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

 

1. Yenişehir CHP İlçe Örgütü’nü ziyaret ederek, İlçe yöneticilerinden çalışmaları 
hakkında bilgi aldı. Daha sonra İlçe yöneticileri ile birlikte esnafı gezerek 
sorunlarını dinledi. 12.09.2012 
 

2. Anamur CHP İlçe Örgütü’nü ziyaret ederek, yeni parti binası ile ilgili İlçe 
yöneticilerinden bilgi aldı.12.09.2012 
 

 
 

 

 



 
3. Gönüllü Milletvekili olduğu Bingöl İli’ne dördüncü ziyaretini gerçekleştirerek 

bölgede inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. 
  

Bu kapsamda; 
17.09.2012 tarihinde Elazığ Karakoçan İlçesi CHP İlçe örgütünü ziyaret 

etti. İlçe yöneticileri ve vatandaşlarla sohbet ederek ilçenin sorunları hakkında 
bilgi aldı. Siyasi değerlendirmelerde bulundu.  

Elazığ’dan Bingöl’e geçerek,  Bingöl İli Yayladere ilçesi Dalbasan Köyü 
Kurnan mezrasında kırsalda bulduğu bir metal ile oynarken, metalin patlaması 
sonucu 13 yaşında hayatını kaybeden Ramazan Kızılgöz’ün ailesine taziye 
ziyaretinde bulundu. Taziye ziyareti sonrası Dalbasan Jandarma Karakol 
Komutanlığı’nı ziyaret ederek yetkililerden olay hakkında bilgi aldı.  

Yayladere İlçesi, İl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte toplantı yaptı. İlçenin 
sorunları ve Belediye Başkanı’nın AKP’ye geçişi hakkında bilgi aldı.  

Yayladere İlçesi temaslarından sonra Bingöl’e dönerek, Bingöl Valisi, 
eski ve yeni Bingöl Emniyet Müdürleri ile görüşerek polis aracına yapılan 
saldırı sonucunda şehit olan polislerimiz için baş sağlığı dileğini iletti.  

Bingöl CHP İl yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte toplantı yaptı. Örgütün 
sorunları ve yerel seçim çalışmaları ile ilgili bilgi alış verişinde bulundu.  

Bölgeye olan ziyaretinin ikinci gününde; Yedisu İlçe belediye Başkanı 
Mehmet Şerif Memioğlu ve Belediye çalışanları ile ilçenin sorunları, 
belediyenin çalışmaları ve yaklaşan yerel seçimler için strateji toplantısı yaptı. 

Bingöl Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı’nı ziyaret ederek sanayicilerin 
sorunları hakkında bilgi aldı. Ardından Bingöl Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
Başkanı’nı ziyaret ederek Ahilik Kültür Haftasını kutladı. Esnafın sorunları 
hakkında bilgi aldı.  

Bölgedeki çalışmaları devam ederken, seyir halindeki askeri konvoy 
saldırıya uğradı ve 9 askerimiz şehit oldu. Bu saldırı sonucu, Bingöl Devlet 
Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerimizin sağlık durumlarını yakından takip 
etmek ve olayla ilgili bilgi almak için Bingöl Devlet Hastanesi’ne gitti.  Burada 
yaralı askerlerimize ve önceki polis aracı saldırısı sonucunda hastanede 
tedavileri süren polislerimizle görüşerek kendisine iletilen sorunlar için 
yardımcı oldu. Hem yaralı askerlerimize hem de polislerimize ve ailelerine 
geçmiş olsun dileklerini iletti.  

