
 1 

YEREL YÖNETİMLER İLETİŞİM PLATFORMU PROJESİ 
 

Yazar 1 Hale Babadoğan Ayken 
Ecotel Elektrik Elektronik Ltd. Şti. 
AR - GE  
hale.ayken@ecotel.com.tr 

Yazar 2 Arif Muti 
Ecotel Elektrik Elektronik Ltd. Şti. 
Genel Müdür 
arif.muti@ecotel.com.tr  

 

 

ÖZET 

SMS’den farklı olarak GSM Hücre kanallarını 

kullanan Cell Broadcast Teknolojisi üzerine kurulmuş 

Yerel Yönetimler İletişim Platformu Projesi, Yerel 

Yönetimler ile vatandaşlarını aynı platformda 

buluşturmayı hedeflemektedir. Projeyi kullanan 

belediyeler her gün, kentlerini ilgilendiren konularda 

vatandaşlarına 3 yayın gönderme hakkına sahiplerdir. 

Platform, Turkcell’in tahsis ettiği 888 Hücre Yayın 

kanalı kodunu kullanır. Bu hizmeti almak isteyen 

vatandaşların tek yapması gereken, mobil 

telefonlarının hücre bilgi alım menüsünden, 888 kodlu 

hücre kanalını aktif etmektir. Diğer taraftan 3870 geri 

bildirim kanalı ile vatandaşlar belediyelere SMS 

gönderme şansına sahiptir. 

ABSTRACT 

Yerel Yönetimler İletişim Platformu Projesi 2005 yılı 
başlarında Cell Broadcast (GSM hücre yayın) 
teknolojisi üzerine kurulmuştur. Öncelikli yerel 
yönetimler olmak üzere halkla kurumların birebir 
iletişimini minimum maliyet ile maksimum fayda 
anlayışı çerçevesinde gerçekleştirmesi amaçlanmıştır. 
Belediyeler, Turkcell’in tahsis etmiş olduğu 888 
Belediye Yayın Kanalı ve Ecotel’in geliştirmiş olduğu 
web tabanlı program aracılığı ile kendi bölgelerinde 
yaşayan vatandaşlarına hücre yayını yapabilmektedir. 
Buna göre yayın içerikleri aşağıdaki kategorilerin 
önem sırasına göre belirlenir: 

1. Acil Durum Yayınları  
2. Uyarı Yayınları 
3. Onamlı Gün ve Kutlama Yayınları 
4. Duyuru Yayınları 
5. Belediye Hizmet Yayınları 
6. Bilgi Yayınları 
7. Kentlilik Bilincini Geliştirme Yayınları 
8. Kent ve Gündem Yayınları 

Belediyeler her gün bu kategorileri dikkate alarak 
vatandaşlarına 3 adet yayın gönderebilme hakkına 
sahiptir.  

Projenin diğer ayağı 3870 İnteraktif Katılım Kanalıdır. 
Bu kanal sayesinde, belediyeler ile halkın 
(TURKCELL aboneli) bütünleşmesi sağlanarak, 
halkın kendi yaşadığı çevrede karar mekanizmalarına 

katılması amaçlanmıştır. Buna göre belediyelerin 
sınırları içinde bulunan vatandaşlar, belediyenin ismini 
(ör: BERGAMABLD) yazıp bir boşluk bırakarak 
öneri, şikâyet veya istek kategorilerine uygun şekilde 
yönetime seslerini duyurma sansına sahiptir. Gelen 
SMS mesajları, ilgili birimlere belediyelerdeki ana 
kullanıcı tarafından ulaştırılır ya da direk olarak ana 
kullanıcı tarafından cevaplanır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Belediyeler, 
mDemokrasi, Cell Broadcast, GSM, Mobil Telefon, 
İletişim, Mobil Teknoloji, Katılımcı Yönetim, Geri 
Bildirim, Bilgi Çağı, Bilgisel Kirlilik, Interface.  

1. BÖLÜM GİRİŞ 

A. Projenin Hedefi (Giriş)  

Biliyoruz ki; Bilgi Çağı olarak adlandırılan içinde 
bulunduğumuz çağda, kent yaşamını kolaylaştıran 
planlı ve programlı faaliyetlerin yürütülmesinde 
belediye ve yerel yönetimlere büyük görev ve 
sorumluluklar düşmektedir. Kişi ve kurumların yerel 
yönetimlerden beklentileri sürekli artmakta,  belediye 
hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik, daha düzenli ve 
sağlıklı bir çevre, temel talepler olarak öne 
çıkmaktadır. Sürekli gelişen bilişim teknolojileri, yerel 
yönetimlerin çok yönlü hizmet verme gereksinimleri 
doğrultusunda yeni ufuklar açmakta ve problemlere 
uygun çözümler sunabilmektedir.  

Bilişim toplumu üzerine çalışmaları ile tanınan 
Masuda’ya göre1 sanayi toplumunun siyasal sistemi 
olan “Parlamenter Demokrasi”, bilişim toplumuna 
dönüşümle birlikte yerini, “Katılımcı Demokrasi”ye 
bırakacaktır. Nitekim günümüzde, bilişim toplumu 
olgusunun savunucuları, bireyin ve sivil toplumun, 
politikaların belirlenmesine etki etme ve böylelikle 
kendi geleceklerine sahip çıkma potansiyelinin, BİT 
sayesinde ve e-demokrasi, e-seçim, e-yönetişim gibi 
yönetime katılım yöntemleriyle, her geçen gün arttığını 
ileri sürmektedirler.  Öte yandan, BİT’ni kullandıkça 
daha çok ve sürekli izlenebilir hale gelen birey ve 

                                                 
1www.e-
imza.gen.tr/templates/resimler/File/arastirma_dosyalari/E-
IMZANIN_TOPLUMSAL_BOYUTU.doc 
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kitleler hakkında üretilecek ve derlenip 
değerlendirilebilecek olan bilgilerin kontrolünü elinde 
bulunduranların çok büyük güç sahibi olduğu açıktır. 

