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Ülkeleri Kurdistanı terketmek zorunda bırakılmış savaş mağdurları tarafından,
Kurdistan’da devam eden savaşın ağır koşulları altında yaşayan insanlara

yardım etmek amacıyla 1993 yılında kurulan Heyva Sor a Kurdistanê; her geçen
gün yaptığı yardımlarla daha da büyüyen ve Kurdistan’daki halkların umudu ha-
line gelen insani bir yardım kurumudur.
Dünya üzerinde savaş, iç çatışma, doğal afet, hastalık, yoksulluk, kuraklık gibi sebe-
plerle mağdur olmuş milyonlarca insan hayat mücadelesi veriyor. Muhtaç ve mazlum
durumdaki herkesin insani ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen kurumumuz; gıda,
sağlık, barınma, eğitim gibi temel konularda yardım faaliyetleri yürütmektedir.
Kurumumuz, mağduriyet yaşanan bölgelerde bölge insanlarına hizmet verecek
sağlık ocağı, hastane gibi kalıcı eserler inşa ediyor. Acil ihtiyaç duyulan bölgelere
gıda yardımı, ilaç dağıtımı, muayene ve tedavi, tıbbi cihaz desteği, rehabilitasyon
gibi alanlarda hizmetler yapmaktadır. 
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, herkesin güvenini kazanmak amacıyla, düşmanlıklara taraf
olmaz ve hiçbir zaman siyasal, ırksal, dinsel ve ideolojik nitelikteki çelişkilere girmez.
Heyva Sor a Kurdistanê, gönüllü bir yardım kurumudur. Hizmetlerinden hiçbir
şekilde çıkar gözetmez.
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1- Heyva Sor a Kurdistanê e. V.  - Almanya 
2- Heyva Sor a Kurdistanê -Fransa
3- Stichting Koerdische Rode Halve Maan (Heyva Sor a Kurdistanê) – 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

Bu ilkeler temelinde 2017 yilindaki 

kampanya ve projeler aşağida Belirtilen

yardim kurumlariyla Birlikte

yürütülmüştür

Amed Sûr
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Türk devletinin, 2015 yılı sonbaharından itibaren Gimgim ilçesinden başlayarak
devamında Ferqîn, Lîce, Silopî, Sûr, Cîzre, Nisêbîn, Dêrik, Kerboran, Hezex,

Gever ve Şirnex gibi Kuzey Kurdistan‘nin il ve ilçerinde sivil halka yönelik
saldırılarında içinde kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce sivil insan devlet
güçleri tarafından katledilmiş, yüzlerce insan yaralanmış ve halka ait binlerce ev
tank ve top atışlarıyla yıkılmıştır. Yine, devlet güçleri aylarca süren sokağa çıkma
yasakları ile halkın su, gıda, elektirik, sağlık gibi en temel yaşamsal ihtiyaçlarını
gidermesini engelleyerek halkı göçe zorlamış ve bu yerleri tamamen insansızlaştır-
maya çalışmıştır. Bunun yanında yüzlerce çocuk yetim kalmış ve binlerce aile de
evsiz bırakılarak yardıma muhtaç hale getirilmiştir. Ağustos 2015’ten itibaren
sokağa çıkma yasakları uygulanan  Kuzey Kurdistan’ ın  birçok il ve ilçesinde
yaşam hakkı başta olmak üzere temel hak ve özgürlükler ihlal edildi. 2017 yılında
da türk devletinin bu alanlardaki insansızlaştırma politikası kentsel dönüşüm
adına altına devam etmiş Sûr, Şirnex, Nisêbîn’de bir çok mahalle yerle bir
edilmiştir. 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR)‘nin Şubat
2017 tarihli raporunda; Türkiye, ağır insan hakları ihlalleri ile suçlanıyor.
Sözkonusu raporda özetle

“ Temmuz 2015’ten Aralık 2016’ya kadar yaşanan, özellikle Türkiye Devleti
tarafından gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin temel insan hakları sorun-
larının genel bir değerlendirmesini içermektedir.
Temmuz 2015’ten Aralık 2016’ya kadar, Güneydoğu Türkiye’deki güvenlik op-
erasyonları süresince yaklaşık 2,000 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Edinilen bilgilere göre ölenlerden 800’e yakını güvenlik gücü mensubuyken,
yaklaşık 1,200’ü ise yerel halktan oluşmaktadır. Bunların ise kaçının devlete
karşı şiddet içeren veya içermeyen eylemlere karıştığı bilinmemektedir.

