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O rtadoğu’da yürütülen bölgesel savaş, insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden
birine yol açtı. Bu savaş sadece bu bölgeyi değil tüm dünyayı etkileyen bir hal

aldı.  Savaştan dolayı göç edenlerin büyük bölümü halen insani bir yaşamı sürdüre-
bilecekleri bir yere sahip değiller ve bir çoğu halen daha iyi bir yaşam süreceklerini
umdukları yerlere varmak için yollardalar. Maalesef bu yollarda da onları bekleyen
çoğu zaman ölüm oluyor. Akdeniz ve Ege Deniz’de nerdeyse hergün meydana gelen
mülteci ölümleri buna örnektir. Daha da trajik yanı da, her türlü insanlık dramının
ve yıkımın yaşandığı bu bölgelerde savaşın ne zaman biteceğinin bu yıkımın ne zaman
sona ereceğinin kestirilemiyor olmasıdır.

İnsani yardım kurumlarının en temel görevi bu tür trajedilerden etkilenen insanların
acil ihtiyaçlarını karşılamak, mağduriyetleri gidermek ve savaşın getirdiği yıkımları
bertaraf etmeye çalışmak ve insanların göç etmesinin önüne geçmek için gerekli yar-
dımları yapmaktır. Bu güne kadar, kendini insani yardım kurumu olarak tanımlayan
kurumların bu görevi ne kadar yerine getiridiği ise kocaman bir soru işaretidir. 
Ülkeleri Kurdistanı terketmek zorunda bırakılmış savaş mağdurları tarafından, Kur-
distan’da devam eden savaşın ağır koşulları altında yaşayan insanlara yardım etmek
amacıyla 1993 yılında kurulan Heyva Sor a Kurdistanê; her geçen gün yaptığı yar-

ŞEHBA
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dımlarla daha da büyüyen ve Kurdistan’daki halkların umudu haline gelen insani
bir yardım kurumudur.
Muhtaç ve mağdur 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 böl-
gelere gıda yardımı, ilaç dağıtımı, ambulans, 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 vererek
yardım etmeye çalışır. Evrensel yardım ilkeleri çerçevesinde insanlar arasında karşılıklı
anlayışı, dostluğu, işbirliğini ve kalıcı barışı destekler. Temel prensip olarak çatışma-
larda taraf olmayı reddeder. 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.

Bu ilkeler temelinde 2018 yılındaki kampanya ve projeler aşağıda belirtilen yardım
kurumlarıyla birlikte yürütülmüştür.

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
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2018 yılına bakış:

ROJAVA VE SÜRİYE

Barışçıl bir eylem olarak başlayıp kısa sürede ülke geneline yayılan ve silahlı çatışma-
lara dönüşen Suriye savaşının başlangıcından bu yana, yüz binlerce kişi hayatını kay-
betmiş, milyonlarcası yerinden edilmiş, çok sayıda yapıysa onarılamayacak biçimde
yok edilmiş durumda. 15 Mart 2011'de başlayan savaşın beraberinde getirdiği etkiler
bugün, yerel ve bölgesel düzlemi aşarak küresel boyutlara ulaşmış bulunuyor. Tür-
kiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin müdahil olduğu savaşın sonuysa
henüz görünürde değil. 
BM ve Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yayınlanan ve-
rilere göre, 2011'de başlayan Suriye savaşında toplam 353 bin 935 kişi hayatını
kaybetti. Gözlemevi verilerine göre, hayatını kaybedenlerin 106 bin 390'ı sivil ve bu
sivillerin de 19 bin 811'i çocuk ve 12 bin 513'ü kadın. Bahsedilen rakamların yal-
nızca kayıt altına alınmış ölümler olduğunu belirten uzmanlar, hayatını kaybedenlerin
sayısının gerçekte 500 binden fazla olduğunu tahmin ediyor. Fransız örgüt Handicap
International'a göre de savaşta toplam 3 milyon kişi yaralandı, 1 buçuk milyon kişi
savaş nedeniyle sakat kaldı. 
Suriye'nin nüfusu savaş öncesinde 23 milyondu. Bugün toplamda yaklaşık 11 milyon
Suriyeli savaş nedeniyle yerinden edilmiş konumda. 2,8 milyonu çocuk olmak üzere
yaklaşık 6,1 Milyon Suriyeli evinden edilerek kendi ülkeleri içinde mülteci haline
geldi. Yarısı çocuk 5,4 milyonu aşkın kişiyse, diğer ülkelere kaçmak zorunda kaldı.

