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SOHRAM-DER HAKKINDA GENEL BİLGİ
Derneğimizin temel amacı her türlü şiddetten işkence, savaş, iç karışıklık, sosyal çalkantı, aile içi
şiddet ve taciz... Vs. (kendisi veya yakınları) etkilenmiş kişilere sosyal yardım, eğitim desteği,
hukuksal destek, psikolojik ve fiziksel rehabilitasyon hizmeti vermektir.
Kurumumuzun temel ilkesi her türlü politik yapılanmadan bağımsız olmasıdır.
Merkezimizin temel amacı mütevazı çalışmalarla insan olma erdemine ulaşmaktır.
Derneğimiz 2000 yılından beri Diyarbakır’da faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumumuz nereden gelirse
gelsin her türlü şiddete karşı Mücadele eder ve mağdurlarına tedavi, sosyal, eğitim vb. hizmetler verir.
Çalışmalarında kadın – çocuk ve yaşlılara özellikle öncelik tanır, hassasiyet gösterir. SOHRAM bölgede
mağdurlara Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice psikoterapi hizmeti veren ilk merkezdir ve bugüne kadar bu
hizmeti veren tek kurum olmaya devam etmektedir.
Kurumumuz çalışmalarında dinler (Hıristiyan-Müslüman-Alevi vd.) ve kültürler arası işbirliğini eşitlik
temelinde ele alır. Bu çerçevede Süryaniler, Aleviler, Ermeniler, Yezidiler, Nusayrîler ve diğer dinsel
azınlıkların yansıra tüm etnisiterle bu temelde işbirliği geliştirmeyi esas alır.
Kurumumuz eğitim desteğini, rehabilitasyon ve sosyal yaşama katılımını, dinler ve kültürler arası işbirliğini,
mültecilere yardımı komple bir çalışma olarak ele almaktadır. Kurumumuz hizmet verdiği bireylerin topluma
özgür ve etkin bir birey olarak katılımını sağlamayı amaçlamaktadır. Hizmet verdiği şiddet mağdurlarının;
psikoterapi, sağlık rehabilitasyonlarının yanı sıra bu mağdurların aile bireylerini de aynı kapsamda ele alarak
çocuklarına eğitim yardımlarının yanı sıra aileye sınırlıda olsa sosyal yardımlar yapmayı amaçlamaktadır.
Eğer işsiz duruma düşmüş bir işkence mağduruna iş imkânı bulunmazsa, mülteci duruma düşmüş bir savaş
mağduruna sığınacağı bir yer, sarınabileceği bir battaniye umudu verilmezse psikoterapinin pek etkisi olmaz.
Bu sorunlara ortak bir sistemle yaklaşılmadığında sonuca ulaşmanın mümkün olamayacağına inanmaktayız.
Dinler ve kültürlerarası işbirliği sorunların kavranması için bir vizyon oluşturmada önemli etkenlerdir. Ancak
zihniyet değişmediği sürece böylesi bir barışın sağlanması mümkün değildir. SOHRAM bu nedenle bu
alanlardaki çalışmalarını "Barış’ın inşası" temelinde yoğunlaştırmaktadır.
Merkezimiz bu amacını gerçekleştirmek için yaptığı çalışmaların ana hatlarını;






Eğitim desteği ve kurslar (Savaş - iç çatışma - işkence - aile içi şiddet vd. mağdurlarına)
Psikolojik ve Hukuksal destek (Savaş - iç çatışma - işkence - aile içi şiddet vd. mağdurlarına terapi,
tıbbi yardım, ücretsiz konsültasyonlar ve ilaçlar)
Mültecilere ve iç çatışma mağdurlarına yardım (sosyal yardım, bebekler için süt dağıtımı, iş arama,
yeni ve ikinci el kıyafet dağıtımı, mültecilere temel gıda maddeleri, danışmanlık)
Mültecilere ve bölgedeki çatışma sebebiyle göç edenlere sosyal yardımlar, Sosyal yaşama yeniden
adaptasyon ve Sosyal yaşamda rehberlik, Kullanılmış veya kullanılmamış elbise ve eşya dağıtımı,
bebekler için süt dağıtımı, yardımları… Vb. faaliyetler olarak belirleyebiliriz.
Dinler ve kültürlerarası işbirliği ve özgün değerleri paylaşım. “Türkiye’de Birlikte Yaşama” Şiddet
içermeyen bir kültürde çatışmaların ve eğitimin barışçıl bir şekilde çözülmesi, genel olarak insan
haklarının geliştirilmesi ve savunulması.

