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

 
1. Silifke CHP İlçe örgütünü ziyaret ederek 2015 Genel Seçimlere yönelik 

yöneticilerle ve partililerle toplantı yaptı. (01.03.2015) 

 

2. Mut CHP İlçe örgütünü ziyaret ederek 2015 Genel Seçimlere yönelik 

yöneticilerle ve partililerle toplantı yaptı. (01.03.2015) 

3. Gülnar CHP İlçe örgütünü ziyaret ederek 2015 Genel Seçimlere yönelik 

yöneticilerle ve partililerle toplantı yaptı. (01.03.2015) 

4. Çamlıyayla CHP İlçe örgütünü ziyaret ederek 2015 Genel Seçimlere yönelik 

yöneticilerle ve partililerle toplantı yaptı. Sonrasında esnaf gezisi gerçekleştirdi 

(02.03.2015) 

	



	

	

5. Akdeniz CHP İlçe örgütünü ziyaret ederek 2015 Genel Seçimlere yönelik 

yöneticilerle ve partililerle toplantı yaptı. (02.03.2015) 

	

6. Silifke CHP İlçe Örgütü tarafından düzenlenen iktidara yürüyüş Yemeğine 

katıldı. (03.03.2015) 

7. Yenişehir CHP İlçe Örgütü tarafından düzenlenen dayanışma yemeğine 

katıldı. (04.03.2015) 

8. Mezitli CHP İlçe Örgütü tarafından düzenlenen dayanışma yemeğine katıldı. 

(05.03.2015) 

9. 2015 Milletvekili Genel Seçimleri’ne CHP Mersin adaylarını belirlemek için, 

üyelerle yapılan eğilim yoklamasına katıldı ve üçüncü sırada yer aldı. 

(07.03.2015) 

10. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret etti. Eğilim yoklamasının demokratik 

bir ortamda ve şenlik havasında geçmesi nedeniyle yöneticilere ve üyelere 

teşekkür etti. (21.03.2015) 



	

	

	



	

	

BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

1. Mersin’de yayın yapan Kent Radyo’ya Mersin’in sorunları hakkında röportaj 

verdi.(04.03.2015) 

	

2. Mersin Sun TV'de Tahir Özgür'ün sunduğu Gündem programının canlı yayın 

konuğu oldu. Mersin’de yapılacak eğilim yoklaması ile ilgili açıklamalarda 

bulundu. (05.03.2015) 

3. Mersin Kanal 33 TV’de Ahmet Özdemir’in sunduğu Seçime Doğru programının 

canlı yayın konuğu oldu. Mersin’de yapılacak eğilim yoklaması ile ilgili 

açıklamalarda bulundu. (05.03.2015) 

4. CHP Mersin İl Kadın Kollarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 

düzenlediği basın açıklamasına katıldı. (06.03.2015) 

	



	

	

5. Türk Tabipleri Birliği, sağlık meslek örgütleri MHP ve HDP Milletvekilleri ile 13 

Mart Eylem programı ve 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle TBMM’de basın 

toplantısı düzenlemesini koordine ederek sağlık emekçilerinin sorunlarını 

anlattı.(11.03.2015) 

	

6. Haber Türk TV’de Duygu Canbaş’ın sunduğu Haber Masası programında 

Cezaevlerindeki çocukların durumları hakkında açıklama yaptı. (11.03.2015) 

7. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde çalışırken işten çıkartılan Genel-İş 

Sendikasına bağlı işçilerin Ankara’da düzenledikleri Basın Açıklamasına 

katıldı. (12.03.2015) 

	



	

	

8. Mersin’de 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarının grevine destek 

amacıyla düzenlenen basın açıklamasına katıldı. (13.03.2015) 

      	
	

9. Üniversitelerin özgürlüğü için birçok üniversitenin öğretim üyeleri derneği 

temsilcileri, TTB, Eğitim-Sen ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla TBMM’de 

basın toplantısı düzenledi. (19.03.2015)  

 



	

	