Bingöl’de yaşanan gelişmeleri tüm boyutlarıyla ayrıntılı olarak 
değerlendirerek Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdi. 
17-18.09.2012 

 
4. Mersin/Akdeniz CHP İlçe Yöneticileri ile birlikte esnafı ziyaret ederek 

sorunlarını dinledi. 19.09.2012 



5. Mersin/Akdeniz İlçesi’nde esnaf ziyaretlerine devam etti. 20.09.2012 
 

 

6. DP’den CHP’ye geçen Esenpınar Belde Belediye Başkanı’nı makamında 
ziyaret ederek, Belediyenin çalışmaları ve Belde’nin sorunları hakkında bilgi 
aldı. Ardından Belde halkıyla bir kahve’de bir araya gelerek halkın sorunlarını 
dinledi. 20.09.2012 
 

7. Erdemli Batısandal Köyü’nü ziyaret ederek, Köy Muhtarı ve halk ile sohbet 
toplantısı yaptı. 20.09.2012 

 
8. Erdemli Karaahmetli Köyü’nü ziyaret ederek, Köy Muhtarı ve halk ile sohbet 

toplantısı yaptı. 20.09.2012 
 



 
9. Mut CHP İlçe Örgütünün düzenlemiş olduğu Genişletilmiş Danışma Kurulu 

Toplantısına katıldı. 24.09.2012 
 

 
 

10. Cumhuriyet Halk Partisi Yenişehir İlçe Örgütünün 2013’te yapılması planlanan 

yerel seçimlere hazırlık çalışmaları için düzenlediği genişletilmiş ilçe danışma 

kurulu toplantısına katılarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında, “yerel 

seçimler için aday belirleme sürecinde ön seçimin demokratik yol 

olduğunu” vurguladı. 29.09.2012 

 



11. Mersin/Erdemli Batısandal Köy’ünü ziyaret ederek halktan ve çiftçilerden 

sorunları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede “ürünü 

para etmeyen çiftçinin kızgın olduğunu ve emeklerinin karşılığını 

alamadıkları için kandırıldıklarını düşünüyorlar” dedi.29.09.2012  

           

12. Mersin/Erdemli/Karaahmetli Köyü’nü ziyaret ederek halktan ve çiftçilerden 

sorunları hakkında bilgi aldı. Çiftçilerin kendisine ilettiği en önemli sorun olan 

girdi fiyatlarının yüksekliği konusunda, CHP’nin çiftçiye mazotu 1.5TL’ye 

vereceği sözünü hatırlattı. 29.09.2012 

 



13. Mersin/Erdemli/Kızılen Köyü’nü ziyaret ederek halktan ve çiftçilerden sorunları 

hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede “çiftçilerin 

ürettikleri domatesi 50 kuruşa satamadıklarını ve AKP’ye güvenen 

köylünün pişmanlık içeresinde olduğunu” söyledi.29.06.2012 

 

 

14. Mersin/Erdemli/Alibeyli Köyü’nü ziyaret ederek halktan ve çiftçilerden sorunları 

hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede “çiftçilerin saman 

ithal edilmesini hayretle karşıladıklarını” belirtti.29.09.2012 

 



15. Mersin/Erdemli/Elbeyli Köyü’nü ziyaret ederek halktan ve çiftçilerden sorunları 

hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede “çiftçiler, 

AKP’nin yanlış tarım politikalarını daha cesurca eleştiriyorlar” 

dedi.29.09.2012 

 

16. Mersin/Erdemli/Yağda Köyü’nü ziyaret ederek halktan ve çiftçilerden sorunları 

hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede “Köylü terör 

yüzünden açlığını unutmuş. Çünkü AKP önleyemediği, terörle gündem 

karartıyor” dedi. 

 



17. Mersin/Erdemli/Güneyli Köyü’nü ziyaret ederek halktan ve çiftçilerden sorunları 

hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede “Köylü 2B 

kapsamındaki arazileri fahiş fiyatla satan AKP'ye çok kızgın” 

dedi.29.09.2012 

 

18. Mersin/Erdemli/Veyselli Köyü’nü ziyaret ederek halktan ve çiftçilerden 

sorunları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede “köylü 

"milletin efendisi" olduğunun hatırlanmasını istiyor. AKP ise sağır” 

dedi.29.09.2012 

 



19. Mersin/Erdemli/Güzeloluk Köyü’nü ziyaret ederek halktan ve çiftçilerden 

sorunları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede “halkın 

siyasi bilinci yüksek, her şeyin farkında. AKP'ye dersini verecek” dedi. 

