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Türklüğü kaybetmek, Müslümanlığı
kaybetmek ve Hristiyanlaşmak gibi
bir yanlış algı oluşmuştu. Orada
yaşayan vatandaşlarımızın çok iyi
motive olması lazım ki yaşadıkları
toplumların parlamentolarında
Türk milletvekilleri olsun, kamu
kurumlarında iyi görevlerde
çalışan Türk yöneticiler olsun ki bu
toplumlarda yaşayan vatandaşlarımızın
sorunları ve sıkıntıları noktasında
çözüm noktalarında bu sorunları
çözsünler. Biz yabancı parlamentolarda
Türk milletvekillerinin sayısının
artmasından çok mutluyuz ve
vatandaşlarımızın sorunlarını her
fırsatta bu vekillerimiz o toplumların
gündemine getiriyorlar. Belki
birçoğunuzun çifte vatandaşlığı
var veya bulunduğunuz ülkenin
vatandaşısınız. Bizler sizlerin Türkiye
ile bağlantılarınızı koparmadan
oralarda yükselebileceğiniz en iyi
noktaya gelme gayreti içerisinde
olmanızı istiyoruz. Biz her zaman
arkanızdayız ve Türkiye’den destek
olabileceğimiz bir konu olursa her
zaman yanınızdayız.”
TBMM Genel Sekreterliği olarak
TBMM’de gerçekleştirdikleri
çalışmalara da değinen Neziroğlu,

Meclis web sayfasının sekiz dilde yayın
yaptığını söyledi.
Neziroğlu, yapılan çalışmalar ve
değişiklikler sonucunda “Bugüne kadar
sadece Türkçe yayın yapan tbmm.gov.
tr adresi artık sekiz dilli oldu. İngilizce,
Fransızca, Çince, İspanyolca, Almanca,
Rusça, Kazakça ve Arapça da eklendi.
Her dil için ortalama 100-150 sayfalık
çeviri metinleri hazırlandı. Yabancı dil
metinleri hem idari yapı hem de yasama
sürecine ilişkin bilgileri kapsıyor. İleride
buna güncel gelişmeler de eklenecek.
Dünyadaki hiçbir parlamentonun web
sayfasında bu kadar kapsamlı ve farklı
dillerde yayın yok. Olanlar da çok kısıtlı
bilgileri kapsıyor.” diye konuştu.
Sosyal medyayı etkin olarak
kullandıklarının altını da çizen
Neziroğlu “TBMM dünyanın sosyal
medyayı etkin olarak kullanan sayılı
parlamentolarındandır.” dedi
Neziroğlu, vatandaşların, Meclis’in
yasama faaliyetlerine daha hızlı
ve etkin bir şekilde ulaşabilmeleri
amacıyla 8 ay önce başlatılan “TBMM
Mobil Uygulaması”na gösterilen ilginin
her geçen gün arttığını kaydetti.
Uygulamanın bugüne kadar hızla
arttığını bildiren Neziroğlu, “Uygulama

kapsamı, içeriği ve takipçileri açısından
diğer kamu kurumları içerisinde ilk
sıradaki yerini korumaktadır.” dedi
TBMM’nin, yasama faaliyetlerine
ilişkin bilgileri şeffaf, güvenilir, hızlı
ve ilk elden sunarak vatandaşlar
ile aracısız iletişimine imkân
sağladığına dikkati çeken Neziroğlu,
“Bu bağlamda, 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” diye konuştu
Meclis çalışmaları hakkında da bilgi
veren Neziroğlu, Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
tarafından düzenlenen ve yurtdışında
yaşayan hukukçuların hukuk
deneyimlerini arttırmaya yönelik
“VI. Uluslararası Hukuk Eğitimi
Programı” kapsamında Türkiye’ye
gelen öğrencilere TBMM olarak her
zaman yanlarında olduklarını, onlara
her konuda destek vermeye hazır
olduklarını belirterek başarılar diledi.

“Yasama Bilgilendirme Eğitimi” Programı

TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı
tarafından çeşitli üniversitelerden
gelen ve staj zorunluluğu bulunmayan
öğrencilere yönelik düzenlenen
“Yasama Bilgilendirme Eğitimi”
programının ikincisi 1-5 Eylül tarihleri
arasında gerçekleştirildi.

Yasama Yılı, Birleşim, Oturum, Tatil,
Olağanüstü Toplantı, Toplantı Yeter
Sayısı, Karar Yeter Sayısı ), Yasama
ile ilgili Temel Kurumlar, (Başkanlık
Divanı, Siyasi Parti Grupları, Danışma
Kurulu, Komisyonlar, Hükümet)
hakkında bilgi verdi.

Eğitim programının açılış sunumunu
TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler
Başkan Yardımcısı Hamit Eşen yaptı.
Eşen sunumunda, “Yasama İle İlgili
Temel Kavramlar” (Yasama Dönemi,

Program süresince öğrencilere
ayrıca,” Genel Olarak Kanun Yapım
Süreci”, “ Genel Kurul Çalışmaları ve
Genel Kurulda Kanun Yapım Süreci”,
“Parlamenter Denetim”, “Kanun

Yapım Tekniği”, “TBMM’nin Kamu
Kaynaklarını Denetlemedeki Yeri ve
Önemi”, “İhtisas Komisyonları ve
Komisyonlarda Kanun Yapım Süreci”,
“ Özel Denetim Komisyonları”,
“TBMM’nin Dış İlişkileri ve
Parlamenter Diplomasi”, “TBMM’nin
İdari Birimleri, Kütüphane ve
Araştırma Hizmetleri”, “ Elektronik
Ortamda Yasama Hizmetleri”, “ TBMM
Birimlerinin Tanıtımı” konularında da
ayrıntılı sunumlar yapıldı.