Bilginin önemsenmesi ile birlikte farklı amaçların 
tacirliğini yapan, toplumu yozlaştıran bazı kötü amaçlı 
kaynaklar ve bazen de niyetlerinin çok iyi olmasına 
rağmen neyi, ne zaman, nasıl ulaştırılacağını bilmeyen 
bilgi odakları bilgisel kirliliğe sebep olmaktadır. Bu 
nedenle bilgi alma, kültürümüzde daha oluşmadan bu 
tür çekinceler sebebi ile ciddi sekteye uğramaktadır. 

Mevzuatların yeterince uygun olmamasından kaynaklı, 
özellikle GSM üzerinden SMS protokolü ile reklâm 
içerikli olan ve bazen de bir kurumun ya da kuruluşun 
propagandasını içeren mesajları istesek de istemesek 
de mobil telefonlarımızda görebiliyoruz.2 

Bilgisel kirliliğin önüne geçmek, doğru kaynakların 
bilgi üretmesini sağlamak bilişim çağında bir fark 
yaratabilmek için Yerel Yönetimler İletişim 
Platformu Projesini belediyeler için geliştirerek 
kentlere halkın bilgiye olan güvenini tazelemeyi 
amaçladık. 

Temel Gerçekler  

 Stratejik kaynak bilgidir. 

 Okinawa’da yapılan G8 toplantısında, bilgi 
zenginleri ve fakirleri arasında giderek artan 
uçurum konusuna dikkat çekilerek; “internet 
erişimi olanlarla olmayanlar arasındaki uçurumun 
eğitim, mesleki beceriler, okuryazarlık, kamu 
sağlığı ve ekonomik başarıları da etkilediği ve bu 
alanlarda mevcut uçuruma katlayıcı etkiler yaptığı 
“ bildirilerde yer almaktadır.3 

 Bilgi, toplumda yaşayan her birey için eşit 
erişilebilir ve ucuz olmalıdır. 

 Doğru bilginin erişimi ancak doğru kaynaklar ile 
olmalıdır. Belediyeler ve diğer resmi kurumlar 
doğru bilginin kaynağı için en yetkin kurumlardır.  

 Bilişim teknolojileri yaş, cinsiyet, dil, yaşayış 
biçimi gibi toplumsal farklılık gözetmeksizin 
herkes için ulaşılabilir ve anlaşılabilir olmalıdır. 

 Bilişim teknolojileri her toplum için özel fakat 
diğer toplumlar için de uyumlanabilir olmalıdır 

 Kentlerin küresel düzeyde rekabet gücünü 
artırabilmeleri güçlü ve interaktif yerel 
yönetimlerle mümkündür. 

                                                 
2www.e-
imza.gen.tr/templates/resimler/File/arastirma_dosyalari/E-
IMZANIN_TOPLUMSAL_BOYUTU.doc  
3http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=289  

 Bilişim teknolojileri ile donatılmış bir kentin 
sürdürülebilirliliği bu teknolojilerden aktif 
yararlanabilen vatandaşlarla mümkündür. 

 Katılımcı ve şeffaf idare şekli aktif vatandaşların 
sayısını arttırır ve çevresine duyarlı; yaşadığı 
kente sahip çıkan kentlilik bilincini geliştirir. 

 Gelişmiş bir kentlilik bilinci sadece içinde 
bulunulan zamanın değil bir sonraki nesillerinde 
yaşama standartlarını yükseltecektir. 

 Teknolojik altyapısı gelişmiş, tarihsel ve sosyal 
dokusu korunmuş, doğal hayata duyarlı, ekolojik 
düşünen, yerel sorunlarına yerel yaklaşımlar 
üreten bir kentin küresel anlamda cazibe merkezi 
haline gelmesi an meseldir. 

Ancak, 

 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında bilgi 
teknolojileri ve onunla ilgili uçurum giderek 
büyümekte, bilgi yoksulluğu olarak adlandırılan 
bir çeşit yeni yoksulluk ortaya çıkmaktadır4 

 Gelişmekte olan ülkelerde teknolojik altyapı 
sorunları bilgi yoksunluğuna sebep olur 

 Gelişmekte olan ülkelerde bilgi yoksunluğu 
vatandaşlık bilincinin gelişmesini erteler 

 Gelişmekte olan ülkelerde bilişim altyapı 
sorunları büyüktür.  

 Gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerle aynı 
gelişme çizgisini izlemeyebilirler. Her toplumun 
kendi dinamikleri vardır. 

 Her yönetim bu dinamikleri iyi analiz etmeli ve 
kendine göre gelişim ve planlama stratejileri 
üretmek durumundadır.  

 Gelişmekte olan ülkelerde internet ve bilgisayar 
erişimi oranları düşüktür 

 Gelişmekte olan ülkelerde internet erişim oranları 
yaşa ve cinsiyete bağlı değişim gösterir 

 Gelişmekte olan ülkelerde erkeklere oranla 
kadınların bilgisayar kullanım oranı düşüktür 

 Gelişmekte olan ülkelerde erkeklere oranla 
kadınların internet erişim oranı düşüktür 

 Gelişmekte olan ülkelerde internet ve bilgisayar 
kullanımı oranı yaş ilerledikçe düşmektedir. 5 

 Gelişmekte olan ülkelerde mobil iletişim araçları 
kullanımı en yüksek değere sahiptir.6  

                                                 
4http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=289  
5 http://www.tuik.gov.tr  
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 Mobil iletişim sistemlerinin kullanımı gelişmekte 
olan ülkelerde daha fazla bireye ulaşma imkânı 
sağlayacaktır. 

Ek olarak, gelişmekte olan ülkelerde internet altyapı 
sorunlarının büyük olduğu, bu sorunların giderilmiş 
olması durumunda bile internet kullanıcılarının 
oranının düşük olduğu gerçeklerinden yola çıkarak 
daha etkili, verimli ve kapsamlı bir iletişim ağı kurmak 
istedik ve 2004 yılında Yerel Yönetimler İletişim 
Platformu Projesini başlattık. 

