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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ PERSONELİ HABER SİTESİ ESASLARI 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İntranet sayfasında yer alacak 
Personel Haber Sitesinin amacı, kurum personeli arasında iletişim ve işbirliğini artırmak, 
kurumsal ve sosyal duyuruları paylaşarak takım ruhu oluşmasına katkı yapmak ve personeli 
en kısa zamanda en doğru kaynaktan bilgilendirmektir. 

Kapsam 

MADDE 2-  (1) Personel Haber Sitesi TBMM personelini kapsamaktadır.  

Kullanıcılar 

MADDE 3- (1) Personel Haber Sitesinin dört ayrı düzeyde kullanıcısı vardır: 

a) Yönetici: Sisteme en üst yetki ile bağlanan personeldir. Girilen her bilgi üzerinde 
gerektiğinde düzeltme-silme işlemi yapabilir, yeni kullanıcılar tanımlayabilir ve Sınırlı 
Yetkili Kullanıcının haberlerini onaylar. Yönetici Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce 
görevlendirilir. 
b) Editör: Her birim tarafından görevlendirilmiş personeldir. Gerektiğinde birden fazla 
editör görevlendirilebilir. Birimlerdeki kullanıcıların şifrelerini aktif hale getirerek 
yetkilerini tanımlar ve girilen bilgileri onaylar. Kendi birimine ve birim personeline ait 
haberleri düzeltme, silme ve yayımı için onay verme yetkisine sahiptir.  
c) Sınırlı Yetkili Kullanıcı: Birimler dışında haber sitesinde duyuruları yer alacak olan 
sandık, kooperatif, dernek, banka, GSM firması, THY, PTT gibi kurum ve kuruluşların 
duyurularını girmeye yetkili personeldir. 
d) Kullanıcı: Intranet ağına erişimi olan bilgisayarından Personel Haber Sitesine bilgi 
giren ve alan personeldir.  
Sisteme bilgi giren her kullanıcı,  kullanım esaslarını okuyup, kabul etmiş sayılır.  

Haber ve ilan sınıfları 

MADDE 4- (1) Personel Haber Sitesinde yayınlanacak haber ve ilanlar aşağıdaki şekilde 
sınıflandırılır. 

a) Genelgeler ve duyurular 
Genelgeler İntranette ilgili birim sayfalarından yayınlanır. Genelgenin yayınlandığı 
bilgisine Personel Haber Sitesinde de yer verilir ve genelge metnine linkle ulaşılabilir. 
b) Kurumsal haberler 
Atama, görev değişikliği, görevde yükselme, emeklilik, istifa, personel alımı, eğitim, yeni 
hizmetler ve birimlerin görevleri kapsamında kurumun genelini ilgilendiren bilgiler.  
c) Bilim, kültür, sanat, spor ve sosyal faaliyet haberleri 

1. Çalıştay, seminer, sempozyum, konferans, fuar, sergi, yeni yayınlanan kitap ve 
makaleler, sinema, tiyatro, konser, spor etkinlikleri, gezi, piknik ve benzeri 
sosyal faaliyetler, 

2. Personelin kendisine ait faaliyetler veya organizasyonlar,  
3. Ulusal veya yerel bir kaynakta yayınlanmış makale veya şiirler. 

d) Sosyal paylaşım 
Evlenme, doğum, hastalık, kayıp eşya ve benzeri haberler girilebilir. İsteğe bağlı olarak 
davetiye veya fotoğraf gibi en fazla 3 adet imaj habere eklenebilir. 
e) Alım-satım ve kiralama ilanları 
Gayrimenkul ve menkul mallar için alım-satım ve kiralama ilanı verilebilir.  
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İlanlara en fazla 3 adet imaj eklenebilir.  

İlan yayından 1 ay sonra siteden kaldırılır. Ticari amaçlı kullanımın tespit edilmesi 
halinde ilgili kişinin ilanlarına yer verilmez. 

f) Kampanyalar 
TBMM yerleşkesi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşların personele yönelik 
kampanyaları, yardım kampanyaları ve sosyal yardım kuruluşlarınca açılan kampanyalar 
siteden duyurulur.  
g) Sandık, kooperatif ve dernek haberleri 

1. TBMM Personeli Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı ve Çalışanlar Kooperatifi 
duyuruları 

2. TBMM ile ilgili derneklerin haberleri (Yasama Derneği, Yasama Uzmanları 
Derneği, Stenograflar Derneği, Parlamenter Danışmanları Derneği,  Parlamento 
Çalışanları ve Emeklileri Derneği ve benzerleri) 

h) Kan arama 
Kullanıcı tarafından girilir. Bu duyurular doğrudan ana sayfada görüntülenir. 
i) Vefat duyuruları 
Kullanıcı tarafından girilir. Bu duyurular doğrudan ana sayfada görüntülenir. 
j) Yöneticiye mesaj bölümü 
Personel Haber Sitesi ile ilgili eleştiri ve talepler doğrudan yöneticiye ulaştırılabilir. 
(2)  TBMM Başkanlığı ve Genel Sekreterlik duyuruları ile genel duyurular ve kutlamalar 
ilgili birim, genelgeler Personel Eğitim ve Yönetim Müdürlüğü, kampanyalar Sınırlı 
Yetkili Kullanıcı, diğer bilgiler birim kullanıcıları tarafından girilir. Kampanyalar, sandık, 
kooperatif ve dernek haberleri Yönetici, diğer haberler Editör tarafından onaylanır. 

Yürürlük 

MADDE 5- (1) Bu Esaslar TBMM Genel Sekreterinin onayı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6-  (1) Bu Esasları TBMM Genel Sekreteri yürütür. 


