
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER SAMSUN İL MÜDÜRLÜĞÜ 

HİZMET LİSTESİ 

Özel Aile Danışma Merkezleri Açılış İzni Verilmesi (Hizmet Kodu: 77721)  

Özel Aile Danışma Merkezi açmak isteyen gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişiler ve kendi kuruluş 

kanunlarında merkez açma yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüğü'nce istenilen belgeleri iki nüsha halinde hazırlayarak yazılı olarak il müdürlüğüne 

başvurduğunda; dosyanın incelenmesi, eksiklik bulunmaması halinde on gün içinde açılacak Özel Aile 

Danışma Merkezinin yerinde incelenmesi,yapılan inceleme sonucunda açılmasında bir sakınca 

bulunmayan merkez için “Özel Aile Danışma Merkezi Açılış İzin Raporu”nun yazılması, il 

müdürlüğünün teklifi valiliğin onayı ile “Açılış İzin Belgesi” ve merkez müdürü adına “Sorumlu Müdür 

Belgesi" düzenlenmesi, açılış izin belgesinin ve sorumlu müdür belgesinin birer örneğinin bilgi için Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ve Vergi Dairesi 

Başkanlığı’na gönderilmesi.  

 

Özel Aile Danışma Merkezi Kapatma Başvurusunun Alınması (Hizmet Kodu: 77839)  

Özel aile danışma merkezlerinin kurucusu tarafından kapatma talebinin alınması, valilik onayının 

alınması, kapatılan merkezin sosyal güvenlik il müdürlüğüne, defterdarlığa ve Bakanlığa bildirilmesi  

 

Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Başvurularının Alınması (Hizmet Kodu: 78089)  

Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Başvurularının Alınması, ön görüşme yapılması ve uygun 

olanların danışmanlık hizmetine başlatılması  

 

Özel Aile Danışma Merkezinin Denetim sonucuna göre faaliyetinin durdurulması veya kapatılması 

(Hizmet Kodu: 78161)  

Hizmet vermekte olan Özel Aile Danışma Merkezine yapılan inceleme ve denetim sonucu uygun 

hizmet vermediği tespit edilen Merkezlerin faaliyetinin durdurulması veya kapatılması, kapatılan 

merkezlerin sosyal güvenlik il müdürlüğüne, defterdarlığa ve Bakanlığa bildirilmesi  

 

Sosyal Hizmet Merkezi Açılacak Yerlere ilişkin araştırma yapılması ve Bakanlığa Bildirilmesi (Hizmet 

Kodu: 78165)  

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen ilçelerde hizmet bölgesi, konumu ve 

fiziksel özellikleri dikkate alınarak araştırma yapılması, Sosyal Hizmet Merkezi açılması amacıyla Aile 

ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teklif gönderilmesi  

 

 



Özel Aile Danışma Merkezleri denetimlerinin yapılması (Hizmet Kodu: 78183)  

Özel Aile Danışma Merkezlerinin, il müdür yardımcısı başkanlığında üç kişiden oluşan "Denetim ve 

İnceleme Ekibi" tarafından yılda en az bir kez denetlenmesi  

 

Özel Aile Danışma Merkezleri ücret tespitinin yapılması (Hizmet Kodu: 78193)  

Özel Aile Danışma Merkezlerinde uygulanacak ilk görüşme ve seans ücretlerinin belirlenmesi 

amacıyla il müdürü veya il müdür yardımcısının başkanlığında en az 5 üyeden oluşacak "Ücret Tespit 

Komisyonu"nun toplanması için; defterdarlık, il ticaret odası, büyükşehir belediye başkanlığı, il sağlık 

müdürlüğü temsilcileri ve mevcut merkezlerin içinden il müdürlüğü tarafından seçilen en fazla üç 

temsilci arasındaki koordinasyon ve sekreteryasının yapılması, Komisyonda belirlenen ücret tarifesi 

için Valilik onayı alınması ve belirlenen ücret tarifesinin uygulanmak üzere Özel Aile danışma 

Merkezine gönderilmesi  

 

Özel Aile Danışma Merkezleri personel değişikliğinde onay verilmesi (Hizmet Kodu: 78245)  

Özel Aile Danışma Merkezlerinde çalışan personelden birinin ayrılması halinde, merkez müdürünce 

en geç beş işgünü içinde il müdürlüğüne durumun bildirilmesi ve otuz gün içinde yeni alınacak 

personel için istenilen belgelerin gönderilmesi, İl Müdürlüğünce onay verilmesi  

 

Özel Aile Danışma Merkezleri Nakil Onayının Verilmesi (Hizmet Kodu: 78290)  

Özel Aile Danışma Merkezlerinin nakil/hizmet binası değişikliğinde merkez tarafından yeni binaya ait 

belgelerin il müdürlüğüne gönderilmesi, il Müdürlüğünce hizmet binasına ilişkin belgelerin ve yeni 

hizmet binasının incelenmesi, "Bina İnceleme Raporu"nun yazılması, uygun olması durumunda "Açılış 

İzin Belgesi"nin yenilenmesi  

 

Özel Aile Danışma Merkezleri Devir Başvurularının Alınması (Hizmet Kodu: 78296)  

Özel Aile Danışma Merkezinin başka bir kişi yada kuruluşa devredilmesine ilişkin olarak başvuruların 

alınması, Merkezce belgelerin tamamlanması, devir işleminin uygun olması halinde Valilik onayı ile İl 

Müdürlüğünce Açılış İzin Belgesinin yenilenmesi  

 

Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Görüşmelerinin Raporlaştırılması (Hizmet Kodu: 79500)  

Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı hizmeti almak üzere başvuran her kişiyle yapılan görüşmelerin 

raporlaştırılması  

 



Dilencilerle Mücadele Çalışmaları Hakkında Rapor Hazırlanması (Hizmet Kodu: 84392)  

Sosyal Hizmet Merkezlerinde söz konusu hedef kitleye sunulan hizmetlerin her ay rapor haline 

getirilerek Şubemize gönderilmesi, tüm Sosyal Hizmet Merkezlerinden gelen raporların birleştirilmesi 

ve Ankara Valiliğine gönderilmesi  

 

Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı İle Mücadele Kapsamında Yapılan Çalışmalar Hakkında Rapor 

Hazırlanması (Hizmet Kodu: 84436)  

Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı konusunda yapılan çalışmaların 

Şubemize gönderilmesi ve yapılan çalışmaların Şubemiz tarafından tek bir rapor halinde birleştirilmesi 

ve Ankara Valiliğine gönderilmesi  

 

Yerel Düzey İl Hizmet Grubu Operasyon Planının gerekli hallerde uygulanması (Hizmet Kodu: 

86248)  

Afet hallerinde afetzedelerin temel ihtiyaçlarının ve psikososyal destek ihtiyaçlarının tespit 

edilmesinin sağlanması. Tespit edilen ihtiyaçların ve ihtiyaç sahiplerinin ilgili hizmet gruplarına 

bildirilmesinin sağlanması. Afetzede vatandaşlara ve afet alanında çalışan personele psikososyal 

destek verilmesinin sağlanması. İncinebilir grupların ihtiyaçlarına özel güçlendirme çalışmaları 

yapılmasının sağlanması. Afetten etkilenen korunmaya muhtaç bireylerin kurum bakımına alınmasını 

sağlanması. Afetzedelerin normal hayata uyum sağlaması için sosyo-kültürel etkinliklerin 

planlamasının sağlanması  

 

Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne Rehabilitasyon ve Eğitim Başvurularının 

Alınması (Hizmet Kodu: 78805)  

Zorunluğu eğitim çağını aşmış görme engelli bireylerin çalışma ve sosyal hayata katılımlarına destek 

vermek, bağımsız yaşama ve hareket tekniklerini öğretmek, yaşam kalitelerini artırmak amacıyla 

düzenlenen eğitim ve rehabilitasyonlara alınması için başvuruların alınması  

 

Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne yapılan başvuruların incelenmesi ve 

değerlendirilmesi (Hizmet Kodu: 78808)  

Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne eğitim ve rehabilitasyon sürecinden 

faydalanmak için yapılan başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi  

 

Görme engelli bireylere Mesleki ve Temel Eğitim Kursunun verilmesi (Hizmet Kodu: 78809)  



Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünce " Mesleki ve Temel Eğitim" paket 

programının görme engelli bireylere sertifikalı kursların sertifikalarının İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğünden istenerek 5,5 ay süre içinde verilmesi.  