29.09.2012 

 

 

 

 

 

 



 

 
RESMİ-DİNİ BAYRAM, ANMA VE KUTLAMALARA KATILIM 

1. Mersin CHP İl-İlçe yöneticileri ve partililerle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin 

kuruluşunun 89. yıl dönümü için hem Cumhuriyet Meydanı'nda hem de 

İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törenlere katıldı.  CHP Mersin İl Başkanlığı 

önünde toplanan partililerle birlikte,  Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. 

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından, saygı 

duruşu ve İstiklal Marşı okundu.  Daha sonra Atatürk Caddesi-İstiklal Caddesi 

güzergâhından İstasyon Meydanı'na geçerek CHP'nin 2 inci Genel Başkanı 

İsmet İnönü'nün anıtı önünde saygı duruşunda bulundu. Buradaki törenin 

ardından Mersin CHP il binasında düzenlenen etkinlikle katıldı. 09.09.2012 

          

 

 



2. Mersin’de “19 Eylül Gaziler Günü” nedeniyle düzenlenen Gaziler Günü anma 

programına katıldı. 19.09.2012 

3. Mersin’de 19. Ahilik Kültür Haftası ve Esnaf Bayramı Kutlama Programına 
katılarak bir konuşma yaptı. Konuşmasının ardından kıdemli esnaflara kaftan 
giydirdi. 21.09.2012 
 



BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 
 

1. Eğitim-Sen ve Sosyalist Demokrasi Partisi’nin binalarına yapılan saldırı 

nedeniyle düzenlenen basın toplantısına katıldı. Burada yapmış olduğu 

açıklamada “Eğitim Sen ve SDP'ye düzenlenen hain saldırıyı 

lânetliyorum. AKP'nin kışkırtması şiddeti körüklüyor. Kimse oyuna 

gelmemeli” dedi.11.09.2012 

         



2. Mersin Radyo Su’nun konuğu oldu. Sıtma salgınından yerel seçime 

Türkiye’nin ve Mersin’in sıcak gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

28.09.2012. 

 

 

3.  6354 sayılı Kanunu, CHP'nin, Anayasaya Mahkemesi'ne neden götürdüğünü 

ve hangi maddelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu ile ilgili yazılı basın 

açıklaması yaptı.  07.09.2012 

4. Mersin’deki yerel basın ziyaretleri çerçevesinde, Mersin Bugün, Mersin 

Haberci, ve Mersin Çukurova Gazetesini ziyaret etti. Gazete yöneticilerinden 

yerel basının sorunları hakkında bilgi aldı. 28.09.2012 

 

http://www.aytugatici.com/basin/basn-acklamalar/1262-07092012-tarihinde-6354-sayl-kanunu-chpnin-anayasaya-mahkemesine-neden-goetuerdueuenue-ve-hangi-maddelerinin-anyasaya-aykr-olduu-ile-ilgili-yazl-basn-acklamas-yapt.html
http://www.aytugatici.com/basin/basn-acklamalar/1262-07092012-tarihinde-6354-sayl-kanunu-chpnin-anayasaya-mahkemesine-neden-goetuerdueuenue-ve-hangi-maddelerinin-anyasaya-aykr-olduu-ile-ilgili-yazl-basn-acklamas-yapt.html
http://www.aytugatici.com/basin/basn-acklamalar/1262-07092012-tarihinde-6354-sayl-kanunu-chpnin-anayasaya-mahkemesine-neden-goetuerdueuenue-ve-hangi-maddelerinin-anyasaya-aykr-olduu-ile-ilgili-yazl-basn-acklamas-yapt.html