2017 yılına baKış

Kuzey Kurdistan
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR - BMİHYK)
aşırı güç kullanımına ilişkin sayısız örnek belgeledi: Öldürme, kaybolma,
işkence, konutların ve kültürel mirasın yıkımı, nefret suçuna teşvik; acil tıbbi
yardıma erişim, yemek, su ve geçinme hakkını engelleme;  kadına yönelik şid-
det,  düşünce ve ifade özgürlüğüne ve siyasal katılım haklarına ciddi şekilde
kısıtlama.  Belirtilenlere göre en ciddi insan hakları ihlalleri, bütün bir yer-
leşim alanının günlerce dış dünya ile bağlarının kesildiği ve gün boyu hareketin
kısıtlandığı sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemlerde gerçekleşti.
Güneydoğu Türkiye’de kayıtlara göre çoğu Kürt kökenli 355,000 ila yarım mi-
lyon arası insanın yerinden edildiği tahmin edilmektedir. Taşınmak zorunda
kalan insanların çoğunlukla komşu şehirlere ve köylere, kırsal kesimlere veya
Türkiye’deki başka bölgelere taşındığı belirtilmektedir.
Yerinden edilmiş 355,000 kişiye yapılan insani yardımın yetersiz kaldığı belir-
tilmiştir. Eldeki bilgilere göre, hiçbir uluslararası örgütün Güneydoğu Türkiye
halkının ve hatta yerinden edilen vatandaşların insani ihtiyaçlarını karşıla-
masına veya yardımda bulunmasına izin verilmemiştir…
Ocak ayının sonlarında ve 2016 Şubat ayının başında Cizre ilçesinde, binaların
bodrumlarında sıkışan erkekler, kadınlar ve çocuklar güvenlik güçleri tarafın-
dan bombardımana tutulmuştur. OHCHR'nin görüştüğü Cizre mağdurlarının
aile üyeleri ve tanıklar, çoğunlukla güvenlik operasyonlarından kaçan yersiz
189 kadar kişinin, yılın en soğuk aylarında su, gıda, tıbbi bakım olmadan bo-
drumlarda haftalarca sıkıştırıldığı mahallelerin toptan imhasına ilişkin bir
kıyamet resmi çizmiştir. Bodrumlarda sıkışan mağdurların bir kısmı, bombardı-
mandan kurtulmak için STK'lar ve milletvekilleri ile cep telefonu üzerinden
yaptıkları görüşmelerde dünya toplumuna yalvaran çağrılar yapmıştır. Cizre'de
öldürülen mağdurların ailelerinin ve birçok STK'nın da aktardığına göre, sayısı
belirlenemeyen kişilerin cesetleri tamamen ya da kısmen bombardıman ateşi
sonucu imha edilmiş ve ardından hızla olay yeri yıkılmıştır. Binaların hemen
yıkılması kanıtları yok etmiş ve bu nedenle cenazelerin teşhisi büyük ölçüde en-
gellenmiştir. Dahası, aşırı güç kullanımı, ağır silahlara başvurma ve sonuçta
ölümlerin yaşandığı koşullar hakkında soruşturma başlatmak yerine, yerel
makamlar öldürülen kişileri terör örgütlerine katılmakla suçlamış ve bu kişi-
lerin aile üyelerini etkileyen baskıcı önlemler almıştır….”
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Kurdistan ve Ortadoğu’daki bölgesel savaş, insanlık tarihinin en büyük trajedi-
lerinden birine yol açtı. 7 yılı geride bırakan Suriye ve Rojava’daki bölgesel savaş

ve İŞİD saldırıları yüzbinleri aşkın insanın ölümüne yüzbinlercesinin yaralanmasına ve
6 milyonu aşkın insanın evini barkını bırakarak göç etmesine sebep oldu. Rojava’nın
Efrin Kantonu’na ve Şehba bölgesine yönelik Türk devletinin ve çetelerin saldırıları
artarak devam etti. Bu saldırılarda onlarca sivil insan yaşamını yitirdi. 
Rojava ve Suriye’de İŞİD’e ve diğer çetelere yönelik mücadele 2017 yılında’da
devam etti. Tabka, Rakka ve Deyru-zor bölgelerinde yürütülen savaşta İŞİD zul-
münden kaçan yüzbinlerce insan Rojava’nın diğer bölgelerine sığındı. Halihazırda
bu bölgeler İŞİD’ten kurtarılmıştır ve fakat özellikle Raqqa kentinde mayın temi-
zleme çalışmaları devam ettiği için henüz kente geri dönüşler çok azdır.

