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ŞÖNİM’e bizzat/
kolluk nezaretinde 

barınma talebi 
veya barınma 

tedbir kararıyla ile  
başvuruda bulunur

Tedbir 
ihtiyacı/

talebi var 
mı?

hayır

evet

Meslek Elemanı, mesleki görüşmeyi yaparak ihtiyaç/talep tespit 
eder, verilecek hizmetler hakkında müracaatçıyı bilgilendirir. 
Hizmet modelini geliştirir. Görüşme sonunda müracatçının 
dilekçesini ve gerekirse aydınlatılmış rızasını alır. İhtiyaç ve 
talepleri doğrultusunda gerekli raporları hazırlar. (başvuru 
formu, değerlendirme formu, aydınlatılmış rıza dilekçesi)

evet

hayır

Meslek Elemanı, 
müracaatçıyı stüdyo 

tipi KKE’ye yönlendirir, 
ilde yoksa alternatif 

barınma yöntemlerini 
planlar

evet

Barınma 
ihtiyacı/

talebi var 
mı?

İKB Hizmeti 
Süreci

KKE Hizmeti 
Süreci

Verilecek 
hizmet türü?

diğer

Can güvenliği 
riski var mı?

Görevli 
Personel, 

kolluk 
refakati 

verilmesini 
sağlar

evet

hayır

Müracaatçı 
12 yaşından 

büyük erkek/
engelli 

çocuğa sahip 
mi?

hayır

Eğitim hizmeti

Görevli Personel, 
müracaatçı ile 

görüşerek kaydını 
alır, ilgili birime 

naklini sağlar 
(başvuru formu)

Tedbir 
Süreci

İlgili Meslek Elemanı, müracaatçının okuma-yazma, kişisel gelişim, meslek 
edindirme kurslarına (belediye, HEM vb.) katılması için yönlendirme yapar. 

Varsa beraberindeki çocukları için kreş/eğitim hizmeti alınmasını sağlar. 
Varsa çocuklar için eğitim tedbiri alınmasını sağlar. Müracatçı için okulla 

ilgili gerekli yazışmaların (lise, üniversite, açık öğretim) yapılmasını 
sağlar.(şönim müdahale takip planı (yetişkin/çocuk))

Meslek 
elemanı ile 
görüşme 

imkanı var 
mı?

hayır

İKB Hizmeti 
Süreci

KKE Hizmeti 
Süreci

ŞÖNİM’e bizzat 
danışmanlık 

talebi ile  
başvuruda 

bulunur

Meslek Elemanı, müracaatçı 
ile görüşerek, birlikte 

müdahale planı oluşturur
(şönim müdahale planı 

(yetişkin/çocuk))

evet

Meslek Elemanı, ilgili 
formlar ve üst yazıyla 

mahkeme/mülki 
amirden 6284 sk’ya 

tedbir talebinde bulunur 
(tedbir istem formu)
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Hukuki danışmanlık hizmeti

İş ve meslek danışmanlığı hizmeti

Psiko-sosyal destek hizmeti

sosyo-ekonomik destek hizmeti

Sağlık 
hizmeti

Verilecek 
hizmet türü?

Verilecek 
hizmet türü?

diğer

Meslek Elemanı, müracaatçıyla süreç 
görüşmelerini yürütür. Tespit edilen 

ihtiyaç/talepler doğrultusunda 
müdahale planı hazırlar, uygulanmasını 

sağlar, gerekli takibi yapar.(şönim 
müdahale takip planı (yetişkin/çocuk))

Şönim 
Takip 
Süreci

Verilecek 
hizmet türü?

Verilecek 
hizmet türü?

Psikolog, tespitler doğrultusunda 
müracaatçıya psikolojik danışmanlık 
sağlar. Gerekli hallerde psikiyatriye 

yönlendirir. (Psikolojik destek paketi 
dokümanı)(şönim müdahale takip 

planı (yetişkin/çocuk))

yok

Meslek Elemanı, müracaatçının SED, 
SYDV ve belediyelerden sağlanan ayni 
ve nakdi yardımlardan yararlanması 

için yönlendirme yapar. (şönim 
müdahale takip planı (yetişkin/çocuk))

diğer

Sağlık Personeli/Görevli Personel, ilgili 
birimlerle  (hastane vb.) işbirliği yaparak 

müracaatçıya ve varsa beraberindeki 
çocuklarına gerekli sağlık hizmeti almasını 
sağlar, GSS işlemini yapar. (sağlık formu) 

şönim müdahale takip planı (yetişkin/çocuk)

Görevli Personel, müracaatçıya 
İŞKUR personeli tarafından işe 

yerleştirme/danışmanlık/mesleki 
eğitim hizmeti verilmesini sağlar 

(şönim müdahale takip planı 
(yetişkin/çocuk)

Verilecek 
hizmet türü?

diğer

Avukat, müracaatçıya hukuki 
danışmanlık verir. Gerekirse adli 

yardım alımı için yönlendirir. 
(Hukuki danışmanlık formu), 
(şönim müdahale takip planı 

(yetişkin/çocuk)

diğer
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ME, 
müraccatçıya 

ulaşmaya 
çalışır.

ME, 
müraccatçıya 

ulaşarak 
durumuna 
ilişkin bilgi 

alır

İlgili İldeki ME, KKE 
ayrılış evrakları 

ŞÖNİM’e gönderilen 
müraccatçıya 

ulaşmaya çalışır.

Müracaatçıy
a ulaşılabildi 

mi?

hayır

evet

Müraccatçı 
için tedbir 

ihtiyaç/talebi 
var mı?

ME, edindiği bilgi doğrultusunda 
tedbir ihtiyacı/kaldırılması/

değiştirilmesi/süresinin 
uzatılmasına yönelik Tedbir 

İstem Formu doldurur. Mülki 
Amir/ Aile Mahkemesinden ilgili 

kararları talep eder

evet

Müraccatçı 
diğer 

hizmetlerden
yararlanmak 
istiyor mu?

ME, müracaatçının talep ettiği hizmetler 
(mesleki hukuki, psikolojik danışmanlık 
vb.) için gerekli yönlendirmeleri yapar/

hizmet almasını sağlar. (Psiko-Sosyal 
Destek Birimi KKE Ayrılan Kadına Yönelik 

İzleme Formu) doldurur.

ME, dilekçe/
tutanak 

hazırlar, takip 
formu doldurur, 
dosyayı kapatır

hayır

evet

hayır

Müracaatçı 
farklı ilde mi 

yaşıyor?

hayır

Müracaatçı 
yabancı 

uyruklu mu?
e

evet

GP, bulunduğu 
ildeki ŞÖNİM/

ASPİM’le gerekli 
yazışmaları 

yaparak dosya 
takip için 
devreder.

hayır

GP, gizlilik ve 
güvenlik 

ilkesini dikkate 
alarak İl Göç 

Müdürlüğüne 
bilgi verir

Tedbir 
Süreci 

ME, 
dosyayı 
kapatır

evet

GP, müracaatçının bağlı 
bulunduğu polis merkezine üst 
yazı ile bildirim yaparak 6284 

sayılı kanunun 10/3’üncü maddesi 
gereği kişiye ulaşılarak 

durumunun değerlendirilmesi ve 
ŞÖNİM’e bilgi verilmesi talep eder

Kolluk 
biriminden 
müracaatçı 
hakkında 

ulaşım bilgisi 
geldi mi?

hayır

Şönim Hizmeti 
Süreci

KKE Hizmeti Sür.

İKB Hizmeti Sür.

Sağlık Süreci 
(Aile Hekimliği)

Tedbir Süreci


