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

 

1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle Halk Meclisi’ne katılarak 

ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı. Genel Seçim çalışması için sandık çevresi 

sorumluları örgütlenme çalışmaları başlattı. (19.09.2014) 

 

2. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Dayanışma Kahvaltısına katıldı. 

(20.09.2014) 

3. Mersin/Silifke Belediye Başkanlığı’nı ziyaret ederek, ilçenin sorunları ve Silifke’nin 

geleceğine yönelik hazırlanan projeler hakkında bilgi aldı. (29.09.2014) 

4. Mersin/Silifke CHP İlçe örgütünü ziyaret etti.  Yeniden oluşturulan gençlik kolları 

örgütü ile bir araya gelerek çalışmaları hakkında toplantı yaptı. (29.09.2014) 
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BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

1. Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın canlı sunduğu Türkiye'nin Nabzı 

programında sıcak gündemi değerlendirdi. (01.09.2014) 

2. Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın canlı sunduğu Türkiye’nin Nabzı 

programında IŞİD ve Çözüm Süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

15.09.2014 

3. 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Bu mesajında, Huzur ve barışın 

bedelini bizler adına canları ve vücutları ile ödeyen yiğitlere bu toplum ne yaparsa 

azdır. Gazilerimizin yaşamlarını sevdikleri ile beraber kolaylaştırmak ve onurlu bir 

yaşamı sunmak bizim görevimizdir" dedi. (18.09.2014) 

4. Parası olana hizmet, parası olmayana ölüm getiren sağlık sistemi hakkında basın 

açıklaması yaptı. (26.09.2014) 

5. Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenlediler. 

Bu toplantıda Bingöl CHP İl Başkanına yapılan haksız, hukuksuz intikamın 

nedenlerini anlattılar. (30.09.2014) 

6. Kanal B TV'de Hakan Akbul'un canlı sunduğu Habercinin Saati Programında Ankara 

Tabip Odasına yapılan haksızlığın ve zulmün nedenlerini anlattı. ( 30.09.2014) 
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YASAMA FAALİYETLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA 

1. 8 Eylül Dünya Kistik Fibrozis Günü'nde kistik fibrozisli hastaların sorunlarına dikkat 

çekmek amacıyla TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması için Meclis Araştırma 

Önergesi verdi.(08.09.2014) 

2. Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu, yani devlet korumasında, bir 

çocuğa tecavüz edilmesini verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. 

(09.09.2014) 

3. AKP Hükümeti'nin Batık bankalardan sonra, batık hastaneleri de  halkın sırtına yıkma 

politikasını verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. (18.09.2014) 
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RESMİ BAYRAM, ANMA VE KUTLAMALARA KATILIM 

1. Mersin’de CHP’nin 91’inci kuruluş yıldönümü kutlama etkinliğine katıldı. 

(09.09.2014) 

 

2. Mersin’de Gaziler Günü Anma Programı’na katılarak Gazilerimizle bir araya 

geldi. (19.09.2014) 

 



6 

 

DİĞER FAALİYETLER 

1. 1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle Tarsus/Yenice’de düzenlenen etkinliği ve 

sonrasında yapılan basın açıklamasına katılarak bir konuşma yaptı. Burada 

yaptığı konuşmada, barışın önemine değinerek, ‘’Barış isteği, bir insanlık 

hakkıdır. Herkesin katkı sunması insanlığın gereğidir" dedi. (01.09.2014) 

 

2. Mersin/Akdeniz/Karaduvar mahalle sakinlerinin düzenlediği Türkçe-Arapça 

Tiyatro etkinliğine katıldı. (07.09.2014) 
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3. Mersin/Silifke/Taşucu’nda Çevre Festivali kapsamında düzenlenen Çevre 

Sorunları ile ilgili panele panelist olarak katılarak, nükleer ve termik 

santrallerinin zararlarını anlattı. (07.09.2014) 

 

4. Mersin'de Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen ve Eğitim İş Sendikası’nın ortaklaşa 

düzenlediği, Milli Eğitim Bakanlığının keyfi atamaları, bütün okul yöneticileri 

görevden alması ve  TEOG sınavı skandalı  protesto eylemine katıldı. 

(09.09.2014) 
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5. Eğitim-Sen Mersin Üniversitesi Temsilciliği’nin Mersin Üniversitesi’nde 

düzenlediği bilimsel özgürlük, hak ihlalleri ve mücadele deneyimleri içerikli  

“Akademi Direniyor” sempozyumuna katılarak bir konuşma yaptı.  