CHP PARTİ OKULUNA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

1. Kocaeli’nde, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerini kapsayan “CHP Parti Okulu 
Eğitici Eğitimine” Eğitmen olarak katıldı. 14-15-16.09.2012 
 

2. Mersin'de CHP Parti Okulu'nun Ana Kademe'ye yönelik ikincisi yapılan  
"Temel Siyasi Eğitim “in açılışına katıldı. 21.09.2012 

 
  

            
 

3. CHP Parti Okulunda Eğitim Çalıştayı toplantısına katıldı. 24.09.2012 



SAĞLIK POLİTİKALARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 
 

1. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Genel Sağlık İş Sendikası’nın İstanbul Petrol İş 
Konferans salonunda düzenlemiş olduğu Alternatif Sağlık Politikaları temalı 
Sağlık Çalıştayı’na katılarak Hükümetin Sağlık Politikalarını eleştirdi. 
21.09.2012  

 

          
 
 



TBMM YASAMA FAALİYETLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA 

1. Sağlık Bakanlığı’nın Devlet hastanelerinden muayene olmak isteyen 

vatandaşlarımız için ücretli Merkezi Hastane Randevu Sistemi kurmasını ve bu 

sitemin 112 gibi neden ücretsiz olmadığını Sağlık Bakanına verdiği soru 

önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. 04.09.2012 

2. Devletten yurt/burs talebinde bulunan öğrencilerin kişisel bilgilerini, Devlet 

Kurumları eliyle çeşitli cemaatlere servis edildiği iddiasını Başbakan'a vermiş 

olduğu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. 17.09.2012 

 

  

http://www.aytugatici.com/tbmm-calimalari/soru-oenergeleri/1266-devletten-yurtburs-talebinde-bulunan-oerencilerin-kiisel-bilgilerini-devlet-kurumlar-eliyle-ceitli-cemaatlere-servis-edildii-iddiasn-babakana-vermi-olduu-soru-oenergesiyle-tbmm-guendemine-tad.html
http://www.aytugatici.com/tbmm-calimalari/soru-oenergeleri/1266-devletten-yurtburs-talebinde-bulunan-oerencilerin-kiisel-bilgilerini-devlet-kurumlar-eliyle-ceitli-cemaatlere-servis-edildii-iddiasn-babakana-vermi-olduu-soru-oenergesiyle-tbmm-guendemine-tad.html
http://www.aytugatici.com/tbmm-calimalari/soru-oenergeleri/1266-devletten-yurtburs-talebinde-bulunan-oerencilerin-kiisel-bilgilerini-devlet-kurumlar-eliyle-ceitli-cemaatlere-servis-edildii-iddiasn-babakana-vermi-olduu-soru-oenergesiyle-tbmm-guendemine-tad.html


ESNAF ODALARINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 

1. Mersin Kunduracılar Hediyelik Eşyalar Esnaf ve Sanatkârlar Odasını ziyaret 

etti. Oda Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşerek, odanın ve oda üyesi esnafın 

sorunları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede “AKP 

yüzünden siftah edemeyen esnaf bunalmış durumda” dedi. 24.09.2012 

            

 

 

  



2. Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret etti. Oda Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile görüşerek, odanın ve oda üyesi şoförlerin sorunları hakkında bilgi 
aldı. Ziyaret sonrası yapmış olduğu değerlendirmede “Dünyanın en pahalı 
akaryakıtını kullanan taksiciler ayakta duramıyorlar” dedi.  24.09.2012 

 

             

3. Mersin Giyim Eşyaları Esnaf Odasını ziyaret etti. Oda Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile görüşerek, odanın ve oda üyesi esnafın sorunları hakkında bilgi aldı. 
Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “AKP Hükumetinin esnafı nasıl 
bitirdiğini artık herkes görüyor ”dedi. 25.09.2012 

 



