
KADINA YÖNELİK
ŞİDDETLE MÜCADELE

ŞEHİTKAMİL H.L.Ş REHBERLİK 

VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ



Dünya Sağlık Örgütü ş�ddet� şöyle tanımlar; "İsteml� b�r şek�lde, tehd�t yoluyla
ya da b�zzat, k�ş�n�n kend�s�ne, d�ğer b�r k�ş�ye, b�r gruba ya da topluma
yönel�k olarak yaralanma, ölüm, ps�koloj�k zarar, gel�şme bozukluğu veya
gel�şmede ger�leme �le sonlanan ya da sonlanma olasılığı yüksek b�r b�ç�mde
f�z�ksel güç ya da nüfuz kullanılmasıdır".

ŞİDDET



DÜNYADA HER YIL 

1.4 MİLYON 

İNSANIN ŞİDDET NEDENİYLE

HAYATINI KAYBETTİĞİ TAHMİN

EDİLMEKTEDİR.



Ş�ddet en çok kadınlara, çocuklara, yaşlılara,
engell�lere, göçmenlere, evs�zlere, mültec�lere

yönelmekted�r.



KADINA
YÖNELİK

ŞİDDET NEDİR?



Sözleşmede kadına karşı/yönel�k ş�ddet “�ster kamu �ster özel yaşamda
meydana gels�n, kadınlara f�z�ksel, c�nsel, ps�koloj�k veya ekonom�k zarar
veya ıstırap veren veya vereb�lecek olan toplumsal c�ns�yete dayalı her
türlü eylem ve bu eylemlerle tehd�t etme, zorlama veya keyf� olarak
özgürlükten yoksun bırakma” olarak tanımlanır. 

“Kadın” ter�m� 18 yaşın altındak� kız çocuklarını da kapsamaktadır. 

Kadına Yönelik Şiddet



AİLE İÇİ
ŞİDDET NEDİR?



A�le İç� / Ev İç� Ş�ddet

“Kadınlara yönel�k toplumsal c�ns�yete dayalı ş�ddet”, kadına
kadın olmasından dolayı uygulanan ve kadınları orantısız b�r

b�ç�mde etk�leyen ş�ddet anlamına gel�r. 



Kadına yönelik (karşı) şiddet

Aile içi şiddet

Aile içinde kadına yönelik (karşı) şiddet

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet

Kadınların Maruz Kaldıkları Şiddeti

Tanımlayan İfadeler



ŞİDDET KADINLAR İÇİN NEDEN

ÖNEMLİ BİR SORUNDUR?



Ş�ddet� yaygın b�r şek�lde yaşayan kadınlardır.
Ş�ddet neden�yle kadınların sağlığı bozulur, yet� kaybına
uğrayab�l�r, ya da hayatlarını kaybedeb�l�rler.
Kadının öz güven�n� ve öz saygısını çok büyük ölçüde
zedeler.
Kadına yönel�k ş�ddet b�r �nsan hakları �hlal�d�r.



KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN
TÜRLERİ



F�z�ksel Ş�ddet

Kaba kuvvet�n b�r korkutma, s�nd�rme ve yaptırım
aracı olarak kullanılmasıdır.



Dayak-dövme; tokat atma, tekmeleme, sarsma, tükürme, uzuvları bükme, saç
çekme, ısırma, s�gara �le yakma, �stenmeyen b�r maddey� yed�rme, üstüne yakıcı
madde dökme, sopa, maşa, del�c� kes�c� alet kullanarak yaralama
Aç bırakma, uyutmama, soğukta bırakma, hapsetme
Kadının yet� kaybına uğratılması (görme, �ş�tme kaybı, organ,kol ve bacak
kayıpları)
Kadının öldürülmes� (namus k�sves� altında �şlenen c�nayetler, �nt�hara zorlama,
ş�ddet sonrası �nt�hara yol açma,…)



C�nsel Ş�ddet
Mağdura olan yakınlığına bakılmaksızın herhang� b�r k�ş�n�n,

ev ya da �şyer� dah�l herhang� b�r ortamda c�nsel �çer�kl�
eylemlerde bulunması ya da buna kalkışmasıdır



