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

 

1. Mersin CHP İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Bu toplantıda yerel seçim 
öncesi stratejiler ve yapılan çalışmalar gözden geçirildi. (14.04.2013) 

       
 

2. Mersin/Yenişehir CHP İlçe Başkanlığı’nda yöneticiler ve üyelerle birlikte 
toplantı yaptı. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada “ Yenişehir İlçe 
Örgütümüz her zamanki gibi dinamik ve çalışkan, çok güzel bir çalışma 
yaptık, güç topladık ”dedi. (22.04.2013) 
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3. Mersin/Mezitli CHP İlçe Başkanlığı’nda yöneticiler ve üyelerle birlikte toplantı 
yaptı. (22.04.2013) 

						 	

4. Mersin/Toroslar/Yeniköy’ü ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. 
(23.04.2013) 
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5. Toroslar/Yavca Köyü’nü ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. 
(23.04.2013) 

 
 

6. Mersin/Toroslar/Kavaklıpınar Köyü’nü ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını 
dinledi. ( 23.04.2013) 
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7. Mersin/Toroslar/Tırtar Köyü’nü ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. 
( 23.04.2013) 

 
 

8. Mersin/Toroslar/Deynek Köyü’nü ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını 
dinledi. ( 23.04.2013) 

						 	

9. Mersin/Toroslar/Sağdiye Köyü’nü ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını 
dinledi. ( 23.04.2013) 
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10. Mersin/Toroslar/Alanyalı Köyü’nü ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını 
dinledi. (23.04.2013) 

	
 

11. Mersin/Toroslar/Değirmendere Köyü’nü ziyaret ederek vatandaşların 
sorunlarını dinledi. (23.04.2013) 
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12. Mersin/Toroslar/Atlılar Köyü’nü ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını 
dinledi. (23.04.2013) 

 
	

13. Mersin/Toroslar/Ayvagediği Beldesi’ni ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını 
dinledi. (23.04.2013) 
 

14. Mersin/Toroslar/Gözne Beldesi’ni ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını 
dinledi. (23.04.2013) 

 
15. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak ve PM Üyesi Milletvekillerinin 

Mersin programına eşlik etti. Bu program kapsamında Mersin CHP İl 
Başkanlığı’nda, Türkiye’deki son gelişmeler ile ilgili basın toplantısı, İl Başkanı, 
Merkez İlçe Başkanları ve Mersin Milletvekilleri ile birlikte ortak çalışma 
toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında Mersin Büyükşehir, Mezitli ve 
Yenişehir Belediyeleri ziyaret edilerek, çalışmaları hakkındaki bilgilendirme 
toplantısına katıldı. ( 26.04.2013) 
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16. Mersin/Yenişehir Belediyesi’nin hizmetlerinin değerlendirildiği kahvaltılı basın 
toplantısına katıldı. (27.04.2013)	

							 	

17. Mersin/Akdeniz CHP İlçe Başkanlığı’nda Yönetim Kurulu Üyeleri ve partililerle 
toplantı yaptı. (27.04.2013) 
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18. Mersin/Akdeniz/Karacailyas Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşların 
sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Karacailyas Mersin’in 
önemli bir çiftçi mahallesidir. Ürettiklerini satamıyorlar, AKP Hükümeti 
yüzlerine bakmıyor çiftçi perişan” dedi. (27.04.2013) 

								 	

19. Mersin/Akdeniz/Demirhisar Mahallesi’ni ziyaret ederek bir kahvede 
vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada 
“Demirhisar sakinleri “barış” sürecini anlamaya çalışıyor, AKP’ye hiç 
güvenmiyorlar” dedi. (27.04.2013) 
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20. Mersin/Akdeniz/Puğ-Karacadağ Köyü’nü ziyaret ederek vatandaşların 
sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Puğ-Karacadağ 
Köylüleri, AKP’nin kendilerini sadece seçim döneminde hatırladığını 
belirttiler, CHP her zaman yanlarında ve yanlarında olmaya devam 
edecektir” dedi. (27.04.2013)	

									 	