GÜNEY KuRDISTAN – DOğu KuRDISTAN VE IRAK
2017 yılında Güney Kurdistan ve Irak’ta İŞİD saldırıları ve İŞİD’le mücadele
devam etti. Tel-Afer, Musul, Hawice’de yürütülen savaşta binlerce insan savaştan
kaçıp Güney Kurdistan’a veya Irak’ın diğer bölgelerine sığındı. Musul’un kurtul-
ması amacıyla yapılan opersayonlar ve yaşanan çatışmalar sonucunda Musul şehri
tamamen harabeye döndü.
2014 tarihinde IŞİD terör çetesi Şengal’i işgal edip Êzdî Kürtlere yönelik yaptığı
katliamlar sonucunda Êzidî Kürtlerden yüzlercesi öldürülmüş, yüzlerce kadın esir
alınmış ve binlercesi evlerini terkederek dağlara sığınmışlardır. IŞİD işgaline yak-

ROJAVA 

VE 

SURIYE 
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laşık 15 ay sonra, 13 Kasım 2015 tarihinde son verilmiş ve Şengal özgürleştir-
ilmiştir. 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 imkansızlıklar ve Şengal’deki yıkıntı ne-
deniyle hala dönememişlerdir. 
2017 Ekim ayında Güney Kurdistan ile Irak arasında yaşanan sorunlar sonu-
cunda Irak güçlerinin Güney Kurdistana yönelik saldırıları başladı. Xûrmatû,
Xaneqîn, Kerkûk, Daqoq, Taze, Beşir, Mexmur, ve Rabia’ya yönelik bu saldırılar-
dan kaçan yüzbinlerce Kürt, Güney Kurdistan’ın diğer bölgelerinde çok zor şart-
lar altında yaşamaya devam ediyor.
12 Kasım 2017 tarihinde merkez üssü Doğu Kurdistan’ın Kirmanşan şehrinde ve
Güney Kurdistan’ın Halepçe şehrinin 30 km güneyinde yerin 19 km altında
richter ölçeği'ne göre 7.3 Mw büyüklüğünde meydana gelen deprem sonucunda
540'dan fazla kişi hayatını kaybetti, 8000'den fazla kişi ise yaralandı. Depremin
ardından 70.000 kişi evsiz kaldı. 

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.
1- Kuzey Kurdistan’da türk devletinin viraneye çevirdiği yerlerde yaşayan halkın
gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla Kanada’dan Ocak ayında 30 bin Kanada
doları gönderildi.
2- Ocak ayında, Yunanistan’daki Lavrion Kampında kalan mültecilerin acil yaşamsal
ihtiyaçlarının karşılanması için 7000 Euro maddi yardım gönderildi. Bu yardımla
elektrikli soba, döşek, battaniye alınıp mültecilere dağıtıldı ve kampın içme suyu
tesisatı kuruldu. Ayrıca kamptaki mülteciler için 3 palet elbise gönderildi.

PROJELERİMİZ
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3- Türk devlet güçlerinin Şubat 2017’deki saldırıları sonucunda yıkıma uğrayan
Nisêbîne bağlı Xirabê Bava ve Talatê köylerindeki halka destek olmak amacıyla 
20 bin Euro maddi yardım gönderildi ve mağdur edilen ailelere dağıtıldı.
4- Heyva Sor a Kurdistanê’nin gönüllü çalışanlarından oluşan bir ekip, İtalya’nın
Livorno kentinde 11 Eylül günü şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel felaketi
ardından arama kurtarma ve  kentteki enkaz kaldırma çalışmalarına 4 gün
boyunca katıldı.
5- Eylül ayında, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yakınlarında bulunan Lavrion
Mülteci Kampı'nda zor şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışan Kurdistanlılara 
6 bin 850 Euroluk gıda yardımı yapıldı.
6- 12 Kasım 2017 tarihinde Doğu Kurdistan’ın ve Güney Kurdistan’da meydana
gelen depremin ardından Heyva Sor a Kurdistanê deprem mağdurlarına yardım
ulaştırmak için hemen acil yardım kampanyası başlatmıştır. Kısa sürede deprem
mağdurlarına 150.000 Euro nakdi yardım göndermiş ve bu yardım deprem böl-
gelerinde oluşturlan komitelerimiz aracılığıyla deprem mağdurlarına dağıtılmıştır. 
7- Aralık ayında, Kuzey Kurdistan’da türk devletinin viraneye çevirdiği yerlerde
yaşayan mağdur ailelere dağıtılmak üzere 25 bin Amerikan doları gönderildi.

