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Egemen devletler tarafından görmezden gelinen Kürtler, insani yardımlar söz
konusu olduğunda da görmezlikten gelinmekte, evrensel yardım ilkelerine

bağlılıkta esneme görülmektedir. 
Sözkonusu eksiği gidermek, savaş mağduru Kürtlerin yaralarını bir nebze olsun
sarmak amacıyla 1993 yılında Almanya’da Heyva Sor a Kurdistanê adı altında ku-
rulan Kürt yardım kuruluşumuz ilk günden itibaren evrensel yardım ilkelerine
bağlı kalmıştır.
Heyva Sor a Kurdistanê; ırk, inanç, sınıf , düşünce farkı gözetmeden, insaniyetçilik
ilkesinden hareketle mağdur olan halka en acil ve zaruri ihtiyaçlara öncelik ver-
erek yardım etmeye çalışır. Heyva Sor a Kurdistanê evrensel yardım ilkeleri
çerçevesinde insanlar arasında karşılıklı anlayışı, dostluğu, işbirliğini ve kalıcı
barışı destekler. Temel prensip olarak çatışmalarda taraf olmayı reddeder. 
Heyva Sor a Kurdistanê, gönüllü ve bağımsız bir yardım kuruluşudur. Hizmet-
lerinde hiçbir şekilde çıkar gözetmez. 
Heyva Sor a Kurdistan herkesin güvenini kazanmak amacıyla, düşmanlıklara taraf
olmaz ve hiçbir zaman siyasal, ırksal, dinsel ve ideolojik nitelikteki çelişkilere girmez.
Heyva Sor a Kurdistan gönüllü bir yardım kurumudur. Hizmetlerinden hiçbir şek-
ilde çıkar gözetmez.
Bu ilkeler temelinde 2016 yılındaki kampanya ve projeler aşağıda belirtilen
yardım kurumlarıyla birlikte yürütülmüştür.

İnsaniyetçilik, Ayrım
gözetmemek, Tarafsızlık,
Bağımsızlık, Gönüllülük,

Birlik, Evrensellik

Türkçe

Uluslararası Yardım Kurumlarının bütün çalışmalarında
temel aldığı olmazsa olmaz ilkeler şunlardır
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1- Heyva Sor a Kurdistanê e. V.  - Almanya 
2- Heyva Sor a Kurdistanê -Fransa
3- Stichting Koerdische Rode Halve Maan – Hollanda
4- Kurdistan Rote Halbmond Schweiz (Heyva Sor a Kurdistanê )– İsviçre
5- Koerdische Rode Halve Mann VZW (Heyva Sor a Kurdistanê ) – Belçika
6- Kurdish Red Moon (Heyva Sor a Kurdistanê ) – İngiltere
7- Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia Onlus (Heyva Sor a Kurdistanê) – İtalya
8- Kurdiske Røde Halvmåne Norge (Heyva Sor a Kurdistanê) – Norveç
9- Kurdistan Red Moon (Heyva Sor a Kurdistanê) – Japonya
10- Roja Sor a Kurdistanê – Avusturya
11- Kurdiska Röda Solen  (Roja Sor a Kurdistanê )– İsveç
12- Stötteforeningen Mesopotamians Sol  (Roja Mezopotamya) -  Danimarka
13- Anatolia Cultural Foundation – Kanada
14- Heyva Sor a Kurd - Rojava

