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CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE
YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR
1. Mersin/Tarsus İlçesinde sel felaketinden zarar gören bölgeleri ziyaret ederek,
Mersin’in afet bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulundu. (06.01.2017)

2. Mersin/Tarsus ilçesinde sel felaketinden etkilenen Yeşiltepe, Bahşiş, Kulak
köylerini ziyaret ederek, vatandaşların zararlarını inceledi. (06.01.2017)
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3. Mersin/Tarsus/Adanalıoğlu Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek sel
felaketi sonucu yaşanan sıkıntılar ile ilgili incelemelerde bulundu. (06.01.2017)

4. Mersin/Akdeniz/Kazanlı Mahallesinde sel felaketinden zarar gören
vatandaşları ziyaret ederek, sorunlarını ve taleplerini dinledi. (06.01.2017)
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5. Mersin/Silifke/Keşlitürkmenli Mahallesinde yoğun yağıştan olumsuz etkilenen
çiftçi vatandaşları ziyaret ederek, sorunlarını ve taleplerini dinledi.
(08.01.2017)

6. Mersin/Silifke/İmamlı Mahallesinde yerel yöneticilerle vatandaşların sorunlarını
yerinde tespit ederek, çözüm önerilerini tartıştı. (08.01.2017)
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7. Mersin/Silifke/Canbazlı Mahallesinde yoğun yağıştan etkilenen seraları ziyaret
ederek, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. (08.01.2017)

8. Mersin/Silifke/Sömek Mahallesinde vatandaşları ziyaret ederek, padişahlığa
özenenlere geçit vermemelerini istedi. (08.01.2017)
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9. Mersin/Tarsus İlçe Başkanlığı binasında partililerle bir araya gelerek CHP'nin
başkanlığa neden hayır dediğini anlattı. (26.01.2017)

10. Mersin/Tarsus İlçesi merkezdeki esnafları ve kahvehaneleri ziyaret ederek
vatandaşlara başkanlık sisteminin sakıncalarını anlattı. (26.01.2017)
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11. CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın katılımıyla
Mersin İl Başkanlığında gerçekleştirilen Anayasa değişikliği referandumu ile
ilgili basın toplantısına katıldı. (27.01.2017)

12. Anayasa değişikliği referandum hazırlıklarının tartışıldığı CHP Mersin İl
Danışma Kurulu Toplantısına katıldı. (28.01.2017)
13. Mersin/Yenişehir/Emirler Mahallesinde vatandaşları ziyaret ederek rejim
değişikliğine hayır demelerini istedi. (30.01.2017)
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14. Mersin/Yenişehir/Karahacılı Mahallesinde vatandaşları ziyaret etti. Anayasa
değişikliğinin ülkeyi saltanata götürdüğünü anlatarak, tek adam rejimine hayır
demelerini istedi. (30.01.2017)

15. Mersin/Yenişehir/Uzunkaş Mahallesinde vatandaşları ziyaret ederek Anayasa
değişikliğine neden hayır dediğini anlattı. (30.01.2017)
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16. Mersin/Yenişehir/Değirmençay Mahallesinde vatandaşları ziyaret ederek
Anayasa değişikliğinin vatandaşın sorunlarına çare içermediğini anlattı.
(30.01.2017)

17. Mersin/Anamur İlçe Başkanlığı binasında partililerle bir araya gelerek,
Anayasa değişikliği referandumunun ülke geleceği için bir dönüm noktası
olduğunu anlattı. (31.01.2017)
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BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
1. 3 Ocak Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 95. yıl dönümü nedeniyle
kutlama mesajı yayınladı. (03.02.2017)
2. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda; AKP
döneminde Çalışan Gazeteciler Günü'nün "Tutuklu Gazeteciler Günü"ne
dönüştüğünü belirtti. (10.01.2017)
3. Kanal D muhabiri İbrahim Gündüz ile yaptığı röportajda, “sakalımın her teliyle
'olağanüstü hâl'e direniyorum ve OHAL hukuksuzluklarını protesto ediyorum.”
dedi. (20.12.2016)
4. HaberTürk TV'de Diem Arslan Yılmaz ile Türkiye'nin Nabzı programına konuk
olarak Cumhurbaşkanlığı sistemini ve referandumu değerlendirdi.
(23.01.2017)