II-  ŞIRNEK’Lİ MAğDuR AİLELERE KONuT YAPMA PROJESİ
Bu proje ile türk devletinin viranaye çevirdiği Şirnex ilinde evleri yıkılmış ve barı-
naksız kalmış mağdurlara acil bir şekilde konut yapmak amaçlanmaktadır. 
Bu projede yapılan evler 60m2 ile 80m2  arasında olup 2 oda, mutfak ve banyo
ve WC’den oluşmaktadır.
Heyva Sor a Kurdistanê tarafindan yürütülen bu projeye İsviçre’deki Konsept of
Charity kurumu ve FC Tawlahaw spor kulübü de destek sunmaktadır.
Bu proje kapsamında 2017 yılında 150.000 Euro ve 80 bin İsviçre Frangı gön-
derilmiş ve 20 ev yapılmıştır. 40 tane evin ise yapımı devam etmektedir.



Heyva Sor a  KurdistanêHeyva Sor a  Kurdistanê

49

III- KARDEŞ AİLE PROJESİ
1- Kardeş aile projesi Heyva Sor a Kurdistanê’nin en önemli ve değer verdiği pro-
jelerden biridir. Kardeş aile projesinin amacı; göçün önünü kesmek, acil insani
yardım sağlamak, temel sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, psikolojik destek sunmak-
tır. Bakacak kimsesi olmayan, yardıma muhtaç durumdaki aileler ile yardım etmek
isteyen aileler arasında ilişki geliştirmek, birbirleriyle tanıştırmak ve kardeşlik
hukuku çerçevesinde yardım yapılmasını sağlamaktır.
Bu kampanya ile Kurdistan’da savaş mağduru olan aileler ile mağdur ailelere
yardım eden aileler tanışma fırsatı bulmuş, karşılıklı empati kurulmuştur. Baskı ve
engellemelerden kaynaklı sorunlar yaşansa da yapılan maddi yardımlar biraz
muhakkak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Kardeş aile projesine belirlenen
yardım miktarı aylık en az 150 Euro’dur. Yardımların en az 1 yıl süresince devam
etmesi gerekmektedir. Şubat 2016 tarihinden beri devam eden bu kampanyadan
yararlanan ailelerin şehirlere göre sayısı şöyledir:
CIZÎR: 1093, HEZEX : 285, SÛR : 758, SILOPÎ: 313, NISÊBÎN: 1018,
GEVER : 532, ŞIRNEX: 981, QILEBAN: 4, KERBORAN: 1, DÊRIK : 1,
ELKÊ : 8, ÇELÊ : 1, WAN: 6,  AMED: 6, ÊLIH: 1, FERQÎN:1
Bu çerçevede toplam 5009 aile , kardeş aile projesinden yararlanmıştır.