AB Komisyonu, yerel yönetimlerin vatandaşa en yakın 
bağımsız kuruluş olduğunu kabul etmektedir. Bu 
ifadeden yola çıkarak, Ecotel Firması olarak bu 
yakınlığı daha ileri boyuta taşımak istedik. eBelediye, 
eDevlet kavramlarının statik olmayı gerektirmektedir 
ancak, küreselleşen dünyada her şeyin giderek mobil 
bir hal almaktadır. Bu yüzden Mobil iletişim sistemleri 
üzerine kurulan Yerel Yönetimler İletişim 
Platformunun gelişmekte olan ülkelerde -e- 
uygulamalardan daha etkili olacaktır  

Cell–Broadcast uygulamaları elektronik ve diğer 

mobil uygulamalara göre daha avantajlıdır çünkü 

• Zaten yerleşik olan teknolojik bir altyapıyı 
kullandığından uydu, istasyon veya program 
yazılımlarında bir değişiklik veya yenilik 
gerektirmez. 

• Cell – Broadcast teknolojisinin SMS ve sesli 
görüşme sistemlerinden farklı olması dolayısıyla 
hiçbir zaman aşırı yüklenmeye (overload) maruz 
kalmaz; iletişim hatları açıktır. Dolayısıyla, doğal 
veya doğal olmayan felaketlerde, acil uyarılarda 
veya halkı yakından ilgilendiren önemli konularda 
kullanılabilecek en verimli ve etkili teknolojidir. 

• Hücresel yayını sistemleri coğrafik olarak 
ölçeklendirilebilir olduğundan, kısa sürede birçok 
alıcıya ulaşmak mümkündür ancak, bu hizmet şu 
ana için uygulanmamaktadır. 

• Hücre yayını sistemleri idari bölünmede 
özelleştirilebilir (il, ilçe, mahalle bazında) 
olduğundan, kullanıcılar mesajlarını istedikleri 
bölgelere veya ilgili alıcılara direk olarak 
yönlendirebilirler ancak, bu uygulama da şu an 
için aktif değildir. 

• 888 Belediye yayın Kanalı taciz etmez; isteyen 
bu bilgileri alır. (Cell Broadcast kanalının 
kullanıcı tarafından aktive edilmesi 
gerekmektedir) 

Cell Broadcast teknolojisi genel olarak, en ucuz 
iletişim şekli olmasının yanı sıra, kullanımı basittir. 

                                                                           
6 www.tuik.gov.tr , 2004 

Dolayısıyla, internet kullanımı gibi öğrenmek için 
fazladan bir çaba veya zaman gerektirmez, 
kullanıcıların mobil telefon iletişimi için var olan 
bilgilerinin üzerine yeni bir bilgi eklemelerine gerek 
yoktur. Mobil Telefon kullanımı yaş aralığının geniş 
olduğu da düşünülürse (Türkiye’de cep telefonu 
kullanıcısı sayısı: 34 707 549)7 alıcıların ve ulaşılacak 
olası potansiyelin büyüklüğü daha iyi anlaşılmış olur. 
Bunlara ek olarak alıcılar için hiçbir maliyet söz 
konusu olmayacaktır.  

B. Projenin, orta ve uzun vadede hedefleri nelerdir?  

Ana Hedef 

Teknolojik alt yapısı kuvvetli, bilişim teknolojileri ile 
donatılmış, çevresine duyarlı, ekonomik ve sosyal 
yapısı güçlü, sadece kendi neslinin yaşam 
standartlarını değil; gelecek nesillerin yaşam 
standartlarını da düşünen, sürdürülebilir; küresel 
düzlemde diğer kentlerle rekabet edebilecek Kentler 
yaratmak ve bunu farkında olacak bir Kentlilik 
kavramı geliştirebilmek.  

Stratejimiz: 

Bilgi ve Bilinç’tir. 

Hedef 1. 

Küresel düzlemde kentlerin rekabet gücünü arttırmak 

Değişen toplumlara ayak uydurmak için daha geniş bir 
vizyona sahip olmak gerekir, dünyanın sürekli 
değişmekte, iş gücü, sermaye ve en önemlisi bilgi 
giderek mobil bir hal almaktadır Bu durumda bazı 
teknolojik evreleri çabuk atlamanın gerekliliğine 
inandığımızdan mobil teknolojilerin değişen dünyaya 
ayak uydurmada ve daha geniş vizyonlu politikalar 
hazırlamada daha etkili olacağı açıktır. Projeyi 
kullanan kentler diğer kentlere oranla zamanın 
ötesinde kentler olacaklardır. 

Hedef 2. 

Bilgi toplumunu oluşturabilmek 

Yerel Yönetimler İletişim Platformu Projesi ile Bilgi 
toplumu oluşturabilmek demek, kentte yaşayan her 
bireyin istediği bilgiye en kısa ve en ucuz yoldan 
ulaşması demektir. Bu, güçlü bir ekonomi ve 
teknolojik alt yapı gerektirir. Yerele özel yaklaşımlarla 
ve çözümlerle güncel teknolojileri kullanarak bilişim 
toplumunun temellerini sağlamlaştırmak, toplumun 
dinamiklerine uygun bilişim teknolojileri kullanarak 
zamandan kazanç sağlamak ve ekonomik değer elde 
etmek bu projeyle mümkündür. 

                                                 
7 www.tuik.gov.tr , 2004 
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Hedef 3. 

Uyumlanabilir, alternatif teknolojiler üretmek; 
kullanmak 

eAvrupa+ 2003 Eylem Planında,  

“1998 Telekom müktesebatının uyarlandığı ve 
uygulandığı ve neredeyse bütün hanelerin telefon 
erişimine sahip olduğu bir dönemde yürürlüğe 
alınmıştır. Aday ülkelerde ise durum aynı değildir. 
Dolayısıyla eAvrupa+ Eylem Planı’na bu 3 öğeyle 
ilgili olarak, “Bilgi toplumunun temel yapı taşlarını 
oluşturma çalışmalarının hızlandırılması” adında bir 
bölüm eklenmiştir.”8 ifadeleri yer alır. 

Yine aynı planda, gelişmekte olan ülkelerde bilişim 
toplumunun oluşturulması için bulunulacak çözüm, 
AB ülkelerinde olduğu gibi sadece sabit ağlarla sınırlı 
kalmayacak; daha çok, değişik teknolojilere 
dayanacaktır (ör. sabit, telsiz, kablo) 9. ifadeleri geçer. 