21. CHP Parti Okulu Mersin öğrencilerinin projesi kapsamında 
Akdeniz/Parmakkurdu Köyünde düzenlenen şenliğe katıldı. Bu proje ile 
“Yaşasın Sanat Yaşasın Tiyatro” kapsamında sergilenen tiyatro oyununu 
vatandaşlarla birlikte izledi. Tiyatro sonrası yaptığı açıklamada; “Mersin 
Parmakkurdu Köyü’nde Parti Okulu Projesi ile Sanata ve Kültüre Evet 
dedik” dedi. (27.04.2013) 
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22. Mersin/Anamur CHP İlçe Başkanlığında İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
partililerle bir araya geldi. Örgütün çalışmaları, sorunları ve yerel seçim 
stratejileri konulu toplantı yaptı. Toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede 
“Anamur örgütümüz her zamanki gibi dinamik, güncel olayları izliyor, 
yerel seçimlere hazırlanıyor. Halkın teveccühü yüksek” dedi. . 
(29.04.2013)	

						 	

23. Mersin/Anamur/Ovabaşı Köyü’nü Anamur CHP İlçe yöneticileri ile birlikte 
ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. (29.04.2013) 
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24. Mersin/Anamur/Karalarbahşiş Köyü’nü Anamur CHP İlçe yöneticileri ile birlikte 
ziyaret ederek üreticilerin sorunlarını dinledi. (29.04.2013)	

							 	

25. Mersin/Anamur/Kaşdişlen Köyü’nü Anamur CHP İlçe yöneticileri ile birlikte 
ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. (29.04.2013) 
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26. Mersin/Anamur/Emirşah Köyü’nü Anamur CHP İlçe yöneticileri ile birlikte 
ziyaret ederek vatandaşların ve muz üreticilerinin sorunlarını dinledi. Bölgede 
Muz İhtisas Gümrüğü kurulması konusunda görüş alış verişinde bulundu.  
(29.04.2013) 

								 	

27. Mersin/Anamur’da Anamur CHP İlçe yöneticileri ile birlikte kahvehane 
ziyaretleri gerçekleştirdi. Vatandaşların sorunlarını dinleyerek,  bu sorunlar 
karşısında CHP’nin çözüm önerilerini ve politikalarını anlattı. (29.04.2013) 
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28. Mersin/Anamur’da Anamur CHP İlçe yöneticileri ile birlikte esnaf ziyaretleri 
gerçekleştirdi. Esnafın sorunlarını dinleyerek,  bu sorunlar karşısında CHP’nin 
çözüm önerilerini ve politikalarını anlattı. (29.04.2013) 

	

29. Mersin/Erdemli/Çeşmeli Beldesi’ni Erdemli CHP İlçe yöneticileri ile birlikte 
ziyaret etti. Burada esnaf ve kahvehane ziyaretleri gerçekleştirerek 
vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Barış 
süreci Çeşmeli halkının da kafasını hayli karıştırmış, insanlar 
kutuplaşmış. Başbakan derhal konuya açıklık getirmelidir ”dedi. 
(30.04.2013) 
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30. Mersin/Erdemli/Kargıpınarı Beldesi’ni Erdemli CHP İlçe yöneticileri ile birlikte 
ziyaret etti. Burada esnaf ve kahvehane ziyaretleri gerçekleştirerek 
vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “esnaf 
kan ağlıyor, AKP’ye oy verenler pişman olduklarını söylüyorlar” dedi. 
(30.04.2013)	

										 	

31. Mersin/Erdemli/Elvanlı Köyü’nü Erdemli CHP İlçe yöneticileri ile birlikte ziyaret 
ederek, vatandaşların sorunlarını dinledi. Elvanlı Köyü sakinleri ile birlikte  
“T.C” ye yapılan sistematik saldırıya karşı yapılan tepkiye katıldı. (30.04.2013) 
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32. Mersin/Erdemli/Tömük Beldesi’ni Erdemli CHP İlçe ve Tömük Belde 
yöneticileri ile birlikte ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret 
sonrası yaptığı açıklamada “Bence siyasetin nabzı köy ve kasabalarda 
atıyor. Bunun en güzel örneğini Tömük’te yaşadık” dedi. (30.04.2013)	

						 	

33. Mersin/Erdemli/Arpaçbahşiş Beldesi’ni Erdemli CHP İlçe yöneticileri ile birlikte 
ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrası yaptığı 
açıklamada “Barış sözcüğünün kirletilmesine en çok Arpaçbahşiş halkı 
karşı çıkıyor” dedi. (30.04.2013) 
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34. Mersin/Erdemli/Kocahasanlı Beldesi’ni Erdemli CHP İlçe yöneticileri ile birlikte 
ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrası yaptığı 
açıklamada “Barış sürecini Kocahasanlı’da enine boyuna tartıştık. 
Herkesin kafası karışık” dedi. (30.04.2013)	
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RESMİ-DİNİ BAYRAM, ANMA VE KUTLAMALARA KATILIM 

