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

 

1. Mersin’in Yenişehir İlçesine bağlı İnsu Köyü’nde, Yenişehir CHP İlçe 

Yöneticileri ile birlikte iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Köyün 

sorunları ve Türkiye’nin güncel konuları hakkında sohbet etti. 02.08.2012 

            



2. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin İli ziyaretine eşlik 

etti. Bu kapsamda, Büyükeceli CHP Parti Okulu Gençlik Kampı’nda akran 

eğitimi alan gençlerle bir araya geldiler. Ardından Nükleer Karşıtı Platform’un 

Çadır Kampı’nı ziyaret ettiler. Daha sonra Türkiye Gençlik Birliği’nin aynı 

bölgedeki kampına ziyaret gerçekleştirdiler. Buradan Silifke’ye geçilerek Genel 

Başkanla beraber mitinge katıldı. Miting sonrası Silifke esnafını ziyaret ettiler. 

Daha sonra Silifke ilçesine bağlı Arkum Beldesinde, Diyarbakır’ın Lice 

ilçesinde şehit olan Ahmet Ünver’in evine giderek ailesine taziye ziyaretinde 

bulundular. 04.08.2012 

 

3. Silifke Yeşilovacık Beldesi CHP Örgütünü ziyaret ederek beldenin çalışmaları 

ve sorunları hakkında bilgi aldı. 05.08.2012 

 



4. Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde halkın kanaat önderleri ve vatandaşlarla iftar 

yemeğinde buluştu. 05.08.2012 

5. Mersin’in Gülnar İlçesi’nde, Gülnar CHP İlçe Başkanı ve Yöneticileri ile birlikte 

iftar yemeğinde bir vatandaşın evinde konuk oldu. 07.08.2012 

 



6. Tarsus CHP İlçe Örgütü tarafından, parti binası yanı Küçük Minare Cami 

önündeki meydanda partililer ve vatandaşlara verilen iftar yemeğine katıldı. 

09.08.2012 

 

7. Akdeniz İlçesine bağlı Adanalıoğlu Köyü’nde,  iftarda bir vatandaşın evine 

konuk oldu. 15.08.2012 

           



8. Mezitli CHP İlçe Yöneticileri ile birlikte  'Soframızla Size Geliyoruz' adıyla 

yürütülen iftar etkinlikleri çerçevesinde Kuyuluk Mahallesinde bir vatandaşın 

evine konuk oldular. İftariyeliklerle gittikleri ihtiyaç sahibi ailenin evinde, onlarla 

birlikte iftar yemeği yediler. 16.08.2012 

9. Mersin’in Mut İlçesi’ne bağlı Çukurbağ Köyü’nü ziyaret etti. Bir kahvede 

vatandaşlarla bir araya gelerek, Köyün ve vatandaşların sorunlarını dinledi. 

Kendisine iletilen sorunlara çözüm getirdi. 30.08.2012 

 



10. Mersin’in Mut İlçesi’ne bağlı Çömelek Köyü’nü ziyaret etti. Buradaki 

vatandaşlara Cumhuriyet Halk Partisi’nin politikalarını ve AKP Hükümetinin 

ülkeyi getirdiği durumu anlattı. 30.08.2012 

 



RESMİ-DİNİ BAYRAM, ANMA VE KUTLAMALARA KATILIM 

 

1. Akdeniz CHP İlçe yöneticileri ile birlikte, Akdeniz İlçesi Kazanlı Bölgesi 

mahallelerinde esnaf ve halkın kanaat önderlerinin Ramazan Bayramını 

kutladı.   

2. Akdeniz İlçesi Karaduvar mahallesinde esnafı ziyaret ederek sorunlarını 

dinledi, buradaki vatandaşlarla sohbet ederek bayramını kutladı. 17.08.2012 

3. Toroslar CHP İlçe yöneticileri ile birlikte esnafın Ramazan Bayramını kutladı. 

Daha sonra Toroslar sanayi sitesini ziyaret ederek,  sanayi çalışanlarının 

sorunlarını dinledi ve bayramlarını kutladı. Buradan huzurevine geçerek 

yaşlılarımızın bayramlarını kutladı. Ardından ziyaret ettiği Arpaçsakarlar 

Köyü’nde halkla bayramlaştı. 18.08.2012 

 



