
Sevgili arkadaşlar ve meslektaşlarım, 
 
SOHRAM-CASRA'nın 2022 "İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Destek Günü" için yürüttüğü faaliyetler 
hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 
 
Mevcut koşulların zorluklarına rağmen, gelecek için umut ışığı ve cesaret verici programlar düzenleyebildik. 
  
Haziran 2022'deki faaliyetlerimiz aşağıdaki faaliyetlerle gerçekleştirilmiştir. 
 
26 Haziran Dünya İşkenceyle Mücadele Günü kampanyamıza (Mevcut durumun, savaşın ve iç çatışmanın 
zorlukları nedeniyle) bu yılki sloganımız; 
 

"İŞKENCE, SAVAŞ MAĞDURLARI MÜLTECİLERLE ve 
İÇ ÇATIŞMA MAĞDURLARIYLA DAYANIŞMA " olarak belirledik.  

 
24 Haziran'da psikoterapi bölümümüz "Türkiye'de ve bölgemizde sorgulamanın durumu", "mağdurların 
toplumsal yaşama kazandırılmasının önemi", "işkence mağdurları için psikoterapinin önemi" bağlamında bir 
dizi seminer düzenledi. Bu seminerler merkezdeki salonumuzda yapıldı, seminerlerimiz halka açıktı.  
Katılımcılara "Türkiye'de tutukluluğun yasal kuralları ve tutukluların yasal hakları" konulu broşürü dağıttık. 
 
24 Haziran günü saat 11.00’de merkezimizin salonunda işkenceye karşı günün amacı ve önemi hakkında bir 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Merkez Başkanı Yavuz Binbay ve Avukat Mücahid Deniz söz aldı. 
Toplantının konuları; 
 
1. Türkiye'de tutukluluğun yasal kuralları. 
2. Tutukluların yasal hakları. 
3. İşkence ve şiddete karşı kendini nasıl koruyabilir? 

 
24 Haziran öğleden sonra terapi servisimiz 
(merkez psikologlar) ve sosyal servisimiz 
tarafından işkence mağdurunun rehabilitasyonu 
ve topluma kazandırılması yöntemleri hakkında bir 
seminer düzenledik. Merkez salonumuzda 
düzenlenen seminerde, "mağdurların sosyal 
hayata entegrasyonunun önemi", "mağdurlar için 
psikoterapinin önemi" konularına değinildi: 
 

26 Haziran günkü Festival/pikniğimize katılan 
işkence ve savaş mağdurları (Suriyeli mülteciler) 
aileleri ve pikniğe katılan tüm insanlar bir gün dahi 
olsa işkenceyi, savaşı ve her türlü şiddeti 
unutabildiklerini umuyoruz. 
 
Pikniğimiz yaklaşık 1.400'ün üzerinde katılımcı ile 
gerçekleştirildi. Yüzlerce mağdur aileleriyle birlikte 

katıldı. Tüm festival hizmetleri ücretsizdi. Öğle yemeği ücretsizdi ve SOHRAM gönüllüleri tarafından pişirilip ve dağıtıldı.  
 
Festivalde katılımcılara “ÖLÜM CEZASI, Binlerce yıldır edinilmiş insani değerlere ihanet” broşürleri ve “Türkiye'de 
Birlikte Yaşamak” broşürlerini dağıttık. 
 
Not: Etkinliklerimizle ilgili daha fazla fotoğraf ve video isteyenler bize e-posta adreslerini gönderebilirler, çok sayıda 
gönderi olduğu için onlara fotoğraf ve videoları Wetransfert üzerinden göndereceğiz.    

 
Piknik/Festival programımız şu şekildeydi;  



  
Birçok Farklı animasyonlar ve gösteriler  

  
Oyunlar ve Yarışmalar.                                                                                                         

  
Müzikler (Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice, Ermenistan, Türkmen ve Lazca.)   



  
Halk dansları (Kürtçe, Türkçe ve Arapça) 

  
Öğle Yemeği – Sohbetler. Öğle yemeği ücretsizdi ve SOHRAM gönüllüleri tarafından pişirildi ve dağıtıldı. 

 
 

En içten dilek ve selamlarımızla.  

Yavuz Binbay  

SOHRAM- CASRA 

Başkanı 