2013 yılında Kürt sorununa barışçıl ve demokratik bir çözüm bulma amacıyla
başlatılan barış görüşmeleri, maalesef 2015 yılında sona erdirildi. 
2014 Eylül ayında Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından bir özel
savaş doktrini örneği olan “Çöktürme Planı" detaylıca hazırlanarak Genelkurmay
Başkanlığı’na sunulduğu, "42-43 sayfalık planın, “gizli” ibaresi ile AKP hüküme-
tine sunulduğu ve AKP tarafından onaylanarak yürürlüğe konulduğu" basına yan-
sımıştır. Bu plan çerçevesinde  Kürt kentleri, ilçeleri ve mahallelerinin
bombalanması, yerli halkın öz ülkesinden göçe zorlanması,  15-20 bin Kürt’ün
öldürülmesi, Kürt basınının susturulması gibi ayrıntılar yeralıyordu. İnkar ve asim-
ilasyonu hedef alan ve Şark Islahat Planı ile yakın benzerlikleri olan bu plan
maalesef, kalıcı barış ve demokratik bir toplum umutlarını artıran Haziran seçim-
lerinin ardından devreye sokulmuştur. 
Türk devleti 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından, Kürdistan’da bir yıkım
hareketi başlattı. 1990’lı ve 2000’li yıllarda yaşanan savaş sürecinden farklı olarak
kent merkezlerinde başlatılan çatışmalar ağır tahriplere neden oldu. Türk Silahlı
Kuvvetleri sadece konvansiyonel savaşlarda kullanılan tanklar, toplar ve ağır
silahlarla girdiği Kürdistan kent merkezlerini yaşanmaz alanlara çevirdi. 
Ağustos 2015’ten itibaren sokağa çıkma yasakları uygulanan Kuzey Kürdistan’ın
birçok il ve ilçesinde yaşam hakkı başta olmak üzere temel hak ve özgürlükler

2016 yılına bakış              
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ihlal edildi. Saldırılarda "Esedullah Timleri" olarak bilinen, ciddi insan hakları ih-
lallerinden sorumlu olduğu düşünülen özel harekât polis güçlerinin eylemleri sonu-
cunda Kürdistan’da kadın çocuk demeden binlerce sivil vahşice katledildi.
Sözkonusu saldırılar neticesinde 400 bini aşkın kişi zorunlu olarak göç etmiş, ev
ve işyeri ağır hasar görmüş, özel mülkiyete ve konutlara kamulaştırma yasası kap-
samında el konulmuş, bölge ekonomik olarak büyük zarara uğramış ve yoksul-
laşma daha da artmıştır. Kürtleri göçe zorlayarak etnik bir arındırma yapmak
isteyen devlet yaşam alanlarını işgal etmiştir. 
Cizîr’de devlet tarafından yıkılmış bir evin önünde bir gencin "Bir torbada 4-5
kilo ağırlığında et-kemik verdiler ve bunun babam olduğunu söylediler.” şeklindeki
ifadeleri savaşın tahribatlarını somut olarak ortaya koymaktadır.
Bu saldırılar boyunca gerçekleştirilen yaşam hakkı ihlalleri ile ilgili sivil toplum
kuruluşları tarafından çeşitli raporlar hazırlanmıştır. Fakat savaş koşullarının
devam etmesi nedeniyle, bütün alanlara ulaşılamadığı için raporlardaki veriler ko-
rkunç savaş tahribatlarını tam olarak yansıtamamıştır. 
Bölgedeki sivil toplum örgütleri ve belediyelerden alınan verilere göre, yaklaşık
400 bin insan zorunlu göçe tabi tutulmuştur. Göç eden insanlarımızın evleri, ağır
bombardımanlar nedeniyle ya hasar görmüş ya da tamamen yıkılmıştır. Çatışma
koşullarında evlerini terkeden halk, şahsi eşyalarını dahi alamamıştır. 
Zorla göç ettirilen 400 bin kişinin büyük bölümü ya toplu şekilde kiraladıkları
kötü koşullara sahip evlerde, ya da hiçbir altyapısı bulunmayan, temiz suya erişim-
leri dahi olmadan çadırlarda yaşamak zorunda kalmıştır.
9 kentin en az 35 ilçesinde ‘Kamu Düzenini Sağlama’ adı altında, gün boyu ve
kesintisiz bir biçimde ayları bulan sokağa çıkma yasağı ilanlarında insan hakları
ihlalleri meydana geldi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı TİHV raporuna göre: 16
Ağustos 2015 ile 18 Mart 2016 tarihleri arasında sokağa çıkma yasakları
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süresince en az 310 sivil yaşamını yitirmiştir.  Bu kişilerden; 72'si çocuk, 62'si
kadın ve 29'u altmış yaşın üzerindedir. Ölümlerine ilişkin bilgiye erişilebilen en az
180 sivilin ev sınırları içerisinde yaşamlarını yitirdikleri belirtilmiştir. Ev sınırları
içerisinde yaşamını yitiren sivillerin sayısı tek başına Cizîr'de 137 insandır!
Yine Cizîr’de bodrumlara sığınan sivil insanlar uluslararası kurumlara yapılan tüm
çağrılara rağmen Türk Devleti güçleri tarafından bodrumlarda diri diri
yakılmışlardır. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin,
Cenevre’de yazılı bir açıklama yaparak, kendilerine Cizîr’de yürütülen operasyon-
lara ilişkin çok sayıda hak ihlali ihbarı ulaştığını söyledi. Cizîr'de güvenlik kuvvet-
lerinin kuşattığı üç bodrum katına sığınmış 100'den fazla kişinin yakılarak
öldürüldüklerine ilişkin tanıklıklara dayalı haberler, bunlar arasında en kaygı
verici olan!" diye niteliyordu. 

