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ŞÖNİM Hizmeti Süreci

ŞÖNİM Takip süreci

İKB Hizmeti Süreci

KKE Hizmeti Süreci

Tedbir talebi 
kabul edldi 

mi?

Avukat/
Meslek 
Elemanı 

(ME), redde 
ilişkin 

değerlendir
me yapar

h
Ret kararı 

uygun mu?

ME, 
müracaatçıyı 
bilgilendirir

e

Avukat/ME, 
müracaatçıyı 

bilgilendirerek, 
yeni bilgi ve 
belgelerle 

mahkemeye 
itirazda bulunur

hayır

itiraz kabul 
edldi mi?

hayır

Şönim 
Takip 
Süreci

ME, tedbir 
kararını sisteme 
kaydedilmesini 

sağlar ve tedbirin 
niteliğine göre 

gerekli işlemleri 
başlatır

evet

evet

Koruyucu 
tedbir türü?

ME, 
müracaatçıyı 
bilgilendirir, 

İKB veya 
KKE’ye 

yönlendirir

Barınma Tedbiri (3/1-a)

İKB Hizmeti 
Süreci

KKE Hizmeti 
Süreci

Koruyucu 
tedbir türü?

diğer

Görevli Personel 
(GP), mülki amir 
onayı ile ŞÖNİM' 

e bildirilen 
kararları veri 

sistemine işler

 Geçici Maddi Yardım (3/1-b)

diğer

ME, müracaatçıya 
5 iş günü içinde 

ŞÖNİM' e 
başvurması için 
iadeli taahhütlü 

davetiye gönderir

Müracaatçı 
başvuru 
yaptı mı/

karar 
uygulaması 
istedi mi?

ME, 
müracaatçıya 
kararla ilgili 

bilgilendirme 
yapar. Görüşme 
formu doldurur.

Geçici 
Maddi 
Yardım 
Süreci

ME, müracaatçının 
yazılı beyanını alır. İlgili 

mülki amire/Aile 
Mahkemesine kararın 

iptali için kişinin 
dilekçesi, karar örneği 

ve üst yazı ile talep iletir

evet

hayır

ME, 
müracaatçı 

diğer 
ihtiyaçları 

doğrultusunda 
periyodik 

olarak görüşür

B
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GP, mülki 
amir onayı 

ile ŞÖNİM' e 
bildirilen 

kararlar veri 
sistemine 

işler

Koruyucu 
tedbir türü?

Psikolojik Mesleki
Hukuki Danışmanlık (3/1-c)

ME, müracaatçıya 
5 iş günü içinde 

ŞÖNİM' e 
başvurması için 
iadeli taahhütlü 

davetiye gönderir

Müracaatçı 
başvuru 
yaptı mı/

karar 
uygulaması 
istedi mi?

ME, 
müracaat-
çının yazılı 

beyanını alır

evet

hayır

GP, mülki amir 
onayı ile 
ŞÖNİM' e 
bildirilen 

kararlar veri 
sistemine işler

Geçici koruma altına alınması (3/1-ç)

GP, kararın ŞÖNİM' 
in talebi üzerine 

verilmesi halinde, 
şiddet mağdurunun 

ikametgahına en 
yakın kolluk 

birimine bildirir. 

GP, mülki amir 
onayı ile 
ŞÖNİM' e 
bildirilen 

kararları veri 
sistemine işler

 Kreş Yardımı (3/1-d)

ME, müracaatçıya 
5 iş günü içinde 

ŞÖNİM' e 
başvurması için 
iadeli taahhütlü 

davetiye gönderir

Müracaatçı 
başvuru 
yaptı mı/

karar 
uygulaması 
istedi mi?

ME, müracaatçıya kararla 
ilgili bilgilendirme yapar. 

6284 sayılı kanun 
kapsamında verilecek 

hizmetleri anlatır. 
Görüşme formu doldurur.

ME, müracaatçının 
ihtiyacı/talebi 
doğrultusunda 

istediği bölgedeki 
kreşlerle bağlantı 

kurulmasını sağlar.

evet

ME, 
müracaat-
çının yazılı 

beyanını alır

ME, müracaatçı 
diğer ihtiyaçları 
doğrultusunda 

periyodik 
olarak görüşür

hayır

Koruyucu 
tedbir türü?

diğer
Koruyucu 

tedbir türü?
diğer

ME, müracaatçıya kararla ilgili 
bilgilendirme yapar. 6284 sayılı 

kanun kapsamında verilecek 
hizmetleri anlatır. Görüşme 

formu doldurur. İhtiyaç/talep 
doğrultusunda hizmete ilişkin 

gerekli yönlendirme yapar

GP, kollukça 
yapılan takibin 

neticesine 
ilişkin raporların 

ŞÖNİM'e 
iletilmesini 

ister.

ME, çocuğun kreşe 
kaydedildiği tarihten itibaren, 

fiilen hizmet aldığı süre için 
aylık periyotlar halinde, kreş 

hesabına fatura karşılığı 
ödeme yapılmasını sağlar

diğer

ME, müracaatçı 
diğer ihtiyaçları 
doğrultusunda 

periyodik 
olarak görüşür

B

C
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ME, müracaatçıyla görüşüerek 
şiddet riskinin devam edip 

etmediği, tedbir kararına ihtiyaç 
duyup duymadığı sunulan diğer 

hizmetlerden yararlanıp 
yararlanmak istemediğini belirler. 

Tedbir Takip Formu doldurur

Müracaatçı 
için tedbir 

ihtiyaç/talep 
var mı??

İlgili İldeki GP, 
ilgili evrakları 

ŞÖNİM’e 
gönderilen 

müraccatçıya 
ulaşmaya 

çalışır.

Müracaatçıy
a ulaşılabildi 

mi?
h

evet

ME, tedbir 
kararlarının 

süresi bitmek 
üzere olan 

müraccatçıya 
ulaşmaya 

çalışır.

Müracaatçı 
farklı ilde mi 

yaşıyor?
hayır

Müracaatçı 
yabancı 

uyruklu mu?

evet

e

GP, bulunduğu 
ildeki ŞÖNİM/

ASPİM’le gerekli 
yazışmaları yaparak 

dosya takip için 
devreder.

hayır

GP, yabancı kimlik 
numarasının bulunup 

bulunmadığı kontrol eder, 
yok ise İl Göç Müdürlüğü 
ile iletişime geçer. Ayrıca 

şiddete ilişkin işlemler için 
kolluk ile iletişime geçer.

ME, 
müracaatçının 
yazılı beyanını 
alır, dosyayı 

kapatır

hayır

evet

ME, müracaatçı 
diğer ihtiyaçları 
doğrultusunda 

periyodik 
olarak görüşür

ME, tedbir 
istem formu ile 
mahkemeden 

tedbir 
talebinde 
bulunur

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 

verilmesini talep eder

Kolluk 
biriminden 
müracaatçı 
hakkında 

ulaşım bilgisi 
geldi mi?

ME, 
dosyayı 
kapatır

h

evet

C


