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

 
1. 2015 Genel seçim çalışmalarına Tarsus İlçe Örgütünü ziyaret ederek start 

verdi. (08.04.2015) 

 

2. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Tarsus Alifakı Köyünde İlçe örgütü 
ile birlikte saha çalışması yaptı. (08.04.2015) 

	



	

	

3. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Tarsus Kargılı Köyünde İlçe örgütü 
ile birlikte saha çalışması yaptı. (08.04.2015) 

	

4. Mersin/Yenişehir CHP İlçe Örgütünü ziyaret etti. 2015 Genel Seçim çalışma 
stratejileri hakkında toplantı yaptı. (08.04.2015) 

	



	

	

5. Mersin/Erdemli İlçe Örgütünü ziyaret etti. 2015 Genel Seçim çalışma stratejileri 
hakkında toplantı yaptı. (09.04.2015) 

	

6. Mersin/Erdemli/Arpaçbahşiş/Yeni Mahalle’de İlçe örgütü ile birlikte saha 
çalışması yaptı. (09.04.2015) 

  	



	

	

7. Mersin/Erdemli/Çeşmeli Mahallesi’nde İlçe örgütü ile birlikte saha çalışması 
yaptı. (09.04.2015) 

	

8. Mersin/Mezitli Belediyesi’nin 1 yıllık faaliyetlerini anlattığı toplantıya katılarak 
bir konuşma yaptı. (09.04.2015) 

	



	

	

9. Mersin/Yenişehir CHP İlçe Örgütünü ziyaret etti. 2015 Genel Seçim çalışma 
stratejileri hakkında toplantı yaptı. (10.04.2015) 

           	

10. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Yenişehir/Çavak Mahallesinde İlçe 
örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (10.04.2015) 

	



	

	

11. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Yenişehir/Emirler Mahallesinde 
İlçe örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (10.04.2015) 

 

12. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Yenişehir/Uzunkaş Mahallesinde 
İlçe örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (10.04.2015) 

                      	



	

	

13. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Yenişehir/Değirmençay 
Mahallesinde İlçe örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (10.04.2015) 

                       	

14. Mersin/Silifke CHP İlçe Örgütünü ziyaret etti. 2015 Genel Seçim saha 
çalışması öncesi örgütle ve partililerle bir araya geldi. (11.04.2015) 

 



	

	

15. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Silifke/Atayurt Mahallesinde İlçe 
örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (11.04.2015) 

 

	

 



	

	

16. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Silifke/Gazi Mahallesinde İlçe 
örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (11.04.2015) 

  

17. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Silifke/Taşucu Mahallesinde İlçe 
örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (11.04.2015) 

	



	

	

18. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Silifke/Çeltikçi Mahallesinde İlçe 
örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (11.04.2015) 

	

19. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Silifke/Sökün Mahallesinde İlçe 
örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (11.04.2015) 

	

 

 



	

	

20. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Silifke/Kurtuluş Mahallesinde İlçe 
örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (11.04.2015) 

	

21. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Silifke/Arkum Mahallesinde İlçe 
örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (11.04.2015) 

	



	

	

22. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mezitli/Kuzucubelen Mahallesinde 
İlçe örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (12.04.2015) 

	

23. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mezitli/Doğançay Mahallesinde 
İlçe örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (12.04.2015) 

	



	

	

24. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mezitli/Akarca Mahallesinde İlçe 
örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (12.04.2015) 

	

25. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Toroslar/Kaşlı Mahallesinde İlçe 
örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (13.04.2015) 

	



	

	

26. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Toroslar/Düğdüören Mahallesinde 
İlçe örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (13.04.2015) 

	

27. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Toroslar/Buluklu Mahallesinde İlçe 
örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (13.04.2015) 

 



	

	

28. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Toroslar/Resul Mahallesinde İlçe 
örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (13.04.2015) 

 

29. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Toroslar/Arpaçsakarlar 
Mahallesinde İlçe örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (13.04.2015) 

 



	

	

30. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Silifke/Akdere Mahallesinde İlçe 
örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (14.04.2015) 

 

31. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Silifke/Işıklı Mahallesinde İlçe 
örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (14.04.2015) 

 



	

	

32. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Silifke/Yeşilovacık Mahallesinde 
İlçe örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (14.04.2015) 

 

33. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Aydıncık Karatepe Köyünde İlçe 
örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (14.04.2015) 

	



	

	

34. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Aydıncık/Duruhan Köyünde İlçe 
örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (14.04.2015) 

	

35. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret etti. 2015 Genel Seçim saha 
çalışması öncesi örgüt yöneticileri ve partililerle bir araya geldi. (15.04.2015) 

									 	



	

	

36. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Tarsus/Atalar Mahallesinde İlçe 
örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (15.04.2015) 

                 	

37. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Tarsus/Yeşiltepe Mahallesinde İlçe 
örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (15.04.2015) 

	



	

	

38. Mersin/Anamur CHP İlçe Örgütünü ziyaret etti. 2015 Genel Seçim saha 
çalışması öncesi örgüt yöneticileri ve partililerle bir araya geldi. (16.04.2015) 

	

39. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Anamur/Ören Mahallesinde İlçe 
örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (16.04.2015) 

	



	

	

40. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Anamur/Anıtlı (Kaledran) 
Mahallesinde İlçe örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (16.04.2015) 

	

41. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Anamur/Ucarı Köyünde İlçe örgütü 
ile birlikte saha çalışması yaptı. Köye muz fidanı ekti. (16.04.2015) 

	

	



	

	

42. Mersin/Bozyazı İlçe Örgütünü ziyaret etti. 2015 Genel Seçim çalışma 
stratejileri hakkında toplantı yaptı. (17.04.2015) 

	

43. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Bozyazı’da İlçe örgütü ile 
birlikte saha çalışması yaptı. (17.04.2015) 

	



	

	

44. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Bozyazı/Bahçekoyagı 
Mahallesinde  İlçe örgütü ile birlikte saha çalışması yaptı. (17.04.2015) 

	

45. 2015 Genel Secim çalışmaları kapsamında Akdeniz Hastane Caddesinde 
esnaf ziyaretleri yaptı. (18.04.2015) 

	

	



	

	

46. Mersin/Yenişehir CHP Kadın Kollarının, 2015 Genel Seçimleri çalışma startı 
öncesi düzenlediği etkinliğe katıldı. (18.04.2015) 

	

47. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Akdeniz'de esnaf ziyaretleri 
yaptı. Yanlış politikalar yüzünden siftah yapamadan kepengini kapatan esnafa 
CHP'nin projelerini anlatarak "Yaşanacak bir Türkiye" için oy istedi. 
(20.04.2015) 

 	

 

	



	

	

48. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Yenişehir Gazi Mustafa 
Kemal Bulvarında esnaf ziyaretleri yaptı. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak 
"Yaşanacak bir Türkiye" için oy istedi. (21.04.2015) 

	

	



	

	

49. Mersin’deki ilk seçim bürosu olan Yenişehir seçim bürosunu açtı.(21.04.2015)	

	

50. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılçdaroğlu’nun Mersin’de Cam Sanayi 
Fabrikasında işçilerle birlikte öğle yemeği programına eşlik etti. (22.04.2015) 

,	



	

	

51. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılçdaroğlu’nun Mersin’de Sivil Toplum 
Örgütü Temsilcileriyle yaptığı toplantıya eşlik etti. (22.04.2015) 

	

52. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin Toros Dağlarında 
yer alan Dörtler Köyünde Yörük çadırı ziyaretine eşlik etti. (22.04.2015) 

	



	

	

53. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğu’nun katılımıyla gerçekleştirilen 
Mersin Milletvekili Adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. (22.04.2015) 

	

54. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Çamlıyayla Sarıkoyak 
Mahallesinde saha çalışması yaptı. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak 
"Yaşanacak bir Türkiye" için oy istedi. (23.04.2015) 

	



	

	

55. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Çamlıyayla/Darıpınarı 
Mahallesinde saha çalışması yaptı. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak 
"Yaşanacak bir Türkiye" için oy istedi. (23.04.2015) 

 	

56. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Çamlıyayla/Belçınar 
Mahallesinde saha çalışması yaptı. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak 
"Yaşanacak bir Türkiye" için oy istedi. (23.04.2015) 

	



	

	

57. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Çamlıyayla/Belçınar 
(Atdağı) Mahallesinde saha çalışması yaptı. CHP'nin halkçı projelerini 
anlatarak "Yaşanacak bir Türkiye" için oy istedi. (23.04.2015) 

	

58. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Çamlıyayla/Sebil 
Mahallesinde saha çalışması yaptı. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak 
"Yaşanacak bir Türkiye" için oy istedi. (23.04.2015) 

 



	

	

59. Mersin/Mut İlçe Örgütünü ziyaret etti. 2015 Genel Seçimi saha çalışması 
öncesi örgüt yöneticileri ve partililerle bir araya geldi. (24.04.2015) 