30Haziran 2016 GABB (Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği) Hasar Tespit
ve Zorunlu Göç Raporu verilerine göre;  yıkımın boyutunun yuk̈sek olduğu

Sûr, Cizîr, Nisêbîn, Şirnex, Gever gibi kentlerde yaşam dengesinin tamamen bozul-
duğu  ekonomik ve toplumsal faaliyetlerin tamamen durduğu tespit edilmiştir.
Hezex, Silopî ve Cizîr gibi kentlerde belediyelerin hizmetlerini yerine getirmeleri en-
gellenmiş, yetkilerinin fiilen kaymakamlıklara devredildiği de gözlemlenmiştir.

İl ve İlçelere Göre Yıkım & Göç Verileri
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Sûr / Amed
Devlet güçlerinin 2 Aralık 2015 tarihinde  başlattığı askeri operasyonlar 103 gün
boyunca sürmüştür. Buna göre:
• Sûr’dan 5440 aile göç etmek zorunda kalmıştır.
• İncelenen uydu fotoğrafları ve basına yansıyan görüntüler incelendiğinde, op

erasyonların sona erdiği Mart 2016’dan bu yana bu mahallelerdeki yapıların 
büyük bölümünün tamamen yıkıldığı tespit edilmiştir.

• UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Amed Surları I. 
Tampon Bölgesi içinde yer alan tescilli tarihi yapıların büyük bir bölümü kul 
lanılan ağır silahlar nedeniyle zarar gördü. Devlet güçleri tarafından sürmekte 
olan yıkım faaliyeti nedeniyle Roma döneminden kalan tarihi sokak dokusu 
büyük oranda ortadan kaldırıldı. *

Sûr / Amed
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Ferqîn / Amed
Amed’în Ferqîn ilçesinde 18 Ağustos 2015 tarihinden itibaren çeşitli aralıklarla 6
kez sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve devletin yaptığı operasyonlarda onlarca
insan öldürülmüş ve yaralanmıştır. İlçenin 3 mahallesinde büyük bir yıkım gerşek-
leşmiş ve çatışmaların yoğun olarak yaşandığı bu mahallelerde (Tekel, Konak ve
Mescit) yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre yaklaşık 20.000 ile 25.000 in-
sanın evlerini ve işyerlerini terk etmek zorunda kaldıkları tespit edilmiştir.

Nisêbîn / Mêrdîn
Kasım 2015 sonunda yapılan hasar tespit çalışmasına göre: 149 işyeri, 357 konut,
1 taziye evi, 1 halk evi zarar görmüş, trafoların hedef alınarak patlatıldığı tespit
edilmiş, güvenli çalışma ortamı bulunmadığı için okulların fiziki olarak gördüğü
hasar tespit edilememiştir. Yerel kaynaklara gore kentteki binaların yaklaşık %70’i
yıkılmıştır. Çatışma sürecinde Nisêbîn’den 65,000 kişi göç etmek zorunda
bırakılmıştır.*

Gever / Colemêrg
• Gever’de Ağustos 2015 ile Mart 2016 tarihleri arasında beş kez sokağa çıkma 

yasağı ilan edilmiş, 13 Mart 2016’da ilan edilen son yasak sonrasında kentin 
tamamına yakını devlet güçlerinin operasyonlarından etkilenmiştir. 

