
Referandom içerik ekibi, saatler süren TBMM ve 
büyükşehir belediye meclislerinde görüşülen 
önerge ve kanun tekliflerini sadeleştirerek tek 
paragraflık kısa özetler haline getirir. 
Kullanıcılarının fikrine sunar. Kullanıcılar, platform 
üzerinden teklifleri oylayıp katılma/katılmama 
gerekçelerini belirtebilir.

yönetenler ile
 halk arasında 
köprü kurar.

demokrasiyi 
daha şeffaf ve 
erişilebilir kılar

demokrasiyi daha 
sürdürülebilir hale 

getirir

Referandom, katılımcı demokrasiyi 
güçlendirmeyi amaçlayan politik bir sosyal 
platformdur.

REFERANDOM

Eğer bir vatandaş meclislerden 
haberdar olmak isterse

canlı yayınları izlemesi ya da 
tutanakları okuması gerekir.

Bir meclis genel kurulu canlı 
yayını ortalama 6.4 saat 
sürüyor.
Bir meclis genel kurulu 
tutanağı ise ortalama 
62 sayfa tutuyor.
Ayrıca ikisinin de yapısı
ve dili anlaşılmasını 
zorlaştırıyor.

“Bizim adımıza alınan kararları 
takip etmezsek, anayasal 
güvencelerimizin elimizden 
alınması riskiyle karşı karşıya 
kalırız”

Bizi temsil etmeleri için belirli süreliğe 
görevlendirdiğimiz vekillerin katıldıkları 
oylamalar sonucunda aldığı kararlar günlük 
hayatımızı şekillendiriyor. Bu kararlar sağlık, 
eğitim, vergi, ekonomi ya da askeri vb. 
konularda olabiliyor.

GÖZÜNÜZ MECLİSLERİN 
ÜZERİNDE OLSUN

Sandığa gitmeden önce şunlardan emin 
olmalıyız;

mecliste 
neler 

görüşüldü?

seçtiğim vekiller 
düşündüğüm 
şekilde mi oylar 

verdi?

vekillerin getirdiği 
çözümler 

gerçekten efektif 
mi?

MECLİSLERİN TAKİBİNİ 
KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN 
BURADAYIZ.
İçerik ekibimiz meclis canlı yayınlarını ve genel 
kurul tutanaklarını sizin için takip eder.

Genel kurul oturumlarında 
oylanan önerge ve kanun 
tekliflerini yazılı 
dökümanlarından analiz 
eder.

Sonrasında, bu teklifleri 
herkesin anlayabilmesini 
sağlamak için sadeleştirerek 
tek paragraflık kısa özetler 
haline getirir ve kaynaklarını 
belirterek yayınlar.  

Böylece, karar vericileri denetlemek için 
harcamanız gereken zamanı ve enerjiyi azaltarak 
sivil katılımı artırmaya katkı sağlar.

Kolay ve hızlı bir şekilde TBMM ve İstanbul-
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisleri’nde 
oylanan önerge ve kanun tekliflerini takip et,

Teklifleri oyla,

Gerekçelerini açıklayıp, alternatif çözüm 
yollarını belirterek yönetenlere sesini duyur,

Meclis oylaması sonuçlarını takip ederek 
kendi oylarınla karşılaştır,

Demokraside aktif ol!

REFERANDOM.COM ile,

REFERANDOM

SESİNİ YÜKSELT!

İlteber Uçar - VP, Operations
Boğaziçi Üniversitesi

Sosyoloji 
Politik sosyoloji ve sivil katılım 

araçları üzerine çalışıyor. 

Arda Sirkeci - VP, Strategy
Boğaziçi Üniversitesi

 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Demokrasi teorisi ve vatandaşlık 

konsepti üzerine çalışıyor.

Yusuf Şerali - VP, Content
Ankara Üniversitesi

 Hukuk 
Karar alma süreçleri ve meclisler üzerine 

çalışıyor.

Mehmet Tansoy - CTO
Erciyes Üniversitesi 

Bilgisayar Mühendisliği
 6 yıldan uzun süredir yazılım ürünleri 

geliştiriyor. 

Oğuzhan Akkaya - CPO
Erciyes Üniversitesi

 Endüstri Mühendisliği 
3 yıldan uzun süredir yazılım ürünleri 

geliştiriyor. 

Kadir Çetin - President
Boğaziçi Üniversitesi
Uluslararası Ticaret 

3 yıldan uzun süredir oy verme 
sistemleri, demokrasi teknolojileri 

ve sivil katılım araçları üzerine 
çalışıyor. 

CANLI

EKİP


