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CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE 

YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

 

 

1. 5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 77. Yıldönümünde 

Mersin CHP İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasına katıldı. 

05.12.2011 

 

 



 

2. Anamur CHP İlçe Başkanı Gökçin Yalçın ve İlçe Yöneticilerini TBMM’de 

ağırladı. Anamur İlçe Örgütünün sorunları hakkında bilgi alış verişinde 

bulundu. 20.12.2011  

 
 

3. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı İmar İnşaat A.Ş'de çalışırken, taşeron 

firmanın sözleşmesinin bitmesi üzerine iş akitleri feshedilen işçilerin tekrar işe 

alınmalarına katkı sağladı.  

 

4. Akdeniz Belediye Başkanı Mehmet Fazıl Türk’ü makamında ziyaret etti. 

26.12.2011 

 

5. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’yı makamında ziyaret etti. 26.12.2011 



2. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

1. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin İnşaat Mühendisleri Odası Konferans 

Salonunda ortaklaşa düzenlediği İşçi Sağlığı ve Güvenliği kongresine katıldı. 

02.12.2011 

2. Nükleer Savaşın Önlenmesi için Uluslararası Hekimler Birliği (IPPNW), 

Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED) ile 

Ankara Tabip Odası'nın birlikte düzenlediği "Nükleer Silahlardan Arındırılmış 

Orta Doğu'da Barış ve Sağlık İçin Stratejiler" konulu toplantıya katıldı. 

09.12.2011 

3. KESK Genel Başkanı ve beraberindeki heyet, CHP Meclis Grubunu ziyaret 

etti. CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan başkanlığında Sağlık kökenli 

Milletvekillerin katılımıyla gerçekleşen bu görüşmeye katıldı. KESK’in 21 Aralık 

2011 tarihinde yapacakları grev bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. 

Yapılan açıklamada CHP Milletvekillerinin de emekçilerin bu haklı grevlerine 

meydanlarda olarak destek verecekleri açıklandı. 20.12.2011 

http://www.milliyet.com.tr/index/CHP
http://www.milliyet.com.tr/index/Ulker


 

 

RESMİ BAYRAM, ANMA VE KUTLAMALARA KATILIM 

1. Mersin Katolik Kilisesine Noel Kutlamaları çerçevesinde ziyaret ederek,  

Noel’lerini kutladı. 28.12.2012 

2. Mersin Ortodoks Kilisesine Noel Kutlamaları çerçevesinde ziyaret ederek, 

Noellerini kutladı. 28.12.2012 

3. Mezitli CHP İlçe Örgütü, Başkanı, ve Belediye başkanı ile birlikte Mezitli 

Esnafını ziyaret ederek yılbaşı kutlamasında bulundu. 28.12.2011 

4. Akdeniz CHP İlçe Örgütü ve Başkanı ile birlikte Akdeniz Esnafını ziyaret 

ederek yılbaşı kutlamasında bulundu. 29.12.2011 

5. Tarsus CHP İlçe Örgütü ve partililerle ile birlikte toplantı yaptı yılbaşı 

kutlamasında bulundu. 30.12.2011 

6. Yenişehir  CHP İlçe, Örgütü ve Başkanı ile birlikte Yenişehir Esnafını ziyaret 

ederek yılbaşı kutlamasında bulundu. 29.12.2012 

7. Toroslar CHP İlçe, Örgütü ve Başkanı ile birlikte Toroslar Esnafını ziyaret 

ederek yılbaşı kutlamasında bulundu. 29.12.2011 

 
 

 

 

 



 

BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

1. Kanal B’de Burcu Oral Evren’in sunduğu Habercinin Saati programına canlı 

yayın konuğu oldu. Hopa Davası, Şike Yasası, 2011 Merkezi Bütçesi gibi 

Türkiye’nin sıcak gündemine ilişkin konular hakkında değerlendirmelerde 

bulundu. 