• Kent genelinde yapılan incelemeler sonucunda kentteki yapıların 3133’ünün az 
hasarlı, 647’sinin orta, 787’sinin ağır hasarlı olduğu, 867 adetinin yıkık, 
1336’sının ise yakıldığı tespit edilmiştir. Kentte çatışma izi gösteren, kurşunla-

Şirnex/Navend
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malar yok denecek kadar azdır.
• Yapılan incelemeler sonucunda Gever’den 6928 aile göç etmek zorunda 

bırakılmıştır. *
Şemzînan / Colemêrg
• Şemzînan’de Ağustos 2015’te gerçekleşen çatışmalarda kentin tamamına yakını 

çatışmalardan etkilenmiştir.
• 20 Kasım 2015 tarihinde Şemzînan Belediyesi tarafından yapılan hasar tespit 

çalışması sonrasında 122 işyeri, 5 kamu binası ve 42 konutun zarar gördüğü
belirlenmiş, bu zararın 2.500.000 TL olduğu belirtilmiştir.

• Çatışmalar sonrası 723 aile Gever’den Şemzînan’a göç etmiştir. *

Şirnex / Merkez
• Şirnex merkezinde 14 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek 

başlatılan askeri operasyonlar 82 gün sürdü. Tam 8 ay süren sokağa çıkma 
yasağı 14 Kasım 2016 tarihinde kaldırıldı. Şirnex’te varolan toplam 12 ma
halleden 9’u devlet güçleri tarafından tamamen yıkılarak yerle bir edildi. Op
erasyonlardan kent merkezinde yer alan tüm mahallelerin etkilenmiş olması ne
deniyle, Şirnex’ten diğer kentlere göç etmek zorunda bırakılan nüfus neredeyse 
kentin tamamına yakındır. 

Cizîr / Şirnex
• Cizîr’nin toplam nüfusu 112.973, çatışmadan doğrudan etkilenenlerin sayısı 

67.162 olarak tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmaya göre: 9.800 yapının zarar 
gördüğü, 6800 yapının görece az hasarlı, 1750 yapının orta hasarlı, 1250 
yapının da ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir.

Cizîr
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Silopî / Şirnex
• Hükümet tarafından Barbaros, Başak, Cudi, Karşıyaka, Şehit Harun Boy, Nuh, 

Yenişehir ve Yeşiltepe mahalleleri hakkında 6 Mart 2016’da “Acele Kamu
laştırma Kararı” çıkarılmıştır. Kentin ilgili mahallerindeki yapıların yıkım 
süreci devam etmektedir. Hâlihazırda, hükümetin ağır hasarlı olarak tespit ettiği 
260 ev yıkılmış durumdadır. 

• Sayısı tam olarak tespit edilememekle birlikte, Silopî’de göç etmek zorunda 
bırakılan ailelerin Wan, Êlih, Dîlok, Mersin ve Adana’ya göç ettikleri belirlen
miştir.

Hezex / Şirnex
• Yapılan hasar tespit çalışması sonucunda, 1200 yapının hasar gördüğü tespit 

edilmiştir. Hezex Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne yapılan başvurular 
bağlamında, yaklaşık 150 hanenin yanmış olduğu belirlenmiştir.

• Hükümet bu ailelerin çadır kurulmasına izin vermemiştir. Tersine, çadır kur
mak dışında hiçbir seçeneği bırakılmamış sözkonusu bu ailelere ceza kesmiştir. *

Gimgim / Mûş
• Ağustos 2015’te yaşanan çatışmalar ve sokağa çıkma yasağı boyunca toplam 

nüfusu 10,241 olan kentin tamamına yakını yaşananlardan etkilenmiştir.
• Toplamda 91 konut ve işyeri zarar görmüştür. 