(15.09.2014) 

6. Mersin’de bir otomobil firmasının showroom mağazası açılışına katılarak 

sektör temsilcileri ile bir araya geldi. (16.09.2014) 

 

7. Mersin’de işten çıkarılan parkomat işçilerinin eylemine katıldı. İlgililerle temasa 

geçerek, parkomat işçilerinin uzun süredir ödenmeyen ücretlerinin ödenmesini 

sağladı. (19.09.2014) 

 

 

 

 

http://www.milliyet.com.tr/mersin/
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8. Mersin’de “21. Ahilik Kültürü Haftası” kutlama programına katıldı. (23.09.2014) 

 

9. Mersin’de iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir firmanın yeni 

mağazasının açılışına katılarak iş adamları ile bir araya geldi. (24.09.2014) 

10. Mersin'de Eğitim Sen’in, Milli Eğitim Bakanlığı’nın keyfi atamaları ve bütün okul 

yöneticilerini görevden alması nedeniyle düzenlediği, protesto ve yürüyüş 

eylemine ve sonrasında yapılan basın açıklamasına katıldı. (24.09.2014) 
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11. Mersin'de, Eğitim İş’in, Milli Eğitim Bakanlığının keyfi atamaları ve bütün okul 

yöneticilerini topluca görevden alması nedeniyle düzenlediği, protesto yürüyüş 

eylemine ve sonrasında yapılan basın açıklamasına katıldı. (24.09.2014) 

12. Mersin/Mezitli’de muhtarlarla toplantı yaptı. Mezitli Belediye Başkanı ile 

belediye meclis üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen bu toplantıda muhtarların 

sorunlarını ve taleplerini dinledi. (24.09.2014) 

 

13. Mersin Cemevi’ni ziyaret ederek, ülkenin ve bölgenin demokrasi ve insan 

hakları sorunlarını değerlendirdi. (29.09.2014) 
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14.  Ankara Tabip Odası Yöneticileri hakkında ihtiyacı olan herkese sağlık hizmeti 

verilmesini savundukları için Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alma 

davası duruşması öncesi TTB’nin düzenlediği basın açıklamasına destek 

verdikten sonra, duruşmaya katıldı. (30.09.2014) 
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15. Gönüllü Milletvekilli olduğu Bingöl’e giderek Bingöl’de ve ilçelerinde saha 

çalışması yaptı. (25-27.09.2014) 

Bu çalışma kapsamında 25 Eylül 2014 tarihinde Bingöl CHP İl Başkanlığı’nı 

ziyaret ederek il örgütü ile bir araya geldi. Sonrasında Bingöl Valiliği ve Bingöl İnsan 

Hakları Derneği’ni ziyaret etti.  

26 Eylül 2014 tarihinde, yolsuzlukların üzerine gitmesi nedeniyle haksız ve 

hukuksuz bir şekilde iş yeri kapatılarak cezalandırılan Bingöl CHP İl Başkanı Mustafa 

Kurban’a ait kapatılan iş yeri önünde basın açıklaması yaptı. Sonrasında Bingöl CHP 

İl Binası’nda, Bingöl’ün ve Türkiye’nin sorunları ile ilgili basın açıklaması yaptı. 

Bingöl’den Yayladere İlçesine geçti.  Yayladere Belediye Başkanı’nı, Kaymakamı ve 

İlçe Emniyet Müdürünü ziyaret ederek ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı.  İlçe 

esnafını ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Yayladere’nin ardından Kiğı 

ilçesine geçti. Kiğı Belediyesi ve Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek İlçenin sorunları 

hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde vatandaşların talep ve 

sorunlarını dinledi.  

27 Eylül 2014 tarihinde Bingöl’ün eski CHP Belediye Başkanı ve kanaat önderleri 

ile bir araya gelerek sohbet etti. Sonrasında Eğitim-Sen önderliğinde KESK’e bağlı 

sendikalar, sivil toplum örgütleri ve Emek ve Demokrasi bileşenleri ile bir araya 

gelerek Bingöl’ün sorunları, Kürt sorunu, IŞİD, kadın cinayetleri, anadilde eğitim gibi 

temel sorunlar hakkında sohbet toplantısı yaparak Cumhuriyet Halk Partisi’nin 

politikalarını ve yaklaşımlarını anlattı. Bingöl merkezde park ve çay bahçelerini 

ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. 
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16. Mersin Tabip Odası’nın 60. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen 

kahvaltıya katıldı. Burada Eski Tabip Odası Başkanı olması nedeniyle 

kendisine bir plaket verildi. (28.09.2014) 

 

17. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’nü ziyaret etti. Görev süresi dolacak olan 

Rektör ile ilgili hazırlanan video çekimine katkı sundu. (29.09.2014) 

 

 

 