EFRÎN
Nüfusunun büyük çoğunluğu Kürt olan Efrîn, Suriye’nin en istikrarlı ve güvenli böl-
gelerindendi. Efrîn son derece az bir uluslararası yardımla, son beş yılda yüzbinlerce
mülteciye sığınak oldu.
Savaşın nihayet son bulacağı ve çözüm masalarının kurulacağının ümit edildiği gün-
lerde Türkiye ve emrindeki çete grupları, Kürtlerden öç almak için barışçıl bir bölgeyi
yok edecek, binlerce sivil ve mülteciyi riske atacak şekilde Kürtlerin kontrolündeki
bu kantona topyekün güçle 20 Ocak 2018 tarihinden itibaren saldırmaya başladı.
Türk Devleti ve emrindeki çeteler 2 ay boyunca hiçbir ahlak ve savaş hukuku kural-
larını tanımadan Efrîn’de içinde çocuk, yaşlı ve kadınların da bulunduğu sivilleri
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hedef alıp katlettiler. Ev, okul, cami, hastane, baraj, mülteci kampı vb sivillere ait
yapıları bombalayıp yıktılar. İşgal ettikleri tüm yerlerde halkın mallarını çalıp talan
ettiler. 2 aylık saldırılar sonucunda içinde çocuk, kadın ve yaşlılarında bulunduğu
500’ü aşkın sivil katledildi ve 1000’i aşkın sivil ise yaralandı.
Tüm bu insanlık dışı saldırılar sebebiyle Efrîn’deki yüzbinlerce insan yerlerini yurt-
larını bırakarak Şehba bölgesine ve Rojavanin diğer bölgelerine sığındılar. Şehba
bölgesine sığınan yüzbinlerce insan bir bölümü çadır kamplarda bir bölümü ise köy-
lerde çok zor şartlar altında yaşamaya çalışmaktadırlar.
Efrîni işgal eden türk devleti, kürtleri topraklarından zorla çıkararak demografıyi
değiştirmek için dışaradan getirdiği çeteleri buraya yerleştirmeye ve halkın evine ma-
lına zeytinliklerine zorla el koyarak talana devam ediyor.

+

KUZEY KURDİSTAN

Türk devletinin, 2015 yılı Ağustos’undan itibaren Kuzey Kurdistana yönelik başlattığı
topyekün imha ve katliam saldırıları sonucunda Silopî, Sûr, Cizîr, Nisêbîn, Hezex,

EFRÎN
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Gever ve Şirnex, Ferqin ve Gimgim gibi birçok yerleşim yeri yakıp yıkılarak viraneye
çevrilmiştir. Yüzbinlerce insanı yerinden yurdundan eden bu saldırıların yarattığı
mağduriyet, yoksulluk hala devam etmekdir. 

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon Merkezi verilerine göre; sokağa çıkma
yasaklarının süresiz ve/veya gün boyu (24 saat sürmesi öngörülür biçimde) uygulan-
maya başlandığı ilk tarih olan 16 Ağustos 2015’ten 1 Ekim 2018 tarihine kadar
geçen süre içerisinde toplam 11 il ve en az 50 ilçede resmi olarak tespit edilebilen
en az 332 sokağa çıkma yasağı ilanı gerçekleşmiştir. Rapora göre Türkiye tarihinde
bu biçimi ile ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasakları şu illerde ilan edilmiştir:
AMED (190 kez), MERDÎN (53 kez), COLEMÊRG (23 kez), ŞIRNEX (13 kez),
BEDLÎS (18 kez), MÛŞ (7 kez), ÇEWLIG (7 kez), DÊRSÎM (6 kez), ÊLIH (6
kez), XARPÊT (2 kez) ve SÊRT (7 kez).

Topyekün imha planının devamı olarak onbinlerce çalışanın işlerinden atılması ve
yine imha konpseti çerçevesinde onbinlerce insanın cezaevlerine atılması da onbinlerce 
aileyi büyük bir yoksulluğun içine sokmuş ve yardıma muhtaç hale getirmiştir.EFRÎN
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GÜNEY KURDİSTAN VE IRAK

• 2017 Ekim ayında Güney Kurdistan ile Irak arasında yaşanan sorunlar sonucunda
Irak güçlerinin Güney Kurdistana yönelik saldırıları başladı. Xûrmatû, Xaneqîn,
Kerkûk, Daqoq, Taze, Beşir, Mexmur, ve Rabia’ya yönelik bu saldırılardan kaçan
yüzbinlerce Kürt, Güney Kurdistan’ın diğer bölgelerinde çok zor şartlar altında
yaşamaya devam ediyor.

• Türk devletinin, Güney Kürdistan topraklarına yönelik işgal amaçlı saldırıları
2018 yılında da devam etti. Özellikle, yerleşim yerlerine nerdeyse hergün yapılan
hava saldırında bir çok sivil insan katledildi ve köylülere ait evler, bahçeler ve tarım
alanları tahrip edildi.