2- ŞIRNEX‘Lİ 1000 AİLEYE KARDEŞ AİLE KAMPANYASI
Türk devletinin, 2015 yılı sonbaharından itibaren Kuzey Kurdistan‘nin il ve
ilçerinde sivil halka yönelik saldırılarında en fazla yıkıma uğrattığı yerlerin
başında Şirnex gelmektedir. Toplamda 11 mahalleden oluşan Şirnex merkezinin 7
mahallesi tamamen yıkılmış onbinlerce insan evsiz bırakılmıştır. Bölge de en çetin
kış şartlarının yaşandığı yerlerden biri de Şirnex il merkezidir. Bu durum
karşısında Heyva Sor a Kurdistanê, Şirnex il merkezinde mağdur edilmiş insanlar
için ‘’Şirnex’li 1000 aileye kardeş aile kampanyası’’ adı altında yeni bir kampa-
nyayı 1 Kasım 2017 tarihinde başlatmıştır.
Bu kampanya çerçevesinde toplamda 363 aileye kardeş aile bulunmuştur.
Her 2 kampanyada kardeş aile edinip destek sunan ailelerin ülkelere göre dağılımı
da şöyledir: 
Almanya:1829, Kuzey Kurdistan ve Türkiye:585, İsviçre:584, İngiltere:366,
Fransa:625, İsveç:221, Kanada:164, Avustralya:188, Hollanda:160, Avusturya:81,
Japonya:61, Norveç:57, Rusya:88, Finlandiya:36, Danimarka:98, İtalya:60,
Belçika:62, İspanya:3, Amerika:65, Arabistan:1, Birleşik Arap Emirlikleri:1, Çek
Cumhuriyeti:3, Romanya:31, Doğu Kurdistan ve İran: 3
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IV- FİTRE, ZEKAT VE KuRBAN YARDIMLARINI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE
uLAŞTIRMA PROJESİ
1- Ramazan ayı münasbetiyle Sûr, Cizîr, Şirnex, Nisêbîn ve Gever halkı için gön-
derilen 50.000 Euroluk maddi yardımla gıda paketi alınarak  bu yerlerdeki halk
meclislerinin katılımıyla halka dağıtıldı.
2- Türk Devleti tarafından Sûr ilçesinin Alipaşa ve Lalabey mahallesinde evleri
yıkılmak istenen halka ramazan ayı münasbetiyle, 7 gün boyunca iftar yemeği ver-
ilmiştir ve bunun için 6000 Euro harcanmıştır.
3- Heyva Sor a Kurdistanê, Kurban Bayramı münasebetiyle bu yıl çalışma yürüt-
tüğü ülkelerde ikamet eden insanlarımızdan toplanan yardımla 150.000 Euro tu-
tarında kurbanlık hayvan alarak Sûr, Cizîr, Şirnex, Nisêbin, Gever, Silopî, Hezex
ve diğer il ve ilçelerde kalan  mağdur insanlara ulaştırmıştır.

SAğLIK PROJESİ
1. 2017 yılında kurumumuzdan yardım talep eden savaş mağduru insanların te-
davi, hastane masrafları, ilaç alımı, doktor kontrolü, protez alımı vb sağlık har-
camları için toplamda 91.104,00 Euro harcanmıştır.
2. Rojava’ya sağlık yardımı projesi çerçevesinde 2017 yılında 4 seferde toplam 105
bin Euro maddi yardım  Heyva Sor Kurd’a gönderildi. Bu yardım Til Temir
kentindeki hastanenin yapımında kullanıldı.
3. Kanada’dan 1 milyon 250 bin Kanada doları değerinde 3 ton ilaç Rojava’ya
gönderilerek bölgedeki halkın sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Heyva Sor a
Kurd’a teslim edildi. Bu ilaçlar Kanada’da bir proje kapsamında Kanadalı bir ku-
rumdan piyasa değerinin çok altında satın alınmış ve toplamda 30 bin kanada
doları ödenmiştir.
4. İtalya’dan, Rojava’ya 2 seferde  toplam 400 kilo ilaç ve sağlık malzemesi gön-
derildi. 
5. Kurdistan’lıların Avrupa’da yaptığı tüm kitlesel etkinliklerde sağlık çadırı kuru-
larak sağlık hizmeti verildi.
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Dünyanın birçok yerinde devam eden savaşlar ve çatışmalardan en çok etkilenen
kesim çocuklardır.
Bu projenin amacı sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabii afet v.b. sebe-
plerle kimsesiz, korunmasız kalmış ve istismara açık çocuklara gerekli insani
yardımı ulaştırıp, güvenceye almak, yaşamını tek başına idame ettirmeye gücü yet-
meyen yetimlere, kendi ayakları üzerinde duracak yeterliliğe ulaşıncaya kadar
destek olmak, eğitimlerini sağlamak ve onları aile şefkati ile hayata hazırlamaktır. 
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (uNICEF)’ raporlarına göre
dünyadaki çocukların yaklaşık dörtte birinin savaş, kriz ve doğal afetlerin etk-
ilediği ülkelerde yaşamaktadır. Bu rapora göre, bu ülkelerde yaşayan 535 milyon
çocuğun sağlık hizmetleri, kaliteli eğitim, gıda ve korunmaya erişimi yok.
uNICEF ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı araştırmalar, dünya genelinde 140
milyondan fazla çocuğun savaşlar ya da doğal afetler gibi sebeplerle ailelerini kay-
bettiğini, bu çocukların hayatlarını öksüz ve yetim olarak sürdürdüğünü gös-
teriyor. Kurdistan’da uzun yıllardır devam eden savaş ve çatışmalardan en çok
çocuklar zarar gördü ve geride onbinlerce yetim çocuk kaldı.
Heyva Sor a Kurdistanê kurulduğu tarihten itibaren hayata geçirdiği ilk proje
çocuk projesidir ve kesintisiz bu güne kadar devam etmiştir. 25 yıl içinde, binlerce
yetim, kimsesiz veya bakıma muhtaç çocuğa düzenli aylık yardımlar yapılmış ve bu
yardım çocuklar kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar devam etmiştir.
Bu temelde 2017 yılında,

