 

								 	



	

	

19. Mersin/Yenişehir/Değirmençay Beldesi’nde Parti Okulu Projesi kapsamında bir 
hastaya tekerlekli sandalye verilmesi etkinliğine katıldı. (18.05.2013) 

	

20. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Giresun programına, Giresun’un 
Denetmeni olması sebebiyle eşlik etti. Bu program kapsamında, Giresun 
Valisi, Giresun Belediye Başkanı ziyareti ve Giresun Aksu Festivali ile çeşitli 
tesislerin toplu açılışı ve temel atma töreni ve CHP İl ve İlçe başkanları ile 
yapılan çalışma toplantısına katıldı. (19-20.05.2013) 

							 	



	

	

	

21. Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Mersin Şubesi’ni ziyaret ederek, 
Türkiye’nin sorunları üzerine sohbet etti. (25.05.2013) 

										 	

22. CHP’nin İstanbul CNR Fuar Merkezi’nde düzenlediği “Sosyal Demokrat 
Belediyeler Proje ve Hizmet Günleri” etkinliğinin açılışına katıldı. (29.05.2013) 

23. Taksim Gezi Parkı Direnişi’ne destek olmak için Taksim’de bulundu 
(31.05.2013) 

 


