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CHP MERSİN İL- İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE
YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR
1. Mersin/Mut ilçe örgütü ile TBMM'de bir araya gelerek, birlikte Genel Başkan
Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. (01.11.2016)

2. Mersin/Yenişehir/Güvenevler
Mahallesi
muhtarlığını
ziyaret
ederek,
mahallelinin sorunları hakkında bilgi aldı, AKP’nin OHAL hukuksuzluklarının bir
an önce son bulması gerektiğini anlattı. (05.11.2016)
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3. Mersin/Yenişehir/Güvenevler Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek
OHAL'in hukuksuzluklarını ve olumsuz yansımalarını anlattı. (05.11.2016)

4. Mersin/Yenişehir/Aydınlıkevler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek,
AKP’nin ülkemizi adım adım iç savaşa sürüklediğini anlattı. (05.11.2016)
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5. Mersin/Anamur ilçe örgütü ile bir araya gelerek AKP’nin faşit uygulamalarının
vatandaşa nasıl anlatılması gerektiğini konuştu. (06.11.2016)

6. Mersin/Anamur ilçesi Ören Hali’nde AKP’nin muz üreticilerine yaşattığı
sorunları dinledi. (06.11.2016)
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7. Mersin/Anamur ilçesinde kahvehane ziyaretleri yaparak vatandaşlarla ülke
gündemi üzerine sohbet etti. (06.11.2016)

8. Mersin/Yenişehir İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte CHP Grup Toplantısına
katılarak, arından Genel Başkan Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM’deki
makamında ziyaret etti. (08.11.2016)
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9. Mersin/Akdeniz/Bahçe Mahallesi muhtarlığını ziyaret ederek, Türkiye'nin
bölünmemesi için CHP olarak canları pahasına mücadele ettiklerini anlattı.
(17.11.2016)

10. Mersin/Akdeniz/Bahçe Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek,
AKP'nin faşist politikalarını anlattı. (17.11.2016)
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11. Mersin/Akdeniz/Mahmudiye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek,
AKP'nin dış politikada komşuluk ilişkilerini nasıl gerdiğini ve yaşanan sıkıntıları
anlattı. (17.11.2016)

12. Mersin/Toroslar/Yusuf Kılıç Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek,
Türkiye'ye hep birlikte sahip çıkmak gerektiğini, Türkiye'yi böldürmeyeceklerini
söyledi. (18.11.2016)
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13. Mersin/Toroslar/Akbelen Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaparak, işsizliğin çığ
gibi büyümesi, ekonominin kötüye gitmesine rağmen AKP'nin tek adamlığı
tartıştığını anlattı. (18.11.2016)

14. CHP Mersin Kadın Örgütleri üyeleri ile TBMM'de bir araya geldi. (22.11.2016)
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15. Mersin/Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut'u makamında ziyaret
ederek, Silifke halkı için hayata geçecek sosyal demokrat projeler hakkında
bilgi aldı. (28.11.2016)
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16. Mersin/Silifke'de Yörük Çalıştayı'na katılarak, 3 milyon Suriyeliye kucak açan
uygulamaları hayata geçiren hükümetin, yörük kültürüne de sahip çıkması
gerektiğini söyledi. (28.11.2016)

17. Mersin/Silifke/Atayurt Mahallesi Muhtarını ziyaret ederek, AKP'nin savaş
politikaları üzerine konuşarak, Silifkeli şehitleri andı. (28.11.2016)
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18. Mersin/Silifke/Atayurt Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret derek,
AKP'nin FETÖ'yle olan flörtünü ve TL'nin Dolar karşısında gün geçtikçe
eridiğini anlattı. (28.11.2016)

19. Mersin/Erdemli/Batısandal Köyünde vatandaşları ziyaret etti. Çiftçiler, iktidarın
dış politikada yarattığı sorunlar nedeniyle ürünlerinin dalda kaldığı belirttiler.
(28.11.2016)
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20. Mersin/Erdemli/Esenpınar Mahallesinde vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlar
AKP'nin bölgeye verdiği sözleri yerine getirmediğinden ve su sıkıntısı
çektiklerinden yakındı. (28.11.2016)

21. Mersin/Erdemli/Karaahmetli
Mahallesinde
vatandaşların
sorunlarını
dinleyerek, çiftçilerin sorunlarını TBMM'de gündeme getireceği sözünü verdi.
(28.11.2016)
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BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
1. Halk TV'de "Güne Başlarken"de Semra Topçu ile ülke gündemini konuştu.
(15.11.2016)

2. CHP Kadın Örgütlerinin katılımı ile “çocuk tecavüzüne af” getiren yasayı
protesto ederek TBMM'de düzenlenen basın açıklamasına katıldı.
(22.11.2016)

13

3. Al Mayadeen Tv röportajında; 15 Temmuz darbe girişimini, AKP'nin basın
özgürlüğüne ve insan haklarına yaptığı darbeyi anlattı. (24.11.2016)