10. Bugün TV’de Özlem Zengin’in sunduğu Haber Kuşağı programında “AK Torpil” 

ve Domuz Gribi hakkında değerlendirmelerde bulundu (19.03.2015) 	

11. Mersin/Tarsus’ta Akdeniz Gazetesini ziyaret ederek, gazete temsilcileri ile 

Türkiye’nin ve bölgenin sıcak gündemi hakkında sohbet etti. (21.03.2015) 

12. “Domuz Gribi yok” diyen Sağlık Bakanlığı’nın 6 gün sonra, “salgın var” demesi 

hakkında yazılı basın açıklaması yaparak, Sağlık Bakanlığını, Grip Salgını 

konusunda ciddiyete ve göreve davet etti. (23.03.2015) 

13. Kanal B TV’de Emre Saklıca’nın sunduğu Güncel programında Türkiye’nin 

gündemindeki,  Arınç -Gökçek tartışmasının vatandaşı ilgilendiren boyutunu, 

Çözüm Sürecini, Domuz Gribini değerlendirdi. (24.03.2015) 

14. Bugün TV’de, Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintisi, Akkuyu Nükleer 

Santral reklamı ile halkın nasıl kandırıldığı, Çözüm Süreci ve Alevi sorunlarını 

nasıl istismar edildiği,  CHP’nin yaptığı ön seçim konusunda 

değerlendirmelerde bulundu. (31.03.2015) 



	

	

YASAMA FAALİYETLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA 

1. Mersinli çiftçi lerin borçlarını düşük faizle yeniden yapılandırma ve 

öteleme isteklerini, Bakanlar Kurulu kararına rağmen, Ziraat 

Bankası’nın yerine getirmemesini verdiği soru önergesi i le TBMM 

gündemine taşıdı. (16.03.2015) 
 

2. Grip salgınının ülkemizde ölümlere sebep olamaya devam etmesini 

Sağlık Bakanlığı’nın ise bu krizi yönetemeyerek ölümlere seyirci 

kalmasını verdiği soru önergesi i le TBMM gündemine taşıdı. 

(16.03.2015)  

3. Yetiştirme yurdunda bakıma muhtaç kız çocuklarının yaşadığı 

sorunları TBMM’nin ele alması ve çözüm üretmesi için Meclis 

Araştırma Önergesi verdi. (27.03.2015)  

4. Çocuk eğit imevlerinden çıkan çocukların eğit im ve sosyal i l işki lerinin 

rehabil i tasyonuna devamı için sosyal hizmet uzmanı, pedagog veya 

psikologun görevinin devam etmesi için Kanun Teklif i  verdi. 

(30.03.2015)  

5. Aile ve Sosyal Polit ikalar Bakanlığına bağlı çocuk eğit imevleri 

kurulması, i lgi l i  yargı çevresinde ceza infaz kurumlarında tutuklu 

veya hükümlü tüm çocukların bu eğit imevlerine devredilmesi için 

Kanun Teklif i  verdi. (30.03.2015)  

6. Cezaevlerinde annelerin yanında kalan çocukların yemek paralarının 

devlet tarafından ödenmesi için Kanun Teklif i  verdi. (30.03.2015)  

7. Çocuk eğit imevinde veya herhangi bir cezaevinde bulunan 

çocukların, bir inci ve ikinci derece yakınlarının iziyaretlerindeki süre 

sınırlamasının kaldırı lması için Kanun Teklif i  verdi. (30.03.2015)  

8. Haklarında tutuklama veya hapis kararı bulunan çocukların 

yetişkinlerle aynı ceza infaz kurumlarında bulundurulmaması için 

Kanun Teklif i  verdi. (30.03.2015)  

 

 



	

	

CHP PARTİOKULU’NA YÖNELİK ÇALIŞMA 

1. Denetmeni olduğu Zonguldak’ta İl Başkanlığında Parti Okul Eğitmenlerine 

Sandık Çevresi Sorumluluğu eğitimi vererek bütün ilçelerde eğitim planladı. 