Kürdistan ve Ortadoğu’daki bölgesel savaş, insanlık tarihinin en büyük trajedi-
lerinden birine yol açtı. 6 yılı geride bırakan Suriye, Rojava, Irak ve Güney Kur-
distan’daki bölgesel savaş ve İŞİD saldırıları birkaç yüzbini aşkın insanın ölümüne
yüzbinlercesinin yaralanmasına ve 6 milyonu aşkın insanın evini barkını bırakarak
göç etmesine sebep oldu. Rojava’nın Efrin Kantonu’na, Şehba bölgesine ve Halep
şehrine yönelik Türk devletinin ve kendisine bağlı çetelerin saldırıları artarak
devam etti. Bu saldırılarda onlarca sivil insan yaşamını yitirdi ve onbinlerce insan
yerini yurdunu terketmek zorunda kaldı.
Ağustos 2014 tarihinde IŞİD terör çetesi Şengal bölgesini işgal edip Êzîdî
Kürtlere yönelik yaptığı katliamlar sonucunda, Êzîdî Kürtlerden yüzlercesi
öldürülmüş, binlerce kadın, genç hatta ergen kız çocukları esir alınmış ve onbin-
lercesi evlerini terkederek dağlara sığınmışlardır. IŞİD işgaline,  yaklaşık 15 ay

Rojava ve Başurê Kurdistan
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sonra 13 Kasım 2015 tarihinde son verilmiş ve Şengal terörist çetelerden özgür-
leştirilmiştir. Bu işgal neticesinde Şengal harap edilmiş ve binaların büyük bir
kısmı yıkılmıştır. İşgalden sonra göç yollarına düşen Şengal halkının bir bölümü
geri dönmüş ve fakat önemli bir bölümü ise imkânsızlıklar ve Şengal’deki yıkıntı
nedeniyle hala dönememişlerdir. Şengal dağında hala binlerce insan derme çatma
yapılarda ve çadırlarda zor şartlar altında yaşamaktadır.
Heyva Sor a Kurdistanê, 2016 yılında Türk devletinin Kuzey Kürdistan’a  uygu-
ladığı yıkım ve savaş politikası nedeniyle yardımlrının büyük bölümünü Kuzey Kur-
distana göndermek durumunda kalmasına rağmen Rojava ve Şengal’e de sağlık
projesi ve diğer projeler kapsamında yardım ulaştırmıştır. 2017 yılında da Rojava
ve Şengal bölgesine yardımlarımız Heyva Sor a Kurd aracılığıyla devam edecektir.
Heyva Sor a Kurdistanê; Başurê Kurdistan için de, 2016 yılında 100 çoçuğa gön-
derdiği aylık yardımına 2017 yılında da devam edecektir.