 

http://www.aytugatici.com/images/stories/9_aralik_2011_kanal_B.jpg


 

SAĞLIK POLİTİKALARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

1. Ankara Barosu’nun, Ankara Barosu Eğitim Merkezi Konferans Salonunda 

düzenlemiş olduğu “683 sayılı KHK ve Sağlıkta Dönüşüm Süreci ve Tam Gün 

Yasası” konulu panele konuşmacı olarak katıldı. 01.12.2011 

          

2. Türk Tabipler Birliği Başkanı Eriş Bilaloğlu ile Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı 

Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında 663 sayılı KHK ile ilgili 

değerlendirme toplantısı yaptı. 13.11.2011 



 

 

3. Sağlık Meslek Örgütleri ve Sağlıkla ilgili sendika temsilcileriyle, Genel Başkan 

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun makamında bir araya geldi. 663 sayılı KHK 

hakkında görüşmelerde bulundu. 14.11.2011 

 

 

TBMM YASAMA FAALİYETLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA 

 

1. Bingöl İlinden sorumlu Fahri Milletvekili olması nedeniyle Bingöl İlinde ve 

çevresinde 2003 yılında yaşanan depremde hasar gören ve o günden 

günümüze ödenek yokluğu gerekçesiyle onarılmayan 100. Yıl ilköğretim Okulu 

ve diğer binalar hakkında Başbakana soru önergesi vererek konuyu TBMM 

gündemine taşıdı. 13.11.2011 

 

2. 663 sayılı KHK ile "tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini 

sağlamak" ibaresinin yürürlükten kaldırılması hakkında Sağlık Bakanına soru 

önergesi vererek konuyu TBMM gündemine taşıdı. 15.12.2011 

 

 

3. AKP Hükümeti tarafından, Mersin’de Akkuyu Nükleer Güç Santrali Kurulması 

hakkında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanına soru önergesi vererek konuyu 

TBMM Gündemine taşıdı. 19.12.2011 

 

4. Sağlık harcamalarında ortaya çıkan israf ve istismarı Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı’nı soru önergesi ile sorarak konuyu TBMM gündemine taşıdı. 

21.12.2011 

 



 

 

 

CHP PARTİ OKULUNA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

1. CHP Genel Başkan Yardımcısı Perihan Sarı’nın makamında parti okulu 

müfredat programı hakkında toplantıya katıldı. 06.12.2011 

 

2. Parti Okulunda Parti İçi Eğitim Kurulu Toplantısına katıldı.13.12.2011 

 

3. Mersin ve Adana’dan eğitimci adaylarının katıldığı ve Mersin’de yapılan Parti 

Okulu Eğitmen Eğitimi etkinliğine eğitimci olarak katkı verdi. 16-17-18.12.2011 

 
 

4. Parti Okulunda Parti İçi Eğitim Kurulu Toplantısına katıldı. 20.12.2011 

 

 

 

 

        



DİĞER FALİYETLER 

1. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen 

“Engelliler Yaşamda” etkinliğine katıldı. 03.12.2011 

 

2. Hopa Eyleminde tutuklanan öğrencilere destek İçin “Hopa Usulü Saç Tıraşı” 

oldu. Ankara Adliyesinde yapılan Hopa Davası duruşmasını izleyerek tutuklu 

öğrencilere desteğini sürdürdü. 09.12.2011 

       

3. Mersin Cem Evi’nin düzenlediği Aşure Etkinliğine katıldı. 11.12.2011 

 
 



 

 

4. CHP’li Milletvekillerinden oluşan bir heyet ile birlikte Van’a gitti. İki gün süreyle 

Van’da incelemelerde bulundu,  deprem sonrası halkın sorunlarını ve siyasi 

iktidarın uygulamalarını yakından izledi. Geceyi çadırda geçirerek çadır kent 

sakinleri ile sohbet etti ve sabah bir çadıra konuk olarak depremzedelerle 

kahvaltı yaptı. Kendisine iletilen sağlıkla ilgili sorunlara çözüm üretti. (Rapor 

ektedir) 21-22.12.2011 

 

 

 



VAN DEPREMZEDELERİNİ ZİYARET VE ÇALIŞMA RAPORU 

(21-22 ARALIK 2011)  

21-22 Aralık 2011 tarihlerinde Genel Başkanımızın talimatıyla Van’daki 

depremzedelerin son durumunu tespit etmek ve buradaki vatandaşlarımıza yardım 

etmek üzere Adıyaman Milletvekili Salih FIRAT, Antalya Milletvekili Arif BULUT, 

Antalya Milletvekili Gürkut ACAR, Erzincan Milletvekili Muharrem IŞIK, Mersin 

Milletvekili Aytuğ ATICI ve Tunceli Milletvekili Hüseyin AYGÜN Van’a gitmişlerdir.  

