
Belediyelerde Akıl l ı  Mobil 
Uygulamalar: Türkiye ve Dünya

Giriş
M-Devlet, E-Devlet’in kapsadığı bir kavramdır; E-Devlet tüm Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin devlet hizmetleri için 

kullanılması, M-Devlet ise BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) kullanımının mobil teknolojilerle kısıtlanmış halidir [1]. 
M-Devlet Hizmetleri 4 ana başlık altında incelenebilir;

· Devletten Vatandaşa(mG2C), devlet ve vatandaş arasındaki etkileşimi sağlayan mobil uygulama ve 
servisleridir. Ayrıca uygulama alanı en geniş başlıktır.

· Devletten Devlete(mG2G), devletin kendi bölümleri arasında iletişimi sağlayan mobil uygulama ve servisleri 
kapsar.

· Devletten İşletmeye(mG2B), devlet ve işletmeler arasındaki iletişimi sağlayan mobil uygulama ve servisleri 
içeren başlıktır.

· Devletten Çalışana(mG2E), devlet ve çalışanlar arasındaki iletişimi saylayan mobil uygulama ve servislere 
verilen addır [2].

Türkiye’de mobil teknolojilerin kullanımı son yıllarda hızla artmakta hatta bilgisayar kullanımını geçmektedir. 
Dünya Ekonomik Forumu’nun verilerine göre 2013 yılında Türkiye’de mobil telefon abone oranı yüzde 93 iken, 
bilgisayara sahip hane yüzdesi yüzde 52 olmuştur. Internet kullanımının mobil ve internet üzerinden kullanımı 
karşılaştırılmasında yine mobil teknolojiler üstün çıkmıştır. Türkiye genelinde sabit internet aboneliği oranı yüzde 
11,2, mobil internet aboneliği oranı ise yüzde 32,3’dir [3].

Şekil 1: Mobil Teknolojiler Abonelik oranlarının 2005-2014 yılları arasında bölgelere göre gelişimi [4]

Bu oranlar sadece Türkiye için değil neredeyse tüm dünya için geçerlidir, WEF raporuna göre bugün dünya nüfusunun 
neredeyse tümü mobil cihazlara sahiptir [3]. Şekil 1’deki 2005 ve 2014 yılları arasında mobil teknolojiler abonelik 
oranlarının verildiği grafiklere bakıldığında, bu artışın hem gelişmekte olan hem de tüm dünya ülkelerinde hissedildiği 
görülmektedir. Mobil cihazların kullanım oranlarının büyük ölçüde artması nedeniyle devlet uygulamalarının geleceği 
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Günümüzde mobil uygulamaların kullanımının gittikçe artmasıyla mobil cihazlar üzerinden devlet 
hizmetlerinin sunumu da yaygınlaşmaya başlamıştır. Akıllı cep telefonları aracılığıyla çalıştırılabilen 
yazılım uygulamaları, vatandaşa ulaşmak için yeni bir yol açmıştır. Belediyeler, mobil cihaz sahibi 
vatandaşlarına belediye hizmetlerini, mobil uygulamalarla sunmakta ve bu yolla daha fazla 
vatandaşa ulaşma imkânı bulabilmektedirler. 
Bu çalışmada, belediyeler sundukları mobil uygulamalar, bu yolla ulaştırdıkları servisler ve bu 
servislerin türleri bakımından incelenmiştir. Çeşitli Türk belediyelerinin yanı sıra Amerika, Birleşik 
Krallık, Kanada, İngiltere ve Hindistan’a ait belediyelerin uygulamaları da çalışma kapsamına 
alınmıştır. 100 Türk belediyesi ve 50 yabancı belediye ile yapılan araştırmada toplamda 129’u Türk 
belediyelerine ait ve 65’i yabancı belediyelere ait olmak üzere 194 servis incelenmiş ve türlerine 
göre sınıflandırılmıştır. Bunun dışında, Türk ve yabancı belediyeler verdikleri servislerin sayısı, 
türü ve içeriği yönünden karşılaştırılmıştır.
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mobil – devlet olarak görülmektedir [2]. Susanto&Goodwin 
mobil uygulamaların düşük e-devlet uygulama oranlarını 
arttıracağını öne sürmüştür [5]. Gelişmekte olan ülkelerde ise 
bu gelişim daha önemli bir rol almaktadır. Özellikle telekom 
altyapısında sıkıntılı ama mobil cihazların daha yaygın olduğu 
alanlarda m-devletle vatandaşa ulaşılması önemli bir özelliktir 
[6].