Bu programlarımıza ek olarak imkânlarımız elverdiği oranda;
 Sağlık desteği (ücretsiz ilaç ve Muayene)
 Hukuksal destek (danışmalar ve dosyaların hazırlanması)
Kurumumuz hakkında daha geniş bilgi edinmek ve faaliyetlerimizi takip etmek için
Web-Sitemiz www.sohram.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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MÜLTECİLERE YARDΙM, BARIŞ İÇİN VE ŞİDDETE KARŞI 2020'DE SOHRAM ETKİNLİKLERİ
Faaliyetlerimiz bu yıl COVID-19'un etkilerinin belirlediği koşullar altında gerçekleşti. Bölgede devam eden
savaşlar ve kötüleşen iç çatışmalar nedeniyle mevcut koşullar göz önüne alındığında zor bir dönem geçirdik.
Pandemi koşullarıyla ortaya çıkan yeni durum nedeniyle merkezden yararlananlar arasında mülteciler en
dezavantajlı grup konumunda. Çoğu yaşamlarını kazanmak için günlük işçi olarak çalışıyor. Türkiye'de
yürürlükte olan kısıtlama tedbirleri onları ümitsizce evde kalmaya zorluyor! Bu kısıtlamalar birçok savunmasız
insanı daha da izole durumda bıraktı.
Korona virüs nedeniyle ev izolasyonunun etkisinin aile içi şiddeti artırdığını gözlemledik. Devletlerin, aile içi
şiddet bildirimlerine yeterince yanıt verme ve mağdurların destek yapılarına erişimini sağlama konusunda temel
bir sorumluluğu vardır. Ancak gözlemlerimize göre bu alanda devlet refleksleri çok yetersiz kalmıştır; bu
konuda devletin ciddi bir çabasını gözlemleyemedik.
Uygulanan izolasyonların insanlar üzerinde, yalnızlık duyguları, umutsuzluk, mutsuzluk, geleceğe yönelik
beklentisizlik gibi insanların psikolojisine olumsuz etkileri oldu.
Bölgemizde durum hala çok gergin, her yıl binlerce kişi gözaltına alınıyor, binlercesi tutuklanıyor. Yine 2020
yılında siyasi nedenlerle on binlerce kişinin iş sözleşmeleri feshedilmiş ve işsiz kalmış, yüzlerce vakıf ve dernek
kapatılmış ve çeşitli baskılar uygulanmıştır.
Pek çok polis operasyonu veya hükümetin karantina tedbirlerinin yeterli tıbbi ve hukuksal gerekçeler
olmaksızın gerçekleştirilmektedir. Bireysel özgürlükleri sınırlayan ve polis kontrolünü artıran bu uygulamaların
geçmiş dönemlerdeki uygulamalar gibi kalıcı hale gelmesinden ve totaliter rejimin taleplerini
güçlendirmesinden korkuyoruz.
Ayrıca bölgede PKK'lılarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar yoğunlaştı. Bu çatışmalar her yıl Türkiye'de
yüzlerce insanın (PKK, polis, asker, siviller) hayatına mal oluyor.
İç çatışmalar: Maalesef 2020 'de PKK, FETÖ, DHKPC ve güvenlik güçleri arasındaki çatışma yoğunlaştı.
Umutlar yerini çatışma ortamının umutsuzluğuna sürükledi. Bu iç çatışma nedeniyle, şiddet ortamı maalesef
daha da şiddetlendi. Ne yazık ki bu çatışmalar sebebiyle, bölgeye şiddet iklimi hâkim olmuştur.
Çatışma ortamında çok sayıda 18 yaşın altında çocuğun çatışmalarda yer almasına göz yumulduğu
gözlemlenmiştir. BM çocuk hakları sözleşmesine ve Cenevre sözleşmesine aykırı bu durumun insan
haklarına aykırı bir durum olduğunu ve duyarlılık gösterilmesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz.
Bu çerçevede bu çocukların koşulsuz ve şartsız olarak ailelerine teslim edilmeleri çağrısında
bulunuyoruz.
Eylül 2019'dan beri onlarca anne PKK'ya katılan çocuklarının iadesi talebiyle HDP Diyarbakır il başkanlığı
önünde gösteri yapmaya başladı. Bu annelerin protestoları devam ediyor.
Devlet kurumlarına ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uyulması hususunda hassasiyetle
uyulması ve ailelerine teslim edilen çocuklarla ilgili adli soruşturma açılmaması ve topluma yeniden
kazandırılması amacıyla sosyal programlar uygulanması çağrısında bulunuyoruz.
Bu konuda ulusal ve uluslararası uygun koşulları kabul ettiği takdirde Sohram bu çocukların tekrar
topluma kazandırılması için uygulanabilecek projelerde gereken tüm sorumlulukları almaya hazır
olduğunu deklere ederiz.
Dünyanın ve özellikle bölgemizin geçmekte olduğu bu hassas dönemde, sorunların ülkenin yıkımına
sebep olacak çatışmalarla değil diyalog ve demokratik yol ve yöntemlerin esas alınması çağrısında
bulunuyoruz.
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Sorunların çözümünde önemli aktörler olması gereken politikacılar halkın barış beklentilerini projelendirecek
ve çözüm bekleyen siyasi olgularda sürekli tribünlere oynayarak edilgenlikten öteye geçememiş ve gerekli
rolünü oynayamamıştır. Dolayısıyla siyasi kurumlar 2020 yılında da gerektiği gibi rollerini oynayamamıştır.
Halk öfke, korku ve çaresizlik üçgeninde sıkışıp kaldı.
Ayrıca İdlib bölgesinde Suriye'de tırmanan savaş nedeniyle bölgede durum oldukça gerginliğini koruyor.
Yine kitlesel bir mülteci akını gözlemledik. Resmi kaynaklara ve medyaya göre, iki milyondan fazla Suriyeli
sınırı yığılmış, Türkiye'ye girmenin ve Avrupa’ya geçmenin yollarını arıyor.
Bu savaştaki son olaylar cesaret verici değil. Yeni mülteci dalgalarının geleceği konusunda endişeliyiz.
Olaylar Türkiye'de bulunan mültecilerin moralini bozuyor ve umutlarını yitirmelerine neden oluyor.
Maalesef bölgedeki sorunlara siyasi bir çözüm bulmak için hala bir analiz veya somut bir plan yok. Gerçek
barış umudu belirsiz durumda.
Türkiye'de Suriye, Irak, Libya, Sudan, Afganistan, İran gibi farklı ülkelerden gelen yaklaşık 5 milyon
mülteci var. Sorunun bu ölçeğiyle karşı karşıya kalan devlet kurumlarının bu krizi yönetmekte başarısız
olduğunu ve gerekli yardımı sağlayamadığını görüyoruz. SOHRAM, imkânlarının kısıtlı olduklarını bilerek
mümkün olan tüm imkânlarını seferber etti. Durum hala çok endişe verici durum arz etmektedir.
Tüm ülkelerde olduğu gibi büyük oranda bir mülteci dalgasına karşı bir düşmanlık algısı oluşur veya bazı şoven
kesimlerce oluşturulmaya çalışılır. Ne yazık ki, kendilerine muhalefet diyen çok sayıda parti ve guruptan gelen
ırkçı düşmanlık yaklaşımları, Arap ve Ermeni kökenli insanlara karşı giderek arttığını gözlemledik.
Gelen mültecilerin büyük bir bölümünde dil sorunu var. Gelen mültecilerin çoğunluğu Arapça konuşmaktadır.
Küçük bir azınlıkta Kürtçe konuşmaktadır. Kürtçe konuşabilenler azda olsa Kürt bölgesinde daha kolay ilişki
kurabilmekte ve iş bulabilmektedir. Arapça konuşanlarda ise bu sorunlarla baş etmek daha zor olmaktadır.
Basının haberleri siyasi önyargılar temelinde ele aldığını gördük. Böylece, halkın kesin bilgi elde
edemediğini ve manipüle edildiğini görüyoruz.
Cezaevlerinde durum - Adalet Bakanlığı'na göre Türkiye'de 355 cezaevinde 11.000'i kadın, 2.500'ü 18 yaş
altı olmak üzere toplam 286.000 tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. 780 çocuk anneleriyle birlikte
cezaevinde yaşıyor. Bu yüksek sayı, kapasitesi büyük ölçüde aşılan cezaevlerindeki yaşam koşullarını
olumsuz etkilemektedir. Pandeminin koşulları durumu daha da kötüleştiriyor. SOHRAM, tüm siyasi partileri
bu sorunu çözmeye çağırıyor. Corona virüsünün yayılmasına karşı maalesef mahkûmlar için hala ciddi bir
koruma yok. Devletin bu konuları ele almak için ciddi bir çabasını gözlemleyemedik.
Yargılama süreci, Tutukluların çoğu, yargılandıkları yerden ve ailelerinin bulunduğu şehirlerden uzak
hapishanelerde bulunmaktadır. Bunun sonucunda, duruşma ve yargılama sırasında hazır bulunamıyorlar,
avukatlarıyla görüşemiyorlar, mahkemede kendilerini savunamıyorlar ve aile üyeleri onları ziyaret edemiyor.
Bu, tutukluları izole ediyor ve onları psikolojik baskı altına sokuyor. Bu durum uluslararası adalet
standartlarına aykırı bir durum arz etmektedir.
İşkence: Psikolojik işkence ve fiziksel işkence, 2012'de bu alanda yapılan reformlardan önceki döneme geri
dönme eğilimi gösteriyor. Mağdurların ifadelerine göre, eski işkence yöntemleri yeniden uygulanmaktadır.
Ancak psikolojik işkence (tehditler, hakaretler, uyku yoksunluğu, uzun süreli sorgulamalar, vb.) En yaygın
olanıdır.
01 Ocak - 31 Aralık 2020 arası Bilançosu
Açıklama
PKK ile güvenlik güçleri arasındaki; askeri operasyon ve polisle çatışmaya bağlı ölüm sayısı
Yaralı sayısı
Gözaltına alınanların sayısı
Tutuklanan kişi sayısı
İş akitleri feshedilenlerin sayısı
Gözaltı süresi (savcılığın isteği üzerine iki defa 4’er gün uzatılabiliyor)
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Kişi sayısı
Yaklaşık 886
Yaklaşık 18’786
Yaklaşık 12’892
Yaklaşık 14’164
101’223
4-12 gün

