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23.10.2018 Tarihinde Genel Merkezimizin ataması ile göreve geldiğimizde Sosyal 

Belediyecilik anlayışımızın Halkımız ve Kent yaşayanlarımız ile birlikte İlimizi ve 

ilçelerimizi yönetmek talebimizi bildiren basın açıklamamızı yaptık. 

 

26.10.2018 tarihinde 18/0 ile devraldığımız ilimizi belediye yönetimlerinin 18 ine talip 

olduğumuzu hedefimizin tüm örgütlerimizin özverili çalışmaları ve kararlığımızla yola 

çıktığımızı basın aracılığıyla kamuoyu ile paylaştık. 

 

13.11.2018 tarihinde Giresun’da yapılan ve Karadenizdeki 10 ilin katıldığı Yerel 

Seçimler Kurultayına katıldık. 

 

04.12.2018 tarihinde Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Halk Partimizin kurucusu Gazi 

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün eşsiz öngörüsü sonucunda 05.Aralık.1934 de TBMM de 

Kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkının ilan edilişinin yıl dönümünü kutlayan basın 

açıklaması ve toplantılar düzenledik. 

 

02.01.2019 tarihinde 31 Mart da yapılacak Yerel Seçimlere yönelik Genel Merkezimizin 

almış olduğu karar doğrultusunda İlimiz özelinde de Millet İttifakı bileşenleri ile ortak 

çalışmaları başlatarak kamuoyu ile paylaştık. 

 

09.01.2019 tarihinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için örgütümüz adına İl 

Başkanımız Dr. Mehmet Kundak tarafından yazılı ve görsel medyada ifade edilmiştir. 

 

11.01.2019 tarihinde Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi sorunların yerel 

ölçekte STK ve STÖ lerine anlatılması ortak çözüm önerilerinin saptanması için 

çalışmamızı Gn. Merkezimce görevlendirilen İzmir Mv. Sn. Tacettin Bayır’ın katılımları 

ile gerçekleştirdik. 

 



Seçim öncesi “Sokak Örgütlenmesi” ve “Sandık Güvenliği” eğitimlerini tüm ilçelerimizde 

Parti Okulu Eğitmenlerimiz aracılığı ile tamamlayarak çalışmalara katkı vermeyi 

sürdürdük. 

07.02.2019 tarihinde “Mart’ın Sonu Bahar” sloganı ile 31 Mart yerel seçimleri 

çalışmalarımızı İl, İlçe örgütlerimiz Kadın ve Gençlik kollarımızın özverili katılım ve 

katkıları ile sürdürmeye devam ettik. 

 

15.03.2019 tarihinde Seçimlere İttifakla gidilmesi kararından sonra Millet İttifakına 

yönelik mesnetsiz ve yalan haberler karşısında haber kanallarının aracılığı ile 

kamuoyunu bilgilendirmeye devam ettik. 

 

18.03.2019 tarihinde Yerel seçimler nedeniyle katıldığı bir programda Demokratik ve 

yasal olarak yerel seçimlere katılan Millet İttifakı hakkında haksız ve çirkin sözleri 

nedeniyle AKP Samsun Mv. Fuat Köktaş hakkında basın açıklaması düzenleyerek kabul 

etmediğimiz iftira söylemlerini kamuoyu ile paylaştık. 

 

09.04.2019 tarihinde Atakum Belediye Başkanlığını kazanan Sn. Cemil Deveci 

başkanımıza İl Yönetim Kurulu üyelerimizle hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.  

İlkadım Belediye Başkanlığını kazanan Millet İttifakı İYİ Parti adayı Sn. Necaattin 

Demirtaş Başkanımıza İl Yönetim Kurulu olarak hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. 

10.04.2019 tarihinde YSK’nın hukuk dışı anlaşılmaz tavrı karşısında Kanunun verdiği 

yetkiler çerçevesinde yasalara uymasını talep eden 81 İlimizde ortak basın açıklaması 

gerçekleştirdik. 