5. Mersin.TV internet televizyonuna konuk olarak, Anayasa değişikliğini ve
referandumu değerlendirdi. (24.01.2017)
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YASAMA VE DENETİM FAALİYETLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA
1. TBMM'de, Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu ve Mersin’de yaşanan sel
felaketi ile ilgili konuştu. (03.01.2017)
2. TBMM’de yaptığı konuşmada, “bir kez daha uzatılmak istenen OHAL'in gerçek
nedeninin terörle mücadele değil, "AKP'nin gizli gündemini uygulamaktır."
dedi. (03.01.2017)
3. TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “AKP, ucu 1 numaraya kadar
gider korkusuyla TBMM'de yolsuzlukları araştıracak bir komisyonun
kurulmasını istemez.” dedi. (03.01.2017)
4. TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, “doğum gününde Berkin Elvan’ı
andı ve Adana’nın Düşman İşgalinden Kurtuluş’unu bir mesajla kutladı.
(04.01.2017)
5. TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada “Son 6 ayda ne değişti? Terör bitti
mi? Ekonomi düzeldi mi? Yaptığınız hukuksuzluklar yetmezmiş gibi OHAL'i
usulsüz şekilde 9 aya uzattınız” dedi. (05.01.2017)
6. TBMM Genel Kurulunda, Emekli Sandığı Kanunu ile ilgili CHP Grubu adına
söz alarak, “Zorunlu bireysel emeklilik sistemi, özetle, "Türkiye'de ekonomi
battı." demektir. Bu paraları nereye, kime göndereceksiniz?” dedi.
(05.01.2017)
7. TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, “Ankara'da toplantı ve yürüyüş
yasaklandı. Vatandaşın başkanlığa "Hayır" demesinden korkan AKP,
korkusunu yasaklarla bastırmaya çalışıyor.” dedi. (10.01.2017)
8. TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesi ile Tarsus’ta bir evin bahçesinde
gerçekleştirilen esrarengiz kazıyı Başbakan’a sordu. (11.01.2017)
9. TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanı kaymakamları
toplamış ve onlara şöyle seslenmiştir: "Tayyip Erdoğan için el, göz, kulak,
ayak sizsiniz." Buradan anladığımız, Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar
çaresiz olduğudur.” dedi. (11.01.2017)
10. Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesinde yoğun güvenlik önlemleri
altında devam eden esrarengiz kazı hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığına
bilgi edinme başvurusunda bulundu. (13.01.2017)
11. TBMM Genel Kurulunda söz alarak, “referandumda yüzde 51 ‘evet’ de dese,
"hayır" da dese kalan yüzde 49 mutsuz olacaktır. Her durumda milletin yarıya
yakınını mutsuz edecek bir iş yapıyoruz. Başkanlık sisteminin milletimize
uygun olmadığı anlaşılmıştır ve derhâl geri çekilmelidir.” dedi. (13.01.2017)
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12. TBMM Genel Kurulunda Anayasa değişikliği teklifi üzerine konuşarak,
“Halkımız soruyor: Tek adam bir hata yaparsa veya daha önce örnekleri
olduğu gibi, kandırılırsa, kendi seçtiği milletvekilleri Cumhurbaşkanını Yüce
Divana gönderir mi? Bu işte bir yanlışlık yok mu?” dedi. (13.01.2017)
13. TBMM Genel Kurulunda söz alarak, Mersin’de gözaltına alınan CHP Gençlik
Kolları üyelerini gündeme getirerek; AKP faşizmine karşı çıkmak, eleştirmek
ne zamandan beri terör suçu oldu? Gençlerimizi derhal serbest bırakın.” dedi.
(14.01.2017)
14. TBMM Genel Kurulunda söz alarak, “Anayasanın ilk 4 maddesinin
değişebileceğini söyleyen AKP, hedefine koyduğu laik Cumhuriyet'e her
saldırdığında karşısında bizi bulacaktır.” dedi. (14.01.2017)
15. TBMM Genel Kurulunda söz alarak; “Darbe başarılı olsaydı, FETÖ'cüler bir
Anayasa değişikliği yapmak isteseydi acaba şimdi yapılan Anayasa'dan farklı
ne yapardı?” diye sordu. (15.01.2017)
16. TBMM Genel Kurulunda söz alarak; Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerini
değerlendirdi, “Birisi diyor ki: "Bana başkanlık lazım, o da bu gece lazım."
AKP'lilerin acelesi de bu yüzdendir.” dedi. (15.01.2017)
17. TBMM Genel Kurulunda söz alarak; “Bu anayasa ve rejim değişikliğine
vicdanımla "Hayır." diyorum.” dedi. (17.01.2017)
18. TBMM Genel Kurulunda söz alarak; “Tek başına uluslararası anlaşma
imzalama yetkisi verilen tek adam "Allah beni affetsin" dediğinde Kıbrıs elden
gitmiş olacak haberiniz var mı?” diye sordu. (17.01.2017)
19. TBMM Genel Kurulunda söz alarak; “Atatürk'e bile verilmeyen Meclis'i
feshetme yetkisini bir tek kişiye vermeye razı mısınız?” diye sordu.
(17.01.2017)
20. TBMM Genel Kurulunda söz alarak; “OHAL uygulamaları ve hak ihlalleri, rejim
değişikliğini ve başkanlık sistemini getirme planının bir parçasıdır.” dedi.
(18.01.2017)
21. TBMM Genel Kurulunda söz alarak; “Partinizi, Genel Başkanınızı sevin; ancak
ülkenizi daha çok sevin, tek adama ülkemizi bırakmayın.” dedi. (18.01.2017)
22. TBMM Genel Kurulunda söz alarak; “Bütün yetkileri bir kişiye vermek güç
zehirlenmesi ve güç bağımlılığı yapar. Tehlikelidir. Gambiya'da yaşananlardan
ders almalıyız.” dedi. (19.01.2017)
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RESMİ BAYRAM, ANMA VE KUTLAMALARA KATILIM
1. Gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun 24. ölüm
düzenlenen anma törenine katıldı. (24.01.2017)