Bu yüzden internete oranla dezavantajlı olan ve şu an 
dünyanın değişik ülkelerinde sadece deneme amaçlı 
kullanılan hücre yayın sistemlerinin kullanılması bu 
çözümlerin lideri olabilir. Hollanda’da ve Sri 
Lanka’da acil felaket zamanlarında acil uyarı için 
geliştirilmeye çalışılan bu sistem Türkiye’de daha 
kapsamlı bir alanda aktif olarak uygulanmaktadır. Cell 
Broadcast teknolojisi internete göre ve hatta sesli 
arama ve kısa mesaj sistemlerine göre avantajlıdır, 
çünkü bu sistemler aktif haldeyken iletişim ağlarında 
sistemi meşgul ederler. Aynı anda birden fazla sesli 
mesajın yapıldığı veya yazılı mesajın gönderildiği 
düşünülürse, hem ekonomik anlamda çok maliyetli 
olmaktadır, hem de teknolojik boyutta aşırı 
yüklenmeden kilitlenmelere sebep olmaktadır. Bu 
durumda farklı bir kanalı kullanan hücre yayın 
sistemleri yakın gelecekte sadece gelişmekte olan 
ülkeler için değil tüm dünya ülkeleri için vazgeçilmez 
olacaktır. Bu durumda Projeye dahil olan belediyeler 
yaşadıkları zamanın teknolojik imkânlarının da çok 
ilerisindedir.  

Hedef 4. 

Bilgisel dışlanmanın önüne geçmek 

eAvrupa+ 2003 Eylem Planında,  

“BİT’den dışlanma, bilgi tabanlı ekonomi 
yaygınlaştıkça ekonomik, istihdamla ilgili ve 
toplumsal fırsatlar açısından ve kamu hizmetlerinin 
kullanımı yönünden giderek daha fazla engel haline 
gelmektedir. Dezavantajlı bölgeler ve gruplar; düşük 
gelir seviyesi ve yoksulluk, BİT altyapısı, bilinci ve 
eğitimi eksikliği veya engeller yüzünden erişim 
güçlükleri gibi bir dizi nedenden dolayı, geri kalma 

                                                 
8 eAvrupa+ Eylem 2003. 
9 eAvrupa+ Eylem 2003. 

riskiyle çok daha fazla karşı karşıyadırlar. Ayrıca, 
aday ülkelerde bilgisel dışlanma konusunda, 
demografik eğilimler, sosyo-ekonomik durum ve 
bunlarla birlikte engelli vatandaşların hakları ve 
yardımcı teknolojilere erişim alanlarında toplanan 
verilere dayanarak, bilgi birikimini artırmak 
gerekmektedir. Bilgisel dışlanmanın önlenmesi için, 
bütün vatandaşlara erişilebilir iletişim hizmeti 
olanağının sunulması temel bir gerekliliktir10” ifadeleri 
yer alır.   

Yerel Yönetimler İletişim Platformu Projesi ile 
Ecotel, bu gerekliliği uygulanabilir hedef haline 
getirmektedir. Mobil iletişim sayesinde evinde internet 
imkânı olmayan veya çeşitli sebeplerden; engellilik, 
yaşlılık gibi, internet erişimine olanak veren kamusal 
alanlara yeterli katılım yapamayan vatandaşlara mobil 
telefonları sayesinde ulaşmayı hedeflemekteyiz. 

Hedef 5. 

Dezavantajlı grupların sosyal yaşama eşit erişimini 
sağlamak 

Aday ülke girişimcisi olarak, dezavantajlı grupların 
(kadınlar, yaşlılar, engelliler, ekonomik gücü zayıf 
olanlar) ve bölgelerin aktif rol almalarını ve 
katılımlarını 888 Belediye Yayın Kanalı ile 
destekleyeceğiz. Belediyeler hücresel yayınlarıyla bu 
kesimlere de maliyetsiz olarak ulaşabilmekte, onları 
ilgilendiren veya kenti ilgilendiren konularda bilgiler 
aktarmaktadırlar. Açılan seminerler, kurslar, yardım 
kampanyaları, erzak, kömür, kırtasiye yardımları 
konularında mobil telefon aracılığıyla her haneye 
ulaşmaktadırlar.  

Hedef 6. 

mdevlet uygulamalarını edevlet uygulamalarına destek 
olarak kullanmak 

Gelişmekte olan ülkelerde teknolojik alt yapı 
sorunlarının büyük olduğu düşünülürse daha ucuz ve 
kapsamlı, var olan bir teknolojik alt yapı kullanmak 
mobil iletişim ağlarını kullanmak; 

• Herkes için uygun fiyatlı iletişim hizmetlerinin 
sağlanması 

• Bilgi tabanlı ekonomiye herkesin katılımı11 

gibi eylem planında var olan maddeleri doğrudan 
yerine getirecektir. Mobil telefon kullanıcısı internet 
kullanıcısından daha fazladır. Buna ek olarak mobil 
iletişim sistemlerinin internet kullanımına oranla 
kullanılması ve işlevlerinin öğrenilmesi daha kolaydır. 
Üstelik SMS den farklı olarak Hücre yayını 
teknolojisinin kullanılması aynı anda ağ sistemlerinde 
aşırı yüklenme olmaksızın birçok kişiye ulaşma imkânı 

                                                 
10 eAvrupa+ Eylem 2003. 
11 eAvrupa+ Eylem 2003. 
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verir. Bu sayede hem ekonomik kazanç elde edilmiş 
olacak hem de vatandaşların çoğu hiçbir maliyet 
ödemeden aynı anda bilgiye ulaşım fırsatı elde etmiş 
olacaktır.  

Diğer yandan belediyeler yayınlarında eDevlet 
uygulamalarının da tanıtımı ve nasıl kullanılacağı 
konularında bilgi verileceğinden bu tip uygulamaların 
etkinliği için de alt yapı oluşturacaktır.  

Hedef 7. 

Kamu işlemlerini kamu çalışanları ve vatandaşlar için 
kolaylaştırmak 

Yerel Yönetimler İletişim Platformu Projesi, 888 
Belediye Yayın Kanalı ile kamu sektörü bilgilerine 
erişiminin, bunların yayılmasının ve kullanımının 
geliştirilmesini hedeflemekte ve vatandaşlar ile devlet 
arasında mobil etkileşimin sağlanmasını 
amaçlamaktadır. 3870 İnteraktif Katılım Kanalı ise 
daha şeffaf ve etkileşime açık bir devlet; belediye 
olmanın yolarını açmakta ve vatandaşların demokratik 
süreçlere katılımını teşvik etmektedir 

2. BÖLÜM  

KULLANILAN KAYNAKLAR 

Bu proje başkanların direk onayı ile Hakla İlişkiler ve 
Bilgi İşlem birimleriyle ortaklaşa çalışmaktadır.  

