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CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE 

YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

1. Mersin/Tarsus Parti Okulu Sandık Çevresi Sorumluları Eğit imine 
eğitmen olarak katı ldı. (07.12.2013)  
 

2. Mersin/Akdeniz İ lçesi kanaat önderleri i le bir araya gelerek İ lçenin 
sorunları hakkında sohbet toplantısı yaptı. (08.12.2103)  
 

3. Mersin/Yenişehir CHP İlçe örgütünün düzenlediği dayanışma 
gecesine katı ldı. (14.12.2013)  
 

	

	



	

	

BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

 

1. Mersin Tabip Odası, Mersin Diş Hekimleri Odası, Mersin Eczacı 
Odası, SES, Türk Hemşireler Derneği ve DİSK’in düzenlediği Tam 
Gün Yasası’na karşı eylem ve basın açıklamasına katıldı. Burada 
yaptığı konuşmada, sağlığın hiçbir şekilde t icari mal olarak 
düşünülemeyeceğine dikkat çekerek, bu yasanın halkın yararına 
olmadığını söyledi. (05.12.2013)  

 

 
 
2. “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” nedeniyle kutlama mesajı 

yayınladı. Bu mesajında “Dünya İnsan Hakları Günü’nde ülkemin 
‘haksız tutuklu kampı haline’ gelmesini hazmedemiyorum!” dedi. 
(10.12.2013)  
 



	

	

3. 14-16 Aralık’ta Toros Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nin 
işbirl iğinde ve Akkuyu Nükleer Santralin yapımını üstlenen firmaların 
sponsorluğunda düzenlenen “Doğu Akdeniz’de Enerj i  Güvenliği” 
konulu kongreye hayır demek için Mersin’de Nükleer Karşıtı 
Platformun düzenlediği basın açıklamasına katıldı. (12.12.2103)  

	

4. Mersin Devlet Hastanesi önünde, Mersin Tabip Odası, SES, 
Devrimci Sağlık İş bir l iktel iğiyle kurulan Sağlık Hakkı Meclisi ’nin 
Gaziantep’te öldürülen Dr. Ersin Arslan’ın kati l inin yargılandığı gün, 
sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınamak için düzenlenen basın 
açıklamasına katı ldı. Burada yaptığı konuşmada, “Acı büyüktür bu 
acıyı paylaşıyoruz. Sağlıkta şiddetin geldiği noktayı defalarca 
TBMM kürsüsünden dile getirmeme rağmen önlemler alınmadı. 
Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddetin araştırılması için 
kurulan komisyona verdiğimiz öneriler de kabul görmedi” dedi. 
(12.12.2013)  

	



	

	

5. Mersin/Mut Belediyesi’nin 2012 Denetim Raporundaki birçok 
usulsüzlük müfett işlerce onaylanmasına rağmen, İçişleri 
Bakanlığı’nın Belediyeyi “AK”laması hakkında yazılı basın 
açıklaması yaptı. (12.12.2103)  
 

 
6. Son günlerde ortaya çıkan kirl i  karapara-altın i l işkisinin bir yıl önce 

de üstünün örtüldüğünü yaptığı yazılı basın açıklaması i le kamuoyu 
i le paylaştı.(20.12.2013)  

 
 

7. Maraş Katl iamının yıldönümü nedeniyle yazılı basın açıklaması 
yaptı. Bu açıklamada “katledilen canları unutmadık 
unutturmayacağız” dedi. (20.12.2013)  

8. Alevi Kültür Derneği Mersin Şubesi’nin Maraş Katl iamının ansına 
düzenlediği basın toplantısına katı ldı. (22.12.2013)  
 

	

9.  “112 Acil servis Rüşvet Skandalı” hakkında yazılı basın açıklaması 
yaptı. (24.12.2013)  
 



	

	

10. Hristiyan dünyasının Noel’ i  nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. 
Bu mesajda “Gerçek demokrasi ile güvenceye alınmış laik 
demokratik hukuku devleti herkesin güvencesidir ve beraber 
kurabiliriz” dedi. (25.12.2013)  

11. Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu hakkında yazılı basın açıklaması 
yaptı. Bu açıklamada "Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu kapsamında 
geniş önemler alınmalıdır "dedi. (27.12.2013)   

12. Yeni yıl nedeniyle kutlama mesajı yayınladı bu mesajda “Yeni yıl 
yeni umutlar demektir. 2013’te yaşananlar 2014’e dair yeni umutların 
f i l izlenmesini sağlamıştır” dedi. (31.12.2013)   

 

	



	

	

RESMİ-DİNİ BAYRAM, ANMA VE KUTLAMALARA KATILIM	

1. Mersin CHP İl Kadın Kolları’nın düzenlediği Türk Kadınlarına seçme ve 
seçilme hakkı verilmesinin 79. Yıldönümünü kutlama törenine katıldı. Burada 
yaptığı açıklamada  “kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin gününü 
onurla kutluyoruz” dedi. (05.12.2013) 