Belediyeler halkla ve devletin doğrudan ilişkisinin 
sağlandığı yerel yönetim birimleridir. Vatandaşların başlıca, su, 
emlak, çevre temizlik, ilan reklâm, kira ve benzeri alanlardaki 
ihtiyaçlarıyla bu birimler muhatap olmaktadır [7]. Türkiye 
Belediyeler Birliği verilerine göre, Türkiye’de 30’u büyükşehir, 
51’i il, 519’u büyükşehir ilçe, 400’ü ilçe, 397’si belde belediyesi 
olmak üzere toplam 1397 belediye bulunmaktadır [8]. Mobil 
cihaz kullanımı ve teknolojilerinin gelişmesiyle, belediyeler 
çoğu hizmetlerini çeşitli mobil teknolojilerle vatandaşa 
ulaştırmaktadır.

Arslan [9] 2012 yılında mobil hizmet sunan belediyeleri 
incelemiş ve hizmet kalitesini etkileyen faktörleri araştırmıştır. 
Söz konusu çalışmada incelenen mobil hizmetlerin yüzde 
66’sının SMS teknolojisiyle sunulduğu görülmüştür. Bu 
çalışmada ise yukarıda sıralanan teknolojilerin dışında sadece 
mobil uygulama servisleri incelendi. Mobil uygulamalar akıllı 
telefonlar, tabletler için geliştirilmiş bilgisayar programlarıdır. 
Başlıca Google Play, AppStore ve Windows Store gibi uygulama 
dağıtım hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz bir şekilde 
akıllı telefonlara indirilebilir ve kullanılabilirler. Akıllı telefon 
kullanımı Türkiye’de gittikçe yayılmaktadır. Nielsan’ın Mobil 
Tüketici raporuna göre her 5 cep telefonu kullanıcısından biri 
akıllı telefonları tercih etmektedir [10]. 2013’ün ilk çeyreğinde 
ise Türkiye’de internet kullanıcılarının yüzde 41,1’ini mobil 
ve akıllı telefon kullanıcıları oluşturmuştur [11]. Bu nedenle 
belediyeler de hizmetlerini daha etkili bir şekilde ulaştırmak 
ve vatandaşa bu yolla ulaşmak için mobil uygulamalara 
yönelmektedir.

Yöntem
Bu çalışmada izlenen iş akışı dört ana adımdan 

oluşmaktadır.

Çalışmanın ana adımları sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.

· Veri Toplama 
· Veri Tanımlama
· Veri Sınıflandırma
· Veri Analizi ve Yorumlanması

 Bu bölümün geri kalan kısmında ana adımlar açıklanacaktır.

Veri toplama

Bu çalışmada toplamda 100 Türk ve 50 yabancı belediye ve 

bu belediyeler tarafından Google Play [12]’de hizmete sunulan 
174 (122’si Türk belediyelerinin, 52 ise yabancı belediyelerin) 
mobil uygulama incelenmiştir. İncelenen mobil uygulamalarda 
194 (129 tane Türk belediyeleri, 65 tane yabancı belediyeler 
tarafından sunulan) servis analiz edilmiştir [13].

İncelenen belediyelerin uygulamaları diğer platformlarda 
da aranmıştır. Çalışma kapsamında incelenen Türk belediyeleri 
tarafından sunulan, 122 uygulamanın 104 tanesi AppStore 
[14]’da da sunulmuştur. Windows Store [15] da ise toplamda 
sadece 6 belediye uygulamasıyla karşılaşılmıştır [13].

Çalışma kapsamında incelenen 50 yabancı belediyenin 
uygulamaları da ayrıca AppStore’da aranmıştır. Bunun yanında, 
toplamda 48 yabancı belediyenin uygulaması ile AppStore’da, 
3 tanesiyle ise Windows Store’da karşılaşılmıştır [13].