4. Mersin Kuyumcular Esnaf Odasını ziyaret etti. Oda Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
görüşerek, odanın ve oda üyesi esnafın sorunları hakkında bilgi aldı. Ziyaret 
sonrası yaptığı açıklamada “AKP Hükumetinin pırlantadan neden KDV 
almadığını halka anlatması gerekiyor” dedi. 25.09.2012 

 

            
 

5. Mersin Oto Sanatkârları Odasını ziyaret etti. Oda Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
görüşerek, odanın ve oda üyesi esnafın sorunları hakkında bilgi aldı. Ziyaret 
sonrası yaptığı açıklamada “Ustalar yağ-pas bulaşmış ancak "tertemiz" 
elleri ile ayakta durmaya çalışıyorlar” dedi..25.09.2012 

 
 

 



6. Mersin Kebapçılar ve Lokantacılar Odasını ziyaret etti. Oda Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile görüşerek, odanın ve oda üyesi esnafın sorunları hakkında bilgi 
aldı. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Halkın karnını doyurmaya 
çalışanlar çocuklarının karnını doyuramıyorlar” dedi.. 25.09.2012 

 

           
 

7. Mersin Terziler Odasını ziyaret etti. Oda Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşerek, 
odanın ve oda üyesi esnafın sorunları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası 
yaptığı açıklamada “Kendi söküğünü dikemez hale getirilen terzi esnafı 
kaybolmak üzere” dedi. 25.09.2012 
 

 
 

 



8. Mersin Umum Pazarcılar Odasını ziyaret etti. Oda Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
görüşerek, odanın ve oda üyesi esnafın sorunları hakkında bilgi aldı. Ziyaret 
sonrası yaptığı açıklamada “Esnaf yorgun ve kızgın. Halkın alım gücü çok 
azalmış” dedi. 25.09.2012 
 

 
 

9. Mersin Tüm Emlakçılar Odasını ziyaret etti. Oda Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
görüşerek, odanın ve oda üyesi esnafın sorunları hakkında bilgi aldı. Ziyaret 
sonrası yaptığı açıklamada “Kentsel dönüşüm programı iktidar yanlılarının 
iştahını kabartmış” dedi.. 25.09.2012 

 

 



10. Mersin Camcılar Esnaf Odasını ziyaret etti. Oda Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
görüşerek, odanın ve oda üyesi esnafın sorunları hakkında bilgi aldı. Ziyaret 
sonrası yaptığı açıklamada “Milletin kırık camını değiştirecek parası yok. 
Camcılar da canından bezmiş durumda” dedi. 26.09.2012 
 

 
 

11. Mersin Kahveciler Esnaf Odasını ziyaret etti. Oda Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
görüşerek, odanın ve oda üyesi esnafın sorunları hakkında bilgi aldı. Ziyaret 
sonrası yaptığı açıklamada “Kahvehane sahiplerinin garson haline gelmesi 
AKP'nin utanç hanesine eklenmiştir” dedi. 26.09.2012 

 

 



12. Mersin Minibüsçüler Esnaf Odasını ziyaret etti. Oda Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
görüşerek, odanın ve oda üyesi esnafın sorunları hakkında bilgi aldı. 
26.09.2012 
 

13. Mersin Marangozcular ve Mobilyacılar Odasını ziyaret etti. Oda Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile görüşerek, odanın ve oda üyesi esnafın sorunları hakkında 
bilgi aldı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Borçlarından kapanan dükkanlar 
sonucu yakında esnaf ve ziyaret edecek oda kalmayacak” dedi.26.09.2012 

 

 
 

 
 

 
 



14. Mersin Kırtasiyeciler Odasını ziyaret etti. Odanın ve oda üyesi esnafın 
sorunları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası yapmış olduğu değerlendirmede 
“okul kitaplarını Devlet ücretsiz veriyor ama yardımcı kitap adıyla 
vurguna devam ediliyor ”dedi. 26.09.2012 

 
 
. 