4. Mezitli ‘de CHP İlçe örgütü ile bayramlaştıktan sonra İlçe yöneticileri ile birlikte 

semt pazarını ziyaret etti, pazar çalışanlarının ekonomik sorunlarını dinledi ve 

Ramazan Bayramlarını kutladı. Daha sonra esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi 

esnafın sorunlarını dinleyerek bayramlarını kutladı. 18.08.2012 

 

5. Akdeniz İlçesi’ne bağlı Adanalıoğlu bölgesi mahallelerinde halkın Ramazan 

Bayramını kutladı. 19.08.2012 

6. Mersin CHP İl Başkanlığı’nda, Ramazan Bayramı nedeniyle, partililerle 

düzenlenen bayramlaşma kutlamasına katıldı. 20.08.2012 



7. Mersin/Mut/Kozlar Yaylasında halkın kendi imkânlarıyla düzenlediği 30 

Ağustos Zafer Bayramı şenliğine katıldı. 30.08.2012  

 



8. Tarsus CHP İlçe Başkanlığı’nda Ramazan Bayramı nedeniyle partililerle 

düzenlenen bayramlaşma kutlamasına katıldı, daha sonra Tarsus CHP İlçe 

Yöneticileri ile birlikte Esnafın ve halkın bayramını kutladı. 20.08.2012 

 



BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

1. Hükümetin normal doğum ısrarı sonucunda medyana gelen anne ölümleri 

hakkında yazılı basın açıklaması yaptı. Bu açıklamada “Meclisten Doğum 

Yönetmek Ölüm Getiriyor!” dedi. 01.08.2012 

2. Mersin Halkı ve Mersin Nükleer Karşıtı Platform (NKP) üyelerinin 5 Ağustos 

2012 tarihinde Akkuyu’da düzenleyecekleri nükleer karşıtı eyleme destek için 

yazılı basın açıklaması yaptı. Bu açıklamada “Çevreye ve dolayısı ile ülkemize 

geri döndürülemez zararlar verecek bu projeye karşı dururken duyarlı tüm 

kamuoyunu Akkuyu’ya bekliyoruz” dedi. 01.08.2012 

3. Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen “Nükleer Santrale Hayır” basın 

toplantısına katıldı. Burada yaptığı açıklamada “Akkuyu’ya nükleer santral 

kurulması konusunda hükümetin inadının devam ettiğini, bu dayatmaya karşı 

durmak için, Mersin Halkı ve Mersin Nükleer Karşıtı Platform üyelerinin 

düzenleyecekleri nükleer karşıtı eyleme destek veriyoruz, duyarlı tüm 

kamuoyunu Akkuyu’ya bekliyoruz” dedi.  01.08.2012 

 

 
 

4. 10 Nisan 2012 tarihinde Başbakan’a verdiği yazılı soru önergesinde, Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcılığı sitesinden kimin hangi partiye üye olduğunun herkes 

tarafından kolayca sorgulanabildiğini dile getirmiş ve bu durumun özellikle işe 

girişlerde önemli sorunlar yaratacağını ifade etmişti. Bu durumun kişisel 

verilerin korunması ilkesine ve insan haklarına aykırı olup olmadığını da 

Başbakan’a sormuştu. Söz konusu önergeye verilen cevapla olay en yetkili 

makamlar tarafından doğrulandı. Hükümetin bu aciz cevabını yazılı basın 

açıklamasıyla kamuoyu ile paylaştı. 01.08.2012 



5. Şemdinli’de meydana gelen olaylar ve yetkili mercilerden yeterince bilgi 

alınamamasını yazılı basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaştı. Bu açıklamada 

yetkililere “Şemdinli mi? Halep mi?” diye sordu. 01.08.2012 

6. Sağlık Bakanı’nın prestij projesi olan hastane kampüsleri projesini Danıştay’ın 

iptal etmesini yazılı basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaştı. Bu açıklamada 

yaptığı işlerin büyük bir çoğunluğu yasalara aykırı bulunan Sağlık Bakanı 

halkın sağlığını daha çok bozmadan derhal istifa etmeli, bunu dahi 

göremiyorsa görevden alınmalıdır!” dedi. 03.08.2012 

7. 28 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan bir tebliğ ile Sosyal 