 

60. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Mut’ta esnaf ziyaretleri 
yaptı.. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak "Yaşanacak bir Türkiye" için oy 
istedi. (24.04.2015) 

 



	

	

61. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Mut/Yapıntı Mahallesinde  
saha çaılışması yaptı. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak "Yaşanacak bir 
Türkiye" için oy istedi. (24.04.2015) 

	

62. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Mut/Topluca Mahallesinde 
saha çalışması yaptı.  CHP'nin halkçı projelerini anlatarak "Yaşanacak bir 
Türkiye" için oy istedi. (24.04.2015) 

	



	

	

63. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Mut Gülnarlılar Derneğini 
ziyaret etti. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak "Yaşanacak bir Türkiye" için oy 
istedi. (24.04.2015) 

	

64. Mersin/Tarsus CHP İlçe Kadın Kollarının düzenlediği kahvaltı etkinliğine 
katıldı. (25.04.2015) 

	



	

	

65. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Tarsus/Sayköy-Kerimler 
Mahallesinde  saha çalışması yaptı. CHP'nin tarımsal politikaları ile çifçinin 
ürünün tarlada kalmayacağını  anlatarak "Yaşanacak bir Türkiye" için oy istedi. 
(25.04.2015) 

	

66. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Tarsus/Dedeler 
Mahallesinde  saha çalışması yaptı. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak 
"Yaşanacak bir Türkiye" için oy istedi. (25.04.2015) 

	



	

	

67. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Tarsus/Cinköyü 
Mahallesinde  saha çalışması yaptı. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak 
"Yaşanacak bir Türkiye" için oy istedi. (25.04.2015) 

	

68. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Tarsus/Tepeköy 
Mahallesinde  saha çalışması yaptı. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak 
"Yaşanacak bir Türkiye" için oy istedi. (25.04.2015) 

	



	

	

69. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Tarsus/Karadiken 
Mahallesinde  saha çalışması yaptı. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak 
"Yaşanacak bir Türkiye" için oy istedi. (25.04.2015) 

	

70. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Tarsus/Belen Mahallesinde  
saha çalışması yaptı. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak "Yaşanacak bir 
Türkiye" için oy istedi. (25.04.2015) 

	



	

	

71. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Tarsus/Pirömerli 
Mahallesinde  saha çalışması yaptı. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak 
"Yaşanacak bir Türkiye" için oy istedi. (25.04.2015) 

	

72. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin'de Arap camiasından 
vatandaşlarla bir araya geldi. CHP’nin din, dil, mezhep ayrımı olmaksızının 
özrgürlükçü politakalarla Türkiye’yi nasıl yöneteceğini anlattı. (25.04.2015) 

	



	

	

73. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Bozyazı CHP ilçe 
örgütünde yönetciler ve partililerle bir araya geldi. (26.04.2015) 

	

74. Mersin/Bozyazı’da  ikinci Seçim Bürosu’nun  açılışını yaptı. (26.04.2015) 

	



	

	

75. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Gülnar’da  saha çalışması 
yaptı. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak "Yaşanacak bir Türkiye" için oy 
istedi. (26.04.2015) 

	

76. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Gülnar/Akova 
Mahallesinde  saha çalışması yaptı. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak 
"Yaşanacak bir Türkiye" için oy istedi. (26.04.2015) 

	



	

	

77. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Gülnar/Kuskan 
Mahallesinde  saha çalışması yaptı. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak 
"Yaşanacak bir Türkiye" için oy istedi. (26.04.2015) 

	

78. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Gülnar/Dayıcık 
Mahallesinde  saha çalışması yaptı. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak 
"Yaşanacak bir Türkiye" için oy istedi. (26.04.2015) 

	



	

	

79. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Gülnar/Demrözü 
Mahallesinde  saha çalışması yaptı. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak 
"Yaşanacak bir Türkiye" için oy istedi. (26.04.2015) 

	

80. Tarsus’ta, CHP Mersin Milletvekili Aday Tanıtımı ve İktidara Yürüyüş 
Programı’na katıldı. (27.04.2015) 

	



	

	

81. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Toroslar Kuvayi Milliye 
Caddesinde  esnaf ziyaretleri yaptı. Esnafın sorunlarına karşı CHP'nin 
projelerini anlatarak "Yaşanacak bir Türkiye" için oy istedi. (28.04.2015) 

	

82. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Toroslar’da  Mut-Gülnarlılar 
kahvesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. CHP'nin yoksula, asgari ücretliye 
ve emeklilere yönelik projelerini anlatarak. "Yaşanacak bir Türkiye" için oy 
istedi. (28.04.2015) 

	

 



	

	

83. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Toroslar Çopurlu Köyünde  
saha çalışması yaptı. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak "Yaşanacak bir 
Türkiye" için oy istedi. (28.04.2015) 

 

84. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Toroslar/Işıktepe 
Mahallesinde  saha çalışması yaptı. Muhtar ve üreticilere CHP'nin halkçı 
projelerini anlatarak "Yaşanacak bir Türkiye" için oy istedi. (28.04.2015) 

	



	

	

85. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Toroslar/Hamzabeyli 
Mahallesinde saha çalışması yaptı. Ürünü para etmeyen ve kredi boçları 
yüzünden sıkıntı yaşan çiftçilere CHP'nin projelerini anlatarak "Yaşanacak bir 
Türkiye" için oy istedi. (28.04.2015) 

	

86. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Akdeniz Bit Pazarı’nde 
esnaf ziyaretleri yaptı. Ekonomik sıkıntı nedeniyle siftah yapamadan kepenk 
kapatan enafa CHP'nin projelerini anlatarak "Yaşanacak bir Türkiye" için oy 
istedi. (29.04.2015) 

 



	

	

87. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Akdeniz/Bağlarbaşı 
Mahallesinde  saha çalışması yaptı. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak 
"Yaşanacak bir Türkiye" için oy istedi. (29.04.2015) 

	

88. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Akdeniz/Huzurkent 
Mahallesinde  saha çalışması yaptı. Ürünü para etmeyen ve kredi boçları 
yüzünden sıkıntı yaşan çiftçilere CHP'nin projelerini anlatarak "Yaşanacak bir 
Türkiye" için oy istedi. (29.04.2015) 

	



	

	

89. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Akdeniz/ Adanalıoğlu  
Mahallesinde  saha çalışması yaptı. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak 
"Yaşanacak bir Türkiye" için oy istedi. (29.04.2015) 

 

90. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Akdeniz/ Adanalıoğlu ve 
Kazanlı  Mahallelerinde kanaat önderleriyle bir aray geldi.. CHP'nin halkçı 
projelerini anlatarak "Yaşanacak bir Türkiye" için destek istedi. (30.04.2015) 

	



	

	

91. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin Sarızlılar Derneği’ni ziyaret 
etti. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak "Yaşanacak bir Türkiye" için destek 
istedi. (30.04.2015) 

	

92. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin Mutlular Derneği’ni ziyaret 
etti. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak "Yaşanacak bir Türkiye" için destek 
istedi. (30.04.2015) 

 



	

	

93. 2015 Genel Seçim çalışmaları kapsamında Mersin/Mezitli sanayi sitesinde 
esnaf ziyareti yaptı. CHP'nin halkçı projelerini anlatarak "Yaşanacak bir 
Türkiye" için destek istedi. (30.04.2015) 

	



	

	

BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

1. Samanyolu Haber TV'ye verdiği röportajda, AKP Hükümeti’nin Türkiye'nin 
işsizlik, yoksulluk baskı gündemini değiştirmeye çalıştığını anlatarak  
Türkiye’nin gerçek gündemini anlattı.(03.04.2015) 

 

2. 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. (05.04.2015) 

3. Mersin’de Emek ve Demokrasi Platformu’nun, Ortadoğu halklarını vahşice 
katleden terör örgütü IŞİD'i kınamak için düzenlediği  Basın Açıklamasına 
katıldı. (07.04.2015) 

	



	

	

4. Mersin Sun TV'de Tahir Özgür'ün sunduğu Gündem programının canlı yayın 
konuğu oldu. 7 Haziran 2015 Genel Seçimine yönelik değerlendirmelerde 
bulundu. (13.04.2015) 

5. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı 
yayınladı. (22.04.2015) 

6. CHP Mersin Milletvekili adaylarımızla birlikte  Tarsus’ta kahvaltılı bir toplantıda 
basın mensuplarıyla bir araya geldi. (27.04.2015) 

 

7. 1 Mayıs İşçinin Emekçinin Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. 
(30.04.2015) 

	

 

YASAMA FAALİYETLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA 

1. 12 Eylül faşist darbesinden mağdur olan vatandaşlara geçmişe dönük olarak SSK 
prim borçlanması sağlanarak emekli olabilmeleri için Kanun Teklifi verdi. (03.04.2015) 



	

	