• 26 Ekim tarihinde yağmur ve sonrasında yaşanan sel felaketinde Binare Qendîl’de
büyük bir zarar meydana geldi. Navdeşt, Surede ve Balayan bölgesinde büyük bir
zarar yaşandı. Sel felaketi Kirnakaw, Pirmemke, Berawa, Birede ve Surede köylerinde
yine Navdeşt köyünün Enzê, Lewja, Bokristan, Zergele, Pirdaşal, Goçar ve Birgirke
de etkili oldu. Binare Qendîl köylerinde 15 köprü yıkıldı. Su projelerinin zarar gör-
mesi yüzünden 15 köyün suyu kesildi. 15 köyün elektrikleri kesilmiş durumda. Su
kanalarının zarar görmesi yüzünden bahçe ve bağlar da zarar gördü. 3 hastane, 3
cami ve 2 okul tamamen yıkıldı. Onlarca ev yıkıldı ve onlarcas ev ise sel yüzünden
zarar gördü. Onlarca hayvan, bal kovanı ve araçlar sel suyuna kapıldı. 

QENDÎL
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• 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 yaklaşık
15 ay sonra, 13 Kasım 2015 tarihinde son verilmiş ve Şengal özgürleştirilmiştir.
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 nedeniyle hala döneme-
mişlerdir. 

• 2018 yılında Güney Kurdistan ve Irak’ta İŞİD saldırıları ve İŞİD’le mücadele
devam etti. Çatışmalara nedeniyle yerleşim yerlerinin bir çoğu harabeye döndü. Farklı
bölgelere göç etmek zorunda bırakılan insanların zor şartlar altında, temel yaşamsal
ihtiyaçlarından yoksun bir şekilde yaşam savaşı devam etmektir.

DOĞU KURDİSTAN 
12 Kasım 2017 tarihinde merkez üssü Doğu Kurdistan’ın Kirmaşan, Serpêla Zehaw
ve çevresindeki yerleşim yerlerinde meydana gelen deprem sonucunda oluşan yıkıntı
ve mağduriyet hala devam etmektedir. Depremde evleri yıkılan mağdurların büyük
bir bölümü hala derme çatma barakalarda ve çadırlarda zor şartlar altında yaşamını
devam ettirmektedir.  
Aynı bölgede 25 Kasım 2018 tarihinde yine şiddetli bir deprem meydana gelmiş ve
bin kişi civarında insan yaralanmış ve birçok ev hasar görmüştür.
Diğer taraftan İran devletinin, tek geçim kaynakları Doğu Kurdistan ile Güney Kur-
distan arasında sınır ticareti yapmak olan Kürtlere yönelik katliamları devam etmek-
tedir. Yine iranda yaşanan ekonomik kriz ve irana yönelik amborgaların etkisi en
çok kendisini Doğu Kurdistan’da hissetirmektedir. Yoksulluk ve işsizlik milyonlarca
insanı mağdur etmiş ve yardıma muhtaç hale getirmiştir. 

PROJELERİMİZ
I – ACİL YARDIM PROJESİ
Bu proje savaş, doğal afetler, salgın hastalıklar vb olağanüstü durumlardan etkilenen
yardıma muhtaç insanlara acil yardım ulaştırma için yürütülen bir projedir. Bu proje
kapsamında Gıda, temizlik ve yakacak yardımları olmak üzere mağdurlara temel
yaşamsal ihtiyaçları ulaştırıyoruz.
1- Türk devletinin ve emrindeki çetelerin saldırısı altında bulunan Efrîn halkı için
Şubat ayında 250 bin euro maddi yardım gönderildi. Gönderilen bu yardım
Efrîn’deki hastanelere ilaç, sağlık malzemeleri ve tıbbi cihaz alımı için kullanıldı.
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2- Türk devletinin ve kendisi bağlı çetelerin saldırıları, katliamları ve işgali nedeniyle
Efrîn‘den Şehba Bölgesine göçetmek zorunda kalan ve halihazırda sayıları 170 bin
civarında olan Efrînli insanlarin temel yaşamsal ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla
ortak yardım kurumlarımızın katkılarıyla birlikte Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında
Almanya’dan toplamda 690 bin euro maddi yardım gönderilmiştir. Bu maddi yar-
dımla Rojavanın diğer bölgelerinden gıda, giyim, temizlik vb temel yaşam malzemeleri
satın alınarak Şehba bölgesindeki Efrinlilere ulaştırılmıştır.

