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TBMM’nin Twitter haritası
Görevde bulunan milletvekillerinin yüzde 55’inin Twitter hesabı var.  CHP’de milletvekillerinin 
yüzde 67, BDP’de yüzde 55, AK Parti’de yüzde 51 ve MHP’de ise yüzde 47’sinin Twitter hesabı 
var. 2011 meclisin Twitter’da en çok kayıt yaptırdığı yıl olurken 7 şehir vekiller aracılığıyla 
Twiter’da temsil edilmiyor.

Uluslararası Sosyal Medya Derneği 
(USMED) tarafından hazırlanan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 

(TBMM) görev yapan milletvekillerinin Twitter 
kullanım raporu yayınlandı. Rapora göre, 
TBMM’de görev yapan milletvekillerinin yüzde 
55’i Twitter hesabına sahip. USMED Sosyal 
Medya ve Çalışma Grubu tarafından yapılan 
araştırmada, AK Parti milletvekillerinin 
Twitter kullanan toplam milletvekillerine 
oranı yüzde 56, CHP milletvekillerinin yüzde 
30, MHP milletvekillerinin yüzde 8, BDP 
milletvekillerinin ise yüzde 5 olduğu görüldü.

Milletvekillerinin Twitter kullanımları 
hakkında oldukça kapsamlı bir araştırmanın 
sonucu olarak yayınlanan infografik üç 
bölümden oluşuyor. “Partililerin Twitter 
Karnesi” başlığını taşıyan birinci bölüm, 
twitter kullanan milletvekili sayıları, takipçi 
sayıları, toplam tweet sayıları gibi Twitter 
kullanım bilgilerinden oluşuyor. Rakamlar, AK 
Parti’nin sosyal medya kullanıcılarıyla Twitter 
üzerinden kurduğu etkileşimin CHP, MHP 
ve BDP’ye oranla bir hayli yüksek olduğunu 
gösteriyor. “TBMM’nin Twitter Karnesi” olarak 
adlandırılan infografiğin ikinci bölümü ise 
parti kriteri gözetmeksizin, vekillerin Twitter 
kullanımları ile ilgili bilgileri ortaya koyuyor. 

Bir vekilin ortalama 35.895 takipçisi olduğu 
mecliste 301 vekil Twitter kullanıyor ve 168 
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vekil Twitter kullandığını resmi olarak beyan etmiş durumda. Bugüne kadar 452.389 tweet atan 
vekillerimiz arasında tweet atmak için en çok kullanılan cihaz ise i-Phone. “TBMM’nin En’leri” 
olarak adlandırılan infografiğin son bölümünde ise Meclis’teki Twitter kullanımına yönelik ilginç 
bilgiler yer alıyor. 

Milletvekili sayılarına oranla Twitter kullanımında ise CHP birinci sırada. Oranlara göre CHP 
milletvekillerinin yüzde 67’sinin, BDP milletvekillerinin yüzde 55’inin, AK Parti milletvekillerinin 
yüzde 51’inin, MHP milletvekillerinin ise yüzde 47’sinin Twitter hesabı var.

Mecliste 255 erkek, 46 kadın milletvekilinin Twitter hesabı var. Bu rakamların meclisteki kadın 
ve erkek milletvekili sayılarına oranladığımızda ise erkek milletvekillerinin yüzde 54’ünün, kadın 
milletvekillerinin ise yüzde 58’inin Twitter hesabı olduğu ortaya çıkıyor.

7 şehir vekiller aracılığıyla Twiter’da temsil edilmiyor

Milletvekillerinin Twitter hesaplarına Türkiye haritası üzerinden baktığımızda 7 şehir vekiller 
aracılığıyla Twiter’da temsil edilmiyor. Twitter’da hesap açan ilk milletvekili CHP’nin Hatay 
Milletvekili Mevlüt Dudu. 13 Nisan 2009’da Twitter’a kayıt yaptıran Dudu, 2009 yılında Twitter 
hesabı açan 15 milletvekilinden bir tanesi. 2009’da 8 AK Parti ve 6 CHP milletvekili Twitter’a 
katılmış. MHP ve BDP milletvekilleri ise ilk kez 2010 yılında Twitter’a kayıt olmaya başlamışlar.

2011 yılı, 146 milletvekilinin Twitter hesabını açmasıyla birlikte meclisin Twitter’da en çok 
kayıt yaptırdığı yıl. Genel seçimlerin 2011’de yapıldığını var sayarsak, milletvekillerinin seçim 
kampanya stratejilerini desteklemek amaçlı Twitter’da yer almaya başladıklarını söyleyebiliriz.
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Takipçi sayısı Twitter’da oldukça önemli bir konu. Milletvekillerinin Twitter takipçi sayıları 
da bu açıdan bir hayli önemli. Takipçi sayısına göre dağılımda AK Parti öne çıkıyor. AK Parti 
milletvekillerinin Twitter’da 7 milyona yakın, CHP milletvekillerinin 2,5 milyona yakın, MHP 
milletvekillerinin 800 bin’e yakın, BDP milletvekillerinin ise 750 bin’e yakın takipçisi bulunuyor.

Kadın milletvekilleri daha az takip ediliyor

Kadın milletvekillerinin ortalama takipçi sayısı 18.447 iken, erkek milletvekillerinin ortalama 
takipçi sayısı ise 39.043. En çok takip edilen kadın milletvekilleri ise AK Parti’li Fatma Şahin 
(205.401) ve CHP’li Şafak Pavey (183.048) dikkat çekiyor.

En çok takip edilen milletvekili Recep Tayyip Erdoğan

En çok takipçisi olan milletvekillerine göz attığımızda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ilk sırada 
geliyor. Hemen onun ardında ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyor. En çok 
takipçisi olan ilk 10 milletvekilinin 8’i AKP’li.

Milletvekilleri günde ortalama 2,5 tweet atıyor
Milletvekillerinin 
günlük ortalama 
tweet sayısı 2.43. Yani 
milletvekilleri günde 
ortalama 2’den fazla 
tweet atarak, Twitter’da 
takipçilerine ulaşıyor.

Milletvekillerinin yüzde 
39’unun Twitter’da en 
aktif olduğu günler 
Cumartesi ve Pazar, 
en pasif oldukları gün 
ise Pazartesi. Bugüne 
dek en çok RT alan 
milletvekili ise Hakan 
Şükür.
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