 

30.04.2019 tarihinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeni ile tüm örgütlerimize 

çağrı yaparak 1Mayıs mitingine kitlesel katılımı sağladık. 

 

13.05.2019 tarihinde 14 Mayıs 2014 de Soma’da meydana gelen ve 301 Maden 

emekçimizin ölümüne yüzlerce emekçi ailesinin mağduriyetine sebep olan maden 

kazası ile ilgili Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB bileşenleri ile ortak basın açıklaması 

düzenleyerek sorumluların cezalandırılması ve ölümcül iş kazalarının önlenmesi 

talebimizi dile getirdik. 

 



19.05.2019 tarihinde Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun katılımları ile Samsun’da 19 Mayısın 100. 

Yılını Kutladığımız etkinlikler gerçekleştirdik. CHP Genel Merkez P.M. toplantısı ilimizde 

düzenlendi. 

 

22.05.2019 tarihinde AKP’nin talan, vurgun politikaları nedeni ile Halkı muhtaç duruma 

düşürüp sonrasında destek veriliyor aldatmacasının bir örneği olan Tanzim satışları 

uygulaması için; İsraf ve savurganlığa son verilerek Üretim Ekonomisine geçilmesinin 

zorunlu olduğunu, tanzim satış gibi uygulamaların belediyeleri borç batağına 

düşürmenin yanında hal ve manav esnafının iflasa sürükleneceğini kamuoyu ile 

paylaştık. 

 

02.06.2019 tarihinde 26 yıl önce Sivas da gerici yobazlarca gerçekleştirilen aydın, ozan, 

şair yani İnsan olmaya dair tüm erdemleri içselleştirmiş barış, kardeşlik ve bir arada 

yaşamı savunanların hunharca, vahşice katledildiği, aramızdan koparıldığı günü acı ve 

özlemle andık. 

09.06.2019 tarihinde Emeklilere %5 oranında yapılan sadaka nitelikli zammı Disk 

Emekli Sen Samsun Şubesi ile birlikte protesto etkinliğine katıldık. 

14.06.2019 tarihinde kazanılmışken yok sayılan ve yenilenen İstanbul Büyük şehir 

Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili olarak tüm Yurt genelinde başlatılan Sn. Ekrem 

İmamoğlu’na destek kampanyası yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 

 

18.06.2019 tarihinde STÖ lerimizin başlattığı Samsun Büyük Şehir Belediyesinin su 

zammını protesto eylemlerine katılarak destek verdiğimiz gibi, İl Başkanımız Sn. 

Mehmet Kundak ve Muhalefet partileri İl Başkanları ile halkımızın en temel yaşam 

haklarından olan su hakkının savunulması için gerekli çalışmalar yapılarak Büyük şehir 

Belediye Başkanı Sn. Mustafa Demir’den randevu alınarak durum kendisine iletilmiş 

çözüm önerimiz sunulmuştur. 

 

23.06.2019 tarihinde YSK’nın tekrarlama kararı ardından 13 bin oy farkla alınan 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 800 bin oy farkla halkın iradesinin ve 

demokrasinin kazanımına dönüşmesinin kamuoyu ile paylaştık. 

 



24.06.2019 tarihinde 22. Haziran da Terme de meydana gelen sel felaketi nedeni ile 

binlerce dönüm arazi sular altında kalmış, ev ve işyerleri maddi zarar görmüştü İl 

Başkanımız, Millet vekillerimiz, İlçe başkanımız ve İl meclis üyelerimiz yerinde 

yurttaşlarımızla görüşerek durum tespitinde bulunmuş Atakum ve İlkadım 

Belediyelerimizin katkıları ile destek olunmuştur.   

25.06.2019 tarihinde Fındık taban fiyatları ile ilgili Giresun Piraziz ilçesinde Samsun İl 

başkanımız Mehmet Kundak, Milletveklimiz Neslihan Hancıoğlu, Giresun İl başkanı Fikri 

Bilge, Milletvekili Necati Tığlı, Ordu İl başkanı Yusuf Furtun, Milletvekili Mustafa 

Adıgüzel, İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekili Emine Gülizar Emecan ile 

Gülyalı belediye başkanı Ulaş Tepe nin katılımlarıyla ortak basın açıklaması 

gerçekleştirdik. 