PROJELERİMİZ
I – ACİL YARDIM PROJESİ
Bu proje savaş, doğal afetler, salgın hastalıklar vb olağanüstü durumlardan etkile-
nen yardıma muhtaç insanlara acil yardım ulaştırma için yürütülen bir projedir.
a- ACİL YARDIM PROJESİ ÇERÇEVESİNDE KUZEY KURDİSTAN’A YAPI-
LAN YARDIMLAR
Egemen devletler tarafından sömürülen Kürt halkı , savaş ve yıkımlar sonrası
yaşadığı mağduriyet karşısında yalnız bırakılmıştır. Heyva Sor a Kurdistanê, Türk
devlet güçlerinin saldırısı altında olan halka sahip çıkmayı insani ve ahlaki bir so-
rumluluk ve görev bilerek harekete geçmiştir.
Buna göre; ulusal yardım kurumumuz Heyva Sor a Kurdistanê Ocak/2016’ da
Cizîr, Sûr, Silopî, Nisêbîn, Dêrik ve Kerboran halkına ilk etapta 328.000 Euro
yardım göndermiş ve  03.03.2016 tarihi itibariyle büyük bir yardım kampanyası
başlatma kararı almıştır. Mart ayının başlarında 328 bin Euro ve 30 bin Kanada
doları ile Mart ayı sonunda 710 bin Euroolmak üzere, Mart ayında toplam1 Mi-
lyon 366 bin Euro ve 30 bin Kanada doları yardım, yıkıma uğrayan il ve ilçel-
erdeki Halk Meclisleri aracılığıyla halka ulaştırılmıştır. 
Mayıs ayında 300.000 Euro ile 40.000 İsviçre Frangı daha bu il ve ilçelerimize
gönderildi. Heyva Sor a Kurdistanêayrıca Türk devleti tarafından Gever'de yerle
bir edilen yerleşim alanlarının, evlerini onarabilmeleri için  Haziran ayında Gever
halkına 240 Bin Euro ve 30 Bin Kanada Doları yardım gönderdi.
b - ACİL YARDIM PROJESİ ÇERÇEVESİNDE ŞIRNEX’E YAPILAN YARDIMLAR
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Heyva Sor a Kurdistanê, Türk devlet güçlerinin saldırısı altında olan Şirnex
halkına sahip çıkmayı insani ve ahlaki bir sorumluluk ve bir görev bilmiş ve bu
temelde Eylül ayında bir kampanya başlatmıştır. Kampanya ile Şirnex halkının
kışlık çadır, soba, döşek ve battaniye ihtiyacını gidermek amaçlanmıştır.  
Kampanyamızın başlangıcından kısa bir süre sonra, Türk devleti elerini yıkarak
mağdur ettiği halkın sığındığı çadırları da hedef almıştır. Çadırlar yıkılarak insan-
ların barınma koşullarını tamamı ile ortadan kaldırmıştır.
Heyva Sor a Kurdistanê, Şirnex halkıyla dayanışma kampanyası çerçevesindeEylül
ayında 25000 SFR, Ekim ayının sonlarına doğruise 500 bin Euro ve 30 bin
dolar yardımı Şirnex’a ulaştırmıştır. Aralık ayında Şirnex için yine 500 bin Euro
gönderilmiştir. 

c -ACİL YARDIM PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN DİĞER YARDIMLAR
1. Rojavaya yardım ulaştırma projesi kapsamında Heleb kentindeki yardıma muh

taç aileler için 50 bin Euro ve Efrin kantonundaki yardıma muhtaç aileler için 
20 bin Euro maddi yardım gönderildi.

2. Antep katliamı mağduru aileler için 100 bin Euro maddi yardım gönderildi. 
3. Kuzey Kurdistan’daki mağdur 2 aileye acil ihtiyaçları gidermeleri için her birisi 

1500’er Eurodan toplam 3000 Euro maddi yardım gönderildi.
4. Heyva Sor a Kurdistanê Japan tarafından Japonya’daki Kumamoto depreminde 

zarar gören mağdurlar için 250 bin japon Yeni değerinde gıda alımı yapılarak 
gönüllü çalışanlar aracılığıyla halka dağıttı.
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Kardeş aile projesi Heyva Sor a Kurdistanê’nin en önemli ve değer verdiği pro-
jelerden biridir. Bu kampanya ile Kürdistan’da savaş mağduru olan aileler ile

mağdur ailelere yardım eden aileler yüzyüze görüşme fırsatı bulmuş, karşılıklı em-
pati kurulmuştur. Baskı ve engellemelerden kaynaklı organizede sorunlar
yaşansada gerek ‘Kardeş Aile Projesi’, gerekse yapılan maddi yardımlar biraz
gecikmeli de olsa, muhakkak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.‚’’Kürtlerin
yaralarını en iyi Kürtler sarar’’ gerçekliği ile kampanyaya önemli oranda katılım
sağlanmıştır. Diğer halklardan da bu projeye önemli bir katılım olmuştur. Kardeş
aile projesine belirlenen yardım miktarı aylık en az 150 Euro’dur. Mağduriyetlerin
giderilebilmesi için yardımların en az 1 yıl süresince devam etmesi gerekmektedir. 
Bu çerçevede toplam 4621 aile, kardeş aile projesi çerçevesinde yardım almıştır. 