Ecotel firması olarak programın kurulumunu ve 
çalışma prensiplerini göstermekle kalmıyor, birebir 
iletişimle sürekli destek vermeye devam etmekteyiz.  

 Kullanılan program web tabanlı olup 
www.ecotel.com.tr adresinden belediyelere 
verilen kullanıcı ismi ve şifrelerle programa giriş 
yapılabilmekte ve böylelikle kullanıcı güvenliği 
de sağlanmış olmaktadır. Programa belirlenen 
personel dışında kimsenin ulaşması mümkün 
değildir.  

 Bu program aracılığı ile TURKCELL 
kullanıcılarına yayın gönderildiğinde vatandaşlar 
bunu cep telefonu ekranlarında hücre bilgi mesajı 
olarak görebilmektedir. Bu durumda en basit 
teknolojilerle: 

� İnternet bağlantılı bir bilgisayar 
� Internet Explorer 4.0 veya daha üstü 
� TURKCELL GSM operatörü, TURKCELL 

GSM baz istasyonları, TURKCELL abonesi 
mobil telefonlar 

belediyeler, vatandaşlarına ulaşma imkânı elde etmiş 
olmaktadır. 

 Aynı teknoloji yardımı ile vatandaşlar da projeye 
dahil olan belediyelere ulaşma şansına sahiptir. 

Mobil telefonlarının mesaj menüsü yardımı ile 
belediyelere her türlü istek, şikâyet ve önerilerini 
3870 İnteraktif Katılım Kanalı yoluyla 
iletebilmektedir. 

 3. BÖLÜM UYGULAMA 

İlk etapta Yerel Yönetimler İletişim Platformu 
Projesinin vatandaşlar tarafından benimsenmesi için 
tanıtım kampanyaları yürütülmüştür.  

 Bu kampanyaların en önemlisi 888 Belediye 
Yayın Kanalının tanıtıldığı büyük boy afişlerin 
hazırlanması olmuştur. Bu afişlerin tasarımı 
Ecotel, TURKCELL ve belediyelerin Halka 
İlişkiler birimleri tarafından yapılmıştır. 

 Bu afişler kamu araçlarına ve binalarına 
dağıtılmıştır.  

 Yine firmamız tarafından El ilanları ve broşürler 
bastırılmış ve bunlar belediyelerde sık kullanılan, 
ziyaret edilen birimlere; halkla birebir iletişimde 
bulunan birimlere gönderilmiş, ücretsiz olarak 
halkın almasını sağlanmıştır.  

 El broşürleri ve afişlerle halkın bu kanalı nasıl 
aktive edeceği konusunda bilgiler verilmiştir. 
Vatandaşın (şimdilik TURKCELL kullanıcılı) 
gönderilen hücre yayın bilgisini alması için, bir 
kez cep telefonlarında 888 hücre yayın kanalını 
aktif etmesi gerekmektedir. Bunun için vatandaşa 
herhangi bir ücret yansımaz.  

 TURKCELL abone merkezlerinde yetkililer 
halkımızın mobil telefonlarının mesaj ve telefon 
ayarlarını ücretsiz olarak yapılandırmış ve 888 
hücre yayın kodunun aktif edilmesini sağlamıştır.  

 Belediye çalışanları ve diğer resmi kurumları 
bilgilendirmek amacı ile seminerler 
düzenlenmiştir.  

 Bu seminerlerde yetkili personelin istekleri 
belirlenmiş, böylece kurumlar arası iletişim 
hızlandırılmıştır. Alt kullanıcılardan atanmış ve bu 
birimlerin de halka ulaşması sağlanmıştır. Yine bu 
seminerde alt kullanıcılara programı nasıl daha 
etkili kullanacakları anlatılmıştır. Bunun yanı sıra 
firma olarak belediyeler ile sürekli iş birliği içinde 
bulunulmuş; teknik ve içerik anlamında destek 
sağlanmıştır. 

Yerel İletişim Platformu Projesinin en önemli 
ayrıcalığı İnternet olan her yerden ulaşılabilir 
olmasıdır. 
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Tablo 1. Örnek Yayınlar Çizelgesi 

 

� Cell-Broadcast teknolojisinde Türkçe karakter, nokta 
ve virgül dışında yazım işaretleri kullanılamamaktadır. 
Ancak, tablolarda imla ve karakter düzeltmeleri 
yapılmıştır.  

 
Grafik 2. Projenin uygulama şeması (888 Yayıncell 
Belediye Yayın Kanalı) 

 
 
 

 
 
Grafik 3. Projenin uygulama şeması (3870 İnteraktif 
Katılım Kanalı) 
 

 
 
Bu proje yeni ve farklı olarak yönetimlere ne 
getirmektedir? 

 En önemlisi, bu proje, belediyelerin, 
vatandaşlarımızın taleplerini ilk kaynaktan; kendi 
ağızlarından almalarını sağlamıştır. Vatandaşlar 
kendi taleplerini aracı kullanmadan belediyelere 
ve ilgili kurumlarına 3870 İnteraktif Katılım 
Kanalı aracılığı ile iletme fırsatını bulmuşlardır.  

 Mobil cihazlarının yarattığı etki ile belediyelerin 
bir SMS kadar yakın olduğu düşüncesi halkın 
yönetime olan tutumunu değiştirmiş, kurum ve 
vatandaş arasındaki geleneksel ilişki anlayışını 
yıkmıştır. 

 Belediyelerin uygulamaları veya kenti ilgilendiren 
herhangi bir konuda halkın fikrini almak 
kolaylaşmış, fiziksel veya mali bir külfeti olmadan 
mobil telefon aracılığı ile referandum yapma ve 
dolayısıyla katılım oranını arttırma imkânı 
sağlanmıştır. 

 Bilginin kaynağından ötürü bilginin güvenirliliği 
ve bilgi alma talepleri artmıştır.  