 



DİĞER FAALİYETLER 

1. 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Mersin’de düzenlenen etkinliklere 

katıldı. Mersin İnsan Hakları Derneği üyeleri ile birlikte İstiklal Caddesi’nden 

Atatürk Parkı’na kadar yürüdü. Gökyüzüne beyaz güvercinler uçurulduktan 

sonra deniz kenarına, Akdeniz yoluyla başta Suriye olmak üzere tüm 

dünyaya barış karanfilleri bıraktı. 01.09.2012 

  



5. Mersin'in Tarsus İlçesi'ne bağlı Yenice Beldesi'nde bu yıl 9. gerçekleştirilen 

“Barış ve Kültür Festivali”ne katıldı. Beyaz güvercinler, dünya barışı için 

gökyüzüne bırakıldıktan sonra vatandaşlarla birlikte Cumhuriyet alanına kadar 

yapılan barış yürüyüşüne katıldı.  Barış Parkı'nda  'Barış Anıtı Meşalesi 

tutuşturuldu. Ardından 2 inci Dünya Savaşı'nda İsmet İnönü ile İngiliz 

Başbakanı Winston Churchill'in görüşmesine sahne olan Barış Vagonu gezildi. 

Barış kenti Yenice'de Churchill-İnönü görüşmesinin yapıldığı vagonda Barış 

Defteri’ni imzaladı. 

 



6.  Mersin’de Sosyal Paylaşım, İnternet ve Nehir Kültür Derneği’nin açılışına 

katıldı. 10.09.2012 

 

 
7. Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesi kırsalında çıkan çatışmada şehit 

olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Balta'nın Anamur’da düzenlenen cenaze 

törenine katıldı. 12.09.2012 

 

http://www.haberler.com/derecik/


8. Mersin’de “19 Eylül Gaziler Günü” nedeniyle Gazi ve Şehit Ailelerine Yardım 

Derneği’ni ziyaret etti. 19.09.2012 

9. 19 Eylül Gaziler Günü” nedeniyle Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği Mersin Şubesi’ni ziyaret etti. 19.09.2012 
 

10. 19 Eylül Gaziler Günü nedeni ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin 
Şubesi’ni ziyaret etti. 19.09.2012 

 
11. 19 Eylül Gaziler Günü” nedeniyle Mersin’de gazi aileleriyle öğe yemeğinde bir 

araya geldi. 19.09.2012 
 

12. DİSK Genel İş Sendikasını ziyaret etti. Otogar ve Hal çalışanı işçilerin 
sorunları hakkında bilgi aldı. 24.09.2012 

 

          
 



13. Mersin Berberler ve Kuaförler Odasının 61 inci kuruluş yıl dönümü balosuna 
katıldı. 26.09.2012 
 

14. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başkanlığında Ankara Büyük 
Anadolu Termal Otelde gerçekleştirilen CHP Parti Meclisi Üyeleri, Yüksek 
Disiplin Kurulu Üyeleri ve Milletvekilleri ile ortak çalışma programına katılarak 
bir konuşma yaptı. Konuşmasında yerel seçim için aday belirleme sürecinde 
uygun olan yerlerde bir sistem geliştirilerek ön seçim yapılmasını önerdi. 
27.09.2012 

 
15. Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman 

Çavuş Hayrullah Engizek’in Mersin’de düzenlenen cenaze törenine katıldı. 

Cenaze töreni sırasında baygınlık geçiren şehidin 5 aylık hamile eşi Yeter 

Engizek'e ilk müdahaleyi yaptı. Cenaze töreni sonrasında yapmış olduğu 

açıklamada “Yine bir şehidimizi uğurladık. Yine göz yaşı yine ağıt, 

senaryo aynı analar farklı. Ateş artık sadece düştüğü yeri yakıyor ”dedi. 

28.09.2012 

              

 

 

 
 

 

 

http://www.focushaber.com/hayrullah-engizek