Türkiye’de ve özellikle Diyarbakır’daki Mülteci sorunları ve çatışma ortamı:
Diyarbakır bölgesindeki mültecilerin özel sorunları, Pandemi koşullarında mülteciler ve savunmasız kişiler için
yardım programı: Mülteci akını özellikle Suriye sınırına yakın olan Diyarbakır'ı etkiliyor. Hükümet, Aralık 2020'de
Türkiye'deki beş milyon mülteci bulunduğu sayısını verdi, bu rakam kesinlikle gerçeğin altında. Hükümet ve Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından açılan kamplarda da sadece 260.000 kişi konaklayabiliyor.

Kamplarda kalmayan mültecilerin yaklaşık% 90'ı kendi başlarınin çaresine bakmak, iş aramak, yardım talep
etmek, dilenmek, sokaklarda uyumak zorunda. Gücü yetenler ise Türkiye'den Avrupa’ya kaçmaya çalışıyor.
SOHRAM, bu nedenle bu dönemde yardımlarını işkence
mağduru, mülteci ailelere ve diğer savunmasız kişilere
odaklamaya ve onlara mümkün olduğunca gıda, bebekler için süt
ve hijyen malzemeleri şeklinde acil yardım sağlamaya karar
verdi. Ayrıca, doktorlarımızın ve hemşirelerimizin tavsiyesi
üzerine koruyucu tıbbi yardım sağlamaya çalıştı.
SOHRAM, bu ailelere 1'600 koli gıda ve 800 koli hijyen ve
pandemiye karşı koruma malzemeleri olmak üzere, toplam 2'400
koli dağıtabildi. İmkânlarımız izin verirse, pandemi döneminde
mültecilere ve diğer savunmasız insanlara ayda 200 koli
dağıtmayı planlıyoruz.
Virüsün yayılmasını önlemek için yararlanıcıları, sırayla gelip
paketlerini almaya davet ettik. Bu vesileyle gönüllülerimiz
kendilerine koronavirüse karşı kendilerini korumak için uymaları gereken kuralları anlatıyor ve bu amaçla
hazırladığımız broşürleri onlara dağıttılar.
Pandemiden korunma konusunda bilgilendirme toplantıları
düzenledik ve eğitim programımızdan öğrencileri 10 kişilik
gruplara katılmaya davet ettik. Bu bilgilendirme oturumlarına 160
kişi katıldı.
SOHRAM, mültecilere gıda yardımı ederek, uygun kiralık evler bularak,
çocuklar ve yetişkinler için Türkçe kurslar sunarak, hastalara bakım
sağlayarak, çocukları eğiterek ve butiğimizden giyecek ve eşya yardımı
yapmaya çalışmaktadır.
Bazı vatandaşlar hastanelere ve tedaviye erişimde zorluk çekmese de
mülteciler ve savunmasız insanlar hastalandığında tedavi olabilmeleri
imkânsız değilse de çok zordur. Türkiye'de 5 milyon civarında mülteci
olduğu düşünülürse sorunun ne kadar büyük olduğu anlaşılabilir.
Elimizden geldiğince, gönüllü hemşirelerimiz tarafından virüs
bulaştığından şüphelenilen mültecilerin evlerine, onlara ilk yardımı
sağlamak ve ne yapacaklarını bildirmek için ziyaretler düzenledik. Masrafları SOHRAM tarafından finanse edildi.

01 Ocak - 31 Aralık 2020 Mülteci sayısı bilançosu
Açıklama
Türkiye'deki toplam mülteci sayısı (İçişleri Bakanlığı'na göre)
Suriyeli mülteci sayısı
Suriye'ye dönen mülteci sayısı
2020'de gelen mülteci sayısı
Diğer mülteci sayısı (Afgan, Sudan, İranlı vb.)
Mülteci kampı sayısı
Her kamp kapasitesi
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Mülteci sayısı
Yaklaşık 4’869’201
Yaklaşık 3.639.572
Yaklaşık 419’040
Yaklaşık 72’623
Yaklaşık 1’229’629
26
10’000

