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“TBMM, Mobil Uygulamada Birinci”
TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan
Neziroğlu, TBMM’nin mobil
uygulamalardaki faaliyetleri hakkında
bilgi verdi.

adresi ise 127 bin 664 takipçi sayısına
ulaşmıştır.” diye konuştu.
TBMM Mobil uygulamasını akıllı cep
telefonları ve tablet bilgisayarlarına
yükleyen vatandaşlar, “Yasama
Faaliyetleri”, “Denetim Faaliyetleri”,
“Milletvekillerimiz”, “Meclis Gündemi”,
“Kütüphane” ve “TBMM Hakkında” gibi
ana başlıklar altında TBMM ile ilgili
güncel bilgilere erişiyor ve TBMM TV’yi
canlı olarak izleyebiliyor.

Neziroğlu, TBMM’nin kamu kurumları
içerisinde mobil uygulamada birinci,
twitter’da üçüncü sırada olduğunu
söyledi.
Neziroğlu, vatandaşların, TBMM’nin
yasama faaliyetlerine daha hızlı
ve etkin bir şekilde ulaşabilmeleri
amacıyla 8 ay önce başlatılan “TBMM
Mobil Uygulaması”na gösterilen
ilginin her geçen gün arttığını belirtti.
Uygulamanın bugüne kadar 42 bin 350
kişi tarafından yüklendiğini bildiren
Neziroğlu, “Uygulama kapsamı, içeriği
ve takipçileri açısından diğer kamu
kurumları içerisinde ilk sıradaki
yerini korumaktadır. Ayrıca bu
uygulamayı Meclis Başkanı, Başbakan,
Bakan ve 530 civarında milletvekili
kullanmaktadır.” dedi.
TBMM’nin, yasama faaliyetlerine ilişkin
bilgileri şeffaf, güvenilir, hızlı ve ilk
elden sunarak vatandaşlar ile aracısız
iletişime imkân sağladığına dikkat
çeken Neziroğlu, “ TBMM Genel Kurul
çalışmalarının, sosyal paylaşım siteleri

“facebook” ve “twitter” üzerinden
takip edilebilmesine olanak sağlamak
amacıyla ‘@TBMMGenelKurulu’ ve
‘@TBMMresmi’ hesapları açılmıştır.
Bu hesaplar vatandaşlarımızın
teveccühünü kazanmış, çok kısa
bir süre içerisinde takipçi sayıları
katlanarak artmış ve artmaya da
devam etmektedir. Sosyal medya sitesi
facebookta bulunan ‘tbmmgenelkurulu’
adresine toplam 6 bin 195 kişi
kaydolmuştur. Twitterda bulunan ‘@
TBMMGenelKurulu’ adresi 156 bin
448 takipçi sayısına, ‘@TBMMresmi’

Ayrıca bu uygulamayla yasama
süreçlerine vatandaşların katılımı
hakkında detaylı bilgilere ulaşılırken
gelen tasarı ve teklifler anlık olarak
mesajla iletiliyor. TBMM takvimi, yarım
saat gecikmeli olarak Genel Kurul yazılı
tutanakları, milletvekilleri hakkında
çeşitli bilgilere, milletvekillerinin
iletişim bilgilerine, TBMM’yi ziyaret,
Halk Günü uygulaması, Birinci Büyük
Millet Meclisi, Millî Saraylar ziyaret
ve Meclisin sosyal medya bilgileri ile
TBMM fotoğraflarına ulaşılabiliyor.
TBMM Mobil Uygulaması, “Apple
Store” ve “Google Play”den ücretsiz
olarak yüklenebiliyor.

“Engelsiz Meclis” Kamu Spotu
Milletvekili albümü ilk kez

TBMM ilk kamu spotunu işitme
engelliler için hazırladı. İşitme
engelli vatandaşların TBMM
ile iletişim kurmalarını
kolaylaştırmak amacıyla kurulan
çağrı merkezini tanıtmayı
amaçlayan kamu spotu,
“Engelsiz Meclis Projesi”nin
bir parçası. Öncelikle Meclis
Televizyonunda yayınlanmaya
başlanan kamu spotunda
TBMM ile iletişime geçmek için
cep ve ev telefonlarından (0312)
420 75 00’a mesaj yazılabileceği
işaret dili ile anlatıldı.

“Engelsiz Meclis Projesi”
ile birçok uygulama hayata
geçirildi. İnternet sitesinde görme
engelli vatandaşlara özel bir bölüm
hizmete sunuldu. Yayınlar bölümüne
Yasama El Kitabı, Milletvekili Rehberi,
TBMM İçtüzüğü gibi birçok sesli kitap

Braille Alfabesi ile basıldı.
Engellilerle Doğru İletişim
Broşürü hazırlanarak personele
dağıtıldı ve eğitim verildi. Mavi
kapak kampanyası düzenlenerek
ihtiyaç sahiplerine tekerlekli
sandalye alındı. Spor etkinlikleri
düzenlendi.
“Hedefimiz Engelsiz Meclis,
Engelsiz Türkiye” kamu
spotuna, TBMM İnternet
konuldu. 24. Dönem tutanak özetleri
de seslendirildi. TBMM yerleşkesi
ve binaları, engellilerin erişimi için
yeniden düzenlendi. Özel asansörler
konuldu. Engelli ziyaretçilere refakatçi
personel ve araç desteği sağlandı.

sayfasından ve aşağıdaki linkten
ulaşılabiliyor:
http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/
IcerikGoster.aspx?icerik_id=4a6fd488c000-45cf-b771-24cc6d89ba73