RESMİ BAYRAM, ANMA VE KUTLAMALARA KATILIM 

1. Mersin Ortodoks Kilisesini ziyaret etti. Hristiyan vatandaşların Paskalya 
Bayramını kutladı. (10.04.2015)  

							 	

2. Mersin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi kutlama 
programına katıldı. (23.04.2015) 

	



	

	

3. Mersin CHP İl Başkanlığının düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlama programına katıldı. (23.04.2015) 

	



	

	

DİĞER FAALİYETLER 

1. Ankara’da Başkent Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının 
Prof. Dr. Murat Derbent anısına düzenlediği sempozyumda oturum başkanlığı 
yaptı. (03.04.2015) 

2. Mersin'de, Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları için yargılanan direnişçilerin 
duruşmasına katılarak destek verdi. (07.04.2015) 

	

3. Mersin Alevi Kültür Derneği'ni ziyarette etti.  Genel seçimlerle ilgili görüş alış 
verişinde bulundu. (08.04.2015) 

	



	

	

4. Mersin Disk Genel-İş'in Olağan Genel Kuruluna katılarak bir konuşma yaptı. 
(12.04.2015) 

 

5. Mersin’de inşa edilecek Akkuyu Nükleer Santral Projesi kapsamında, Akkuyu 
Nükleer Deniz Yapıları’nın temel atma törenini, santral girişinde oturma eylemi 
yaparak protesto etti. (14.04.2015) 

 



	

	

6. Mersin/Tarsus Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine 
katıldı (15.04.2015) 

	

7. Mersin-Antalya karayolu yol yapım şantiyelerinde çalışan emekçileri ziyaret 
etti. CHP’nin taşeronlaşmayı kaldırma politikasını anlattı. (16.04.2015) 

    	



	

	

8. Mersin/Bozyazı’da Turizm Haftası kutlama etkinliğine katıldı. (17.04.2015) 

 

9. Mersin Alevi Kültür Derneği Gençliğinin eğitime katkı amaçlı düzenlediği 
konsere katılarak gençlere destek verdi. (17.04.2015) 

 

	



	

	

10. Mersin Kültürler Festivaline katılarak Sivas Karasüverliler Kültür ve Dayanışma 
Derneği  standını gezdi. (18.04.2015) 

 

11. Mersin Kültürler Festivaline katılarak Mersinliyim Mersine Sahip Çıkalım 
Derneği  standını gezdi. (18.04.2015) 

	



	

	

12. Mersin Kültürler Festivaline katılarak Tuceli standını gezdi. (18.04.2015) 

	

13. Mersin Kültürler Festivaline katılarak İçel Sanat Kulubü Derneği  standını 
gezdi. (18.04.2015) 

	



	

	

14. Mersin Kültürler Festivaline katılarak, Mersin Yazarlar Derneği standında 
yazarlarla bir araya geldi. (18.04.2015) 

	

15. Mersin Kültürler Festivaline katılarak, Mersin Grit Türkleri Kültür ve Dostluk  
Derneği standını gezdi. (18.04.2015) 

	



	

	

16. Mersin Kültürler Festivaline katılarak, Hakkari standını gezdi. (18.04.2015) 

	

17. Mersin Kültürler Festivaline katılarak, Türk Chopper Motor Kulübü ve 
Karadenizliler standını gezdi. (18.04.2015) 

	



	

	

18. Mersin Kültürler Festivaline katılarak, Artvin standını gezdi. (18.04.2015) 

	

19. Mersin Kültürler Festivaline katılarak, Hatay standını gezdi. (18.04.2015) 

	



	

	

20. Mersin Kültürler Festivaline katılarak, Türk Yörük ve Türkmenler Dayanışma 
ve Yardımlaşma Derneği standını gezdi. (18.04.2015) 

	

21. Ankara’da CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile 
gerçekleştirilen 2015 Genel Seçimlerine yönelik Secim Bildirgesi ve Aday 
Tanıtım Toplantısına katıldı. (19.04.2015) 

	

	



	

	

22. Türk Neonatoloji  Derneği’nin Adana’da düzenlediği  23. Ulusal Neonatoloji 
Kongresinin açılışına katıldı. (20.04.2015) 

23. Mersin Nükleer Karşıtı Platformun (NKP) düzenlediği “Akkuyu Çernobil 
Olmasın” yürüyüşüne ve basın açıklamasına katıldı. (27.04.2015) 

 

24. Mersin/Toroslar’da bir dershaneyi ziyaret etti.  Öğrencilerle ve eğitimcilerle 
eğitim sorunları hakkında sohbet etti. (28.04.2015)  

 

 