Sözle, elle sarkıntılık, d�j�tal ortamda c�nsel �çer�kl� fotoğraf, v�deo, mesaj
gönderme,…
İstenmeyen öpme, dokunma ya da okşama g�b� c�nsel temas durumları 
İstenmeyen c�nsel eylemlere zorlama 
C�nsel �l�şk�ye zorlama
Fuhuşa zorlama, kadın t�caret�
Akraba ya da yakınlara yönel�k c�nsel saldırı ya da c�nsel �st�smar
(Ensest)
Erken yaşta, zorla evlend�rme
“Kız kaçırma”
Tecavüz



Ps�koloj�k / Duygusal Ş�ddet

Duyguların ve duygusal �ht�yaçların, kadına baskı
uygulayab�lmek �ç�n tutarlı b�r şek�lde �st�smar ed�lmes�,

b�r tehd�t aracı olarak kullanılmasıdır.



Tehd�t etme (zarar vermekle, terk etmekle, çocuklarını el�nden almakla, tehd�t,…)
Kadına kend�n� kötü h�ssett�rmek, özgüven�n�, beğen�s�n� zedeley�c� söz söylemek
ve davranışlarda bulunmak, aşağılamak, �s�m takmak, ac�z, çares�z olduğunu
söylemek, sürekl� suçlama,kend�n� gel�şt�rmes�ne engel olmak
Kontrol davranışları: Kadının yaşamı üzer�ndek� kontrolünü yok etmek, çocuklarıyla
veya a�les�yle görüşmes�ne �z�n vermemek, kadını yalnızlaştırmak, b�r yere
hapsetmek ve �l�şk�ler�n�n bozulmasına yol açacak eylemlerde bulunmak, hesap
vermeye zorlamak



Kadının yaşamını sürdüreb�lmes� �ç�n
gerek duyduğu ekonom�k olanaklardan
mahrum bırakılması, ekonom�k
kaynakların ve paranın k�ş� üzer�nde b�r
yaptırım, tehd�t ve kontrol aracı olarak
düzenl� b�r şek�lde kullanılmasıdır

Ekonom�k Ş�ddet



Kadının çalışmasına engel olma, 
Çalışıyorsa kazancına el koyma, 
Kazancından sadece harçlık almak b�ç�m�nde yararlanmasına �z�n
verme, 
Çok az para bırakarak ev� döndürmes�n� �steme, 
Mallarına el koyma, 
Ekonom�k kararlardan dışlama, 
Ortak ed�n�lm�ş mallara zarar verme.

 



Kadına Yönel�k
Ş�ddet�n Sonuçları



Gerilim evresi
İlişkide gerilim giderek artm
aktadır. İletişim kesilir.
Kadın korku içindedir.
Kadın şiddeti durdurabileceğini sanır.

 

Şiddet evresi
Sözel, fiziksel, cinsel, psikolojik
şiddet yaşanır.
Öfke, suçlama, tartışma, tehdit
ve korkutma vardır.

 

Uzlaşma dönemi
Saldırgan eş özür diler ve
davranışlarına bahaneler
bulur. 

 

Balayı evresi
Yaşanan olay unutulmuştur ve
herhangi bir şiddet olayı yoktur

Şiddet

Döngüsü



Ş�ddete Maruz Kalan Kadınlar Neler
Düşünür?

Tekrarlamayacak
Kocam ben� sev�yor, bana zarar vermek �stemez
Yaşadıklarımı k�mseye anlatmamam gerek�yor
Çocuklarımın �y�l�ğ� �ç�n kabullenmel�y�m
Yapab�leceğ�m b�r şey yok
Hak etm�şt�m
Bu ben�m kader�m



Kadına Yönel�k Ş�ddet�n

Çocuklar Üzer�ndek� Etk�ler�



Kadına yönel�k ş�ddetten bebekl�k dönem�nden �t�baren her yaştak�
çocuk etk�leneb�l�r.
Çocuğun �ç�nde bulunduğu döneme, c�ns�yete göre, a�lede yaşanan
ş�ddete verd�ğ� tepk� farklılık göstermekted�r.