Veri toplama sırasında büyükşehir, il, büyükşehir ilçe ve 
ilçe belediye bilgileri toplanmıştır. Toplanan belediyelerden 
Türkiye belediyelerine ait olanlar arasında, 30 büyükşehir ilçe 
belediyesinden 13’ü, 51 il belediyesinden 13’ü, 519 büyükşehir 
ilçe belediyesinden 57’si, 400 ilçe belediyesinden 17’sine ait 
belediye uygulamaları indirilmiştir.

Veri tanımlama
İndirilen uygulamalarda verilen hizmetler bu aşamada 

tanımlanmış ve kaydolmuştur. Birçok uygulamada benzer 
hizmetlerle farklı isimler altında karşılaşıldığından, hizmet 
isimleri en çok karşılaşılan ya da ilk karşılaşılan hizmetin ismi 
olarak kalmış, benzer veya aynı kapsamda olan servisler yine 
bu başlık altına kaydedilmiştir.

Veri sınıflandırma
Hizmetlerin sınıflandırılması 2011 yılında yayınlanan 

ITU raporu [2] ışığında yapılmıştır, bu rapora göre mobil 
devlet uygulamaları, bilgilendirme ve eğitim, interaktif (tek 
yönlü etkileşimli), işlem (çift yönlü etkileşimli) ve yönetim 
ve demokrasi başlığında 4 ana başlık altında incelenmiştir. 
Bu çalışmada ise yönetim ve demokrasi interaktif uygulama 
başlığı altına alınarak buna göre bir sınıflandırma işlemi 
gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmada, belediyeler tarafından sunulan devletten 
vatandaşa kategorisinin altındaki hizmetler 3 ana sınıf içinde 
değerlendirilmektedir. Bunlar,

· Bilgilendirme Servisleri

· Tek Yönlü Etkileşimli Servisler

· Çift Yönlü Etkileşimli Servislerdir.

Bilgilendirme Servisleri,  her türlü bilginin (eğitim, 
düzenlemeler, takvimler, yer ve adres bilgileri gibi) vatandaşa 

sunulmasında sorumlu servislerdir. 
Bu kapsamdaki bilgiler statik olarak 
yer almakta ve iletiminde vatandaşın 
etkileşimine çok az ya da hiç gerek 
duyulmamaktadır. Bu tür servisler, 
vatandaşın belediyeyle iletişimizi 
sürdürmekte ve belediyenin bilginin 
iletilmesi konusunda tasarruf etmesini 
sağlamaktadır.

Tek Yönlü Etkileşimli Servisler, 
vatandaşla belediyenin diyalog 
halinde olmasına, vatandaşın belediye 
tarafına sorgu yapabilmesi, yorum 
gönderebilmesini sağlayan servislerden 
oluşmaktadır. Ayrıca, vatandaşın formlara, 
uygulamalara ve veri tabanlarına ulaşımını 
sağlayan servislerdir. Bu kategorideki 
iletişim 1’e çok değil, 1’e1’dir. Vatandaşın, 
katılımını arttırmaya yönelik hizmetler, 
şikâyet öneri formları, belediye başkanına 
mesaj gönderme gibi,  bu kategoriye 
girmektedir.

Çift Yönlü Etkileşimli Servisler,  
vatandaşların belediyenin katılımını 
da gerektiren servisler işlemlerini 
tamamlayabildikleri servislerdir. Borç 
veya vergi ödeme, ulaşım kart işlemlerini 
gerçekleştirme bu kategoriye giren 
servislerdir.

Veri analizi ve yorumlaması

Bu aşamada, toplanan ve sınıflandırma 
kategorilerine göre ayrılan veriler analiz 
edilmiştir. Analiz kapsamında yabancı 
belediyeler ve Türk belediyeleri ayrı ayrı 
incelenmiştir. 

İlk olarak, belediyeler sunduğu hizmet 
sayısına göre açıklanmış ve toplamda 
her bir kategoride (bilgilendirme, tek 
yönlü etkileşimli, çift yönlü etkileşimli) 
belediyeler sıralanmıştır. Ayrıca sunulan 
hizmet sayısının temin edildikleri 
belediyelere göre dağılımı bir belediye 
tarafından sunulan minimum, maksimum 
ortalama, medyan servis sayısı ve standart 
sapma bilgisiyle sunulmuştur. Ardından en 
fazla ve en az sunulan servisler servislerin 
kategorilerine göre incelenmiştir. Son 
olarak ise yabancı ve Türk belediyeler 
verdikleri servis sayısı ve bu servislerin 
farklılıkları yönünden incelenmiştir.