 Bir diğer önemli getirisi de birimlerin kendi 
içinde ve diğer resmi kurumlarla arasında ortaklık 
ve işbirliğinde gözle görülür artışlar olmuştur.  

 Bu proje hem belediyelerin kendi içerisinde hem 
de belediye ve halkı arasında yeni köprülerin, ara 
bağlantıların oluşmasını sağlamıştır.  

 

4. BÖLÜM SONUÇLAR 
 

Yerel Yönetimler İletişim Platformu Projesinin 
Sağladığı Faydalar 

 Emniyet & asayişe dair yayınlar: Suçu önler, suça 
önlem alma bilinci kazandırır. Trafik kuralları 



 7 

konusunda bilinçlendirme çalışmaları sayesinde 
kazaların önlenmesi sağlanır. 

 Afet durumlarındaki yayınlar: Erken uyarı ve 
organize hareket, paniği ve can kaybını önler. 

 Kent içi acil değişimlere dair yayınlar: Trafik, su 
kesintisi, elektrik kesintisi gibi problemlerde 
erken önlem alınmasını sağlar, halkın 
mağduriyetini önler. 

 Meteorolojiye dair yayınlar: Hava koşullarındaki 
değişimlerde erken uyarı mahsulü korur, çiftçiye 
kazandırır. 

 Kurumsal yayınlar: Emlak vergisi, su faturası son 
gün uyarısı, % 40 erken tahsilâtı sağlar, vatandaş 
cezaya girmez, hem kurumlar hem de vatandaş 
kazanır. 

 Sağlığa dair yayınlar: Hastalıkları ve bilinçsiz 
müdahaleye bağlı ölümleri önler. (Sağlık 
taramaları, nöbetçi eczane bilgisi, diş sağlığı, 
salgın hastalık önlemleri, bebek sağlığı, sigara, 
uyuşturucu, gebelik konusunda bilinçlendirme 
yayınları bunlara örnek olarak gösterilebilir) 

 Kültürel aktivitelere dair yayınlar: Halkın kendi 
kültürüne sahip çıkmasını ve diğer kültürlerle olan 
ilişkisinin arttırmasını destekler. Kültürler arası 
etkileşim ve evrensel bütünleşmeyi sağlar. 

 Çevresel koruma ve ekolojiye dair yayınlar: 
Vatandaşın çevre bilinci edinmesini sağlar; 
yaşadığı kente duyarlı; kentlilik bilinci gelişmiş 
toplumların oluşturulmasını destekler 

 Yönetimin projelerine dair yayınlar: Kurum içi 
faaliyetlerin henüz proje aşamasındayken 
bilgilendirilmesi vatandaşın kurumlara olan 
güvenini artırır, şeffaflığı sağlar, yönetişim 
ilkesinin etkinliğini ve halkın katılımını arttırır. 

 Eğitici yayınlar, eğitime dair yayınlar: Halkın 
eğitim alanlarındaki tüm uygulamalarda ve veli ve 
öğrencilerin hak ve yükümlükleri konusunda 
bilinçlenmesini sağlar 

 Sosyal içerikli yayınlar: Yardımlaşmayı sağlar, 
toplumsal kenetlenmeyi ve bütünleşmeyi arttırır. 
(acil kan talebi, kitap kampanyası, burs, istidam 
bilgileri) 

 Kentlileşme kültürüne katkıları: 

� “Sosyal olarak aktif vatandaş” davranış 
modeli geliştirir, kentli kültürünü 
yaygınlaştırır. 

� Kentliliğe dair yayınlar: Kent olanaklarını 
(park, köprü, elektrik, su, yol) verimli 

kullanmayı sağlar. Kente dair yatırımların ve 
katma değerlerin artmasını ve dolayısıyla 
milli gelire katkıda bulunmasını sağlar. 

� Bireylerin toplum olma duygusunu, kente 
sahip çıkma karakterini geliştirir. 

� Çiftçiden esnafa; sivil toplum örgütünden 
resmi kurumlarımıza kadar tüm kurum ve 
kuruluşların halkla bütünleşmesini, birlikte 
hareket etme güdüsünü destekler 

� Bütünleşme bilincinin yaratacağı saygı ve 
hoşgörünün yayılmasını sağlar, 

� Birey kimliliğinden, vatandaş; kentli 
kimliğine geçiş sağlar. 

Diğer yandan, AB kent politikalarında 
sürdürülebilirlilik, bulunulan eko-sistemlerin taşıma 
kapasitesini göz önünde bulundurarak yaşam 
kalitesinin iyileştirilmesi anlamına gelmektedir. Yani 
sürdürülebilir projeler, gelecek nesillerin yaşam 
stratejilerine ve eko-sistemlerine zarar vermeden 
bugünkü kentsel çevreyi iyileştirmelidir. (Babadoğan, 
2005)  

Bu sayede Yerel Yönetimler İletişim Platformu 
Projesiyle bizim yapmaya çalıştığımız, bir kentlilik 
bilinci yaratmak, yaşadığı sosyal ve doğal çevreye 
duyarlı vatandaşlık bilinci geliştirmektir. Bu 
açılardan bakıldığında bu bilinçte bir Kentli sadece 
kendi çevresini dönüştürmekle kalmayacak gelecek 
nesiller için de tarihselliği, doğallığı korunmuş, 
sosyal ve ekonomik anlamda daha gelişmiş bir kent 
bırakacak; onların yaşam standartlarını iyileştirmek 
için başlayacakları çıtayı çok daha yukarılara taşımış 
olacaktır. Bu durumda Yerel Yönetimler İletişim 
Platformu Projesi sadece içinde bulunduğumuzun 
zamanın insanlarına hizmet etmekle kalmamakta aynı 
zaman da gelecek nesillerin de yaşam koşullarını 
şimdiden daha iyi bir yere taşımaktadır. 

Yerel Yönetimler İletişim Platformu Projesi 
vatandaşların günlük hayatını da kolaylaştırmıştır. 
Mobil telefonlarına gönderilen hücre yayınları 
sayesinde o günkü nöbetçi eczaneyi öğrenebilmekte, 
yol çalışmaları varsa yine kendisinin mobil telefonuna 
bildirilmekte ve zaman kazandırılmaktadır. Yine 888 
Belediye Yayınları sayesinde faturaların son ödeme 
tarihleri elektrik arızaları su kesintileri önceden 
bildirilmekte ve vatandaşların önlem alması 
sağlanmaktadır.  