 

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine nakil yoluyla gelen çocukların kaydının yapılması (Hizmet 

Kodu: 78420)  

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine nakil ile başka kuruluştan gelen çocuğun ,dizi pusulası,ilişik 

kesme ve kabul tutanağı ,nakil ile ilgili il müdürlüğünün makam onayı ve dosyası ile birlikte teslim 

alarak çocuğun kaydının yapılması  

 

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine tertiple(aile yanından gelen)çocuğun kaydının yapılması 

(Hizmet Kodu: 78427)  

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine aile yanından gelen çocuğun ilk görüşme raporu alınarak 

kaydının yapılması  

 

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine gelen çocuğun yaşına,cinsiyetine ve kardeş durumuna 

bakılarak uygun bir eve yerleştirilmesi (Hizmet Kodu: 78481)  

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine kaydı yapılan çocuğun,yaşına, cinsiyetine veya kurumda başka 

kalan kardeşi varsa bu kriterlere bakılarak uygun eve yerleştirilmesinin sağlanması  

 

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine kaydı yapılan çocuğun yaş grubuna göre eğitim durumunun 

belirlenerek, eğitim kurumlarına kaydının yapılması (Hizmet Kodu: 78484)  

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine kaydı yapılan çocuğun ihtiyacına ve yaş durumuna göre; 

kreş,anaokulu veya okula kaydının yapılması veya okul değiştirme işlemlerinin güncellenmesi  

 

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kayıtlı bulunan çocuklardan işe yerleşme şartlarını taşıyan 

çocukların uygun olan işe yerleştirilebilmesi için il müdürlüğüne bildirilmesi (Hizmet Kodu: 78584)  

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kayıtlı bulunan çocuklardan işe yerleşme şartlarını taşıyan 

çocukların uygun olan işe yerleştirilebilmesi için mezuniyet durumuna göre gerekli olan Form A 

Belgesinin doldurularak il müdürlüğüne bilgi verilmesi  

 

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan ve evlenme çağındaki kız çocuklarına çeyiz yardımı 

verilmesi (Hizmet Kodu: 78594)  



Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan ve evlenme çağındaki kız çocuklarından evlenenlere 

çeyiz yardımında bulunulması için il müdürlüğüne bilgi verilmesi  

 

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan çocukların gerekli görüldüğünde başka bir kuruma 

naklinin yapılması (Hizmet Kodu: 78599)  

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan çocukların gerekli görülen nedenler ortaya 

çıktığında(eğitim nedeni, sağlık nedeni, aile yanına nakil) başka bir kuruma naklinin yapılması  

 

Koruyucu aile başvurusunun alınması (Hizmet Kodu: 77968)  

Koruyucu aile olmak için başvuran aileler ile ön görüşme yapılarak "Koruyucu aile ilk görüşme formu" 

ile " Koruyucu aile bilgi isteme izin formu" nun doldurularak başvuru dilekçesinin alınması ve istenen 

belgelerin bir ay içinde teslim edilmesine dair tutanak tutulması  

 

Koruyucu Aile Başvurusunun Değerlendirilmesi (Hizmet Kodu: 77995)  

Koruyucu aile olmak için başvuran adayların belgelerinde herhangi bir eksiklik veya problem ( sağlık, 

sabıka kaydı, öğrenim durumu vs)yoksa koruyucu aile adayının ikametine sosyal inceleme yapmak 

üzere gidilerek evde ayrıntılı görüşme, bilgilendirme, inceleme ve koruyucu aile ilk görüşme 

formunda aileden alınan referans kişiler ile görüşme yapılması sonucunda "Koruyucu Aile Sosyal 

İnceleme ve Değerlendirme Ana hattı" doldurulması, aileye özgeçmiş ana hattı verilmesi (kendi el 

yazıları ile yazdıkları özgeçmişleri) ve ailecek çekilmiş 2-3 tane fotoğraflarını getirmeleri istenir  

 

Korunmaya Muhtaç Çocuklar İçin Verilen Danışmanlık Tedbirinin Sonlandırılması (Hizmet Kodu: 

78087)  

5395 sayılı kanun gereği haklarında danışmanlık tedbiri kararı verilmiş olan ve danışmanlık tedbir 

uygulamaları sonucu danışmanlık tedbiri uygulamasının sonlandırılmasına karar verilen çocukların 

işlemlerinin yapılması  

 

Danışmanlık Tedbir Uygulaması Kapsamında Tespit Edilen Korunmaya Muhtaç Çocuk Hakkında 

Bakım Tedbiri Kararının Alınmasının Sağlanması (Hizmet Kodu: 78093)  

Danışmanlık Tedbiri uygulaması yürütülmekte iken kurum bakımına alınması uygun görülen 

korunmaya muhtaç çocuk hakkında bakım tedbiri kararı alınmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve 

bakım tedbiri alınan çocuğun yaş ve durumuna uygun kuruluşa tertibinin yapılması  

 

Danışmanlık Tedbir Kararının Uygulanması (Hizmet Kodu: 78317)  



5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereği hakkında Danışmanlık Tedbiri alınan çocuk ve ailesi 

hakkında inceleme ve değerlendirme yapılması, "Uygulama Planı" hazırlanması, periyodik olarak 

Uygulama Planında belirtilen faaliyetlerin uygulanması, "Uygulama Değerlendirme Raporu"nun 

hazırlanması ve mahkemeye gönderilmek üzere İl Müdürlüğümüz ilgili şubesine gönderilmesi  

 

Evlat edinme başvurularının alınması (Hizmet Kodu: 78319)  

Evlat edinmek üzere İl Müdürlüğüne gelen aile ve/veya bireylerle görüşülerek başvurularının alınması  

 

Evlat Edinmek İçin Alınan Başvuruların Değerlendirilmesi (Hizmet Kodu: 78322)  

İl Müdürlüğümüze Evlat Edinmek Üzere Başvuru yapan aile ve /veya bireylerin evlat edinmeye uygun 

olup olmadıklarının değerlendirilmesi  

 

Evlat edinmek amacıyla sırada bekleyen aileye çocuk yerleştirilmesi (Hizmet Kodu: 78324)  

Evlat edinmek amacıyla sırada bekleyen aileye çocuk yerleştirilmesi için çocuk yuvasında çocuk ile aile 

ve / veya bireyin bir araya getirilmesi, çocuğu kabul etmesi halinde "bir yıllık evlat edinme geçici 

bakım sözleşmesi" ile çocuğun teslim edilmesi  

 

Evlat Edinmek Üzere Aile yanına yerleştirilen çocuğun takip edilmesi (Hizmet Kodu: 78327)  

Evlat edinmek üzere aile yanına yerleştirilen çocuğun takip edilmesi amacıyla ev ziyaretlerinin 

yapılarak "Evlat Edinme Geçici Bakım Süreci İzleme Raporu Anahattı" raporunun düzenlenmesi  

 

Evlat Edinmek için başvuran aile ve / veya bireylerin dosyalarının tamamlanması ve sıraya alınması 

(Hizmet Kodu: 78677)  

Evlat Edinmek için başvuran aile ve / veya bireylerden dosyalarının tamamlanması için istenen 

belgelerin bir ay içinde İl Müdürlüğüne teslim edilmesinin sağlanması ve sıraya alındığının aile ya da 

bireye bildirilmesi  

 

Koruyucu Aile Olmak İçin Başvuranların Dosyalarının Komisyona Sunulması ve Komisyon Kararının 

Ailelere Bildirilmesi (Hizmet Kodu: 79503)  

Koruyucu aile olmak için başvuranlar hakkında hazırlanan "Sosyal İnceleme Raporu" nun komisyona 

sunulması ve komisyonda koruyucu aile statüsü alıp almayacağına karar verilen ailelere posta yoluyla, 

talep ettikleri yaş aralığına göre çocukların bulunduğu kuruluş adresleri kendilerine bildirilerek 

kendilerine uygun bir çocukla tanışmalarının sağlanması  



 

Korunmaya muhtaç durumda olan ve/veya suça sürüklenen çocuklarla ilgili başvuruların incelenmesi 

ve değerlendirilmesinden sonra başvurunun kabul edilmesi veya reddedilmesi (Hizmet Kodu: 79516)  

Bedensel, zihinsel, ahlâkî, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya 

istismar edilen ya da suç mağduru olan çocuklarla ilgili başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi 

sonucunda çocuğun bir sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilmesi veya reddedilerek başvuru sahibine 

bilgi verilmesi  

 

Kuruluşlardan ve Koruyucu Aile Biriminden Gelen Form A Belgelerinin Genel Müdürlüğe Sistem 

Üzerinden Gönderilmesi (Hizmet Kodu: 90364)  

Kuruluşlardan ve koruyucu aile biriminden gelen Form A belgelerinin İl Müdür Yardımcısı tarafından 

onaylandıktan sonra tarayıcıdan geçirilip Korunmaya Muhtaç Çocuklar Form A İstihdam Bilgi 

Sistemi'ne girilmesi  

 

Huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yaşlının kabul edilmesi (Hizmet Kodu: 79020)  

Yapılan başvuru sonucunda sosyal inceleme ve değerlendirilmesi yapılarak kabulü uygun görülüp 

sıraya alınan yaşlının kabul işlemlerinin yapılarak huzurevine yerleştirilmesi.  