Kolilerin dağıtımı sırasında yararlanıcılardan bazı ifadeler: Eğitim programımız kapsamınki bir kız, ailesine
yönelik koliyi almaya geldiğinde: "Değerli desteğiniz için teşekkür ederiz. Bizim yiyecek bir şeyimiz
kalmamıştı. Babam gündelikçi işçi olarak çalışıyordu ve bu koşullarda evde kalmak zorunda, iş aramak için
dışarı çıkamıyor.
Eğitim programımız kapsamındaki bir erkek çocuk: “Babam
gündelikçi olarak restoranda çalışıyordu ama restoran kapalı. Üstelik
hastalandı ve evde yiyeceğimiz kalmadı. Annem komşularımızdan
bize biraz yiyecek vermelerini istemek zorunda kaldı... "
Bir Kadın: "4 çocuğum var, sonuncusu 16 aylık bir bebek ve onu
emzirmek için çok
az sütüm var.
Karantina
nedeniyle kocam
gündelikçi olarak iş
arayamıyor. Yemek
konusunda çok
tasarruflu olmaya
çalıştım ama artık
hiçbir şey kalmadı.
Birkaç gün bebeğe verecek hiçbir şey bulamadım.
Karantinadan önce SOHRAM'dan süt alıyordum. Çok
teşekkür ederim. Allah iyiliğinizi kabul etsin. "
2020'de Mülteci ve Korunmasız kişilere acil yardım
Mültecilerin çoğu Türkçe bilmediğinden, kendilerini
Koronavirüse karşı nasıl koruyacaklarına dair pratik bilgiler içeren 6’000 Arapça broşür ve 300 afiş hazırladık
ve dağıttık.
SOHRAM tarafından Arapça konuşan mültecilere ve Kürtlere verilen Türkçe kurslar salgın nedeniyle 15
Mart'tan itibaren askıya alındı. Maalesef, bulaşma tehlikesi nedeniyle kurslara henüz tekrar başlayamadık.
Bağışçılarımızın desteği sayesinde 2020'de en azından bazı savaş kurbanlarını ve savunmasız insanlara yardım
edebildik. Bu pandemi döneminde onların umutlarını güçlendirmeyi başardık ve aşağıdaki destekleri sunabildik;
•
•
•

•
•
•

Bebeklere gösterilen özel hassasiyet çerçevesinde 326 bebeğe haftada 4 litre dağıtılmıştır.
647 mülteci ve savunmasız kişiye acil gıda yardımından (bulgur, pirinç, şeker, çay, makarna,
margarin, domates püresi, tuz, peynir, sabun vb.) yararlandırılmıştır.
Dil kursları için materyal dağıtımından (Eylül 2019'dan Nisan 2020'ye kadar) yararlanmıştır. Bu
hizmet mültecilerin iş arama imkânını ve çevreleriyle iletişim kurma imkânlarını önemli ölçüde
kolaylaştırmaktadır.
42 mülteci çocuğa eğitim desteği verilmiştir. Bu destek çocukları eğitim sürecinde tutabilme
bağlamında geleceklerinin şekillenmesinde önem arz ettiğine inanmaktayız.
98 öğrenci Arapça konuşan ve Suriye ve Irak'tan gelen Kürt mülteciler için haftada 4 saat Türkçe
derslerinden yararlandı.
Pandemi askıya almak zorunda kaldığımız, 25 Mart'a kadar kurslara gelmek için ulaşım masrafları
ödendi. 68 kişi ulaşım masrafları için yardım aldı.

2018 yılında oluşturulan Mülteci Komitesi aşağıdaki amaçları devam etti:
•

Mültecilere yardım dağıtımını organize etti.
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•

•

Ülkelerine dönüş açısından sınırlara yakın olmanın önemi hakkında bilgi verdi. Mültecilerin
ülkelerine dönüşü için umutları korumak ve artırmak, Avrupa'ya yasadışı göçün tehlikeleri hakkında
bilgi verdi.
Şiddetten uzak bir vizyon ve zihniyet geliştirmeye devam etti.

İmkanlarımız dahilinde sunduğumuz acil yardımların yanı sıra onları Merkezin faaliyetlerine entegre ediyoruz.
Çoğunlukla bu yoksul ve işsiz insanların kitlesel gelişlerinden ve salgının etkilerinden korkan yerel halk,
onlara düşmanlık ve rekabet gösteriyor. SOHRAM Merkezinde buldukları sıcak ve samimi karşılama, onlar
için ve başkalarına karşı karşılıklı saygı ve açıklığı deneyimleme için büyük önem taşıyor. Onlara
sunduğumuz yardımın, onları düşünen arkadaşlarımız sayesinde mümkün olduğunu, dünyanın geri kalanı
tarafından unutulmadıklarına dair onlara bir işaret olduğunu söylüyoruz.
Onlara yardım etmeye devam etmek için yardımınıza ihtiyacımız var. Desteğiniz bir bebek, çocuk
veya savaş mağduru ve işkence ve şiddet mağduru için bir umut ışığı olacaktır.
Bu yardımlarımıza devam edebilmek için desteğinize ihtiyacımız var. Desteğiniz bir bebek, bir çocuk
ya da yaşlı bir işkence ve şiddet mağduru için umut ışığı olacaktır.
EĞİTİM DESTEĞİ VE KURSLAR
SOHRAM'ın kuruluşundan bu yana var olan bu program,
devlet okullarının yerini almayı amaçlamamaktadır. Ancak
eğitimin zorunlu olduğu göz önüne alındığında, SOHRAM
yoksul ailelerden gelen çocuklara, işkence ve şiddet
mağdurlarına veya mültecilere devlet okullarına
gidebilmeleri ve ardından eğitime erişebilmeleri için
yardımcı oluyor ve onlara gelecek için bir perspektif
sunuyor.
Yıllardır devam eden eğitim projemiz, birçok gencin
eğitimine devam etmesini veya iş bulmasını sağladı ve
böylece topluma entegre olmalarına yardımcı oldu. 2000
yılında projenin başlangıcından bu yana:
Pandemi nedeniyle eğitim programı kapsamında verilen
dersler askıya alındı. Ancak sosyal hizmet uzmanımız acil
yardım dağıtımlarında öğrencileri iletişimi devam ettirmek
için ve onlarla telefonla veya yüz yüze iletişim kurmaya devam etmeye çalıştı.
Bu destek ve iletişimin devam ettirilmesinin onların gelecekleri için önemli olduğuna ve onları eğitim
sürecinde tutacağına inanıyoruz. Ekim başında, pandemi koşullarının kısıtlamalarına uyarak eğitim
programındaki derslere devam edebildik.
Tahminimize göre yaklaşık 8000-10000 mülteci çocuk Diyarbakır'da yaşıyor ve eğitim sürecine dâhil
edilmeleri gerekiyor. Ancak bu sayıdan en fazla bin çocuk okula gidebiliyor. Diğerleri, ailelerinin bütçesini
desteklemek için her türlü işte çalışıyorlar.
Bu çocukları bir eğitim sürecinde veya bir meslek öğrenme sürecinde tutmaya yardım etmezsek,
onları gelecekte militan olarak kullanacak olan suç örgütlerinin veya silahlı siyasi grupların
kurbanı olacaklar.
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SOHRAM, eğitim programı aracılığıyla bu çocuklara mümkün olduğunca yardım etmeye çalışıyor.
2013 yılından bu yana, bu program kapsamında 248 mülteci çocuğa eğitim yardımı yapılmıştır. Onlara
daha fazla yardımcı olacak kaynaklar arıyoruz.
SOHRAM'ın Arapça konuşan mültecilere ve Kürtlere sunduğu
Türkçe kursları salgın nedeniyle 15 Mart'tan itibaren ertelendi ve
pandemi koşulları sebebiyle devam ettiremedik.
Evde bilgisayarı veya telefonu olmayan öğrencilerin
SOHRAM bilgisayarlarından online eğitimi takip edebilmeleri
için sıhhi koşullara uyarlanmış bir kurs düzenlenmiştir.
SOHRAM'ın sadece iki bilgisayarı olması nedeniyle büyük
zorluklara neden olan 52 öğrenci bu durumda. Gençleri farklı
günlerde toplanan birkaç gruba ayırdık.
Eğitim programımıza 42 mülteci çocuk dâhil edildi. Bu destek
sayesinde gelecekleri için çok önemli olan devlet okulundaki
eğitimlerine daha başarılı olarak devam edebiliyor!
•
•