Bu yayınlar bütün vatandaşlar için geçerli iken bir de 
meslek kolları özelinde yapılan yayınlar bu alandaki 
vatandaşların hem bilgilenmesini hem de çalışma 
hayatlarının kolaylaşmasını sağlamaktadır. Örneğin 
çiftçiler için en uygun ilaçlama zamanları, don 
olayları, mevsim değişiklikleri 888 Belediye Yayın 
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Kanalı tarafından duyurulmaktadır. İş adamlarına kent 
içinde gerçekleşen fuar ve organizasyonlar hakkında 
haberler verilmektedir. Kadınlara, engelli vatandaşlara 
yeni açılan veya devam eden kurslar veya eğitim 
seminerleri hakkında bilgiler verilmektedir.  

Yerel Yönetimler İletişim Platformu Projesinin halka 
tanıtımında “Belediyeniz Cebinizde” 888 Belediye 
Yayın Kanalını Aktif Ettiniz mi?” gibi ayırt edici 
başlıklar kullanılmıştır. Bu başlıklar üye olan diğer 
belediyelerce de örnek alındığından bu projeden 
yararlanan belediyeleri ayırt etmek oldukça 
kolaylaşmıştır. 

Amaç, tüm yerel kuruluşları, organizasyonları, resmi 
kurumları ve kuruluşları, sivil girişimleri bir araya 
toplamaktır. Ancak projenin çok yeni olması itibarı ile 
bu hedef tam olarak gerçekleştirilememiştir. Projeyi 
anlatan seminerler detaylandırılarak ve çoğaltılarak, 
sistemde alt kullanıcıların sayısı arttırılarak bu 
hedeflere ulaşılmaya çalışılmaktadır. Diğer yandan, 
halk ile belediyeleri aynı platformda buluşturma; direk 
iletişim sağlayacakları bir iletişim ağı kurma hedefleri 
büyük oranda gerçekleşmiştir.  

Kente dair tüm bilgilerin hiçbir maliyet ödemeden 
mobil telefonlara Cell Broadcast olarak gönderilmesi 
çok önemli bir gerçeği daha ortaya çıkarmıştır: Erken 
Uyarı.  

Acil Uyarı için Cell-Broadcast 

Türkiye jeofizik ve jeopolitik konumundan dolayı 
doğal ve insana bağlı felaketlerin sıklıkla yaşandığı 
ülkelerdendir. Deprem zamanlarında veya sel baskını, 
orman yangını gibi felaket zamanlarında erken uyarı 
sistemlerinin çok fazla hayat kurtardığı Birleşmiş 
Milletler, Avrupa Birliği12 ve Cell-Broadcast alanında 
uzman sivil toplum kuruluşlarınca13 kabul 
edilmektedir.   

Birleşmiş Milletlerin New York’ta düzenlenen 14 – 16 
Eylül 2005 genel toplantısı sonrası, 3 Eylül 2005 
yayımladığı taslak sonuç belgesinin sürdürülebilir 

gelişme, ortak çevrenin idaresi ve korunması (f) 

başlıklı maddesinin altında şu sözler yer almaktadır: 

BM dünya genelinde erken uyarı sistemlerinin 

kurulmasını amaçlayan çalışmalara hız verecektir. Bu 

çalışmalar “Indian Ocean Tsunami Warning and 

Mitigation System” gibi var olan bölgesel ve ulusal 

sistemler üzerine kurulacak ve tüm doğal afetlerde 

hasarı en aza indirmeyi amaçlayacaktır. 14  

                                                 
12http://ec.europa.eu/idabc/jsps/documents/dsp_showPrinterD
ocument.jsp?docID=3228&lg=en  
13 www.ceasa-int.org 
14Draft Outcome Document 13 September 2005, 
http://www.un.org/summit2005/Draft_Outcome130905.pdf  

Birleşmiş Milletlerin bu kararı dolaylı yoldan Cell-
Broadcast’in önemini vurgulamaktadır. Ucuz, hızlı, 
etkili ve verimli bir sistem olan Cell-Broadcast dünya 
üzerinde Hollanda, Kanada, Macaristan, Malta, Güney 
Kore, İngiltere ve Sri Lanka gibi ülkeler tarafından bu 
gün deneme aşamasında kullanılmaktadır. Özelikle 
Hollanda, Cell Broadcast’i ulusal güvenlik amaçlı 
kullanmayı amaçlayan ve deneyen ülkelerdendir. 
Hükümet düzeyinde kullanılan bu sistem hangi GSM 
operatörüne bağlı olursa olsun ülke içindeki tüm mobil 
telefon kullanıcılarına ulaşır. Sistem, telefon ekranı 
üzerinde beliren bilgi gönderiminden oluşmaktadır. 
Sistem, ticari içerik içermeyen mesajlar, hava durumu, 
kültürel ve sosyal etkinlikler ve festival içeriklerinin 
yanı sıra, asıl olarak ulusal güvenliği tehdit eden doğal 
veya insana bağlı afetlerin ve terörist saldırılarının 
uyarıları için geliştirilmiştir. 

Bu bilişim altyapısını sunan şimdilik sadece tek bir 
GSM operatörü vardır: TURKCELL. Diğer GSM 
operatörlerinin altyapıları böyle bir hizmet için 
şimdilik uygun değildir. Bu durumda dileğimiz, 
böylesine önemli katma değerler üreten bir bilişim 
altyapısının diğer GSM operatörlerinin geliştirmesi ve 
Yerel Yönetimler İletişim Platformu Projesine dahil 
olmasıdır. Bu proje dünya çapında da öncü bir 
projedir, diğer yönetimlerce uyumlanabilir, içerik 
tespitleri ve kullanım amaçları yönetimlerce kendi 
toplumlarının dinamiklerine göre belirlenebilir bir 
yerelliğe sahiptir; ancak küresel düzlemde 
uygulanabilecek bir projedir. 