Değerlendirme sonuçları ve bulgular

Belediyeler: Türkiye
100 Türk belediyesine ait toplamda 129 servis incelenmiştir. İncelenen 

129 servisten en fazla bilgilendirme servisleri (yüzde 54) ardından tek yönlü 
etkileşim servisleri (yüzde 44) sunulduğu gözlemlemiştir. Çift Yönlü etkileşimli 
servisler ise yüzde 2 ile en az sunulan servis olmuştur.

İLK 3 SON 3
Belediye Belediye

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi

37 3

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi

28 Ulus 
Belediyesi 
(Bartın)

3

Konya 
Büyükşehir 
Belediyesi

24 2

Tablo 1: En çok ve en az servis sunan 3 belediye

Servis sayısı bakımından ilk 3 belediye, İstanbul, Ankara ve Konya 
büyükşehir belediyesi olmuştur. İlk üç belediyeyi de büyükşehir belediyelerinin 
oluşturduğu dikkat çekmektedir. 

Ayrıca genel olarak, bir belediyeye ait servis sayısı en az 2, en fazla ise 37’dir. 
Ortalama olarak belediyelerin vatandaşlara mobil uygulama üzerinden 
sunduğu servis sayısı 10.95’dir. 

İLK 3 SON 3
Belediye Belediye Servis 

Sayısı
İstanbul 

Büyükşehir 
Belediyesi

26 2

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi

18 2

Kocaeli 
Büyükşehir 
Belediyesi

16 2

Tablo 2: En çok ve en az bilgilendirme servisi sunan 3 belediye

Tablo 2’te bilgilendirme servisi sayısı bakımından ilk 3 belediye verilmiştir. 
İlk üç belediyeyi de büyükşehir belediyelerinin oluşturulduğu dikkat 
çekmektedir.

Toplamda incelenen 129 servisten 56 tanesi tek yönlü etkileşimli servis-
tir, belediyeler bu tür servisleri sunma konusunda farklılıklar göstermektedir. 
İncelenen 100 belediye sundukları tek yönlü etkileşimli servisi sayısına göre 
değerlendirilmiştir.
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En çok ve en az hizmet sunan belediyeler bu bölümde verilmiştir.

İLK 3 SON 3
Belediye Belediye

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi

11 1

Konya 
Büyükşehir 
Belediyesi

11 Nilüfer 
Belediyesi

1

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi

9 Sandıklı 
Belediyesi

1

Tablo 3: En çok ve en az tek yönlü etkileşimli servisi sunan 3 belediye

Tablo 3’de tek yönlü etkileşimli servisi sayısı bakımından ilk ve 
son 3 belediye verilmiştir. Ayrıca,10 Türk belediyenin herhangi bir 
tek yönlü etkileşim sunmadığı gözlenmiştir (Tablo 3). 

İLK 3 SON 3
Belediye Belediye

Gebze 
Belediyesi

2 Of 
Belediyesi

1

2 Didim 
Belediyesi

1

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi

1 1

Tablo 4: En çok ve en az çift yönlü etkileşimli servisi sunan 3 belediye

Tablo 4’te çift yönlü etkileşimli servisi sayısı bakımından ilk ve 
son 3 belediye verilmiştir. En çok çift yönlü etkileşimli servis sunan 
belediyelerden birini, diğer kategorilerdekinin aksine, bir büyükşehir 
belediyesi olmaması dikkat çekicidir. Ayrıca, 64 Türk belediyenin 
herhangi bir çift yönlü etkileşim sunmadığı gözlenmiştir (Tablo 4).

Belediyeler: Dünya
50 yabancı belediyeye ait 65 servis incelenmiş ve 

sınıflandırılmıştır. Toplanan 65 hizmetin sınıflandırılması sonucunda, 
sunulan servislerin yüzde 62’si bilgilendirme, yüzde 35’i tek yönlü 
etkileşimli, yüzde 3’ü ise çift yönlü etkileşimli servislere aittir.