 

Huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kalan yaşlının kuruluştan ayrılması (Hizmet 

Kodu: 79032)  

Huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kalan yaşlının kendi ve/veya ailesinin 

kuruluştan ayrılma isteği üzerine yapılan değerlendirme sonucunda yaşlının ayrılması  

 

Huzurevi ve Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde kalan yaşlının vefatı etmesi 

(Hizmet Kodu: 79037)  

Huzurevi ve Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde kalan yaşlının vefatı sonucunda 

genel mevzuat gereğince ölüm raporu ve Mernis tutanağının hazırlatılması ve gerekli hallerde "Eşya 

Tespit Tutanağı"nın hazırlanması  

 

Huzurevi ve Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde kalan yaşlının kuruluştan izinsiz 

ayrılması durumunda ilgili yerlere bilgi verilmesi. (Hizmet Kodu: 79041)  

Huzurevi ve Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde kalan yaşlının kuruluştan izin 

almadan kuruluşa gün içerisinde dönmemesi durumunda yaşlının yakınlarına ve ilgili makamlara bilgi 

verilmesi  



 

Bakıma Muhtaç Engellilerin Resmi Bakım ve Rehabilitasyon ve Özel Bakım Merkezi Yerleştirme 

Başvurularının Alınması (Hizmet Kodu: 77735)  

Bakıma Muhtaç engellilerin resmi bakım ve rehabilitasyon merkezi ve özel bakım merkezlerine 

"Engelli Sağlık Kurulu Raporu" ile birlikte başvuru yapılması, engellinin ikamet adresinde yapılacak 

sosyal inceleme ve düzenelenecek sosyal inceleme raporu neticesinde engellinin ne tür bir hizmete 

ihtiyaç duyduğu tespit edilerek engel durumuna uygun bir kuruluşa yerleştirilmesi  

 

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezlerine Yerleşme Talebinde Bulunan 

Kişilerin Başvurularının Alınması (Hizmet Kodu: 79256)  

60 Yaş Üstü Bakıma Muhtaç , Sosyal ve Ekonomik Yoksunluk İçinde Bulunan Yaşlıların Huzurevi 

yerleşme Başvuru Taleplerinin alınması  

 

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezlerine Yapılan Başvurunun 

Değerlendirilmesi (Hizmet Kodu: 79257)  

60 yaş üstü yaşlıların huzurevleri ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezine yapmış 

oldukları başvuruların değerlendirilerek sonuçlanması.  

 

Korunmaya ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili ilk başvurunun alınması (Hizmet Kodu: 

79329)  

Bedensel, zihinsel, ahlâkî, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya 

istismar edilen ya da suç mağduru olan çocuklarla ilgili ilk başvuruların alınması  

 

Korunmaya muhtaç durumda ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili başvuruların incelenmesi ve 

değerlendirilmesi (Hizmet Kodu: 79330)  

Bedensel, zihinsel, ahlâkî, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya 

istismar edilen ya da suç mağduru olan çocuklarla ilgili başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi  

 

Çocuk ve ailesi hakkında Danışmanlık Tedbir Kararının Uygulanması (Hizmet Kodu: 79514)  

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereği hakkında Danışmanlık Tedbiri alınan çocuk ve ailesi 

hakkında inceleme ve değerlendirme yapılması, "Uygulama Planı" hazırlanması, periyodik olarak 

Uygulama Planında belirtilen faaliyetlerin uygulanması, "Uygulama Değerlendirme Raporu"nun 

hazırlanması ve mahkemeye gönderilmek üzere İl Müdürlüğümüz ilgili şubesine gönderilmesi  



 

Engelli Kimlik Kartı Başvurusunun Alınması (Hizmet Kodu: 88731)  

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve 

sosyal yeteneklerini yüzde kırk veya daha yüksek bir oranda kaybeden engelli bireylere engelli kimlik 

kartı verilmesi için başvurusunun alınması.  

 

Özel Bakım Merkezi Açılış Başvurusunun Alınması (Hizmet Kodu: 88793)  

Gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılacak engelli bireylere yönelik özel bakım 

merkezlerinin açılması için başvurularının alınması.  

 

Evde Bakıma Destek Hizmeti (Hizmet Kodu: 97995)  

Evde bakıma destek hizmetine ihtiyaç duyan engelli bireyi, evde bakıma destek hizmetini sunacak 

merkezi ve personeli kapsamaktadır.  

 

Engellilerin Evde Bakım Başvurularının Değerlendirilmesi (Hizmet Kodu: 78051)  

Müracaatı yapılan bakıma muhtaç engelli ve ailesi hakkında evde bakım hizmetleri değerlendirme 

heyeti (sosyal çalışmacı, psikolog, öğretmen, çocuk gelişimci, tabip, hemşire, ebe, fizyoterapist, sağlık 

memuru, sosyolog, psikolojik danışman ve rehber öğretmen, aile ve tüketici bilimleri mezunları), 

engelliyi ve ailesini ikametgahında, ikametgah adresinde yaşamıyorlar ise fiilen yaşadıkları yerde 

(hastane) ziyaret ederek bakım raporunun hazırlanması  

 

Bakıma Muhtaç Engelliye Evde Bakım Ücretinin Ödenmesi (Hizmet Kodu: 78090)  

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen 

ortalama aylık gelir tutarı, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma muhtaç 

engellilere, evde bakım hizmetleri kapsamında belirlenen ücretin ödenmesi ve vatandaş tarafından 

ödeme bilgilerinin sorgulanmasının sağlanması  

 

Çocuk Evleri Sitesinde Korunma ve bakım altındaki çocukların okul durumlarının takibinin yapılması 

(Hizmet Kodu: 78757)  

Çocuk Evleri Sitesinde korunma ve bakım altında bulunan çocukların kayıtlı oldukları okullardaki 

devam ve devamsızlık takiplerinin yapılması.  

 



Çocuk Evleri Sitesinde koruma ve bakım altında bulunan çocukların izin sürelerinin düzenlenerek 

aileleri veya gönüllü aileleri ile görüştürülmesi (Hizmet Kodu: 79728)  

Çocuk Evleri Sitesinde koruma ve bakım altında bulunan çocukların resmi tatillerde veya hafta sonu 

izinlerinde kendi aileleri veya gönüllü ailelerine izinli gidebilme izin sürelerinin düzenlenerek aileleri 

veya gönüllü aileleri ile görüştürülmesi  

 

Çocuk Evleri Sitesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuğun gönüllü aileye kavuşturulması 

(Hizmet Kodu: 79738)  

Çocuk Evleri Sitesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklardan psikolojik ve sosyal açıdan bir 

aile yanında kalması çocuğun yararına ise gönüllü aile hizmetinden yararlandırılması  

 

Çocuk Koruma Kanunu kapsamında hakkında danışmanlık tedbiri alınan çocuk ve ailesi hakkında 

inceleme ve değerlendirme yapılarak uygulama planı hazırlanması ve uygulanması (Hizmet Kodu: 

79752)  

5395 Sayılı Çocuk Koruma kanunu gereği hakkında danışmanlık tedbiri alınan çocuk ve ailesi hakkında 

inceleme ve değerlendirme yaparak uygulama planı hazırlanması ve bu planın uygulanması  

 

Çocuk Evleri Sitesinde korunma ve bakım altında bulunan çocukların ziyaretçileri ile görüştürülmesi 

(Hizmet Kodu: 79757)  

Çocuk Evleri Sitesinde korunma ve bakım altında bulunan çocukların aileleri, akrabaları ve 

gönüllüleriyle kuruluşta görüşme yapmalarının sağlanması  

 

Çocuk Evleri Sitesinde korunma ve bakım altında bulunan çocukların korunma kararlarının 

mahkeme kararı ile kaldırılmasının sağlanması (Hizmet Kodu: 79770)  

Çocuk Evleri Sitesinde korunma ve bakım altında bulunan çocukların korunma kararı gerekçelerinin 

ortadan kalkması durumunda korunma kararlarının mahkeme kararı ile kaldırılması  

 

Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuğun toplum içerisinde yaşamasını sağlayacak çalışmaların 

yapılması (Hizmet Kodu: 80002)  

Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara topluma, hayata hazırlama konusunda ve çocuk hakları 

konusunda bilgilendirilmesi, rehberlik edilmesi, sosyal faaliyete yönlendirilmesi ve sivil toplum 

kuruluşlarından destek alarak çocuğun topluma uyumunun sağlanması.  