yıldönümünde

Mersin'de

2. Gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun 24. ölüm yıldönümünde
düzenlenen anma programına katıldı. (24.01.2017)

Mersin'de
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CHP PARTİ OKULUNA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
1. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla Parti Okulu binasında
gerçekleştirilen toplantıda sandık örgütlenmesi eğitimi hakkında bilgi vererek,
değerlendirmelerde bulundu. (15.01.2017)
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2. Muğla'da, Aydın ve Denizli illerinin de katılımıyla gerçekleştirilen "Eğitici
Eğitimi"ne katılarak, eğitim verdi. (21.01.2017)

3. İzmir'de, Manisa ve Uşak illerinin de katılımıyla gerçekleştirilen "Eğitici
Eğitimi"ne katılarak, eğitim verdi. (22.01.2017)
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4. Parti Okulu'nun Nevşehir'de düzenlediği Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi
Gençlik Kış Kampında genç katılımcılarla bir araya gelerek eğitim verdi.
(27.12.2016)
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5. Parti Okulu'nun Mersin'de düzenlediği Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi
Gençlik Kış Kampında genç katılımcılarla bir araya gelerek eğitim verdi.
(28.12.2016)
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DİĞER FAALİYETLER
1. CHP Nevşehir İl Danışma Kurulu Toplantısında partililerle bir araya gelerek,
Anayasa değişikliği paketinde yer alan düzenlemelerle devlet yönetiminde tüm
yetkilerin bir tek kişiye verilmeye çalışıldığını anlattı. (28.01.2017)

2. Mersin/Anamur Muhtarlar Derneğinde muhtarlarla bir araya gelerek, Anayasa
değişikliği ile egemenliğin milletten alınıp tek bir kişiye verilmeye çalışıldğını
anlattı.. (31.01.2017)
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3. Mersin/Anamur Emekli Astsubaylar Derneğini ziyaret ederek, Cumhuriyete
sahip çıkarak, ülkeyi tek adama teslim edilmemesi gerektiğini söyledi.
(31.01.2017)

4. Mersin/Anamur/Kürklüler Derneğini ziyaret ederek, tek adam rejimine hayır
demelerini istedi. (31.01.2017)
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