•
•

•
•

1’672 çocuk, Merkezin kuruluşundan bu yana SOHRAM
sayesinde eğitimlerine devam edip bitirebildi,
252 genç üniversiteye başarıyla girdi ve bunların 81'i eğitimini tamamladı. Şu anda
Türkiye'deki farklı üniversitelerde kayıtlı 171
öğrenci, SOHRAM'ın ilkokul, ortaokul veya
liseden eğitim gördüğü, yeniden eğittiği veya
sürekli desteklediği genç insanlardır.
Üniversiteden mezun olan 81 öğrenciden 18'i
SOHRAM Merkezinde gönüllü öğretmenlik
yapmaktadır.
Şu anda eğitim programımıza 58 kız ve 46
erkek, 42 Suriyeli olmak üzere 122 genç
devam ediyor.
98 öğrenci, haftada 4 saat, Suriye ve Irak'tan
Arapça konuşan ve Kürt mülteciler için
Türkçe kurslarına katıldı. 7 Aralık 2013'ten bu
yana ve bugüne kadar 735 mülteci,
çevreleriyle daha iyi iletişim kurmayı ve iş
bulmayı kolaylaştıran bu kurslardan
yararlandı.
SOHRAM'ın sosyal hizmetleri, zorunlu eğitimlerini tamamlamış, ancak geçimlerini sağlamak için ne
yapabileceklerini henüz bilmeyenler için ya bir mesleki eğitim fırsatı ya da bir iş arıyor.
Her geçen gün çocukların ve gençlerin kendilerine ve topluma güvenlerini yeniden
kazandıklarını görüyoruz. Gelecekteki beklentileri keşfeder ve sorumluluk alabilirler.

Bir öğrencinin ifadesi: “Pandemi nedeniyle okullar kapandığında çok üzüldüm. Artık okula gidemeyeceğimi
sanıyordum. Çevrimiçi eğitim başladığında çaresizdim çünkü evde dersleri çevrimiçi alabileceğimiz bir
bilgisayar veya telefon yoktu.
En büyük sevincim ve en büyük umudum, SOHRAM'ın bana okulların yeniden açılacağını ve yeniden eğitim
desteği alacağımı söylemesinden geldi. Beni aramalarını her hafta büyük bir umut ve sabırsızlıkla bekledim.
Ailem için SOHRAM'dan gıda yardımı almaya gittiğimde umudum arttı. Yüz yüze bilgi alabildim ve
unutulmadığımı hissettim. Son olarak, Eylül ayından beri SOHRAM sayesinde okuluma yeniden
başlayabildim ve Ekim ayında SOHRAM'daki derslere devam ettim.
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Eğitimime devam edebileceğim için çok mutlu ve umutluyum. Şimdi, SOHRAM'ın her koşulda
eğitimim için beni destekleyeceğine inanıyorum… ”



Öğrencilerimize ve gönüllülerimize özellikle dinsel çatışmaların ve ırk ayırımcılığının kışkırtıldığı
bu dönemde dinler - Mezhepler ve kültürlerarası eşitlik ve hoşgörü bir prensip olarak
benimsetilmektedir.
Eğitim sonrası bir meslek sahibi olunduğunda aynı amaçlara gönüllü hizmet verme ideali
benimsetilmektedir. Şiddet ortamının yarattığı olumsuz etkiler sonucunda topluma olan kaybolmuş
güvenlerini yeniden sağlamak ve onları yeniden geleceğe umut duyan birer birey haline getirmek
amaçlanmaktadır.
PSİKOLOJİK REHABİLİTASYON