 



Huzurevinde Kalmakta Olan Yaşlıların İl İçi/İl Dışındaki Farklı Huzurevlerine Nakil İşlemlerinin 

Gerçekleştirilmesi (Hizmet Kodu: 77992)  

Huzurevinde Kalan Yaşlının Kendisinin Ya da Yakınının İsteği ile İl İçi/İl Dışı Bir Başka Huzurevi Yaşlı 

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine Nakil İşleminin Yapılması  

 

Huzurevinde Kalması Uygun Görülen Yaşlıların Tertip İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi (Hizmet Kodu: 

78008)  

Huzurevine Kabul Koşullarını Taşıyan ve İncelemesi yapılarak Sosyal ve/veya Ekonomik Yoksunluk 

İçinde Bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile Saptanmış Olan Yaşlıların Huzurevi Yaşlı Bakım ve 

Rehabilitasyon Merkezine Yerleştirilmesi  

 

Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Açmak İsteyen Gerçek/Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin 

Başvurularının Alınması (Hizmet Kodu: 78017)  

Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Açmak İsteyen Gerçek/Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin 

Başvurularının Alınması ve Huzurevinin Açılması Planlanan Yerin Görülmesi  

 

Özel Huzurevi Ve Yaşlı Bakım Merkezinin Açılması (Hizmet Kodu: 78028)  

Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Binasının Görülmesi, İnceleme Ve Değerlendirme Yapılması, 

Kapasitesinin Tespit Edilmesi, Açılış Raporu Düzenlenmesi, Valilik Makamından Açılış Onayının 

Alınması ve Açılış İzin Belgesi Düzenlenmesi  

 

Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezlerinin Denetiminin İl Müdürlüğü Tarafından Yapılması 

(Hizmet Kodu: 78086)  

Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezlerinin Yılda En Az İki Kez Denetimlerinin İl Müdürlüğü Tarafından 

Yapılması  

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinin Açılması (Hizmet Kodu: 

78118)  

Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi açmak isteyen Kamu kurum 

ve Kuruluşlarının İl Müdürlüğüne Başvuru Yapması, Binanın Değerlendirilmesi, Açılış Raporu 

Düzenlenmesi, Valilik Makamından Açılış Onayı Alınması ve Açılış İzin Belgesi Düzenlenmesi  

 



Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılan Huzurevi ve/veya Yaşlı Bakım Merkezinin İl 

Müdürlüğü Tarafından Denetlenmesi (Hizmet Kodu: 78120)  

İl Müdürlüğünce Kuruluş Açılış İşlemlerini Yürütmeye Yetkili Meslek Elemanları Tarafından Kamu 

Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılan Huzurevi ve/veya Yaşlı Bakım Merkezinin Yılda En Az 1 Kez İl 

Müdürlüğü Tarafından Denetimlerinin Yapılması  

 

Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinin Devredilmesi (Hizmet Kodu: 78127)  

Özel Huzurevi ve/veya Yaşlı Bakım Merkezinin Devir Talebinin Değerlendirilmesi, Devir Onayı 

Verilmesi ve Devralan Kişi Adına Açılış İzin Belgesi Düzenlenmesi  

 

Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinin Nakledilmesi (Hizmet Kodu: 78134)  

Nakli Uygun Görülen ve Geçici Nakil Onayı Verilen Özel Huzurevi ve/veya Yaşlı Bakım Merkezi 

Binasına Nakil Onayının Verilmesi, Açılış İzin Belgesinin Düzenlenmesi  

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesindeki Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinin Devredilmesi (Hizmet 

Kodu: 78138)  

Kamu Kurum Ve Kuruluşları Bünyesindeki Huzurevi Ve Yaşlı Bakım Merkezinin Devir Talebinin 

Değerlendirilmesi, Devir Onayı Verilmesi ve Açılış İzin Belgesi Düzenlenmesi.  

 

Kamu Kurum Ve Kuruluşları Bünyesindeki Huzurevi Ve Yaşlı Bakım Merkezinin Nakledilmesi 

(Hizmet Kodu: 78141)  

Kamu Kurum Ve Kuruluşları Bünyesindeki Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Binasının Eksiklikleri 

Tamamlandıktan Sonra Nakil Onayı Verilmesi, Açılış İzin Belgesi Düzenlenmesi  

 

Belediyelere, İl Özel İdarelerine ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Ait Kadın Konukevlerinin Açılış 

başvurularının alınması ve değerlendirilmesi (Hizmet Kodu: 77981)  

Belediyelere,İl Özel İdarelerine ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Ait Kadın Konukevlerinin Açılış 

başvurularının alınması, Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmeliğe göre 

istenen evrakların tam olup olmadığının kontrolü ve kuruluşun fiziki koşulları, hizmet bölümleri, 

tefrişi, kapasitesi, personel durumu, ve genel olarak hizmete uygunluğuna ilişkin raporun 

düzenlenerek onay için Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne gönderilmesi  

 



Kadın konukevinden hizmet alan kadınların ve yanlarında bulunan çocuklarının nakil işlemlerinin 

yapılması (Hizmet Kodu: 78059)  

İlimizde bulunan kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların ve yanlarında bulunan çocuklarla ilgili 

güvenlik ya da başka bir gerekçe ile nakil talebinde bulunulması halinde; il içinde başka bir kuruluşa 

naklinin talebinde İl Müdürlüğünden onay alınması, il dışında başka bir kuruluşa nakil talebinde ise 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'ne resmi yazı ile talepte bulunulması.  

 

İl Müdürlüğü onayı ile gelen engelli bireyin Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine 

kabulünün yapılması (Hizmet Kodu: 79162)  

İl Müdürlüğüne müracaatını yapmış ve onayı çıkarılmış olan engelli bireyin Engelsiz Yaşam Bakım ve 

Rehabilitasyon Merkezine "Kuruluşa Kabul Bilgi Formu" ve "Kuruluşa Kabul Tutanağı" doldurularak 

kabulünün yapılması  

 

Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım ve koruma altında bulunan engelli 

bireyin nakil başvurularının alınması ve değerlendirilmesi (Hizmet Kodu: 79164)  

Engelli bireyin yaş, cinsiyet ve engellilik grubu gibi özelliklerinin merkezde sunulan hizmetlere uygun 

olmaması halinde koordinasyon ve değerlendirme kurulu tarafından hazırlanacak rapor ile birlikte 

kuruluş müdürlüğüne bildirildikten sonra, nakil talebinin il müdürlüğüne gönderilmesi  

 

Engelli bireylerin ölüm sonrası işlemlerinin yapılması (Hizmet Kodu: 80006)  

Bakım altında iken kuruluşta veya hastanede vefat eden engelli bireylerin vefatının İl Müdürlüğü ve 

aileye(varsa Vasisine) bildirilmesi; kuruluşta vefat eden engelli bireylerin kurum doktorunca ölüm 

raporunun hazırlanması,4 yaşından küçük çocuklar için 1-4 yaş çocuk ve vefat formunun kurum 

müdürünce onaylanması, aileye teslim edilmesi veya meccanen defininin yapılması için belediyeden 

izin alınması ve defninin yapılması, İl Müdürlüğü, ilgi aileye(varsa Vasisine), kuruluşta vefat edenler 

için Nüfus Müdürlüğü ve 4 yaşından küçük çocuklar için Toplum Sağlığı Müdürlüklerine bildirilmesi,  

 