Düşük benl�k saygısı , kend�ne güvens�zl�k
Aşırı pas�f
Uyum sorunları
İlet�ş�m sorunları
Düşük akadem�k başarı
Ant�sosyal özell�kler, yıkıcı davranışlar -
K�ş�l�k bozuklukları
Suça yönelme
İnt�har eğ�l�m�



Çocukların Aile İçi Şiddetten

Öğrendikleri

Ş�ddet uygulayan a�le üyes�ne genell�kle b�r ceza ver�lmez
Ş�ddet çatışmaları çözmek �ç�n kullanılan uygun b�r yöntemd�r
Erkekler�n ş�ddet uygulaması normald�r
Ş�ddet d�ğer �nsanları kontrol etmek �ç�n kullanılacak b�r yoldur
Ş�ddet a�le �l�şk�ler�n�n b�r parçasıdır



Kadına Yönel�k Ş�ddet�n
Nedenler�



Ekoloj�k Modele göre kadına yönel�k ş�ddet b�rden fazla etken�n b�r
araya gelmes� sonucunda ortaya çıkan karmaşık b�r sorundur. 
Kadına yönel�k ş�ddet, b�reysel, �l�şk�sel, toplumsal, kültürel ve çevresel
etkenler�n b�r arada etk� etmes� sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Kadına yönel�k ş�ddet erkeklerle kadınlar arasındak� güç eş�ts�zl�ğ�n�n yan�
toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�n�n b�r gösterges�d�r. 
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ÖNLEME

•B�r�nc�l koruma: Ş�ddet�n daha ortaya çıkmadan önlenmes�
•İk�nc�l koruma: Ş�ddet�n ortaya çıktıktan sonra erken tanısının
yapılması ve gerekl� müdahalelerle etk�ler�n�n ve tekrarının
önlenmes�,
•Üçüncül koruma: Uzun sürel� ş�ddete maruz kalanların ve ş�ddet
uygulayanların rehab�l�tasyonu sürekl� �zlem ve
destek(denet)lenmes� 



Kadına Yönel�k
Ş�ddetle Mücadele



Kadına Yönelik Şiddetle

Mücadele

Yasal Düzenlemeler Kurumsal Mekanizmalar



İHBAR



HERKES bu durumu yetk�l�
makam veya merc�lere �hbar

edeb�l�r.

Şiddet ya da şiddet uygulama tehlikesi nin varlığı
halinde;

İHBARI ALAN KAMU
GÖREVLİLERİ İSE;

görevler�n� ge�kmes�z�n
yer�ne get�rmek ve

uygulanması gereken d�ğer
tedb�rlere �l�şk�n olarak

yetk�l�ler� haberdar etmekle
yükümlüdür.



KADINA YÖNELİK ŞİDDET
KONUSUNDA HİZMET VEREN

KURUM VE KURULUŞLAR



İl Müdürlükler�
ŞÖNİM’ler
Kadın Konukevler�
Sosyal H�zmet Merkezler�
ALO 183 Sosyal Destek Hattı

MERKEZ: Kadının Statüsü Gelen Müdürlüğü

TAŞRA TEŞKİLATI: 

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER

BAKANLIĞI



Ş�ddet Önleme ve İzleme Merkezler� (ŞÖNİM)
Konukevler�  

 

KURUMSAL HİZMET BİRİMLERİ



ŞİDDETİ ÖNLEME VE İZLEME

MERKEZLERİ



Ş�ddet�n önlenmes� �le koruyucu ve önley�c� tedb�rler�n etk�n b�r b�ç�mde
uygulanmasına yönel�k olarak, ş�ddete uğramış ya da ş�ddete uğrama r�sk� bulunan
k�ş�ler�n başvurab�leceğ�, danışmanlık, rehberl�k ve yönlend�rme h�zmetler�yle,
�ht�yaç duydukları konularda güçlend�r�c� ve destekley�c� h�zmetler� veren ve �zleme
çalışmalarını yed� gün y�rm� dört saat esası �le yürüten merkezlerd�r.



Ş�ddet Önleme ve İzleme
Merkezler�nde Sunulan H�zmetler 



Koord�nasyon
Hukuk� Destek
Sağlık Destek H�zmetler�
Ps�ko - Sosyal Destek
Önley�c� H�zmetler
Müdahae Yönlend�rme
Ekonom�k Destek
Eğ�t�m - Meslek� Destek



Ş�ddet�n sebeb�,türü, zamanı, sıklığının tesp�t ed�lmes�
Ş�ddete uğrayan ve ş�ddet uygulayan hakkında ver�len koruyucu ve
önley�c� tedb�r kararlarının:

           Kayıt altına alınması
           Uygulanmasının �zlenmes�
           Uygulamanın taraflar üzer�ndek� sonuçlarının değerlend�r�lmes�

Veri Toplama1.