İLK 3 SON 3
Belediye Belediye

Oklahama 
(ABD)

16 Adelaide 
(Avustralya)

3

Markham 
(Kanada)

16 Alberta 
(Kanada)

2

Edina (ABD) 14 2

Tablo 5: En çok ve en az servis sunan 3 belediye

Tablo 5’te servis sayısı bakımından ilk ve son 3 yabancı belediye verilmiştir 
(Tablo 5). Türk belediyelerine kıyasla sunulan toplam servis sayılarının daha az 
olduğu görülmektedir (Tablo 1).

İLK 3 SON 3
Belediye Belediye

14 Lithgow 
(Avustralya)

1

Salford 
Belediyesi 
(İngiltere)

11 Alberta 
(Kanada)

1

City 
of Fairfax 
(ABD)

11 Teksas 
(ABD)

1

Tablo 6: En çok ve en az bilgilendirme servisi sunan 3 belediye

Tablo 6’da bilgilendirme servisi sayısı bakımından ilk ve son 3 yabancı 
belediye verilmiştir. Türk belediyelerine kıyasla sunulan bilgilendirme servis 
sayılarının daha az olduğu görülmektedir (Tablo 2).

İLK 3 SON 3
Belediye Belediye

Surat 
(Hindistan)

6 1

6 New 
Forest  
(İngiltere)

1

Solapur 
(Hindistan)

4 Adelaide 
(Avustralya)

1

Tablo 7: En çok ve en az tek yönlü etkileşimli servisi sunan 3 belediye

Tablo 7’de tek yönlü etkileşimli servisi sayısı bakımından ilk ve son 3 
belediye verilmiştir. Ayrıca 4 yabancı belediyenin herhangi bir tek yönlü 
etkileşim sunmadığı gözlenmiştir (Tablo 7). 

Belediye Çift Yönlü Etkileşimli 
Servis Sayısı

Loganville 
(ABD)

2

ElkGrove 
(ABD)

1

Tampa 
(ABD)

1

Tablo 8: Çift yönlü etkileşimli servisi sunan belediyeler

Tablo 8’de çift yönlü etkileşimli servisi sayısı bakımından ilk ve son 3 
belediye verilmiştir. Türk belediyelerine kıyasla sunulan çift yönlü etkileşimli 
servis sayısı yönünden önemli bir fark olmadığı olduğu görülmektedir (Tablo 
4).
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Türkiye ve dünya belediyeleri karşılaştırılması

Bu bölümde çalışma kapsamında incelenen Türk ve yabancı 
belediyelerin sunduğu servisler karşılaştırılmıştır. İlk bölümde sunulan 
servislerin türlerine göre dağılımı verilmiş, ikinci bölümde ise Türk ve 
yabancı belediyelerin sunduğu servisler içeriklerine göre karşılaştırılmış 
ve farklı servisler belirtilmiştir.

Sunulan servis sayıları

Çalışma kapsamında incelenen 100 Türk ve 50 Yabancı Belediyenin 
sunduğu servislerin türlerine göre karşılaştırılması bu bölümde 
verilmiştir. Tablo 9’da da verildiği gibi, çalışma kapsamında incelenen 
Türk belediyeleri toplam 129, yabancı belediyeler ise 65 farklı mobil 
servis sunmaktadır.

Toplam sunulan servis sayısı
65

Türk 129
Tablo 9: Sunulan Toplam Servis Sayıları

Bilgilendirme servisleri

Sunulan Bilgilendirme Servisi 
Sayısı

40
Türk 69

Tablo 10: Sunulan Bilgilendirme Servis Sayıları

Tablo 10 incelediğinde, yabancı belediyelerin sunduğu 
bilgilendirme servisi sayısının, Türk belediyelerine kıyasla daha 
az olduğu görülmektedir. Yabancı ve Türk belediyeleri tarafından 
sunulan toplam servis sayısı dikkate alındığında (sırasıyla 65 ve 129), 
bilgilendirme servislerinin yabancı belediyelerde sunulan toplam 
servislerin yüzde 62’sini; Türk belediyelerindeki toplam servisin ise 
yüzde 53’nü oluşturduğu görülmektedir. 