Geçici ve misafir bakım hizmetinin verilmesi (Hizmet Kodu: 99319)  

Ailesi yanında olup geçici ve misafir olarak yılda 30 gün ile sınırlı olarak engellinin kuruluşta bakımının 

yapılması  

 

Çocuk Evleri Sitesine gelen çocukların kabulünün yapılması (Hizmet Kodu: 79025)  

Çocuk Evleri Sitesine; Cumhuriyet Savcılıkları, Çocuk İzlem Merkezleri ve Aile ve Sosyal Politikalar İl 

müdürlüğünden gönderilen çocukların kuruluşa kabul tutanağı, ilk görüşme formu doldurulup 

kuruluşa kabulünün yapılarak yaş grubuna uygun bir eve yerleştirilmesi  



 

Çocuk Evleri Sitesinde bulunan çocuklardan Acil Koruma Kararlı olanların durumlarının 

değerlendirilmesi (Hizmet Kodu: 79036)  

Çocuk Evleri Sitesine, İlk kabul birimi ya da İl Müdürlüğünden gelen acil koruma kararlı çocuklardan 

bakım tedbiri talep edilecek çocukların durumlarının değerlendirilerek sosyal inceleme raporu 

hazırlanması ve bakım tedbiri alınması için İl Müdürlüğüne yazı yazılması  

 

Çocuk Evleri Sitesinde bulunan çocukların Koruma Kararının Uzatılması (Hizmet Kodu: 79040)  

ÇocukEvleriSitesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklardan, lise eğitimine devam edenlerin 

koruma kararlarının 20 yaşına kadar uzatılması.  

 

Çocuk Evleri Sitesinde koruma ve bakım altında bulunan Çocuklar İçin Himaye Onayı Alınması 

(Hizmet Kodu: 79062)  

Çocuk Evleri Sitesinde bakım ve koruma altında iken reşit olan ve eğitimine devam etmeyen 

çocuklardan dışarda tek başına yaşamını devam ettiremeyecek çocuklar için himaye onayı alınması 

için İl Müdürülüğüne bildrilmesi  

 

Uzun süreli olarak Çocuk Evleri Sitesinden izinsiz ayrılan çocukların durumlarının değerlendirilmesi 

(Hizmet Kodu: 79124)  

Kuruluştan Uzun Süreli Olarak izinsiz Ayrılan Çocukların Durumlarının Değerlendirilerek (Kuruluşa geri 

döndürülmesi, duruma uygun başka bir kuruluşa nakil yapılması ya da Koruma Kararlarının 

Kaldırılması) sosyal inceleme raporu düzenlenmesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne rapor 

gönderilmesi, emniyet müdürlüklerine bilgi verilmesi  

 

Çocuk Evleri Sitesinde koruma ve bakım altında olan çocukların Genel Sağlık Sigortası sistemine 

dahil edilmesi (Hizmet Kodu: 79418)  

Çocuk Evleri Sitesinde koruma ve bakım altında olan çocukların TC kimlik numaraları ile Genel Sağlık 

Sigorta sistemine dahil etmek yada her türlü ayrılma durumunda sistemden çıkartılması.  

 

Çocuk Evleri Sitesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklara vasi (kayyum) atanması için 

mahkemeye yazı yazılması (Hizmet Kodu: 80456)  

Çocuk Evleri Sietsinde koruma ve bakım altında bulunan ebeveyni olmayan ve velayet altında 

bulunmayan çocuklara vasi (kayyum) atanması için mahkemeye yazı yazılması çocuklara vasi 

(kayyum) atanması için mahkemeye başvurulması  



 

Çocuk Evleri Sitesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklardan Nüfus Cüzdanı olmayan yada 

değişmesi gerekenler için nüfus cüzdanı çıkartılması için yazı yazılması (Hizmet Kodu: 80460)  

Çocuk Evleri Sitesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklardan Nüfus Cüzdanı olmayanlara 

Nüfus Cüzdanı çıkartılması için Nüfus Müdürlüğüne yazı yazılması  

 

Şiddete uğramış yada uğrama tehlikesi bulunan kadınlar ve varsa beraberindeki çocuklarının 

kuruluşa kabul edilmesi (Hizmet Kodu: 78398)  

Fiziksel, duygusal cinsel, ekonomik ve sözlü şiddet ile sözlü istismara uğrayan ya da uğrama tehlikesi 

bulunan kadınların ve varsa beraberindeki çocuklarının şiddetten korunması için kuruluşa kabul 

edilmesi.  

 

Kadın Konukevine kabulü sağlanan kadınların ve beraberindeki çocukların kuruluştan ayrılma ve 

çıkarılma işlemlerinin yapılması (Hizmet Kodu: 78404)  

Kadının kendi talebi, konukevinde kalma süresinin sona ermesi, kanun gereğince barınma tedbirine 

karar verilen kadının kararda belirtilen sürenin sora ermesinden önce konukevinden ayrılmak 

istemesi halinde, kararı veren mercie kararın kaldırılmasına dair başvurusu, güvenlik ya da başka bir 

gerekçeyle aynı ildeki veya il dışındaki başka bir konukevine yönlendirilmesi veya nakledilmesinin 

uygun görülmesi durumunda kadının Kuruluştan ayrılma işleminin ve konukevinden hizmet alan 

kadınların konukevi kurallarına uymaması, konukevi kabul koşullarını taşımadığının tespit edilmesi, 

bulaşıcı veya sürekli tıbbi tedaviyi gerektirir ağır hastalığı olduğu tespit edilip tedaviyi kabul 

etmemeleri durumunda değerlendirme komisyonu kararı ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nin 

(ŞÖNİM) onayı ile konukevinden çıkarılma işleminin yapılması  

 

Kadın Konukevinden hizmet alan kadın ve varsa beraberindeki çocuklarının naklinin İl 

Müdürlüğüne bildirilmesi (Hizmet Kodu: 78500)  

Kuruluştan hizmet alan kadın ve beraberindeki çocuklarının güvenlik veya başka bir gerekçe ile aynı 

ildeki veya il dışındaki başka bir Kadın Konukevine nakledilmesi  

 

Kadın Konukevinden hizmet alan kadınların yanında bulunan çocuklarının ücretsiz kreş 

hizmetinden yararlandırılması (Hizmet Kodu: 78506)  

Kadın Konukevinden hizmet alan kadınların yanında bulunan okul öncesi çağdaki çocuklarının özel 

kreşlerden ücretsiz yararlandırılması  

 



Konukevi Hizmetinden yararlanan kadın ve çocukların eğitim hizmetlerinden yararlandırılması 

(Hizmet Kodu: 78523)  

Konukevi hizmetinden yararlanan kadınların hayat boyu öğrenme programına yönlendirilmesi, 

çalışma yaşamına katılımını desteklemek ve istihdam politikasına uygun olarak istekleri ve 

yeteneklerine göre meslek edinmelerini sağlamak için mesleki eğitim kurslarına yönlendirilmesi, 

kadınların beraberindeki çocuklarının da Kuruluş civarında bulunan en yakın okula kayıt ettirilerek 

örgün eğitime devamının sağlanması  

 

Kadın Konukevinden hizmet alan kadın ve varsa beraberindeki çocuklarının Kuruluşta kalma 

sürelerinin uzatılması (Hizmet Kodu: 78554)  

Kadın Konukevinden hizmet alan kadınların yasal süresinin bitiminde durumlarının yeniden 

değerlendirilmesi, sosyal çalışmacı ve varsa yanındaki çocuğu için çocuk gelişimcinin görüşü alınarak 

değerlendirme komisyonu tarafından Kuruluşta kalma süresinin uzatılması  

 

Kadın Konukevinde kalan kadınlara ve beraberindeki çocuklara danışmanlık, rehberlik, 

bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarının yapılması (Hizmet Kodu: 78614)  

Kadın Konukevinde kalan kadınların kuruluş meslek elemanları ile görüşerek durumuna ilişkin bilinç, 

farkındalık ve içgörü kazanması, sorunlarını çözümleme becerisi geliştirmesi ve özgüvenini 

destekleyici danışmanlık hizmetinin verilmesi, destekleyici ve süreğen mesleki görüşmelerle 

kadınların sorunlarına çözüm bulabileceği kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi, sağlık sorunlarına 

yönelik gerekli tedavilerinin yaptırılması için sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi, hukuki işlemlerinin 

takibi için hukuki destek sağlanması, nüfus cüzdanı yenilenmesi, adres değişikliği gibi işlemler ile ilgili 

nüfus müdürlüğüne yönlendirilmesi, aktif iş gücü programlarından, danışmanlık hizmetlerinden ve 

kendilerine uygun iş arama hizmetlerinden faydalanmasının sağlanması adına işkura yönlendirilmesi  