1. Mersin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 93’üncü 
yıldönümü resmi kutlamalarına katıldı. (23.04.2013) 

       	

2. Mersin’de CHP’nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramının 93’üncü yıldönümü kutlamalarına katıldı. (23.04.2013) 
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BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

1. Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde asistan hekimlerin yaptığı 
“Hekime Yönelik Şiddete Karşı” basın açıklamasına katılarak destek verdi. 
(03.04.2013) 
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2. “Dünya Mayın Bilincini Geliştirme Günü” nedeniyle TBMM’de basın toplantısı 
düzenledi. Bu toplantıda  “mayınların temizlenmesi ve mayın mağdurlarına 
destek olmak için bir bacağımı ödünç veriyorum” dedi. (04.04.2013)  

	

3. Hekim meslektaşı Dr. Ersin Arslan'ın katledilişinin yıl dönümünde TBMM' de 
basın toplantısı düzenledi. Bu basın toplantısında Sağlık çalışanlarına yönelik 
şiddet sona “Ersin" dedi. (11.04.2013)  
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4. Mersin Kanal 33’e Türkiye’nin sıcak gündemine ilişkin röportaj verdi. 
(13.04.2013) 
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SAĞLIK POLİTİKALARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 
1. Antalya’da düzenlenen 21. Ulusal Neonatoloji Kongresine katılarak “Recent 

advances in protecting the newborn/Yenidoğan bebeğin korunmasında yeni 
gelişmeler” konulu panelde oturum başkanlığı yaptı. (14-15-16 Nisan 2013) 
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2. Üyesi olduğu “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu” 
çalışmalarını tamamlayarak hazırladıkları raporu Komisyon Başkanı ve üyeleri 
ile birlikte TBMM Başkanı’na sundu. Burada yaptığı konuşmada “1 yıl önce 
Ersin Arslan'ın hunharca katledildi, o güne kadar sağlıkta artan şiddetin 
araştırılması için verdiğimiz önergeler kabul edilmedi, bu acı olaydan 
sonra komisyon kurulmasına karar verildi.  Sağlık çalışanlarına şiddet 
konusunun siyaset üstü ele alınmalıdır.  Türkiye'nin her alanında şiddet 
artıyor ancak sağlıkta şiddet 17 kart artış gösterdi” dedi. (17.04.2013) 
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3. Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesinin birinci yılında TTB’nin düzenlemiş olduğu 
G(Ö)REVDEYİZ eylemine katıldı. Bu eylem kapsamında Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Bahçesi’nde toplanarak Sağlık Bakanlığı 
önüne yürüdüler. (17.04.2013) 
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SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ/MESLEK KURULUŞLARINA YÖNELİK 
ÇALIŞMALAR 

1. Mersin Akdeniz Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (ASİAD) ziyaret ederek  
ASİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. 
Mersin’in sorunlarına ve bu sorunların çözümüne STK ların önemi konusunda 
düşüncelerini aktardı. ASİAD Başkanı Emin Rıdvan Oğuz ise dernek olarak 
yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. (12.04.2013) 

												 	

2. Mersin Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları Derneğini ziyaret ederek, dernek 
başkanından çalışmaları ve sorunları hakkında bilgi aldı. (12.04.2013) 
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3. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile 
bir araya geldi. Organize sanayi bölgesinin çalışmaları ve  bölgenin sorunları 
hakkında görüş alış verişinde bulundu. Ardından Türkiye'ye model olan 
MTOSB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde incelemelerde bulundu. 
(12.04.2013) 
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YASAMA FAALİYETLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA 

 

1. Sağlık sektöründe çalışan kimyagerlerin ek göstergelerinden kaynaklanan hak 
kaybını düzeltmeye yönelik kanun teklifi verdi. (01.04.2013) 

2. 17 Nisan Gününün Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Kınama Günü İlan 
Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi verdi. (17.04.2013) 

3. Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün din ve mezhep konusundaki ayrımcı 
uygulamalarını verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.(22.04.2013) 

4. Palu-Muş-Genç Demiryolları ihalesindeki usulsuzlük iddialarının hakkında 
Meclis Araştırma Önergesi verdi. ( 24.04.2013) 

5. Sağlık hizmetlerinde alınan katkı ve katılım payı nedeniyle SGK'ya borçlanan 
ve icralık olan vatandaşlarımız hakkında soru önergesi vererek konuyu TBMM 
gündemine taşıdı. (26.04.2013) 

6. AKP Hükümetinin yanlış tarım ve hayvancılık politikaları sonucu Ziraat 
Bankasına olan borçları nedeniyle icralık durumuna düşürülen çiftçilerimiz 
hakkında soru önergesi verdi.(29.04.2013) 
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DİĞER FAALİYETLER 