2. Şiddet Mağduruna Yönelik

Hizmetler

Güçlend�rme
Destekleme
Rehberl�k ve Danışmanlık

Ver�len H�zmetler�n;
           Tek elden etk�n ve etk�l� olarak
           7/24 sunumu



3. Şiddet Uygulayana Yönelik

Hizmetler

Öfke kontrolü
Rehab�l�tasyon
Alkol veya madde bağımlılığı �le mücadeleye yönel�k
danışmanlık ve yönlend�rme
Sağlık yardım desteğ�



Ş�ddet Önleme ve İzleme

Merkez� Temel İlkeler�



Tek kapı s�stem�

7/24 çalışma esası

İnsan onuruna yaraşır, etk�l� ve süratl�
h�zmet sunumu

Ş�ddete uğrayan k�ş�n�n ekonom�k, ps�koloj�k,
hukuk� ve sosyal olarak güçlend�r�lmes� odaklı

Tek kapı s�stem�



Ş�ddet Önleme ve İzleme
Merkezler� Çalışma Esasları
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K�ş�sel b�lg�ler�n g�zl� tutulması esastır

Başvuranların yapılacak �şlemler hakkında
b�lg�lend�r�lmeler� esastır

Ş�ddet mağduru ve ş�ddet uygulayana herhang� b�r
uzlaşma tekl�f ed�lemez, arabuluculuk yapılamaz,

adlarına karar alınamaz

H�zmetler�n yürütülmes�nde �lg�l� tüm
tarafların desteğ� alınır



A�le ve Sosyal Pol�t�kalar İl Müdürlükler�ne başvuran ve barınma �ht�yacı
bulunan ş�ddet mağduru kadınların �lk gözlemler�n�n yapıldığı, ps�ko-
sosyal ve ekonom�k durumlarının �ncelend�ğ�, geç�c� kabuller� yapılarak
�k� haftaya kadar kalab�lecekler� konuk evler�d�r. Bu yapıya sah�p
konukevler� daha çok büyük ve ş�ddet oranları yüksek �llerde
bulunmaktadır.
.

İlk Kabul Hizmeti Sunan Kadın

Konukevleri 

 



ŞÖNİM kararıyla
b�r�me geç�c� kabul

İlk gözlemler�n
yapılması

Tıbb� kontrol
ve tedav�
sürec�n�n

başlatılması

Ps�ko-sosyal ve
ekonom�k durum

tesp�t�

İk� haftaya
kadar barınma

h�zmet�

İlk Kabul

Birimlerinin 

Çalışma Esasları

 



KONUKEVLERİ
Konukevler� f�z�ksel, duygusal, c�nsel, ekonom�k ve sözlü �st�smara veya
ş�ddete uğrayan kadın ve erkekler�n, ş�ddetten korunması, ps�ko-sosyal
ve ekonom�k sorunlarının çözülmes�, güçlend�r�lmes� ve bu dönemde
varsa çocukları �le b�rl�kte �ht�yaçlarının da karşılanmak suret�yle geç�c�
süreyle kalab�lecekler� yatılı sosyal h�zmet kuruluşlarıdır.





“ALO 183 Sosyal Destek Hattı” ş�ddete uğrayan
ya da uğrama r�sk� taşıyan, destek ve yardıma
�ht�yacı olan kadın ve çocuklar �ç�n ps�koloj�k,
hukuk� ve ekonom�k danışma hattı olarak
çalışmakta; bu k�ş�lere hakları konusunda ve
başvuracakları yerler hakkında b�lg� vermekted�r.
7/24 çalışmaktadır.