III - FİTRE, ZEKAT VE KURBAN YARDIMLARINI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE
ULAŞTIRMA PROJESİ
Ramazan ayı münasbetiyle o Gever, Şirnex, Nisêbîn, Cizîr, Sûr, Silopî, Dêrik,
Kerboran ve Hezex için  460 bin Euro ve 20 bin SFR değerinde 10400 adet gıda
paketi alınarak Halk Meclisleri aracılığı ile halka dağıtıldı.
Heyva Sor a Kurdistanê, Kurban Bayramı münasebetiyle bu yıl çalışma yürüttüğü
ülkelerde ikamet eden insanlarımızdan toplanan 540.000 Euro tutarında 3000 kurban-
lık hayvan alarak Sûr, Cizîr, Şirnex, Nusebin, Gever, Silopî, Hezex, Kerboran ve diğer
il ve ilçelere göçetmek zorunda kalan  mağdur insanlara ulaştırmıştır.

KARDEŞ AİLE PROJESİ



Heyva Sor a  KurdistanêHeyva Sor a  Kurdistanê

12

Kürdistan’da yürütülen savaşta çocuklar da zarar gördü
TİHV'nın sokağa çıkmaya yasaklarında yaşam hakkı ihlalleriyle ilgili raporundaki
verilere göre 16 Ağustos 2015 ile 18 mart 2016 tarihleri arasından Cizîr'de en az
38 çocuk yaşamını kaybetmiştir. Yaşamını kaybedenler arasında 35 günlük bebek
te vardır. 
Bu süreçte çocukların düzenli sağlık kontrollerinin, aşılamalarının yapılmadığı
görüşme yapılan tüm ebeveynler tarafından dile getirilmiştir. Ayrıca yapılan
görüşmeler sırasında ebeveynler, yasaklar boyunca çocuklarını hastaneye
götüremediklerini belirtmişlerdir. Bu süreçte çocuklar ağır psikolojik travmalar
yaşamışlardır. Yerel kaynaklar yaşadıkları travmalardan dolayı bir çok çocuğun
konuşamadığını belirtmiştir.
Bu temelde 2016 yılında,
1. Yetim ve yardıma muhtaç çocuklara yardım projesi kapsamında Güney Kurdis

tan’daki 100 çocuk için 60 bin Euro gönderildi.
2. Yetim ve yardıma muhtaç çocuklara yardım projesi kapsamında Kuzey Kurdis

tan’daki 295 çocuk için 283 bin Euro yardım gönderildi.
3. Kuzey Kurdistan’daki 110 çocuğa eğitim desteği kapsamında toplam 25.200 

SFR yardım gönderildi.
4. Çocuklara eğitim desteği kapsamında, Savaşta hasar gören Kobanê’deki 3 oku

lun tamiri yapıldı ve çocukların bu okullarda eğitime yeniden başlaması sağ
landı. Bu proje için toplamda 30.500 Euro yardım gönderildi.

ÇOCUK PROJESİ   
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1. Ocak ayında sağlık hizmetleri için Rojava yardım kurumu Heyva Sora Kurd’a 
5.000 Euro gönderildi.

2. Amed katliamında 2 bacağını kaybeden Lisa Çalan’ın protezleri için 90 bin 
Euro ödendi.

3. Amed katliamında yaralanan başka bir kişinin protezi için 15.339 SFR ödendi.
4. Ankara patlamasında bir bacağını kaybeden bir gencin protezi için 2000 Euro

yardım gönderildi.
5. Mart ayında İtalya’dan Rojavaya sağlık hizmeti vermek üzere 2 tane fizyoterapi 

doktoru gönderildi.
6. Savaş mağduru olan bir kişinin tedavi ve platin masrafları için 2500 SFR verildi.
7. 2016 mayis ayında sağlık hizmeti vermeleri için İtalya’dan bir cerrah doktoru v

ve hemşire Rojavaya gonderildi.
8. Diğer taraftan ülkeden kurumumuza yardım başvurusunda bulunan muhtaç du

rumdaki insanların hastane, ilaç alımı, doktor kontrolü, protez vb tedavi mas
rafları için toplam 148.164 Euro maddi yardım gönderilmiştir.

9. Rojava’ya sağlık yardımı projesi çerçevesinde 50 bin Euro maddi yardım gön
derildi. Bu yardım Heyva Sor a Kurd tarafından Rojava’daki ve Şengal’dekihas
tane ve diğer sağlık kurumlarının sarf, temizlik ve personel giderleri kap
samında kullanıldı.