 

Kadın Konukevinde kalan kadınlara ve beraberindeki çocuklarına yönelik grup çalışmaları yapılması 

(Hizmet Kodu: 78647)  

Kadın Konukevinde kalan kadınlara kuruluşa uyum, yaşam becerileri, farkındalık-bilinçlenme 

kapsamında grup çalışmalarının yapılması ve Kadın Konukevinde anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş 

arası çocuklara gelişim testlerinin uygulanması, okula giden çocuklara etüt yapılması, çocukların 

bilişsel, dil, sosyal, duygusal ve öz bakım gelişimlerini destekleyici bireysel-grup çalışmalarının 

uygulanması, çocukların ve kadınların sosyal-duygusal gelişimlerine kakı sağlayacak sosyal kültürel 

etkinliklerin düzenlenmesi,  

 

Kadın Konukevi'nde kalan kadın ve beraberindeki çocukların ihtiyaçları doğrultusunda tedbir 

kararlarının istenmesi (Hizmet Kodu: 87081)  



Kadın Konukevi'nde kalan ve beraberindeki çocukların güvenliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaçları 

doğrultusunda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 

çerçevesinde haklarında önleyici ve koruyucu tedbirlerin talep edilmesi  

 

Kadın Konukevi'nde kalan kadın ve beraberindeki çocuklara nakdi destek sağlanması (Hizmet Kodu: 

87884)  

Kadın Konukevi'nde kalan kadın ve beraberindeki çocukların Kuruluşta kaldığı süreçte sağlık, yol, 

eğitim ve kişisel ihtiyaçları gibi giderlerinin, Kuruluştan ayrıldığı süreçte de ev kiralama ile ilgili 

kalemlerden depozito, kira, elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri gibi giderleri için Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Vakıflarından nakdi destek sağlanması ve Kadın Konukevinde kalan kadınların 

beraberindeki çocuklarına sosyo-ekonomik destek sağlanarak kadınların çocukları ile birlikte topluma 

kazandırılmaları ve en kısa sürede kendi imkanlarıyla yaşamlarını sürdürebilecekleri koşulları 

sağlamaları için İl Müdürlüğü Sosyo-ekonomik destek birimine yönlendirilmeleri  

 

Sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde olan kişilerin başvurularının ön görüşme yapılarak 

alınması (Hizmet Kodu: 78009)  

Sosyal ve ekonomik yoksulluk içerisinde olan kişilerin başvurularının başvuru sahipleri ile ön görüşme 

yapılarak alınması  

 

Sosyal ve ekonomik destek başvurularının değerlendirilmesi (Hizmet Kodu: 78015)  

Sosyal ve ekonomik destek talebiyle başvuran kişilerin aile ve çevre şartları ile sosyal ve ekonomik 

durumlarını kapsayan bir sosyal inceleme yapılması ve talebi uygun görülen müracaatçılardan gerekli 

evrakların sözel olarak istenmesi. Sonucunda sosyal ve ekonomik destek ödemesi yapılmasına karar 

verilenlerin ödeme bilgilerinin sorgulanmasının sağlanması  

 

Özel kreş gündüz bakımevi ve çocuk kulübü açmak için ön başvuru alınması. (Hizmet Kodu: 78021)  

Özel kreş gündüz bakımevi ve çocuk kulübü açılış işlemleri ilk başvurusunun alınması.  

 

Özel Kreş Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüplerinin Ön başvuru dilekçesi ile uygun görülen ve 

talebi devam eden özel ve tüzel kişilerden asıl başvuru evraklarının alınması (Hizmet Kodu: 78045)  

Kurucunun Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin bina ile ilgili belgeleri teslim 

etmesinden ve belgelerin uygun olduğunun tespit edilmesi halinde kurucudan kuruluş tefrişinin 

yapılması istenmesi , Tefriş yapıldıktan sonra yerinde inceleme yapılarak inceleme raporu 

oluşturulması.  

 



Özel Kreş Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüplerine Açılış İzin Belgesi Verilmesi (Hizmet Kodu: 

78400)  

Özel Kreş Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüplerinde Kurucunun bina ile ilgili belgeleri teslim 

etmesinden sonra, belgelerin uygun olup olmadığı İl Müdürlüğünce incelenmesi, belgelerin uygun 

olduğunun tespit edilmesi halinde, Tefrişi tamamalanan Kuruluşların İl Müdürlüğü meslek 

elemanlarınca yerinde incelenmesi ve inceleme sonucunda binanın fiziki şartları ile bulunması 

gereken araç ve gereçlerin kuruluşa uygunluğunu gösterir inceleme raporu düzenlenmesi, İl 

Müdürlüğü teklifi ile Valilik Makamından Açılış İzin Onayı alınarak Kuruluşa Açılış İzin Belgesi 

düzenlenerek verilmesi  

 

Sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlananların izlenmesi ve değerlendirilmesi (Hizmet 

Kodu: 78520)  

Verilen ekonomik desteğin verildikleri amaçlar doğrultusunda çocuklar yararına kullanılıp 

kullanılmadıklarının takibinin yapılması  

 

Özel Kreş Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüplerinin Nakil İzninin Verilmesi (Hizmet Kodu: 78673)  

Özel Kreş Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüplerinde Kurucunun yeni bina ile ilgili belgeleri teslim 

etmesinden sonra,belgelerin uygun olup olmadığının İl Müdürlüğünce incelenmesi, Belgelerin uygun 

olduğunun tespiti halinde,Tefrişi tamamalanan Kuruluşların İl Müdürlüğü meslek elemanlarınca 

yerinde incelenmesi, inceleme sonucunda binanın fiziki şartları ile bulunması gereken araç ve 

gereçlerin kuruluşa uygunluğunu gösterir inceleme raporunun düzenlenerek Kuruluşun nakil olduğu 

binada hizmete açılabilmesi için İl Müdürlüğü teklifi ile Valilik Makamından Değişiklik İzin Onayı 

alınması, Kuruluşa Değişiklik İzin Belgesinin düzenlenmesi.  

 

Özel Kreş Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüplerinde Kuruluşun başka bir gerçek veya özel hukuk 

tüzel kişiliğe devrinin yapılması. (Hizmet Kodu: 78676)  

Özel Kreş Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüplerinde Kuruluşu devir etmek ve devir almak isteyen 

kişilerin ilgili belgeleri teslim etmesinden sonra belgelerin uygun olup olmadığının İl Müdürlüğünce 

incelenerek belgelerin uygun olduğunun tespit edilmesi halinde devir yetki belgesinin 

düzenlenmesi,kuruluşun devri gerçekleştikten sonra devir alan kurucunun ilgili belgelerini il 

müdürlüğüne teslim etmesinden sonra "Değişiklik İzin Belgesi" nin düzenlenmesi.  

 

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin kurucu tarafından kapatılması için il 

Müdürlüğüne Başvurusunun alınması (Hizmet Kodu: 78678)  

Kurucular en az bir ay önceden İl Müdürlüğüne, personel ve velilere yazılı olarak kuruluşu kapatma 

isteğinde olduklarını bildirmesi, Kapanan Kuruluşun " açılış izin onayı, açılış izin belgesinin aslı ve ilgili 

diğer belgeleri on beş gün içinde İl Müdürlüğüne teslim ederek kapatma onayının alınması.  



 

Özel Kreş Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüplerine Ücretsiz Kontenjan kapsamında çocuk 

yerleştirilmesi. (Hizmet Kodu: 79088)  

Özel Kreş Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüplerine, İl Müdürlüğü tarafından kuruluşların 

kapasitelerine göre % 3 ücretsiz kontenjan dahilinde en az iki çocuk olmak üzere çocuk yerleştirilmesi 

işlemleri.  

 

Özel Kreş Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüplerinin teftiş ve denetiminin yapılması. (Hizmet Kodu: 

79518)  

Özel Kreş Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüplerinin, İl Müdürlüğü Denetim Komisyonu Üyeleri 

tarafından teftiş ve denetlenmesi.  