ALO 183 Sosyal Destek Hattı

 



İller İdares� Genel Müdürlüğü (Mülk� Am�rler)
Emn�yet Genel Müdürlüğü
Jandarma Genel Komutanlığı
Mahall� İdareler Genel Müdürlüğü

İç�şler� Bakanlığında kadına yönel�k ş�ddet konusunda
sunulan h�zmetlerle �lg�l� dört b�r�m bulunmaktadır:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 



Koruyucu tedb�r kararları vereb�l�rler.
Bu kararlar çerçeves�nde:

Ş�ddete uğrayan kadına ve beraber�ndek� çocuklara uygun b�r barınma yer�, 
Geç�c� madd� yardım, ps�koloj�k, meslekî, hukukî ve sosyal destek, 
ş�ddete uğrayan kadının can güvenl�ğ� tehl�kes� bulunması durumunda geç�c�
olarak koruma altına alınması ve 
kreş �mkânı ver�lmes�n� sağlayab�l�rler.

MÜLKİ AMİRLER

Valilikler ve Kaymakamlıklar

 



Gec�kmes� sakınca bulunan hallerde koruyucu ve önley�c� tedb�r
kararı alab�l�rler.
Kararın süres�, değ�ş�m�, kaldırılması ya da aynen kalmasını talep
edeb�l�rler.
Kararın tebl�ğ ed�lmes� ve yer�ne get�r�lmes�nden de
sorumludurlar.
Tedb�r kararı ver�len ya da korunan k�ş�y� ASPB’n�n �lg�l� �l veya
�lçe müdürlükler�ne ulaştırmakla sorumludurlar. 

6284 sayılı Kanun kapsamında

          KOLLUK BİRİMLERİ

 



MERKEZ: Emn�yet Genel Müdürlüğü, Asay�ş Da�res� Başkanlığı 
  A�le İç� Ş�ddetle Mücadele Şube Müdürlüğü

TAŞRA TEŞKİLATI: İl ve �lçe merkezler�nde Pol�s Merkezler�

155 POLİS İMDAT

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE İLE

İLGİLİ POLİS BİRİMLERİ

 



MERKEZ: Jandarma Genel Komutanlığı – 
 A�le İç� Ş�ddetle Mücadele ve 
 Çocuk Şube Müdürlüğü

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI: Çocuk ve Kadın Kısım   Am�rl�ğ�

İLÇE VE JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIKLARI: Çocuk ve Kadın Suçları
İşlem Astsubayı

156 JANDARMA İHBAR

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE İLE

İLGİLİ JANDARMA BİRİMLERİ

 



Cumhur�yet Başsavcılığı, 
A�le Mahkemeler� ve 
Adl� Tıp Kurumu 
A�le İç� Ş�ddet Suçları Soruşturma
Büroları

Adl� Kurumlar

İİİ
ADALET BAKANLIĞI

 



Ş�ddete uğrayan veya ş�ddete uğrama tehl�kes� bulunan
kadınlar; ş�ddet uygulayan k�ş�den ş�kâyetç� olmak
ve/veya 6284 sayılı Kanunun sağladığı tedb�r kararı
talep etmek �ç�n, b�r d�lekçe �le doğrudan Cumhur�yet
Savcılığına başvurab�l�rler.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

 



6284 sayılı Kanun kapsamındak� başvurular
A�le mahkemes� tarafından karara bağlanır
Ş�ddete uğrayan veya ş�ddete uğrama tehl�kes� bulunan kadınlar,
ş�ddet uygulayan k�ş� hakkında ş�kâyette bulunmak ve 6284
sayılı Kanun kapsamında tedb�r kararı talep etmek �ç�n A�le
Mahkemeler�ne başvurab�l�rler.

AİLE MAHKEMESİ

 



MERKEZ: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü , 
   Kamu Hastaneler� Genel Müdürlüğü 
   Ac�l Sağlık H�zmetler� Genel Müdürlüğü 

TAŞRA TEŞKİLATI: İl Halk Sağlığı Müdürlükler�, 
 
KURUM/KURULUŞLAR:
A�le Sağlığı Merkez�-ASM, Toplum Sağlığı Merkez�-TSM
Hastaneler: Ac�l serv�s, Kr�ze Müdahale B�r�m�, Tıbb� Sosyal H�zmet B�r�m� 

112 ACİL

İİİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

 



Türk�ye genel�nde bazı beled�yeler�n bünyes�nde kadın danışma merkezler�
bulunmaktadır
Kadınlara ücrets�z ps�koloj�k, tıbb�, hukuksal ve ekonom�k destek ver�lmekted�r. 
Nüfusu 100.000’� aşan beled�yeler�n sığınmaev� açma yükümlülüğüne karşın
beled�yelere a�t 32 sığınmaev�bulunmaktadır.
STK’lar danışma merkezler� yoluyla Kadınlara ücrets�z ps�koloj�k, tıbb�, hukuksal ve
ekonom�k destek vermekted�rler
STK’lara bağlı 4 sığınmaev� bulunmaktadır.