02.07.2019 tarihinde 26 yıl önce gerici yobaz insanlık düşmanı hainlerce Sivas Madımak 

otelde katledilen Canlarımızı andık 

09.07.2019 tarihinde Disk Emekli Sen Samsun şubesinin “Emeklilere %5 oranında zam” 

verilmesini protesto etmek için katkı verdik kitlesel katılım sağladık. 

 

25.07.2019 tarihinde Fındık taban fiyatlarının açıklanması sonrası CHP Samsun, 

Giresun, Ordu ve İstanbul İl Başkanlarımızın ve Millet Vekillerimizin katılımı ile 

Giresun’da kitlesel katılımlı toplantı düzenlendi. 

 

24.08.2019 tarihinde 19 Ağustos da yine bir saray entrikası ile millet iradesi ile iş başına 

gelen seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine o illerin valileri 

kayyum olarak atanması ile ilgili yazılı ve görsel medyada tepkimizi kamuoyu ile 

paylaştık. 

 

28.08.2019 tarihinde 23, 24 Ağustos tarihinde etkili olan yağışlar nedeni ile Salıpazarı 

İlçemizde meydana gelen sel felaketi sonrası iki yurttaşımız hayatını kaybetmiş, 

işyerleri evler su baskınına maruz kalmış maddi kayıplar yaşanmıştı. İl Başkanımız ve 

Millet Vekillerimiz olay yerine giderek taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri yaparak 

halkımızın yanında olmuşlardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak Halkımızın yanında olduk olmaya devam edeceğiz. 

 



09.09.2019 tarihinde Parti Okulu yöneticisi Sn. Aytuğ Atıcının koordinatörlüğünde yeni 

seçilen Partili Meclis üyelerimize “Yerel Yönetici Eğitimi” Atakum Belediyemizin desteği 

ile gerçekleştirildi. Aynı gün akşamı Partimizin kuruluş yemeği düzenlenerek tüm 

partililerimiz ve konuklarımızla coşkulu bir gece geçerdik. 

 

27.09.2019 tarihinde Çarşamba’da Ülkemizin en önemli mümbit ovalarından birinde 

ulusal tarım politikalarından yoksun AKP hükümetinin onay verdiği önünü açtığı kirli 

sanayilerden biri olan Biokütle Enerji Santrali kurulmasına karşın konunun uzmanı bilim 

insanlarının Çevre Platformlarının da sahiplenmesi ile yöre halkının bilgilendirmek 

üzere yapılan miting, gösteri ve toplantılara destek verdik. Kamuoyunun 

bilgilendirilmesinde gerek yerel de gerekse Genel Merkez düzeyinde Genel Başkan 

Yardımcımız Denizli Mv. San Gülizar Biçer Karaca ve il Mv. Katılım ve katkıları ile 

projenin durdurulması, yöre halkımızın ve çevrenin sağlığının kazanılması için mücadele 

etmeye devam ediyoruz. 

 

02.10.2019 tarihinde EPDK’nın elektriğe %14,9 zam kararı ile ilgili olarak 1Temmuzda 

yapılan %15 lik zam ile iki sene içerisinde konutlarda ulaşılan %22.4 zammın kabul 

edilemez olduğunu, Halkımızın ekonomik sıkıntılar sonrası temel ihtiyaçların dahi 

karşılanamaz duruma geldiğini, hükümetin sosyal devlet olmaktan çıkıp yandaş paydaş 

rantiyeye ülke olanaklarının hesapsızca tarumar edildiğini ifade ederek 

Vatandaşlarımızın ezilmesine, sömürülmesine karşı çıktığımızı görsel ve yazılı basın 

aracılığı ile kamuoyuna duyurduk. 