Son dönemlerde İşkence ve şiddetteki trajik yükselişten daha önce bahsetmiştik. Jeopolitik ve kültürel
durumun çeşitli şiddet biçimlerini taşıdığı, bazen örtülü, bazen de tezahür ettiği bölgede etkileri toplumun
her düzeyinde hissedilir. Bir kişinin ruh sağlığı için bir tehlike olabilir.
2020 yılı, tutuklamaların sayısının astronomik oranlarda arttığını ve sorgulamanın eski işkence
biçimlerinin uygulandığı bir işkence yöntemi olarak kullanıldığı izlenimini verdi.
Şimdiye kadar SOHRAM-CASRA, travmatize olmuş kişilere ücretsiz psikoterapik tedavi sunan
bölgedeki ilk ve tek kuruluş olmaya devam ediyor. Merkezimiz aynı zamanda Suriyeli ve Iraklı
mültecilere Arapça, Kürtçe ve Süryanice dillerinde hizmet veren tek merkezdir.
SOHRAM, mağdurlara 3 psikolog tarafından bireysel psikolojik destek hizmeti sunmaktadır. Uzmanlarımız
mağdurların son derece kırılgan olduklarını ve ayrıca özellikle psikolojik ve kültürel faktörler nedeniyle grup
terapisinde büyük zorluklar yaşadıklarını gözlemlediler. Bireysel psikoterapi ile grup psikoterapisi ile elde
edilen sonuçlar arasındaki fark, yöntemimizin seçimini haklı çıkarmaktadır. Derneğimiz, halkımızın sosyal ve
kültürel duyarlılığını göz önüne alarak sadece bireysel görüşme uygulamaktadır. Grup görüşme yöntemi ise
uygulanmamaktadır.
İlaç, tıbbi tedavi (hekimlerle konsültasyonlar, kan testleri, tahliller ve röntgenler vb.), magdurlarin seyahat
masrafları Merkezimiz tarafından karşılanmaktadır.
Sosyal hizmet uzmanımız, sunulan tedavileri takip eder ve hastaların tedavi programını düzenler. Ayrıca
toplumda aktif bir yer bulmalarını sağlamak için işsiz insanlara iş aramaya yardımcı olur. Gönüllü
avukatımız mağdurlara her türlü konuda hukuki yardım sağlamaktadır.
Sunulan tedavi hizmetleri dışında hastalarımıza gönüllü avukatımız aracılığıyla ücretsiz hukuki danışmanlık
desteği verilmektedir.
Sohram Psikolojik destek birimi bir travma bölgesi olan bölgemizde, psikolojik desteğin önemini ve
gerekliliğini kurumumuz 18 yılda 3'561’i aşkın mağdura hizmet vererek bölge halkımıza bu hizmeti
benimsetmiştir. Bu etkinliğimiz sonucunda psikoterapi’nin önemi bölgemizde önemsenir bir gerekliliğe
dönüşmüştür.
Hastalarımızla ilgili bazı bilgiler ve rakamlar: 2020 yılında salgın nedeniyle 20 Mart'tan itibaren yüz
yüze görüşmeler yerine telefon, Skype ve WhatsApp üzerinden tedavilere devam edildi. Böylelikle
mağdurlarla yapılan psikoterapi seanslarının mümkün olduğunca aksatılmamasına özen gösterildi.
Tele görüşme ile yapılan terapi seansları ile yüz yüze seanslar arasında büyük bir fark olduğunu
gözlemledik. Bu nedenle, Ağustos ayından itibaren, yüz yüze terapi seansları yeniden başlatıldı ve
onları pandemi kosullari önlemlerine uyarlandı.
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Her yıl olduğu gibi 2020 yılında da görüşmeye başvuranların çoğunlukla kadınlar olduğu görülmektedir. Bu da
toplumsal yaşantıda feodalitenin baskıcı aile yaşantısına getirdiği sonuçların etkisidir. Aile içi şiddet, dayak
formatından çıkarak aile içi taciz, cinsel istismar yaşantılarının açığa çıkması şeklinde hemen olmasa da
psikolojik destek süreci içerisinde ortaya konan gerçekler olarak saptanmaktadır. Bu durumdan mağdur
bayanların da görüşme sürecinde öncelikle maruz kaldıkları bu davranışı pasif kabullenme boyutundan aktif
farkındalık boyutuna, bu durumla yaşayabilme ve mücadele edebilme düzeyine geçebildikleri gözlenmiştir.
Şiddet, işkence, savaş, aile içi şiddet, taciz veya cinsel istismar mağdurlarının psikolojik destek süreci
sonucunda elde ettikleri en büyük ortak kazanım kendilerinin maruz kaldıkları her ne olursa olsun affedilmez
gerçekler olduğu ve bu gerçeklerle mücadele edebilecek bir Özgüven benlik ve ego güçlerinin olması
gerekliliğidir. Nitekim uzun yoğun ve sabırlı bir süreç sonucunda bu kazanımlar ile bireysel ve toplumsal ruh
dinginliği bununla birlikte farkındalığı yüksek daha huzurlu uyumlu ve üretken bir yaşama dönüşmesidir.
Bilindiği gibi bölgemizde yaşanan toplumsal şiddet ortamı sebebiyle Toplumsal Travma boyutlarındaki
sonuçlar ciddi anlamda tehlike sinyalleri vermektedir. Aile içi şiddet, geleneksel yapıdaki kültürel zihniyet
gözetilmeden terimlerin ve olguların yerinde kullanılmaması bu olayları teşvik etmektedir. Şiddetin yoğun bir
biçimde uygulanması sebebiyle işkence kadar ağır tahribatlara yol açmaktadır.
Bölgemizde ayrıca politik örgütler içinde de şiddet, kötü muamele ve psikolojik baskı yaygın bir
biçimde uygulanmakta ancak hiçbir kesim tarafından dile getirilmediği ve ilgilenilmediği için
tahribatları daha derin olmaktadır.
Başvurucularımıza ilişkin çeşitli bilgiler: 2020'de 103 işkence, kötü muamele ve savaş mağduruna
yardım edildi: en küçüğü 17, en yaşlısı 54 yaşındaydı.
Nombre de personnes
64
32
7
-

Critère 1

Etnik Köken

Arap
Türk
Kürt
Zaza
Süryani

Critère 2

Mağdurların Yaşı

18 yaşından büyük
18 yaşından küçük

Critère 3

Şiddete
Sebepleri

Critère 4

Şiddete Maruz Kaldığı Yer

Polis
Jandarma
Aile içi
Başka yerler (savaş)

24
11
68

Critère 5

Mağdurların Cinsiyeti

Kadın
Erkek

78
25

Maruz

Kalma Politik
Adli Vaka
Aile içi Şiddet
Başka Sebepler (Savaş, göç vb.)

101
2
24
11
68

*Etnik köken tablomuz başvurucunun kendi beyanı üzerine belirlenmektedir. Bazıları köken olarak Arap, Süryani veya Ermeni
olduklarını, ancak Kürtçeye veya Türkçeye asimile olduklarını ifade etmişlerdir