ÇOCuK PROJESİ

1. Yetim ve yardıma muhtaç çocuklara yardım projesi kapsamında
Güney Kurdistan’daki 150 çocuk için 2017 yılında 60 bin Euro

maddi yardım gönderildi.
2. Yetim ve yardıma muhtaç çocuklara yardım projesi kapsamında

Kuzey Kurdistan’daki 270 çocuk için 2017 yılında toplam 324 bin
Euro yardım gönderildi.
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VII- KuRDİSTAN VE TÜRKİYE’DEKİ BARIŞ ANNELERİ İNİSİYATİFİ’NE
YARDIM PROJESİ
Kurdistan ve Türkiye’de yaşanan savaşın ve yıkımların son bulması için yıllardır
barış çalışması yürüten Barış Anneleri İnsiyatifi’ne yürüttükleri çalışmaların mas-
raflarında kullanılmak üzere 2017 yılında 7980 Euro yardım gönderilmiştir.

VIII- HASTA TuTSAKLARLA DAYANIȘMA PROJESİ
Bu projenin amacı zindanlarda ağır şartlar altında bulunan ve tedavi imkanları
kısıtlanan hasta tutsaklara yardım etmektir
Heyva Sor a Kurdistanê,  bu temelde Türk devletinin zindanlarda ağır şartlar al-
tında bırakılan ve tedavi imkanları kısıtlanan hasta tutsaklara 2017 yılında 6510
Euro yardım göndermiştir.

Yapılan değerlendirmelerde, Heyva Sor a Kurdistanê’nin 2016 yılında, yardımların
büyük bölümünü Kuzey Kurdistan’da türk devletinin viraneye çevirdiği şehir ve
ilçelerdeki halka gönderildiğini, bununla bareber Rojava ve Şengal’deki muhtaç in-
sanlara tüm imkanlarıyla yardım ulaştırdığı belirtildi. 
Raporlar üzerinde yapılan değerlendirmelerden sonra yıllık çalışma ve mali rapor-
lar delegeler tarafından onaylandı.
Kongre delegeleri 2017 yılındaki çalışmaların daha güçlü yürütülemesi için öneri
ve görüşlerini sundu. Kongrede 2017 yılında Heyva Sor a Kurdistanê’nin tüm
imkanlarını Türk devletinin zulmü altındaki Kuzey Kurdistan’ın Cizîr, Şirnex, Far-
qîn, Silopîya, Sûr, Nisêbîn, Hezex ve Gever gibi şehirlerdeki halkımıza yardım
ulaştırmak için kullanılması kararı alındı.
Kongre’nin sonunda yapılan seçimlerde Dr. Rojvan Bilgin, İpek Öztaş, Vahdettin
Kılıç, Murat Vargün ve Çekdar uruç Heyva Sor a Kurdistanê’nin yönetim kurulu
üyeliğine seçildiler.
Rojvan Bilgin kurumun başkanlığına seçildi.

Kurdistan yardım kurumu Heyva Sor a Kurdistanê  25. kongresini 
21 Ocak günü Almanya’nın Essen şehrinde gerçekleştirdi.
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