Tek yönlü etkileşimli servisleri

Sunulan Tek Yönlü Etkileşimli

Servis Sayısı
23

Türk 57
Tablo 11: Sunulan Tek Yönlü Etkileşimli Servis Sayıları

Tablo 11 incelediğinde, yabancı belediyelerin toplamda 23 farklı 
tek yönlü etkileşimli servis sunarken, Türk belediyelerinde bu sayının iki 
katından fazla farklı tek yönlü etkileşimli servis sunduğu görülmektedir. 
Yabancı ve Türk belediyeleri tarafından sunulan toplam servis sayısı 

dikkate alındığında (sırasıyla 65 ve 129), bilgilendirme 
servislerinin yabancı belediyelerde sunulan toplam 
servislerin yüzde 35’ini; Türk belediyelerindeki toplam 
servisin ise yüzde 44’ünü oluşturduğu görülmektedir.

Çift yönlü etkileşimli servisleri

Sunulan Çift Yönlü Etkileşimli

Servis Sayısı
2

Türk 3
Tablo 12: Sunulan Çift Yönlü Etkileşimli Servis Sayıları

Tablo 12 incelediğinde, yabancı belediyelerin 
toplamda sadece 2 farklı tek yönlü etkileşimli servis 
sunarken, Türk belediyelerinin 3 farklı tek yönlü 
etkileşimli servis sunduğu görülmektedir. Yabancı 
ve Türk belediyeleri tarafından sunulan toplam 
servis sayısı dikkate alındığında (sırasıyla 65 ve 129), 
bilgilendirme servislerinin yabancı belediyelerde 
sunulan toplam servislerin yüzde 3’ünü; Türk 
belediyelerindeki toplam servisin ise yüzde 2’sini 
oluşturduğu görülmektedir.

Sunulan servisler içerikleri

Türk belediyeleri taraşından hizmete sunulup, 
yabancı belediyelerce verilmeyen servisler aşağıda 
gösterilmektedir.

[13]’teki raporda, Türk belediyelerinde 
sunulmakta, fakat yabancı belediyelerce hizmete 
sunulmayan servislerin tümü verilmiştir. Verilen 
hizmetlerden incelendiğinde, kültürel (son depremler, 
pazar yeri ve saatleri, vefat edenler, evlenenler), 
organizasyon (153 mavi masa, TEKKART(Belediyeye 
özel indirim kartı), acil yardım butonu (AKOM)) veya 
kanuni (Kentsel tasarım dosya sorgulama, meclis 
kararları, zabıta) farklılıklardan dolayı bu servislerin 
sunulmadığı gözlemlenebilmektedir.

 Bunların dışında, Vergi ödeme, Mobil demokrasi, 
Belediye TV, Oyun, Kan bankası, Engelli merkezi 
uygulamaları yabancı belediyelerce verilmeyen 
önemli servislerdir.

Yabancı belediyelerce hizmete sunulup, 
Türk belediyelerinde sunulmayan mobil servisler 
incelendiğinde,yabancı belediyelerde de organizasyon 
ve kanuni olarak farklılıklardan doğan farklı servislerin 
(iş vergisi öğrenme, kayıt büroları öğrenme, işletme 
ruhsatı başvuru gibi)bulunduğu görülmektedir [13]. 

Ağaç/Evcil Hayvan Bilgileri, Çöp - geri dönüşüm bilgisi, Su 
Kalitesi (yüzme yerleri için) servisleri, Okulların tatil durumunu 
görüntüleme servisleri Türk belediyelerinde bulunmayan 
servislerdir.

Sonuç
Akıllı telefonların kullanımının artması sonucunda 

m-devlet servislerinin kullanımı ve çeşitliliği yaygınlaşmıştır. 
Bu çalışma kapsamında 100 tane Türk, 50 tane yabancı be-
lediyenin sunduğu mobil uygulamalar incelemiştir. İnceleme 
sonucunda 194 tane servis (129’u Türk belediyelerine, 65’i 
yabancı belediyelere ait) belirlenmiş ve bunlar Bilgilendirme, 
Tek Yönlü Etkileşimli, Çift Yönlü Etkileşimli olmak üzere 3 kate-
gori altında toplanmıştır. Ayrıca, Türk ve yabancı belediyelerin 
sunduğu servisler karşılaştırılmıştır. Araştırma sonunda hem 
Türk hem yabancı belediyelerde en yaygın olarak sunulan 
servis türünün Bilgilendirme, en az sunulan servis türünün ise 
Çift Yönlü Etkileşimli servisler olduğu ortaya çıkmıştır.
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