Hava alanında Van il başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri heyetimizi 

karşıladılar. İlk gün Mimar Sinan ve KESK çadır kentleri, Van Valisi, Ziraat Odası ve 

Ticaret Odası ziyaret edildi. Belediye Başkanı'nın şehir dışında olduğu bildirildiğinden 

görüşme gerçekleştirilemedi. Heyetimiz ilk gün ayrıca, tüm ülkede KESK, DİSK, 

TMMOB ve TTB tarafından desteklenen 21 Aralık iş bırakma eylemini desteklemek 

üzere Van Emek Platformu’nun düzenlediği yürüyüşe katıldı. Yürüyüşün sonunda 

CHP Heyeti adına Aytuğ Atıcı kitleye hitap etti ve CHP’nin bu haklı iş bırakma 

eylemini desteklediklerini, her zaman emekten yana olduklarını dile getirdi.  

Heyetimiz İl ve İlçe Başkanları ile akşam yemeğinde bir araya gelerek Van’ın 

sorunlarını konuştu ve kendileri de depremzede olan yöneticilerimize moral vermeye 

çalıştı. Geceyi çadırda geçirmeyi tercih eden Aytuğ Atıcı çadır kentin sorunlarını 

yakından inceleme fırsatı buldu. Sabah depremzede bir ailenin çadırında kahvaltı 

yapan Atıcı bu ailenin sorunlarını dinledi.    

İkinci gün Üniversite yerleşkesi ve Dibekdüzü, Arısu, Topaktaş, Molla Kasım 

ve Alaköy köy ziyaretleri gerçekleştirildi. Depremin üzerinden iki ay geçmiş olmasına 

rağmen il genelinde pek çok eksiklik hala giderilmemişti. Bu eksiklikler, çeşitli tespitler 

ve yapılan bazı işler aşağıda özetlenmiştir:  

• Çadır kentlerde çadırlar sayısal olarak yeterli gibi görünse de çoğu çadırda 13-

18 kişinin kaldığı öğrenildi.  

• Çadırların kalitesi de mevsim şartlarına uygun değildi.  

• Sosyal hayat adeta felce uğramıştı.  

• Çadırların yerleşim yerlerinde güvenlik bakımından yeterli sayılabilecek 

tedbirler alınmıştı. Bununla birlikte KESK'in kendi imkânlarıyla kurduğu çadır 

kentte hiçbir güvenlik tedbiri alınmamıştı.  

• KESK'in kurduğu çadır kentte su, tuvalet ve yiyecek gibi hizmetlerin hiçbiri 

verilmemekteydi. Valilikten yardım talebi yapıldığı halde "O çadırları biz 

kurmadık" diyerek talepler reddedilmekteydi.  

• Çadırlarda hijyen şartları sağlanmamıştı. Tuvalet ve banyo gibi temel 

ihtiyaçları giderecek sosyal alanlar yeterli değildi. Ayrıca kadınların başka 

yerlerde banyo yapmaya utandıkları ve bu nedenle banyo yapmadıkları 

anlaşılmaktaydı.  

• Zaten KESK'in kendi kurduğu çadırlarda böyle hizmetlerin hiçbiri yoktu. 



• Çadırlarda yeterli battaniye, yatak ve yorgan olmadığı görüldü.  

• Isınmak için kullanılan elektrik ve kömür sobalarının ihtiyacı karşılayacak 

durumda olmadığı ve birçok tehlike yarattığı görüldü.  

• Çocukların birçoğunun ağız etrafında yaralar mevcuttu.  

• Grip, nezle, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları yaygındı.  