 

Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevi Ve Çocuk Kulüplerinde Denetim süreci sonucunda idari para cezası 

uygulanması. (Hizmet Kodu: 79520)  

Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevi Ve Çocuk Kulüplerinde Denetimi yapılan Kuruluşların verilen süre 

içinde eksiklilik ve aykırılıklarının giderilmemesi halinde uygulanan para cezası işlemleri.  

 

Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevi Ve Çocuk Kulüplerinde çalıştırılacak personelin onayının verilmesi 

(Hizmet Kodu: 79525)  

Birer nüshası İl Müdürlüğüne getirilen Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevi Ve Çocuk Kulüplerinde 

çalıştırılacak personellerin belgelerinin alınarak çalışma onaylarının verilmesi  

 

Doğum Yapan Kadınların Doğum Yardımı Ücretini Alabilmeleri İçin Yapmış Oldukları Başvurularını 

Sorgulamalarının Sağlanması (Hizmet Kodu: 95855)  

Doğum yapan kadınlara yaptığı doğumun sırasına göre belirlenen doğum yardımı ücretinin 

ödenebilmesi için yeni doğan bebeğin TC Kimlik Numarası, başvuran kişinin TC Kimlik numarası beyanı 

ve eğer anne ya da baba kamu kurumunda çalışıyorsa çalıştığı kurumun üst yazısı ile başvurusunun 

alınmasından sonra ücretinin PTT ye aktarılıp aktarılmadığının sorgulanmasının sağlanması  

 

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler 

Hakkında Yönetmelik uyarınca İstihdam Başvurularının Alınması (Hizmet Kodu: 77717)  

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında 

Yönetmelik uyarınca, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ek 1. maddesi 



kapsamına giren Şehit yakını, Gazi ve Gazi Yakını olanların İstihdam Başvurularında alınması ve Şehit 

Gazi Bilgi Sistemine Girişini yapılması  

 

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler 

Hakkında Yönetmelik Uyarınca İstihdam Başvurularının Hak Sahipliği Tespit Komisyonuna 

Sunulması (Hizmet Kodu: 77753)  

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında 

Yönetmelik uyarınca istihdam başvurusunda bulunan gazi, gazi yakını ve şehit yakınlarının istihdam 

başvurularının hak sahipliği tespit komisyonuna sunularak istihdam hakkının kullanıma ilişkin 

değerlendirmenin yapılması  

 

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler 

Hakkında Yönetmelik Uyarınca İstihdam Başvurularının Hak Sahipliği Tespit Komisyon kararının 

Şehit Gazi Bilgi Sistemine Kaydedilmesi (Hizmet Kodu: 77906)  

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında 

Yönetmelik Uyarınca İstihdam Başvurularının Hak Sahipliği Tespit Komisyon kararının Şehit Gazi Bilgi 

Sistemine Kaydedilmesi, Bakalık İncelemesi, ve onayının takip edilmesi, Komisyon kararının 

mühürlenmesi  

 

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler 

Hakkında Yönetmelik Uyarınca İstihdam Başvurularının Hak Sahipliği Tespit Komisyonu Red 

kararının başvuru sahibine bildirilmesi (Hizmet Kodu: 77957)  

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında 

Yönetmelik Uyarınca İstihdam Başvurularının Hak Sahipliği Tespit Komisyonu Red kararının 

Bakamlıkça mühürlenmesi üzerine başvuru sahibine bildirilmesi  

 

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler 

Hakkında Yönetmelik Uyarınca istihdam başvurusu reddedilen başvuru sahiplerinin itirazlarının 

alınması (Hizmet Kodu: 77970)  

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında 

Yönetmelik Uyarınca istihdam başvurusu reddedilen başvuru sahiplerine yapılan yazılı bildirim 

sonrasında başvuru sahiplerinden itirazda bulunmak isteyen kişilerin itirazlarının kabul edilmesi ve 

değerlendirilerek sonuçlandırılması  

 

Şehit yakınları ve Gazilere psiko-sosyal destek verilmesi (Hizmet Kodu: 78006)  



Şehit yakınları ve Gazilerin ziyaret edilmesi, Şehit yakınları ve Gazilere sosyal hakları konusunda 

rehberlik ve bilgilendirmenin yapılması  

 

"Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler 

Hakkında Yönetmelik" kapsamında İstihdam Başvurusu yapan başvuru hak sahiplerinin 

başvurularının Uyuşmazlık Komisyonuna Sevk Edilmesi (Hizmet Kodu: 78194)  

"Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler 

Hakkında Yönetmelik" kapsamında İstihdam Başvurusu yapan ancak başvuru evrakları arasında diğer 

başvuru hakkına sahip aile üyelerine ait olan ve teslim edilmesi gereken feragatname/ görev 

belgelerini ibraz edemeyen başvuru sahiplerinin başvurularının yetkili komisyonca değerlendirilmesi  

 

"Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler 

Hakkında Yönetmelik" kapsamında İstihdam Başvurusu yapan ve uyuşmazlık komisyonuna sevk 

edilen başvuru dosyalarının Uyuşmazlık Komisyonu Sekreteryası tarafından Ön İncelemesinin 

Yapılması ve İstihdam Hakkından Faydalanabilecek kişilerin tespit edilmesi (Hizmet Kodu: 78196)  

"Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler 

Hakkında Yönetmelik" kapsamında İstihdam Başvurusu yapan ve uyuşmazlık komisyonuna sevk 

edilen başvuru dosyalarının Uyuşmazlık Komisyonu Sekreteryası tarafından Ön İncelemesinin 

Yapılması ve İstihdam Hakkından Faydalanabilecek kişilerin tespit edilerek komisyon işlemlerinin 

başlatılması  

 

Ücretsiz veya İndirimli seyahat kartı başvurularının alınması (Hizmet Kodu: 78214)  

Ücretsiz veya İndirimli seyahat kartlarının başvurularının alınması, Şehit Gazi Yakınları Programına 

girilmesi,bakanlıkça sistem üzerinden inceleme sonucunda uygun bulunmayan başvuruların başvuru 

sahibine bildirilmesi  

 

"Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler 

Hakkında Yönetmelik" uyarınca Uyuşmazlık Komisyonu tarafından değerlendirilecek başvuru 

dosyaları hakkında İstihdam Hakkından faydalanabilecek tüm başvuru hak sahiplerine yazılı 

bildirim yapılması ve yasal süre içerisinde cevap alınması (Hizmet Kodu: 78217)  

İstihdam hakkından faydalanabilecek olup ŞGBS'nde istihdam başvurusu olan ya da henüz istihdam 

başvurusunda bulunmayan tüm başvuru hak sahiplerine istihdam hakkından faydalanmak isteyip 

istemediklerine dair yazılı bildirim yapılır ve yönetmelikte belirlenen yasal süre içerisinde kişilerin 

ikamet ettikleri ilde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen başvurmaları beklenir.  

 



Bakanlık tarafından posta aracılığı ile ikamet adreslerine gönderilen Ücretsiz veya İndirimli seyahat 

kartlarının teslim edilememesi nedeniyle İl müdürlüğünce teslim alınması (Hizmet Kodu: 78219)  

Ücretsiz veya İndirimli seyahat kartının bakanlık tarafından posta aracılığı ile ikamet adreslerine 

gönderilmesi sonucu evde bulunamayan şehit yakını,gazi ve gazi yakınlarının ücretsiz seyahat 

kartlarının il müdürlüğüne iade edilmesi ve yeniden tutanak ve gazinin kimlik fotokopisi,şehit 

yakınlarının kimlik fotokopileri ile birlikte teslim alınması  

 

"Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler 

Hakkında Yönetmelik" uyarınca Uyuşmazlık Komisyonunca incelenecek farklı ilde ikamet eden 

başvuru sahiplerinin sosyo-ekonomik durumlarının incelenmesi için ikamet ettikleri İl 

Müdürlüğünden bilgi istenmesi (Hizmet Kodu: 78228)  

"Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler 

Hakkında Yönetmelik" uyarınca başvuru hak sahiplerinden hangisi/hangilerinin Uyuşmazlık 

Komisyonunca seçileceğine karar verilebilmesi için farklı ilde ikamet eden hak sahiplerinin sosyo-

ekonomik durumlarını içeren ayrıntılı sosyal inceleme yapılması ve ilgili evrakların tarafımıza 

ulaştırılması ile Şehit Gazi Bilgi sistemine yüklenmesi  

 

"Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler 

Hakkında Yönetmelik" uyarınca Uyuşmazlık Komisyonuna sunulmak üzere bilgi ve belgelerin 

hazırlanması. (Hizmet Kodu: 78239)  

"Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler 

Hakkında Yönetmelik" uyarınca illerde valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, 

il jandarma komutanı, il emniyet müdürü, aile ve sosyal politikalar il müdürü, sosyal güvenlik il 

müdürü, aile ve sosyal politikalar il müdürünün teklifi üzerine vali tarafından görevlendirilen bir 

kişiden oluşan uyuşmazlık komisyonuna sunulmak üzere dosyaların hazır hale getirilmesi, uyuşmazlık 

komisyonu kararına itiraz olması durumunda ise dosyalardaki bilgi ve belgelerin yeniden 

düzenlenerek Uyuşmazlık komisyonuna sunulması  

 

Cinsel istismar mağduru ve/veya madde kullanım öyküsü olan 13-18 yaş arası kız çocuklarının 

çocuk destek merkezine kabul edilmesi (Hizmet Kodu: 78396)  

İl Müdürlüğünden alınan başvurunun, savcılık kanalıyla yönlendirilen ya da hakkında bakım tedbiri 

alınan çocukların Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğüne kabulünün yapılması.  