Avrupa Birliğine giriş sürecinin Türkiye’nin aday ülke 
konumunun netleşmesi ile hızlanmasının ardından, 
kentlerde bilgi çağının gereklerini yerine getirmeye 
yönelik süreçler de hızlanmıştır. Belediyeler, kentleri 
yeniden düzenlemeye, sosyal, mekânsal, ekonomik ve 
kültürel projelerle kentleri “yaşanabilir”15, ve diğer 
kentlerle rekabette avantajlı16 konuma getirmek için 
çalışmalara içine girmişlerdir.  

Türkiye’nin AB aday ülke konumundan kaynaklı 
adaptasyon sürecinde yerel yönetimlerden önemli 
değişimlerin beklendiği biliniyor. AB’nin kent 
kriterlerini göz önüne aldığımızda projenin aslında ne 
kadar yenilikçi ve kentsel alanları, dolayısıyla halkın 
yaşam alanlarını, ne kadar iyileştirmeye yönelik 
olduğu kavranabilir.  

Mobil telefon kullanımının Türkiye genelinde bu 
kadar yaygın olduğu dikkate alındığında, Türkiye’nin 
AB’ye uyum sürecinde, yerel yönetimler için Cell 
Broadcast, kentlerini ve kentli bilincini geliştirmek 
için kullanılacak en verimli ve etkili yöntem olarak 
görünmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde diğer 

                                                 
15 Yerel Gündem 21 şartlarına bakınız 
16 AB Komisyonu, kentlerin yeniden yapılandırmasına 
yönelik programlarda sık karşılaşılan anlayış: küresel düzeyde 
rekabet gücünü arttırmak. 
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ülkelere oranla farklı pratikler oluşmaktadır. Gelişme 
çizgisinin Modernleşme teorisyenlerinin savunduğu 
üzere her ülke için Avrupa veya Amerika çizgisinde 
olmayacağı açıktır. Türkiye internet kullanımından çok 
mobil teknolojilerin kullanıldığı bir pratik 
izlemektedir. Dolayısıyla Hücre yayın sistemlerinin 
ulaşabileceği potansiyelin büyük olduğu açıktır.  

Yerel İletişim Platformu Projesini Avrupa Birliği 
Kent kriterleri ile de örtüştürmek gerekirse: 

888 Belediye Yayın Kanalı ve 3870 İnteraktif Katılım 
Kanalı girişimleri yerel yönetimlerin uygulayabileceği 
basit teknolojilerdir ki bu yolla yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesi kriteri uygulanmaya konulmuş olur. 
Türkiye’de oy kullanma yüzdeleri ve halkın politik 
hayata katılımının düşük olduğu dikkate alınırsa 
yönetişim kriterinin hayata geçirilmesinde yine 888 
Belediye Yayın Kanalı ve 3870 İnteraktif Katılım 
Kanalı bireyle kurumları; kurumlarla kurumları aynı 
platforma getirmeyi ve ortak karar alma süreçlerinde 
beraber hareket etmeyi kolaylaştırmayı 
amaçlamaktadır. İleride Sivil Toplum Örgütlerinin de 
alt kullanıcı olarak sisteme dahil edilmesiyle –ki bu 
durumda ortaklık kriteri de büyük oranda yerine 
getirilmiş olacaktır– yerel problemlere yerel 
çözümlerin üretilmesi sağlanabilir. Bu sayede 
vatandaşlar, kendi çevrelerinde olan biten her şeyden 
haberdar olacakları gibi yine kendi çevrelerini ve 
kendilerini ilgilendiren konularda karar 
verebileceklerdir. Bu sayede kentli kimliği 
pekiştirildiği gibi yaşanan çevreye de sahip çıkma ve 
koruma stratejileri geliştirilebilir. Bireylerin 
yaşadıkları çevreyi kendilerini ait hissetmeleri ve 
dolaysıyla sorunlara daha duyarlı hale gelmeleri yeni 
bir vatandaşlık tanımını da geliştirecektir: Aktif 
Vatandaşlık. 

Web tabanlı Yerel Yönetimler İletişim Platformu 
Projesinin alt birimlerinde yer alan eMesaj sistemi ile 
belediyeler birbirleri ile haberleşebilmekte ve 
birbirlerinin uygulanabilir tecrübelerinden 
yararlanabilmektedir. Yine belediyelerin göndermiş 
olduğu mesajlardan derlenen içerik örnekleri de diğer 
belediyelerin içerik oluşturmalarına yardımcı 
olmaktadır. Bu hizmet iyi veya uygun tecrübelerin 
alışverişi kriteri ile direk olarak örtüşmektedir.  

AB’nin üzerinde durduğu en önemli konular 
sürdürülebilir gelişme ve yenilikçi faaliyet 
kriterleridir. Yerel Yönetimler İletişim Platformu 
Projesinin Türkiye için yenilikçi olduğu açıktır. Diğer 
bir yandan sürdürülebilir gelişme, yönetişim kriteriyle 
doğrudan bağlantılı olarak ortak bir bilinç yaratmadan 
mümkün olamaz. Bu durumda 888 Belediye Yayın 
Kanalı ve 3870 İnteraktif Katılım Kanalı kentli 
bilincinin geliştirilmesinde büyük pay sahibi olacak ve 
ev içi kadar ev dışı yaşam alanlarının da gelecek 
nesillerin yaşam koşullarını etkilemeyecek şekilde 
kullanılması gerektiği anlayışını yerleştirecektir. Bu 

sayede sürdürülebilir kalkınma yöntemleri ekonomik, 
sosyal ve doğal çevrede etkinleştirilebilecektir. Ortak 
alınan kararlar, tabandan gelen sesler kent yaşamını en 
iyi düzeye çekmek için gereklidir.  

Son olarak, Avrupa Birliği – Sürdürülebilir Kentler 
Birliği’nin “küresel düşün yerel hareket et” anlayışı 
Yerel Yönetimler İletişim Platformu Projesinin 
Avrupa Birliği adayı olan bir ülke için ne kadar büyük 
bir potansiyele sahip olduğunu ve bu projeye olan 
derin ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu proje tüm yerel 
yönetimler için uygulanabilir, kullanımı basit, öz-
kaynakları ile yürütebilecekleri, bir o kadar da 
özelleştirmeye açık kendi öz koşullarına adapta 
edebilecekleri, içeriklerini istedikleri gibi 
düzenleyebilecekleri bir proje olması bakımından tüm 
belediyelerce ve yerel yönetimlerce 
kullanılabilmektedir.   
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