4. TBMM'de düzenlediği basın toplantısında; 111 Milyar TL'lik sağlık
harcamasından vatandaşın payına sadece 5 dakika muayene olma hakkı
düştüğünü belirterek, sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıkları değerlendirdi.
(30.11.2016)
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YASAMA VE DENETİM FAALİYETLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA
1. Telekom'un sipariş ettiği bir casus yazılım ile tüm vatandaşların internet
kullanımını takip etmeyi amaçladığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.
(02.11.2016)
2. TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak “AKP hükümeti ülkemizi içeride ve
dışarıda savaşa sürüklüyor!” dedi. (08.11.2016)
3. TBMM Plan Bütçe Komisyonu Enerji Bakanlığı plan bütçe görüşmelerinde söz
alarak, nükleerin FETÖ’den daha tehlikeli olduğunu ifade ederek Enerji
Bakanı’nı uyardı. (08.11.2016)
4. TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak, uluslararası ve tarafsız bir bilişim
şirketinin ByLock programını incelemesi ve tüm kullanıcılar tespit edilerek
kamuoyuna açıklanması gerektiğini ifade etti. (09.11.2016)
5. TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak, AKP’nin ülkemizi nasıl adım adım iç
savaşa sürüklediğini anlattı. (09.11.2016)
6. TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada " Sevgili Ata’m! Ülkemizde tam
demokrasiyi tesis edene kadar çalışacağımıza ve faşistlerden hesap
soracağımıza söz veriyoruz.” dedi. (10.11.2016)
7. TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, “10 Kasımı, bir yeniden doğuşun
kutlaması olarak görenler, bir milat olarak görenler zavallıdır.” dedi
(10.11.2016)
8. TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “AKP'nin, "Halk kimi seçerse
seçsin, milli irade ne derse desin, ben beğenmediği kişiyi görevden alırım;
canımın istediği kayyumu atarım" anlayışı yanlıştır.” dedi. (10.11.2016)
9. TBMM Plan Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2017
Bütçesi görüşmelerinde söz alarak, "Çocuk Cezaevleri" ve "Çocuklarda
Uyuşturucunun Önlenmesi" konularında hazırlanan bütçenin yeterli olmadığını
gündeme getirdi. (11.11.2016)
10. TBMM Plan Bütçe Komisyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 Bütçesi
görüşmelerinde söz alarak, Mersin'in çevre sorunları için 2017 bütçesinden
yeterli pay ayrılmadığını, nükleer ve termik santrallerin yaratacağı felaketin
görmezden gelindiğini gündeme getirdi. (11.11.2016)
11. TBMM Plan Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığı 2017 bütçesi
görüşmelerinde söz alarak, sağlıkta yaşanan sorunların, halktan saklanan
gerçek rakamların takipçisi olduğunu ifade etti. (14.11.2016)
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12. TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak, kaçak sarayda nükleer saldırıya dayanıklı
bir harekât merkezi kurulacağı iddialarına değinerek, “halkın güvenliği ne
olacaktır” diye sordu. (15.11.2016)
13. TBMM Plan Bütçe Komisyonu Milli Eğitim Bakanlığı 2017 Bütçe
görüşmelerinde söz alarak, "Hükümetin Tarsus'a üniversite sözü verdiğini
ancak 2017 bütçesinden buna neden pay ayrılmadığını" sordu. (15.11.2016)
14. Gümrük ve Ticaret Bakanı'nın cevaplaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru
önergesi ile Muz İhtisas Gümrüğü'nün kurulmasının planlanıp planlanmadığını
sordu. (22.11.2016)
15. TBMM Plan Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
2017 Bütçe görüşmelerinde söz alarak, " iş güvenliğine ve işçilerin sendikal
faaliyetlerine yapılan darbeyi" anlattı. (21.11.2016)
16. TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak, “AKP'nin yanardöner ve ikiyüzlü
politikalarının zarara uğrattığı çiftçilerin tepkisini mutlaka sandıkta
göstereceğini” belirtti. (23.11.2016)
17. TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak, "hukuksuz OHAL uygulamaları ile mağdur
edilen öğretmenlerin yüzüne 24 Kasım Öğretmenler Gününde nasıl
bakacaksınız?" diye sordu. (23.11.2016)
18. TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak, "Darbeyi EĞİTİM-SEN'e, EĞİTİM-İŞ'e
üye olan öğretmenler mi yaptı? Diye sordu. Darbenin siyasi ayağını örtbas
etmek için ilgisiz insanlara zulüm yapıldığını ifade etti.(23.11.2016)
19. TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak, Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer
reaktör tipinin daha önce hiçbir santralde kullanılmadığını belirterek, "Türkiye,
nükleer lobinin deney laboratuarı; Mersin halkı Rusların kobayı değildir." dedi.
(24.11.2016)
20. TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak, AKP'nin Meclis'e getirdiği “çocuk
tecavüzcülerine af” düzenlemesi ile ilgili ayıbı, Türkiye'deki bütün kadınlar bir
araya gelerek engellediğini belirtti. (24.11.2016)
21. TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak, Atatürk'ü örnek alan Fidel Castro,
özgürlük ve eşitlik mücadelesi verdiğini; diktatörlerin değil, halkçı liderlerin
saygıyla hatırlanacağını ifade etti. (29.11.2016)
22. TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Akademisyenlerin herhangi bir
Hükûmetin değil kamunun, halkın ortak değeri" olduğunu, “imzacı
akademisyenler”e yapılanların hukuksuz olduğunu ifade etti. (29.11.2016)
23. TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak, AKP'nin önerdiği, “akademisyen
milletvekillerine çifte maaş” maddesinin ahlaki olmadığını belirtti. (29.11.2016)
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24. TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak, Adana'nın Aladağ ilçesinde yurt yangını
konusuna değinerek; "devlet yavrularımızı cemaatlerin ve tarikatların yurtlarına
muhtaç etmemelidir." dedi. (30.11.2016)
25. TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak Silifke ve Erdemli'de çiftçinin su sorununa
çare olacak Aksıfat Barajı’nın bir an önce bitirilerek halkın hizmetine sunulması
gerektiğini söyledi. (30.11.2016)
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RESMİ BAYRAM, ANMA VE KUTLAMALARA KATILIM
1. 10 Kasım’da Anıtkabir’de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesini
ziyaret ederek, laik Cumhuriyeti koruyacağına söz verdi. (10.11.2016)

2. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ile ilgili mesaj yayınladı. (20.11.2016)
3. 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili mesaj yayınladı. (24.11.2016)
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CHP PARTİ OKULUNA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
1. Eskişehir'de Parti Okulu eğitmenleri ile bir araya gelerek, sandık örgütlenmesi
ve ev ziyaretleri konusunda stratejik çalışma yaptı. (13.11.2016)

2. CHP Parti Okulu çalışmaları kapsamında Bilecik/Bozüyük ilçesinde Temel
Siyaset Eğitimi ve sandık örgütlenmesi toplantısı yaptı. (14.11.2016)
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3. CHP Kütahya İl Başkanlığında Parti Okulu eğitmenleri ile bir araya gelerek,
sandık örgütlenmesi çalışmaları ve ev ziyaretleri ile ilgili değerlendirme
toplantısı yaptı. (14.11.2016)

4. Erzincan'da; Erzurum, Kars, Erzincan ve Tunceli illerinin katılımıyla
gerçekleştirilen CHP Parti Okulu Eğitici Eğitimi'ne katılarak, eğitmen
adaylarına ders verdi. (20.11.2016)
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5. İstanbul'da düzenlenen CHP Parti Okulu Eğitici Eğitimi'ne katılarak, eğitmen
adaylarına ders verdi. (25.11.2016)
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DİĞER FAALİYETLER
1. Hukuksuzca işleinden ihraç edilen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası üyelerini ziyaret ederek hak arama mücadelesine destek oldu.
(10.11.2016)

2. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara’da düzenlediği Anayasa Çalıştayı’na
katıldı. (12.11.2016)
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3. 4. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresine katılarak “Suça Sürüklenen Çocukların
Sorunları ve Çözüm Önerileri” ile ilgili sunum gerçekleştirdi. (16.11.2016)

4. Trabzon'da düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısına katılarak, sandık
örgütlenmesi ve ev çalışmaları hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.
(19.11.2016)
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5. CHP Kadın Örgütlerinin katılımı ile TBMM'de büyük
gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısına katıldı. (22.11.2016)

bir

coşkuyla

6. İstanbul/Maltepe İlçe Başkanı ile birlikte Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı
makamında ziyaret ederek, sandık örgütlenmesi çalışması ile ilgili bilgi verdi.
(25.11.2016)
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7. İstanbul/Maltepe'de katıldığı panelde laik, bilimsel ve çağdaş eğitimin
ülkemizde nasıl uygulanması gerektiğini anlattı. (25.11.2016)

8. İstanbul/Pendik İlçe Başkanlığında düzenlenen panele katılarak, laik ve
çağdaş eğitim ile ilgili konuşma yaptı. (26.11.2016)
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9. 2. Mersin Kitap Fuarında düzenlediği imza gününde, özenle hazırlayıp
yayımladığı kitapları Mersin halkı için imzaladı. (27.11.2016)

10. KESK'e ve DİSKe bağlı emek örgütlerinin Mersin şube aşkanları ile TBMM'de
bir araya gelip, CHP Grup Toplantısına katılarak, Genel Başkan Sn. Kemal
Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. (29.11.2016)
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