								 	
 

2. Maraş katliamının yıldönümü nedeniyle Maraşlılar Derneği’nin düzenlemiş 
olduğu mitinge katılarak bir konuşma yaptı. Burada yaptığı konuşmada 
“Maraş katliamıyla yüzleşmek demek bir daha bu acıların yaşanmaması 
demektir. Boyun eğmedik eğmeyeceğiz” dedi. .(22.12.2013) 
 

								 	



	

	

3. Mersin’de Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Cumhurbaşkanı ve CHP İkinci Genel 
Başkanı İsmet İNÖNÜ’nün ölümünün 40. yıldönümü nedeniyle düzenlenen 
anma törenine katıldı. Burada yaptığı açıklamada “Namuslular da 
namussuzlar kadar cesur olmaya başladı! Ulusal kurtuluşumuz yakındır. 
İsmet İnönü’yü 40. ölüm yıldönümünde saygıyla anıyorum” dedi. 
(26.12.2013)	
	

			 	

4. Noel nedeniyle Mersin Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek Hristiyan 
vatandaşlarımızın Noel’ini kutladı. (26.12.2013) 
  

				 	

5. Noel nedeniyle Mersin Katolik Kilisesi'ni ziyaret ederek Hristiyan 
vatandaşlarımızın Noel’ini kutladı ve yapılan ayine katıldı. (26.12.2013) 



	

	

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ/MESLEK KURULUŞLARINA YÖNELİK 
ÇALIŞMALAR 

1. Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti. (12.12.2013) 

 

YASAMA FAALİYETLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

1. Aile Hekimliğine geçildikten sonra gezici sağlık hizmetinin verileceği mekanın  
kalmadığını ve bu hizmetin kahvehanelerde yapılmak zorunda kalındığını 
verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. (03.12.2013) 

2. Basın İlan Kurumu aracılığı ile yerel basına yapılan baskı ve ısmarlama haber 
talimatını verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. (26.12.2013) 

 



	

	

DİĞER FAALİYETLER 

 
1. Mersin Tabip Odası Hatıra Ormanında ağaç dikme şenliğine katıldı. 

(01.12.2013) 

									 	

2. Mersin’de Gezi Direnişinin yerel yönetimlere etkileri konulu panele panelist 
olarak katıldı. (01.12.2103) 

								 	



	

	

3. Mersin Barosu’nun kuruluş yıldönümünde kurulan Adalet Müzesi’nin açılış 
törenine katıldı. (02.12.2013) 

	

4. Dünya Engelliler Günü’nde Mersin Sakatlar Derneği üyeleri ile TBMM’de bir 
araya geldi. (03.12.2013) 

	



	

	

5. Ankara/Sincan Cezaevinde haksız ve hukuksuz tutulan Mustafa Balbay ile 
YÖK protestoları nedeniyle gözaltına alınan Hüseyin Süngü, Gökhan İrez, 
Hacer Özcan, Melis Ciddioğlu, Lale Can, Eylem Kayaoğlu ve Rojda Yalınkılıç’ı 
ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Konuyla ilgili hazırlamış olduğu raporu CHP 
Genel Başkanlığı’na ve CHP Grup Başkanlığı’na sundu. (04.12.2013)  

6. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi’nin düzenlediği “6. Güneş 
Enerjisi Sistemleri Sempozyumu”na katılarak bir konuşma yaptı. (06.12.2013) 

 
7. Evrensel Gazetesi Mersin Temsilciliği’nin düzenlediği dayanışma gecesine 

katıldı. (06.12.2013) 

 
 

 



	

	

8. Adana Alevi Kültürünü Araştırma Derneği’nin (AKAD) düzenlediği kahvaltılı 
toplantıya katıldı. (08.12.2103) 

9. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tarihçesi çalışmaları kapsamında Tıp 
Fakültesi Hastanesi önceki Başhekimi sıfatıyla röportaj verdi. (12.12.2013) 

10. Mersin’de ünlü ressam Mehmet Ali Meriç’in resim sergisi açılışına katıldı. 
(13.12.2013) 

	

11. İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi’nin İnsan Hakları Haftası nedeniyle 
düzenlediği dayanışma gecesine katıldı. (13.12.2013) 

 



	

	

12. Eğitim İş Sendikası Mersin Şubesi’nin dayanışma gecesine 
katıldı.(21.12.2013) 

												 	

13. Mersin ‘de Erzurum/Hınıslılar Derneği’nin dayanışma gecesine katıldı. Burada 
yaptığı açıklamada “Mersin’in tüm renklerinin birlikte ne güzel yaşadığını 
gösterdik” dedi. (21.12.2103) 

	



	

	

14. Mersin Cemevi’nin yeni seçilen yönetimini ziyaret ederek başarı dileklerinde 
bulundu. (22.12.2013) 

												 	

	

 

 

 