• Kronik hastalığı olan kişilerin sayısı çok fazla idi. Hastalar iletişim ve bilgi 

yetersizliğinden dolayı nereye başvuracakları bilgisine sahip değildiler.  

• Mide kanseri, astım ve görme sorunları olan bazı vatandaşlar ile kalp, 

endokrin, nörolojik ve psikiyatrik sorunları olan birçok çocuğa gerekli 

yardımlar yapıldı ve sorunlarının çözümü için Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile 

temas kuruldu.  

• Bir ailenin giysi sorunlarının çözüleceği sözü verildi ve kısa süre sonra Mersin 

İl Kadın Kolları’nın yaptığı bir proje ile verilen söz yerine getirildi. 

• Başka bir şehirde Tıp Fakültesinde okuyan bir çocuğu olan aileye burs sözü 

verildi ve bir hafta içinde bu söz yerine getirildi.  

• Van Valisi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yataklı tedavi hizmeti 

verildiğini, rutin ameliyatların yapıldığını ve yoğun bakımın çalıştığını 

söylemesine rağmen, yalnızca poliklinik hizmetinin verildiğini anlaşıldı.  

• Yemek verilen çadır kentlerde her gün aynı çeşit yemeğin verildiği tespit edildi.  

• Çukurova (Adana, CHP) belediyesinin Merkezde kurmuş olduğu büyük bir 

sosyal çadır oldukça işlevseldi.  

• Fatih (İstanbul, AKP) Belediyesi kurduğu yemekhane, banyo ve 

çamaşırhaneler Alaköy ve çevresine hizmet vermekteydi.  

• Çadırlara verilen kömürün çok kalitesiz olduğu görüldü. Akşam çadır kentler 

çevresinde nefe almak bile mümkün olamıyordu. 

• Astım ve KOAH hastalarının özellikle akşamları çok zorlandıkları saptandı.  

• Köylere bir miktar konteynır verilmişti ancak özellikle merkezde konteynır 

sorunu büyüktü. Vali köylerde sorunlar çözüldü dese de ziyaretlerimizde 

bunun doğru olmadığı anlaşıldı. Köylüler; CHP’ye oy verdikleri için 

cezalandırıldıklarını düşünmekteydiler. 

• Eğitim konusunda belirsizlikler devam etmekteydi. Toplam sayıları 182 bin 

olan öğrencilerden 60 bininin başka illere gönderilerek okula başlatıldığı 

anlaşıldı. Kalan öğrenciler için sağlam olan okullarda ya da prefabrik derslikler 

kurarak 20 Ocak 2012'de ikili eğitim ile ders başı yapılacağı beyan edildi. 

• Van'da hayvancılığın çok önemli olduğu ve bundan dolayı hayvancılığa büyük 

destek verilmesi gerektiği ifade edildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

büyükbaş hayvanlara 400 TL, küçükbaş hayvanlara 80 TL yem desteği 

yardımı yapacağını açıkladığı halde bu yardım hala vatandaşın eline 

ulaşmadığı anlaşıldı. Ancak hayvanların küpeleme işlemi daha önceden 

sağlıklı yapılmadığı için ve depremden sonra yapılan küpelemenin de yetersiz 

olduğu için herkesin yardım alamayacağı söylendi.  

• Hayvanlara yem desteğinin en az üç kez yapılması istendi.  

• Hayvanları telef olan köylüler yerlerine yenilerinin verilmesini talep ettiler. 



• Tarıma verilen ve hak etmiş oldukları bu yılın desteklerini 2012 beklenmeden 

biran önce verilmesi talep edildi. 

• Ticaret Odası ziyaretimizde ticari kredilerin ertelendiğini ancak sürenin yetersiz 

olduğu belirtildi.  

• Kamu ve özel bankalara olan kredi borçlarının faizsiz olarak bir yıl ertelenmesi 

istendi 

• KOSGEB’in verdiği 30 bin ile 100 bin TL'lik kredilerin daha geniş kesimlere 

yayılması istendi. 

• Bir sefere mahsus olmak üzere KOSGEB desteklerinden çiftçilerin de 

faydalanması istendi.  

