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AMAÇ

Hizmetlerde vatandaş memnuni-
yetini yükseltmek, kamu hizmetle-
rini sunanlarla hizmeti alanlar ara-
sındaki karşılıklı iletişim ve güveni 
arttırmak, vatandaş talep ve bek-
lentilerinin toplanmasını ve oluş-
turulacak politikalara esas olmak 
üzere anlamlandırılmasını sağla-
mak, kronikleşmiş sorunlara en hızlı 
şekilde çözümler üretmek amacıyla 
Açık Kapı Projesi geliştirilmiştir. 15 
Kasım 2017’den bugüne kadar 81 
il ve 48 ilçede Açık Kapı Birimleri 
“İlk Temas Noktası” olarak faaliyete 
geçmiştir. Açık Kapılara gelen baş-
vurular ile sorun alanlarının tespit 
edilerek hem yerel hem de merkezi 
düzeyde bu alanlara ilişkin yönetim 
politikaları ve yeni hizmet sunum 
tekniklerinin geliştirilmesi amaçlan-
mıştır.

KAPSAM

Bu proje kapsamında vatandaşlar 
başvurularını internet veya banko-
lar aracığıyla gerçekleştirecek, bu 
başvurular Açık Kapı Sorumluları 
tarafından ilgili birimlere yönlendi-
rilecek, talep ya da sorun ile ilgili alı-
nan cevaplar derlenerek tekrar va-
tandaşa sunulacaktır. Başvuruların 
açılış, kapanış durumları ve süreç 
hakkında bilgi vatandaşa kısa mesaj 
ile bildirilecektir. Burada hedef;

• Vatandaş odaklı bir yaklaşım 
benimseyerek taleplere hızlı ve 
doğru çözümler üretilmesi,

• Güler yüzlü çalışanlarıyla tüm 
vatandaşlarla birebir ve sıcak bir 
iletişim kurulması,

• İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurum-
lar, yerel yönetimler ve diğer il-
gili kurum ve kuruluşlarla işbirli-

ği halinde mümkün olan en fazla 
konuda hizmet verilmesinin sağ-
lanması,

• Ziyaret eden dezavantajlı kişilere 
mihmandarlık hizmeti verilmesi,

• Hizmetlerde vatandaş memnu-
niyetini arttırılması,

• Vatandaş talep ve beklentileri-
nin toplanmasını ve oluşturula-
cak politikalara esas olmak üze-
re anlamlandırılması,

• Kronikleşmiş sorunlara çözüm-
ler üretilebilmesidir.

FAYDALARI

Açık Kapı Sistemiyle, vatandaş ile 
kurum ve kuruluşlar arasındaki ile-
tişimin hızlı ve etkin bir şekilde ku-
rulması sağlanmıştır. Vatandaşların 
yaşadığı problemlere ilgili kurum ta-
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rafından doğrudan çözüm üretilme-
si ve anlık olarak takibinin yapılması 
mümkündür.

Aynı zamanda Açık Kapı Mobil uy-
gulaması ile yer ve zaman fark et-
meksizin talep ve takip süreçlerinin 
yürütülmesi sağlanmaktadır.

İSTATİSTİKLER

21.10.2018 tarihi itibari ile istatistiki 
bilgiler

• Toplam Başvuru Sayısı: 46.605

• Sonuçlandırılan Başvuru Sayısı: 
45.018

• Olumsuz Sonuçlanan Başvuru 
Sayısı: 10.265

• Olumlu Sonuçlanan Başvuru Sa-
yısı: 34.753

• İşlem Yapılmayı Bekleyen Başvu-
ru Sayısı: 1.587
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