 

BELEDİYELER VE STK’LAR

 



Sığınma ev�nde kalan kadınların kayıtlarını yaparak �ş
sah�b� olmaları �ç�n �ş bulma, meslek� eğ�t�m verme ve �ş
danışmanlığı yapma h�zmet� vermekted�r. 

İİİ
İŞKUR

 



ADLİ YARDIM BÜROLARI: Kadına yönel�k ş�ddet konusunda
ücrets�z avukat desteğ�n�n sağlanması

KADIN DANIŞMA/DAYANIŞMA MERKEZLERİ: Ş�ddete maruz kalan
ya da r�sk altındak� kadınlara hukuk� destek ve rehberl�k h�zmet�n�n
sağlanması

KADIN HAKLARI KURULLARI: Kadınların mevcut hakları konusunda
b�l�nçlend�r�lmeler�n�n ve haklarının yasal olarak korunmasının
sağlanması 

İİİ



Vİ

B�reysel Olarak
Yapılab�lecekler 

Var!!!
 



•Kadınlar �le erkekler�n eş�t haklara sah�p
olduğu unutulmamalı,
• Kadınlar ve erkekler�n hak, fırsat ve
�mkanlardan eş�t b�ç�mde
yararlanmalarında herkes�n sorumluluğu
olduğu b�l�nmel�,



Kadınların sosyo-ekonom�k olarak güçlenmes�ne yönel�k yerel düzeyde
h�zmet veren (MEB’ e bağlı kuruluşlar, Sağlık kurumları,İŞKUR-KOSGEB,
Yerel Yönet�mler, Kadın danışma merkezler�, STK'lar vb.) kurumların görev
ve sorumlulukları �le gerçekleşt�r�len �şb�rl�ğ� çalışmaları hakkında b�lg�
sah�b� olmalı ve gerekt�ğ�nde bahse konu kurumlara yönlend�rme
yapılmalıdır. 

 



Kadına yönel�k ş�ddet konusunda �şb�rl�ğ� �çer�s�nde çalışılan (kolluk
kuvvetler�, sağlık kurumları, adl� mekan�zmalar, kadın danışma
merkezler�, STK'lar vb.) kurumların görev ve sorumlulukları �le
gerçekleşt�r�len �şb�rl�ğ� çalışmaları hakkında b�lg� sah�b� olunmalı ve
gerekt�ğ�nde yönlend�rme yapılmalıdır. 



http://kad�n�nstatusu.a�levecal�sma.gov.tr/s�kca-sorulan-sorular 
http://kad�n�nstatusu.a�levecal�sma.gov.tr/uygulamalar/turk�yede-kad�n 
http://kad�n�nstatusu.a�levecal�sma.gov.tr/uygulamalar/s�ddete-maruz-

kal�nd�g�nda 

kadininstatusu.aile.gov.tr

http://kadininstatusu.ailevecalisma.gov.tr/sikca-sorulan-sorular
http://kadininstatusu.ailevecalisma.gov.tr/uygulamalar/turkiyede-kadin
http://kadininstatusu.ailevecalisma.gov.tr/uygulamalar/siddete-maruz-kalindiginda


•Kadına yönel�k ş�ddetle mücadelede köklü ve gerçekç� b�r çözüm
�ç�n çok taraflı mücadele zorunludur. 
•Kalıp yargıların ve tutumların ortadan kaldırılması, davranış
b�ç�mler�n�n değ�şt�r�lmes� gerekmekted�r.
•Bu konuda her b�r�m�z�n sorumluluğu bulunmaktadır.

 

GÜÇLÜ KADIN;GÜÇLÜ AİLE;

GÜÇLÜ TOPLUM.

 