 

Çocuk Destek Merkezine kabul edilen cinsel istismar mağduru ve/veya madde kullanım öyküsü 

olan çocuklara danışman görevlendirilmesi (Hizmet Kodu: 78401)  



Çocuk Destek Merkezine kabul edilen cinsel istismar mağduru ve/veya madde kullanım öyküsü olan 

ve savcılık kanalıyla yönlendirilen ve hakkında bakım tedbiri kararı alınan gençlere danışman 

görevlendirilmesi  

 

Cinsel istismar mağduru ve madde kullanım öyküsü olan ve çocuk destek merkezine kabul edilen 

13-18 yaş arası kız çocuklarına ilişkin olarak korunma/tedbir kararının alınması için İl Müdürlüğüne 

bildirilmesi (Hizmet Kodu: 78607)  

Cinsel istismar mağduru ve madde kullanım öyküsü olan ve çocuk destek merkezine kabul edilen 13-

18 yaş arası kız çocuklarına ilişkin olarak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce çocuk destek 

merkezine yönlendirilen çocuk hakkında korunma/tedbir kararının alınması için İl Müdürlüğüne 

bildirilmesi  

 

Cinsel istismar mağduru ve madde kullanım öyküsü olan ve çocuk destek merkezinde kalan 13-18 

yaş arası kız çocuklarına ilişkin olarak korunma/tedbir kararının kaldırılması (Hizmet Kodu: 79158)  

Cinsel istismar mağduru ve/veya madde kullanım öyküsü olan ve çocuk destek merkezinde kalan 

ancak psikososyal destek hizmetini tamamladığına karar verilen ve aile veya yakınlarına teslim 

edilmeleri uygun bulunan gençlerin sosyal inceleme raporu doğrultusunda bakım tedbiri/korunma 

kararının değiştirilmesi/kaldırılması için il Müdürlüğüne yazılması  

 

Çocuk Destek Merkezinde koruma ve bakım altında bulunan çocukların harçlık ve giyim 

ihtiyaçlarının karşılanması (Hizmet Kodu: 79160)  

Çocuk Destek Merkezinde korunma ve bakım altında bulunan çocukların harçlık ihtiyaçlarının 

karşılanması için gerekli listelerin hazırlanarak ilgili mal müdürlüklerine gönderilmesi  

 

Çocuk Destek Merkezinde kalan çocuklara ilişkin olarak uygulama planının hazırlanması (Hizmet 

Kodu: 79191)  

Çocuk Destek Merkezinde kalan çocuklara ilişkin olarak, merkeze kabul edilen her çocuk için 

danışman tarafından çocuğun görüşü, bireysel özellikleri ve durumu dikkate alınarak psikososyal 

destek programını da içeren uygulama planının hazırlanması  

 

Şiddete uğrayan veya uğrama ihtimali bulunan kadınlara danışmanlık ve rehberlik yapılması. 

(Hizmet Kodu: 78842)  

Şiddete uğrayan veya uğrama ihtimali bulunan kadınlara 6284 sayılı yasa kapsamında 

yararlanabileceği hizmetler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapılması.  

 



Kadın Konukevinden ayrılan kadınların, tedbir kararlarının süresi biten kadınların ya da hakkında 

kolluk kuvvetleri tarafından Aile İçi Şiddet Formu düzenlenen kişilerin durumlarının 

değerlendirilerek izleme ve takibinin yapılması (Hizmet Kodu: 80311)  

Kadın Konukevinden ayrılan kadınların ayrılış sonrası durumlarının değerlendirilmesi, tedbir 

kararlarının süresi biten kadınların tedbir kararları almaya yeniden ihtiyaçları olup olmadığının 

değerlendirilmesi, hakkında kolluk kuvvetleri tarafından Aile İçi Şiddet Formu düzenlenen kişilerin 

6284 sayılı yasa kapsamında alabileceği hizmetler hakkında bilgilendirilmesi  

 

Şiddete uğrayan veya uğrama ihtimali bulunan kadınlara psikolojik danışmanlık verilmesi (Hizmet 

Kodu: 80312)  

Şiddete uğrayan veya uğrama ihtimali bulunan kadınlara ihtiyaç duymaları durumunda ve sözel 

talepleri doğrultusunda, sorunlarla baş etme becerisi geliştirmeleri için talep eden kadınla oluşturulan 

program dahilinde psikolojik danışmanlık verilmesi  

 

Can güvenliği risk altında olan veya olmasa bile kalacak yeri bulunmayan kadınlara barınma imkanı 

sağlanması (Hizmet Kodu: 80366)  

Şiddete uğrama ihtimali bulunan, can güvenliği tehlike altında olan kadınlar veya can güvenliği risk 

altında olmasa bile maddi yoksunluktan dolayı kalacak yere ihtiyacı olan kadınlara konuk evi hizmeti 

sağlanması  

 

Şiddete Uğrayan veya Şiddet Riski Bulunan Mağdurlar Hakkında ve Şiddet Uygulayanlar Hakkında 

Tedbir Kararı Talep Edilmesi (Hizmet Kodu: 80369)  

Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama ihtimali bulunan mağdurlar hakkında ve şiddet uygulayan 

kişiler hakkında kolluk kuvvetlerinden ve adli merciden mağdurun talebine istinaden veya gerekli 

görülmesi durumunda resen koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının talep edilmesi  

 

Hakkında açılmış ceza davası bulunan ve davası sürmekte olan şiddet mağdurlarının durumunun 

değerlendirilmesi. (Hizmet Kodu: 90247)  

Ceza mahkemelerinde şiddet mağduru kişiler hakkında devam eden davalara, şiddet mağdurlarının 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde görevli avukatlar tarafından müdahil olunmasını isteyip 

istemedikleri hususunda değerlendirme yapılması ve kişiler hakkında sosyal inceleme yapılması.  

 

Eşi ceza evinden ayrılmış olan şiddet mağdurlarının durumunun takip edilmesi. (Hizmet Kodu: 

90253)  



Eşi ceza evinden izinli olarak ayrılmış şiddet mağdurlarının karşılaşabilecekleri olası riskleri önlemek 

adına durumlarının takip edilmesi ve ihtiyaç duyabilecekleri destek mekanizmaları hakkında 

bilgilendirilmesi.  

 

Kurum içi (hizmet içi) ve kurum dışı eğitimler düzenlenmesi. (Hizmet Kodu: 90323)  

Kurumda çalışan personelin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluş hizmet modeli kapsamında yıllık eğitim 

planı oluşturularak kurum içi (hizmet içi) eğitim verilmesi ve 6284 Sayılı Kanun kapsamında önleyici 

faaliyetler çerçevesinde kamu kurumlarına ve halka yönelik kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet 

eşitliği, 6284 Sayılı Kanun konulu kurum dışı eğitimler verilmesi.  

 

Şiddet uygulayanlara yönelik farkındalık eğitimi verilmesi. (Hizmet Kodu: 90330)  

6284 Sayılı Kanun kapsamında aile mahkemelerince şiddet uygulayanlara yönelik farkındalık 

eğitimlerine katılınması yönünde alınan kararlar doğrultusunda ya da kişinin bireysel başvurusuyla, 

şiddet uygulayan ile bireysel çalışma ya da grup halinde çalışmalar yapılması. 