1. Aldatılan Adıyamanlı partililerimize destek için, CHP Yöneticileri ve 
Milletvekilleri ile birlikte Adıyaman’a gitti. Adıyaman CHP İl binasında 
partililerimizle bir araya gelindi. Adıyaman şehir merkezinde esnaf ziyaretinden 
sonra, Besni’ye geçilerek CHP İlçe binasında partililerle bir araya gelindi ve 
burada esnaf ziyareti gerçekleştirildi. Besni’den Gölbaşı İlçesi’ne geçilerek 
CHP İlçe binasında partililerle bir araya gelindi, ve İlçe merkezinde esnaf 
ziyareti gerçekleştirildi. (01.04.2013) 

													  

2. Silivri Toplama Kampı’nda tutsak bulunanların 282’inci duruşmalarını izlemek 
ve tutuklu Milletvekillerine destek için Silivri’ye gitti. (08.04.2013) 

3. Silivri Toplama Kampı’nda tutsak bulunanların 282’inci duruşmalarını izlemek 
ve tutuklu Milletvekillerine destek için CHP Milletvekillerinden oluşan heyet ile 
birlikte gittiği Silivri’den İstanbul’a geçerek İstanbul CHP İl Başkanlığında  
yöneticilerle bir araya geldi.(08.04.2013) 

4. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun kuruluşunun 5. Yılı nedeniyle Ankara 
Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı. ( 10.04.2013) 

5. Mersin/Yenişehir CHP İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği “Yargı, Siyaset ve 
Demokrasi” konulu panele katıldı. (13.04.2013) 
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6. 12 Eylül öncesinde CHP’de yöneticilik yapan ve isimleri “Efsane Gençlik” 
olarak anılan yöneticilerle Mersin’de düzenlenen toplantıya katıldı. 
(13.04.2013) 

 

7. Mersin’de, Malatya Doğanşehirliler Derneği’nin Dayanışma Gecesine katıldı. 
(14.04.2013) 
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8. Dışişleri Komisyon Üyesi olması sebebiyle Komisyon Başkanı ve Üyeleri ile 
birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Berlin’e gitti. Bu program 
kapsamında; 

18.04.2013 tarihinde, Berlin Büyükelçiliği’nde Yeşiller Eşbaşkanı Cem 
Özdemir, Federal Meclis Parlamentolararası Dostluk Grubu Eşbaşkanı  
Johannes Kahrs (SPD) ile çalışma yemeği, Federal Meclis Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Ruprecht Polenz,  Federal Meclis AB Komisyonu Başkanı 
Gunther Krichbaum  (CDU)  ve AFC Dışişleri Bakanı Guido Westerwell ile 
resmi görüşmelerde bulundu.  Resmi görüşmeler sonrasında Bilim ve Politika 
Vakfı’nda (SWP) “Türk Dış Politikası” konulu konferansa katıldı. Ardından 
Berlin Büyükelçisi’nin verdiği akşam yemeğine katıldı.  

19 Nisan 2013 tarihinde ise Türk basın temsilcileri ile Büyükelçilikte bir araya 
geldi. 
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9. Mersin/Yenişehir’de partililerle birlikte esnaf ziyareti yaparak vatandaşların 
sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “CHP’ye ilgi çok 
büyük, halkımıza layık olmaya çalışıyoruz” dedi. (22.04.2013) 

 

10. Mersin/Mezitli’de partililerle birlikte esnaf ziyareti yaparak vatandaşların 
sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “barış sürecinin 
başarısız olmasından korkuyorlar, AKP’ye güvenmiyorlar” dedi. 
(22.04.2013) 
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11. Mersin Ortodoks Kilisesini ziyaret ederek,  Suriye’de iç savaşta muhaliflerin 
kaçırdığı Ruhani Liderlerin serbest bırakılması için destek ve geçmiş olsun 
dileklerini iletti. (27.04.2013)	

								 	

12. Mersin Nükleer Karşıtı Platformu (NKP)’nin 26 Nisan Çernobil faciasının 
yıldönümü nedeniyle düzenlediği “Nükleer Santrale Hayır” basın açıklaması ve 
yürüyüş eylemine katılarak bir konuşma yaptı.  (27.04.2013) 
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13. Mersin Eğitim Gönüllüleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile ASİAD’ın 
ortaklaşa düzenlediği “Kutlu Doğum Haftası” etkinliğine katıldı. (30.05.2013)	

	

 

 

 