• SSK primlerinin bir yıl boyunca işçi ve işverenden alınmaması talep edildi. 

• İran ile yapılan sınır ticaretinin bir yıl boyunca tüm ithal ve ihraç mallarını 

kapsayacak şekilde kısıtlama olmadan yapılmasının bölgeye büyük canlılık 

getireceği söylend,. 

• Bir kereye mahsus 500 bin ton motorin ticaretine izin verilmesi talep edildi.  

• İş yerlerinden belli bir süre elektrik ücreti alınmaması istendi.  

• TOKİ'nin yapacağı evlerin yıkılan evlerin eski yerlerine yapılması, hak 

sahiplerine uzun vadeli olarak verilmesi istendi. 

• TOKİ'nin şehir dışına uydu şehir kurmasına karşı çıkıldı. Özellikle sivil toplum 

kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak bu inşaatların yapılması istendi. 

• Özellikle geceleri şehir tam bir hayalet şehir görüntüsünde idi. Çadır kentler 

insana toplama kampı izlenimi vermekteydi.  

• Depremden sonra oluşan travma sonrası stres sendromu ve depresyonla 

yeterine mücadele edilmediği görüldü.  

• Depremden hemen sonra Çukurova Belediyesi’nin kurduğu ve Ankara 

Üniversitesi'nin de destek verdiği çocuklara resim yaptırma çalışması çok 

güzel bir girişim olarak değerlendirildi.  

• Çadırlarda sosyolog ve psikologların hizmet verdikleri söylense de halkın 

bundan haberi olmadığı, dolayısıyla yeterli hizmet alamadıkları görüldü. 

• Bazı çocuklarda kekemelik başladığı ve halen deprem korkusunuüzerlerinden 

atamadıkları görüldü.  

• Şu ana kadar yaklaşık 7 bin artçı sarsıntı olduğu göz önüne alındığında çok 

ciddi bir sağlık sorununun ortaya çıkacağı ve bunun da ilerisi için büyük ruhsal 

sorunlar yaratacağı düşünüldü. 

• Yapılan hizmetlerin sosyal devletin görevi değilmiş gibi, oradaki halka lütufmuş 

gibi sunmaya çalışma dikkatimizi çekti, bunun doğru bir yaklaşım olmadığı 

söylendi.  

• Valilik yapılan her türlü hizmetin çok güzel olduğunu ve hatta fazlasıyla 

verildiğini düşünmekte, bu da hizmet ayağında aksamalara yol açmaktadır.  

• Gördüğümüz en güzel şeylerden bir tanesi Van depreminde yaşamını yitiren 

Japon doktorun adının bir çadıra verildiği idi.  

• Cumhuriyet Halk Partisi Van'da çok olumlu tepkiler almaktaydı.  



• Bugüne kadar 135 TIR yardım malzemesi gönderilmiş olduğu anlaşıldı. 

Cumhuriyet Halk Partililerin, Van sokaklarında rozet takarak rahatça 

dolaşabildikleri anlatıldı. Milletvekillerimizin desteğe gitmesi ise çok olumlu 

tepkiler toplamaktaydı. Devletin yardımının maalesef her zamanki gibi 

yetersizdi.  

• Cumhuriyet Halk Partisi heyet ziyaretlerinin;  en azından yetkililer üzerinde  bir 

baskı unsuru oluşturduğu ve sorunlara daha ciddi eğildikleri hissedildi. 

 Deprem sonrasında; CHP Van örgütü iyi bir sınav vermiştir. Heyetimize eşlik 

eden İl Başkanı Cemal Şen, Gevaş İlçe Başkanı Şerafettin Öztürk,  Gürpınar İlçe 

Başkanı Nurettin Taşar,  Edremit İlçe Başkan Zeynel Abidin Günay,  İl Başkan 

Yardımcısı Mehmet Kurukçu ve örgüt çalışanlarının özverili çalışmaları takdirle 

karşılandı. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

 

 

 

Prof. Dr. Aytuğ ATICI 

                                                                                          Mersin Milletvekili 

 