Güvenlik Kurumu özel hastanelere başvuruları kısıtlayabilme yetkisi almasını 

yazılı basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaştı.  Bu açıklamada “Sağlık 

Bakanı artık pembe masal bitti, kimin hangi hastaneye gideceğine ben karar 

vereceğim” diyor dedi. 04.08.2012 

8. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıcdaroğlu’nun CHP Parti Okulu eğitimleri 

çerçevesinde Mersin Akkuyu’da CHP Gençlik Kollarına eğitim veren Gençlik 

Kampı’nı ziyaret etmesi hakkında basına demeç verdi. Bu demecinde  “Sayın 

Genel Başkanımızın bu kampı ziyareti Parti Okulu eğitimini taçlandırmıştır” 

dedi.  

9. Akkuyu’da 05.08.2012 tarihinde düzenlenen “Nükleere Hayır” eyleminin 

sonucu hakkında yazılı basın açıklaması yaptı. Bu açıklamada “binlerce insan, 

kadını, erkeği, işçisi, köylüsü, emeklisi, işsizi ve diğer kesimleriyle hep beraber 

nükleere hayır diye haykırdı, Mersin’de nükleer karşıtı ok, yaydan çıkmıştır” 

dedi. 06.08.2012 

10.  Başbakan’ın Cemevine ucube demesi ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. 

Bu açıklamada, Başbakan bilinçaltında yatan ayrımcı, kinci ve mezhepçi 

kimliğini dışa vurmuştur. Alevilerden derhal özür dilemelidir!” dedi.07.08.2012 

 

 



CHP PARTİ OKULUNA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

1. Mersin İli Gülnar İlçesi Büyükeceli Beldesi’nde CHP Parti Okulu Gençlik 

Kampı’nın dördüncü devresinin açılışını yaptı. 07.08.2012 

 

 

2. CHP Parti Okulunda Parti İçi Eğitim Kurulu Toplantısına katıldı. 14.08.2012 



3. Mersin'de CHP Parti Okulu'nun Ana Kademe'ye yönelik "Temel Siyasi Eğitim"i 

başlattı. 24.08.2012 

 

 

 

 



 TBMM YASAMA FAALİYETLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA 

1. Suriye’de esir tutulduğu iddia edilen Türk askerleri hakkında Başbakan’ın 

yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. 07.08.2012 

2. Suriyeli muhalif gurupların Adana’da İncirlik Amerikan Üssü’nde eğitildikleri 

iddialarını yanıtlaması istemiyle Başbakan’a yazılı soru önergesi verdi. 

08.09.2012 

3. Sağlık Bakanlığı’nın bir genelge yayınlayarak kamu ve özel sağlık 

kuruluşlarında çalışan sağlık personeline, iş yerine otuz dakikalık mesafede 

oturma zorunluğu getirmesi hakkında Sağlık Bakanının yanıtlaması istemiyle 

yazılı soru önergesi verdi. 09.08.2012 

4. Sağlık Bakanlığı’nın Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesini kapatarak 

hizmet dışı bırakılmasını ve bu hastanedeki, tıbbi malzemelerle beraber tüm 

demirbaşların önce yağmalatıp sonra özel hastane kiralamasını verdiği soru 

önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. 13.08.2012 



DİĞER FAALİYETLER 

1. Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Üstçavuş 

Ahmet Ünver'in Mersin'in Silifke İlçesi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. 

Burada yapmış olduğu açıklamada  “Şehidimize rahmet, yakınlarına ve 

ulusumuza başsağlığı diliyorum. Şehitlerden CHP'nin önerisini reddedenler 

sorumludur!” dedi. 02.08.2012 

 

2. Nükleer Karşıtı Platformun düzenlemiş olduğu “Nükleere Hayır” eylemine 

katılarak bir konuşma yaptı. 05.08.2012 

          



3. Mersin’de oynanan, Mersin İdman Yurdu-Orduspor maçına giderek Mersin 

İdman Yurdu’na destek verdi. 19.08.2012 

              

4. İskenderun M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu ve hükümlülere yönelik insan 

hakları ihlallerini yerinde inceledi. Konuya ilişkin hazırladığı raporu CHP Genel 

Merkezine sundu. 22.08.2012 

5. Şırnak'ın Uludere ilçesinde askerleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 

yaşamını yitiren şehit Uzman Jandarma Çavuş Gökhan Dokur’un, 

İskenderun'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. 22.08.2012 

 