10. Rojava’ya sağlık yardımı projesi çerçevesinde 35 bin Euro maddi yardım  
Heyva Sor Kurd’a gönderildi. Bu yardım Til Temir kentinde sağlık merkezi 
yapımı için kullanıldı. 

11. Efrin Kantonu’na 1 tır dolusu ilaç ve tıbbi malzeme gönderildi ve gönderme 
masrafı için 7500 Euro ödendi.

12. Rojava’da devam eden huzur evi yapımı projesi kapsamında 3795 Euro gönderildi.
13. Eylül ayında, Rojava’daki Amude kampında meydana gelen gaz patlaması 

sonucunda  yaralanan bir çocuğun tedavisi için ailesine 3.000 Euro gönderildi.
14. Amed kentindeki bir sağlık merkezine sağlık hizmetleri kapsamında 1800 

Euro yardım gönderildi.
15. Heyva Sor a Kurdistanê, Sağlık yardımları konusunda çalışma yürüten Almanya’

daki Cadus isimli derneğin öncülüğünde Rojava için Mobil Hastane projesine 
destek sunmaktadır. Bu projeye destek için dayanışma gecesi düzenlenmiş ve bu 
gecenin geliri projeye aktarılmıştır.Yine medikal alet temini konusunda yardım 
edilmektedir.

SAĞLIK PROJESİ  
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16. Kobane’de yapımına 2015 yılında başlanan ve 500 bin Euro katkı sunduğu
muz Hastane 2016 eylül ayında tamamlanmış olup, halka hizmet vermeye 
başlamıştır.

VI - KURDİSTAN VE TÜRKİYE’DEKİ BARIŞ ANNELERİ İNSİYATİFİ’NE
YARDIM PROJESİ
Kurdistan ve Türkiye’de yaşanan savaşın ve yıkımların son bulması için yıllardır
barış çalışması yürüten Barış Anneleri İnsiyatifi’ne 2016 yılında 7.980 Euro
yardım gönderilmiştir.

VII - HASTA TUTSAKLARLA DAYANIȘMA PROJESİ
Hapis cezası bir insanın sadece özgürlüğünün kısıtlanması öngörmeli, bir insanı
hapsederken onun temel insani ihtiyaçlarını ve haklarını  kısıtlama olmamalıdır.
Heyva Sor a
Kurdistanê,  bu temelde Türk devletinin zindanlarda ağır şartlar altında bırakılan
ve tedavi imkanları kısıtlanan hasta tutsaklara2016 yılında  12.840 Euro yardım
göndermiştir.

Yapılan değerlendirmelerde, Heyva Sor a Kurdistanê’nin 2015 yılında, Kobanê
ile Şengal’deki yardıma muhtaç insanlara tüm imkanlarıyla yardım ulaştırdığı

belirtildi. Konuşmalardan sonra yıllık çalışma ve mali raporlar delegeler tarafın-
dan onaylandı.
Kongre delegeleri 2016 yılındaki çalışmaların daha güçlü yürütülemesi için öneri
ve görüşlerini sundu. Kongrede 2016 yılında Heyva Sor a Kurdistanê’nin tüm
imkanlarını Türk devletinin zulmü altındaki Kuzey Kürdistan’ın Cizîr, Farqîn,
Silopîya, Sûr, Nisêbîn, Kerboran gibi şehirlerdeki halkımıza yardım ulaştırmak
için kullanılması kararı alındı.
Kongre’nin sonunda yapılan seçimlerde Dr. Rojvan Bilgin, Suat Yalçın, Amira
Osso, Vahdettin Kılıç, ve Çekdar Uruç Heyva Sor a Kurdistanê’nin yönetim ku-
rulu üyeliğine yeniden seçildiler.
Rojvan Bilgin kurumun başkanlığına seçildi. 

Kürdistan Yardım Kuruluşu Heyva
Sor a Kürdistanê (HSK)
24. kongresini gerçekleştirdi
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