Tedavilerde Elde edilen sonuçlar İşkenceden ve şiddet kaynaklı tahribatların tedavi süreçlerinin uzun olduğu
konusunda yaptığımız tespitimizi doğrulamaktadır. Bu mağdurların tedavileri 6 ayla bir sene arasında
değişmektedir.
Başvurucularımızın bir bölümü tıbbi ve hukuki yardım ihtiyacı dışında sosyal yardım ve çocuklarına eğitim
desteği isteğinde de bulunmaktadırlar. Bu yardımları içeren destekler sağlanabildiğinde daha olumlu
sonuçlar alınmaktadır. Mağdurların tüm tedavileri derneğimizce ücretsiz olarak karşılanmaktadır.
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HUKUKSAL YARDIM: Bölgede yaşanan yoğun hukuksal sorunlara işkence ve savaş mağdurlarına, her ne
sebeple olursa olsun şiddete maruz kalmış kişilere yardımcı olmak amacıyla gönüllü avukatımız aracılığıyla
ücretsiz danışma hizmeti sunuldu.
SOHRAM'ın diğer faaliyetleri SOSYAL Bölümümüz Etkinlikleri:
ÇOCUK YAŞTA EVLİKLER sorunu: Bu sorundan etkilenmesi muhtemel kişileri ziyaret ettik, ancak
pandemiden kaynaklanan önleme tedbirleri, planladığımız bilgilendirme toplantılarını SOHRAM-CASRA
merkezinde organize etmemize izin vermedi.
2018 yılında başlattığımız Türkiye'de Birlikte Yaşamak programı kapsamında, Aralık ayı İnsan
Hakları Haftası münasebetiyle Türkçe ve Fransızca broşür ve poster hazırlayıp bastırdık ve dağıttık.
Türkiye'de barış, eşitlik ve kardeşlik içinde bir arada yaşama vizyonunu teşvik etmeyi amaçlayan bir
ağ oluşturduk.
SOHRAM, bir yandan Suriye'deki düşmanlıklara son verilmesi çağrısı yapmak, diğer yandan da
mültecilere yönelik düşmanca konuşmalara tepki vermek, diğer yandan bunların ihtiyaçları
konusunda farkındalık yaratmak için basına açıklamalarda bulundu. Ne yazık ki Arap ve Ermeni
mültecilere yönelik ırkçı düşmanlık dramatik bir şekilde arttı.
Ölüm Cezasına Karşı Koalisyon: SOHRAM, Ölüm Cezasına Karşı
Koalisyon'un daveti üzerine bu koalisyona üye oldu.
10 Ekim "Uluslararası Ölüm Cezası ile Mücadele Günü" vesilesiyle,
COVID-19 nedeniyle bazı kısıtlamalarla birlikte faaliyetlerimiz
aşağıda gösterildiği şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu yılki parolamız:
"Ölüm cezası insanlık suçudur. Binlerce yıldır devam eden bu
suça son verelim."
11 Ekim Pazar günü saat 11:00'de Meryem Ana Kilisesi'nde ve 9 Ekim
Cuma günü saat 12:00'de Berat Camii'nde dünyada idam cezasına
çarptırılanlar için dua ettik.
09 Ekim'de SOHRAM-CASRA'da idam cezası konusunda bir basın
toplantısı düzenledik.
Basın linkleri;
https://sohram.com/kurum/a-propos-de/ ,
http://beyt-nahreyn.com/?p=1815 ,
https://diyarbakiryenigun.com/idam-cezasi-binlerce-yilda-edinilen-insani-degerlere-ihanettir-57948h.html
Basın açıklama metnimizi farklı siyasi partilerden 20 siyasetçiye mektup olarak gönderdik.
Hükümet salgın nedeniyle tüm STK faaliyetlerini yasakladı, planladığımız faaliyetlerin bir kısmını organize
edemedik (ölüm cezasını protesto etmek için Diyarbakır Kalesi duvarının dibine uçurtmalar uçurma, halkla bir
toplantı yapamadık).
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Miniklerimiz için anneleri ile görüşme yaparken
merkezimizde oyuncaklarla oynayabilecekleri bir
köşe oluşturduk. Bu, mülteci çocuklara
durumlarının zorluklarını bir an için
unutmalarını sağlıyor. Her seferinde annelerine
birkaç dakika daha kalmaları için yalvarıyorlar.
Bu köşeye “çocuk cenneti” diyorlar.
Her argümanın (Din, Politika vb.) pervasızca
kullanılarak insanların ötekileştirilmeye çalışıldığı
bir dönemde, Toplumumuza yeni bir bakışı ve
vizyonu getirdiğine inanarak
gelenekselleştirdiğimiz; Kültürlerarası ve dinler
arası paylaşımı ve barışın temellerinin kavranması amacıyla merkezimizde “Diğerleri bizim gibidir, Bizler
diğerleri gibiyiz” konulu seminerlerimize 2020 yılında da devam edildi. Bu seminerler aracılığıyla Dinler ve
kültürler arası paylaşım - eşitlik ve tolerans geliştirilmeye çalışıldı. 2004 yılından beri devam eden bu
etkinliğimize bugüne kadar 2’095 kişi katılmıştır, yılda ortalama 135 kişi bu seminerlere katılmıştır.
2020'de salgın nedeniyle 15 Mart'tan itibaren bir süre ertelemek ve yeni düzenlemeler yapmak zorunda kaldık.
Temmuz ayından bu yana iki kişilik gruplarla devam ettirdik. Bu seminerlere 2020 yılında 64 kişi katıldı.
Dinler Arası Paylaşım: SOHRAM Başkanı Yavuz Binbay 2002'den beri bir grup Müslümanla birlikte Noel
ve Paskalya’da bir grup Müslümanla birlikte Diyarbakır'daki Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde Hristiyan
cemaati (Süryani, Ermeni ve Keldani) ile bu bayramları birlikte kutlamak için gidiyor. Bu kutlamalar bir
SOHRAM geleneği haline geldi.
Paskalya ve Noel 2020 Kutlaması: SOHRAM'ın 18 yıl
boyunca ektiği tohumlar, Ortodoks, Katolikler,
Protestanlar, Sünni Müslümanlar, Aleviler, Süryaniler,
Ermeniler, Kürtler, Arapların bir araya geldiği 2017-1819 Noel ve Paskalya kutlamalarında meyve verdi.
Bu geleneksel kutlamaların sürekliliğini sağlamak için,
bu yılki Paskalya ve Noel kutlamalarının yerini sembolik
olarak, salgının getirdiği kısıtlamalara saygı duymak için
Süryani, Ermeni ve Keldani ailelere hediyeler yolladı.
Diğer kutlamalar
Birleşmiş Milletler Dünya İşkenceye Karşı Günü (26 Haziran): 26 Haziran 2020 etkinliklerimiz bu yıl 21,
25 ve 26 Haziran tarihlerinde COVID-19'un damgasını vurduğu bir durumda gerçekleşti. Savaş ve kötüleşen iç
çatışmalardan kaynaklanan mevcut zorluklar göz önüne alındığında, bu yıl için sloganımız: "İŞKENCE
MAĞDURLARI, MÜLTECİLER, SAVAŞ MAĞDURLARI VE İÇ ÇATIŞMA İLE DAYANIŞMA" oldu.
Her yıl 1'500 - 2'000 kişinin katıldığı, işkence - savaş ve şiddet mağdurları ve ailelerinin bir günlükte olsa
acılarını unutma fırsatı veren geleneksel yıllık pikniğimizi Pandemi koşulları sebebiyle yapamadık.
Geçen yıl olduğu gibi, işkence, kötü muamele ve savaş mağdurları için 21 Haziran Pazar günü St. Mary
Kilisesi'nde ve 26 Haziran Cuma Berat Camii'nde dua ettik. Bu etkinlik Türkiye tarihinde ilk etkinliktir.
25 Haziran sabahı, pandemi kısıtlamalara rağmen ve 2005 yılında başlatılan SOHRAM geleneğinin
sürekliliğini sağlamak için çocuklar işkenceyi ve her türlü şiddeti protesto etmek için Diyarbakır Kalesinde
uçurtmalar uçurdular. Faaliyet boyunca yürürlükte olan sağlık kurallarına uyulmasını sağladık.
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26 Haziran'da SOHRAM’ın, OMCT, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV), İnsan Hakları Derneği
(İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ile imzaladığı " Türkiye'de işkenceye sıfır tolerans politikası”
bildirisi dağıtıldı.