6. 21 Ağustos gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin İskenderun Sarıseki CHP 

Belde Teşkilatı binasına gerçekleştirdikleri saldırı olayı üzerine, CHP Hatay 

Milletvekilleri ile birlikte Belde’yi ziyaret etti. Belde binasında yetkililer ve 

partililerle görüşerek, olayla ilgili bilgi aldı. Burada yaptıkları açıklamada  “Bu 

kurşun CHP’ye ve Cumhuriyete sıkılmıştır” dedi. Daha sonra Milletvekilleri ile 

birlikte Sarıseki Jandarma Karakoluna da ziyaret ederek olayla ilgili gelişmeler 

hakkında bilgi aldı. CHP Belde binasına yapılan bu saldırı konusunda 

hassasiyeti dile getirerek, bu hain saldırıyı gerçekleştirenlerin derhal bulunarak 

adalete teslim edilmesini istedi. 22.08.2012 

 

7. Antakya Samandağı İlçesi’ne giderek,  Suriye’de yaşanan olayların etkilerini 

yerinde inceledi. Konuyla ilgili halktan ve kanaat önderlerinden bilgi aldı. 

22.08.2012 



8. CHP Mersin Milletvekilleri ve İl Başkanı ile birlikte Gülnar ilçesinde çıkan 

yangında zarar gören orman bölgesinde incelemelerde bulundu. Gülnar İlçe 

Kaymakamı’nı makamında ziyaret ederek, yangınla ilgili bilgi aldılar. Daha 

sonra orman yangınından etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, vatandaşlara ve 

yangına müdahale eden ekiplere geçmiş olsun dileklerini ilettiler. 23.08.2012 

 



9. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Mersin Şubesi’ni yeni 

binalarında ziyaret etti.  Sendika yöneticilerine ve çalışanlarına yeni hizmet 

binalarının hayırlı olması diledikten sonra sendikanın çalışmaları ve “sağlıksız” 

sağlık politikaları üzerine sohbet etti. Tutuklanan önceki başkanlarının bir an 

önce özgürlüğüne kavuşmasını temenni etti. 24.08.2012 

     

 



10. Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı’nın ve Nükleer Silahsızlanma için 

Parlamenterler Birliği'nin davetlisi olarak, Astana/Kazakistan’a gitti.  Burada 

düzenlenen “Nükleer Denemelerin Yasaklanmasından Nükleer Silahtan Özgür 

Dünya’ya” uluslar arası konferansa katıldı. Programının 1 inci gününde; 

Astana Valisi’nin verdiği akşam yemeğine, 2 inci gününde; Astana’dan 

Semey’e buradan da  Kurçatov’a geçerek Kazakistan’ın Ulusal Nükleer 

Teknoloji Merkezini ve Nükleer Teknoloji Parkını ziyaret etti. Kurçatov’dan 

tekrar Semey’e hareket ederek Semey Nükleer Deneme Poligonu Sahasını 

gezdikten sonra Doğu Kazakistan Eyaleti Valisi tarafından verilen öğle 

yemeğine katıldı. Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti. Burada 

düzenlenen “Semey Nükleer Deneme Poligonu” yasaklanmasının 21 inci 

yıldönümü mitingine katıldıktan sonra Semey’den Astana’ya döndü. Pragramın 

3 üncü gününde ise Asatana’da gün boyu süren konferansa katıldı. Konferans 

sonrası, Kazakistan Channel 24 KZ televizyonunda bir saat süreyle mülakat 

verdi. Mülakat sonrası Kazakistan parlamentosu Meclis Başkanı’nın verdiği 

akşam yemeğine katıldı. 30.08.2012 tarihinde Astana’da yapılan “Nükleer 

Silahsızlanma için Parlamenterler Birliği (Parliamentarians for Nuclear 

non-proliferation and Disarmement)” Genel Kurulunda “Konsey 

Üyeliği”ne aday gösterildi ve seçildi. 25-30.08.2012 

 

11. Çukurova Üniversitesi Rektörü’nü makamında ziyaret ederek, göreve 

seçilmesinden dolayı kutlayıp, yeni görevinde başarı dileklerini iletti. 

Üniversitenin çalışmaları ve sorunları hakkında sohbet etti. 31.08.2012  

 