 

19.10.2019 tarihinde CHP Karadeniz Bölge Toplantımızı 9 İlimizin katılımı ile Atakum 

Belediyemizin katkılarıyla Atakum Kültür ve Eğlence Merkezinde gerçekleştirdik. 

 

14.11.2019 tarihinde Samsun Büyükşehir Belediyesi AKP gurup başkan vekili Hasan 

Uzunların 10 Kasım ATATÜRK ile ilgili hakaret içeren hadsiz ve densiz beyanları 

hakkında İl Meclis üyelerimiz, tüm örgüt üyelerimizle birlikte Samsun Adliyesi önünde 

açıklama sonrası Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. 

22.11.2019 tarihinde Cumhuriyetimizin aydınlanma projesi Köyenstitüsü 

öğretmenlerimizin onurlandırıldığı 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğini İl Binamızda 

gerçekleştirdik. 

 



26.11.2019 tarihinde adını saray ya da külliye diyerek algı operasyonuna devam 

edenler, CHP ne kumpas kurmaya tartışılır kılmak için çamur atmaya devam 

etmekteler. “Erdoğan ile görüşen CHP’li” kumpası karşısında İl Başkanımız Sn. Mehmet 

Kundak tarafından yazılı ve görsel basında açıklamalar yapılmış yurttaşlarımızın doğru 

bilgilendirilmesine gayret gösterilmiştir. 

27.12.2019 tarihinde Kanal İstanbul için hazırlanan ÇED raporuna itiraz için Samsun 

Çevre bileşenleriyle birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması ve 

dilekçelerin teslim edilmesi eylemini gerçekleştirdik. 

Ocak 2020 Ocak ayı içinde yaptığımız ilk Olağan toplantımızda katılan yönetim kurulu 

üyesi arkadaşlarımızın oy birliği ile aldığımız kararı sizlerle paylaşmak istiyorum. İl 

başkanlığımız ve İl eğitim sekreterimiz aynı zamanda bölge eğitim koordinatörümüz 

aracılığı ile Genel Merkez Parti Okulumuzca; Temel Siyasi Eğitim, Sandık Örgütlenmesi 

Eğitimi, Eğitici Eğitmen Eğitimi gibi pek çok dalda Türkiye genelinde Eğitim üssü seçilen 

birkaç ilden biri olmuştur. 

 
 

Sayın Divan, değerli Delegeler, kıymetli Konuklar; CHP Samsun İl Örgütümüzün göreve 

geldiğimiz günden itibaren özellikle kamuoyunu bilgilendirmek üzere görsel ve yazılı 

basında çıkan bildirimlerimizi sizinle paylaştık. Cumhuriyetimizin çınarı partimizin 

olmazsa olmaz görevlerini, faaliyetten öte ödev olarak kabul ettiğimiz için sizlerin de 

bildiğinizi sizlere tekrar etmedim.  

Ayrıca Kutlamaktan onur ve gurur duyduğumuz Ulusal Bayramlarımızı da burada 

katıldık, toplandık diye ifade etmedim. İli ve İlçeleri ile örgütler bir bütündür 17 

İlçemizin her birine gerekli olduğunda, ihtiyaç duyulduğunda, yerel ve genel seçimlerde 

seçim çalışmalarında İl Örgütümüz, İl Kadın Kollarımız ve İl Gençlik Kollarımız olarak hep 

yanlarında olmayı birlikte çalışmayı ilke edindik. Bizi biz yapan birlikte olmamızı 

anlamlandıran bir büyük aile olmanın gereği tüm üyelerimizin acılı günlerinde ve mutlu 

günlerinde yetebildiğimiz kadar kederi de sevinci de paylaşmaya özen gösterdik. 

Bugün gerçekleştirdiğimiz İl Kongremizin Partimize, İlimize ve Ülkemize hayırlı olmasını 

Hak, Hukuk ve Adalet temennilerimiz ile aydınlık günler getirmesini diler İl Örgütümüz 

adına içten selam ve saygılarımızı sunarız.  

 

 