(20.03.2015) 

	

2. Gaziantep’te,  Parti Okul eğitmenlerine Sandık Çevresi Sorumluluğu eğitimi 

vererek bütün ilçelerde eğitim planladı. (22.03.2015) 

3. Gönüllü Milletvekilli olduğu Bingöl ilinde Parti Okul eğitmenlerine Sandık 

Çevresi Sorumluluğu Eğitimi verdi. (27.03.2015) 

										  



	

	

4. Hatay’da mahalle, köy temsilcileri ve sandık çevresi sorumlularına uyum 

eğitimi verdi. (29.03.2015) 

                          



	

	

RESMİ BAYRAM, ANMA VE KUTLAMALARA KATILIM 

1. Mersin Üniversitesi ve Mersin Tabip Odasının birlikte düzenledikleri 14 Mart 

Tıp Bayramı kutlama etkinliklerine katılarak meslekte 50 yılını dolduran 

hekimlere plaket verdi. (13.03.2015) 

      	

 
	

2. Mersin Tabip Odasının 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlediği çelenk 

sunma törenine katıldı. (14.03.2015) 

	



	

	

DİĞER FAALİYETLER 

1. Mersin Büyükşehir Belediyesinin yeni otogarda uyguladığı fahiş kiralar 

nedeniyle mağdur olan esnafı ziyaret etti. (02.03.2015) 

	

2. Kristal-İş Mersin Şubesini ziyaret ederek 2015 Genel Seçimlerine yönelik 

çalışma yaptı. (04.03.2015) 

3. Adana Tabip Odasının düzenlediği “Sağlık, Sosyolojik ve Ekonomik Boyutuyla 

Göç ve Çukurova” konulu panele panelist olarak katıldı. (06.03.2015)  

	



	

	

4. Ankara’da Mersin Tanıtım Günleri etkinliğine katılarak halka hitaben bir 

konuşma yaptı. Sonrasında açılan stantları gezdi. (12.03.2015)	

	
 

5. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Mersin Tabip Odasını ziyaret ederek 

meslektaşları ile bir araya geldi. (13.03.2015) 

6. Mersin Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan işçilerle direniş çadırında öğle 

yemeği yiyerek destek verdi. (13.03.2015) 

	
 

7. Mersin’de 68’liler Derneğinin düzenlediği Dayanışma Gecesine katıldı. 

(13.03.2015) 

8. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da Mersinli 

Yörükler ile yaptığı toplantıya katıldı. (15.03.2015) 



	

	

9. Denetmeni olduğu Zonguldak’ta Alaplı CHP İlçe Örgütünü ziyaret etti.  07 

Haziran 2015 Genel Seçimlerine yönelik görüş alış verişinde bulundu. 

(20.03.2015) 

10. Denetmeni olduğu Zonguldak’ta Alaplı CHP İlçe Örgütü ile birlikte Belediye 

Başkanını makamında ziyaret etti. 07 Haziran 2015 Genel Seçimlerine yönelik 

görüş alış verişinde bulundu. (20.03.2015) 

	

11. Denetmeni olduğu Zonguldak’ta Ereğli CHP İlçe Örgütünü ziyaret etti.  07 

Haziran 2015 Genel Seçimlerine yönelik görüş alış verişinde bulundu. 

(20.03.2015) 

	



	

	

12. Türkiye Emekliler Derneği Tarsus Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu’na 

katılarak, emeklilerin özlük haklarına yönelik CHP’nin politikalarını anlattı. 

(21.03.2015)	

	

13. Gönüllü Milletvekilli olduğu Bingöl ilinde çalışmalarda bulundu. Bu çalışma 

kapsamında Bingöl’ün bütün CHP ilçe başkanları, belediye başkanları ve İl 

Genel Meclis Üyeleri ile birlikte basın toplantısı yaptı. Ardından Bingöl’ün 

sorunları ve yaklaşan 2015 Genel Seçimleri için aday belirleme toplantısı 

yaptı. (27.03.2015) 

									  



	

	

14. Adana Alevi Kültürünü Araştırma Derneği'nin (AKAD) düzenlemiş olduğu 

kahvaltıya katıldı. (29.03.2015) 

	  

 

 

 