Suriyeli savaş mağdurları ve eğitim programına katılanlarla yılbaşı kutlaması. 31 Aralık'ta SOHRAM'ın
desteklediği çocuklar için küçük bir kutlama düzenledik ve onlara hediyeler verdik.
SOHRAM MERKEZİNİN ALTYAPILARI VE ORTAK HİZMETLERİ
Öğrencilerin yararlanacağı, her yıl okul çocuklarının ihtiyaçlarına göre tamamladığımız ve uyarladığımız
küçük bir kütüphane Düzenledik.
Ücretsiz yemekler: Hafta içi, Merkezin
mutfağında öğrenciler ve öğretmenler için,
hafta sonları ise öğrenci ve tamamlayıcı
kursların öğretmenleri için öğle yemeği
hazırlanır. Bu yemekler gönüllü anneler
tarafından pişiriliyor. Merkezimizde
psikoterapi tedavisi gören mağdurlar da bu
hizmetten yararlanabilmektedir. Böylece yıl
boyunca yaklaşık 150 kişi, yemek hizmetinden
yararlanmaktadır.
Sosyal Destekler - Çeşitli şiddet türlerinin
kurbanlarını topluma yeniden entegre etmek,
eğitim, tıbbi ve psikolojik bakımla
sınırlanamayacak uzun vadeli bir görevdir. Bu nedenle belirli sayıda sosyal yardımla desteklenmekteyiz.
SOHRAM Sosyal Hizmetinin sundukları:
Bir düzine gönüllü tarafından desteklenen bir sosyal hizmet uzmanı, sorunları (sağlık, psikolojik, sosyal, idari
vb.) Yeterince erken tespit etmek ve bir çözüm bulmak için SOHRAM'ın yardım ettiği çocukların ailelerini ve
okul sınıflarını ziyaret eder, genç ve yaşlı mültecilere iş ve çıraklık yeri bulma konusunda yardımcı olur. 2020
yılında mültecilere 7 iş sağladı.
Ücretsiz Butiğimizden Suriyeli sığınmacılar ve Diyarbakırlılar yararlanmaktadır: butiğimiz ihtiyaç sahibi
kişilere ikinci el giyim ve ev eşyaları dağıtımı yapan sosyal bir hizmettir. 2020 yılında 9’132 kişi kullanılmış
giysiler ve diğer eşyalar getirdi; toplam 35.000'e yakın muhtelif eşya dağıtıldı ve 12.214 hane faydalandı.
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Hukuki yardım hizmeti. - Hukuk bölümümüzde iki avukat gönüllülük esasına göre çalışmaktadır. Böylelikle
davalarını SOHRAM'a sunmaya gelen işkence ve şiddet mağdurlarına ücretsiz hukuki danışmanlık
sunabiliyoruz. 2020 yılında 2 Suriyeli mülteci ve 6 işkence ve şiddet mağduru, toplam 8 kişi bu hukuki
istişarelerden yararlandı. Maalesef Covid 19 kaynaklı sağlık kısıtlamaları nedeniyle avukatlarımız öğrencilere
ve kadınlara çocuk ve kadın hakları konusunda seminer veremedi.

Sizde Butiğimize katkıda bulunarak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilirsiniz. Faaliyetlerimizi
www.sohram.com sitemizden izleyebilirsiniz.
Siz duyarlı dostlarımızın maddi ve manevi katkıları hizmetlerin yaygınlaşmasında büyük önem taşımaktadır.
Siz de bir çocuğun geleceğini kurmasına veya acılı bir yüreğin acısını hafifletmek için katkıda
bulunabilirsiniz. Bu konuda tek kaynağımızsınız. Telefon ve mail adresimizle bizimle bağlantı kurmaktan
çekinmeyiniz. Bu konuda çalışmalarımızı güçlendirecek ve yön verecek katkılarınızı ve önerilerinizi
bekliyoruz. Bir Işıkta Siz Olun!
Bir hizmet almaya ihtiyacınız varsa, ihtiyacını duyduğunuz hizmeti sadece merkezimize başvurarak
hiçbir ücret ödemeden alabilirsiniz.
Bu hizmetlerimizin gerçekleştirilmesinde ve insanlarımıza ulaştırılmasında, Gönüllülerimize ve çeşitli
biçimlerde katkı sunanlara verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
BAĞIŞLARINIZLA; UMUTSUZA UMUT, ÇARESİZE ÇARE OLUN!
DERNEĞİMİZ YAPACAĞINIZ VE TOPLAYACAĞINIZ BAĞIŞLARLA
GÜÇLENECEKTİR!
DERNEĞİMİZİN DAHA GÜÇLÜ HİZMET VEREBİLMESİ İÇİN BAĞIŞ YAPINIZ. !
YAPACAĞINIZ HER BAĞIŞ YENİ BİR UMUT, YENİ BİR IŞIK, YENİ BİR HİZMETTİR!
BAĞIŞLARINIZI KENDİNİZ VEYA BİR YAKININIZ ARACILIĞIYLA DERNEKTE
MAKBUZ KARŞILIĞI YAPABİLİRSİNİZ!
YAPACAĞINIZ KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER!
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