3- İtalya Heyva Sor tarafından 2018 yılı içinde toplamda 260 bin 964 Euro maddi
yardım Şehba bölgesine sığınan Efrinliler için gönderildi. İtalyadan giden bu yardı-
mın içinde UPP, SiAmo Afrin, GUS (Human Solidarity Group) ve M.Internasyonel
yardım kurumunun desteği ve katkıları da vardır.
4- Fransa’dan Şehba bölgesindeki Efrinliler için 30 bin Euro maddi yardım gönde-
rildi.
5- Ağustos ayında, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yakınlarında bulunan Lavrion
Mülteci Kampı'nda zor şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışan Kürdistanlılara 10
bin Euroluk gıda yardımı yapıldı.
6- Kuzey Kurdistan’da türk devletinin viraneye çevirdiği yerlerde yaşayan mağdur
ailelerin temel yaşamsal ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 2018 yılı içinde çeşitli
aralıklarla toplamda 650 bin euro ve  100 bin Amerikan doları gönderildi.
7- 26 Ekim 2018 tarihinde Güney Kürdistan’ın Kandil bölgesinde meydana gelen
sel felakatinin mağdurlarına kurumumuzdan bir heyetle beraber 200 bin Euro maddi
yardım gönderildi.

ŞEHBA
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8- Aralık ayında, Şehba bölgesinde bulanan Efrinlilerin kışlık ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla 300 bin Euro maddi yardım gönderildi. Bu yardımla soba, battaniye, döşek,
kışlık giyecek gibi ihtiyaçlar giderildi.

II-  ŞIRNEX’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. 2017 Yılı
başlarında uygulamaya geçen bu projede yapılan evler 60m2 ile 80m2  arasında
olup 2 oda, mutfak ve banyo ve WC’den oluşmaktadır. 
Bu proje kapsamında 2018 yılında Şirnex’te 118 tane evin yapımına başlanmış ve
büyük bölümü bitirilmiştir. Bu evlerin yapımı için toplamda 300 bin Euro ve İsviç-
reden 40 bin Frank gönderilmiştir. 

III- KARDEŞ AİLE PROJESİ
Kardeş aile projesi Heyva Sor a Kurdistanê’nin en önemli ve değer verdiği projeler-
den biridir. Kardeş aile projesinin amacı; göçün önünü kesmek, acil insani yardım
sağlamak, temel sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, psikolojik destek sunmaktır. 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 engelle-

ŞIRNEX
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melerden kaynaklı sorunlar yaşansa da yapılan maddi yardımlar biraz muhakkak ih-
tiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Kardeş aile projesine belirlenen yardım miktarı aylık
en az 150 Euro’dur. Yardımların en az 1 yıl süresince devam etmesi gerekmektedir. 
2018 yılında bu kampanyadan 559 aileye kardeş aile bulunmuş ve kendilerine yardım
ulaştırılmıştır.
2016 yılı şubat ayında başlayan bu kampanyadan şimdiye kadar yararlanan ailelerin
toplam sayısı ise 5505°tir ve şehirlere göre dağılımı şöyledir:
CIZÎR: 1111, HEZEX : 291, SÛR : 758, SILOPÎ: 316, NISÊBÎN: 1045, GEVER
: 539, ŞIRNEX: 1416, QILEBAN: 4, KERBORAN: 1, DÊRIK : 1, ELKÊ : 8,
ÇELÊ : 1, WAN: 7,  AMED: 8, ÊLIH: 2, FERQÎN:1

IV- FİTRE, ZEKAT VE KURBAN YARDIMLARINI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE
ULAŞTIRMA PROJESİ
1- Ramazan ayı münasebetiyle Sûr, Cizîr, Şirnex, Nisêbîn ve Gever halkı için gön-
derilen 200.000 Euro”luk maddi yardımla gıda paketi alınarak bu yerlerdeki halk
meclislerinin katılımıyla halka dağıtıldı.
2- Türk Devletinin işgali ve saldırıları nedeniyle Şehba bölgesine göç etmek zorunda
kalan Efrînlilere Ramazan ayı münasebetiyle 60.000 Euroluk gıda paketi ulaştırıldı.
3- Heyva Sor a Kurdistanê, Kurban Bayramı münasebetiyle 
- Şehba bölgesindeki Efrîn halkına 150 bin euro,
- Kuzey Kurdistan’da türk devletinin viran ettiği Nisêbîn, Şirnex, Gever, Sûr, Cizîr,

Silopî ve Hezex’teki halka 150 bin euro,
- Kirmaşan ve Serpêla Zehaw’daki deprem mağdurlarına 50 bin euro,
- Tûzhûrmatû ve Daqûq’taki savaş mağdurlarına 50 bin euro, olmak üzere toplam

400 bin Euro tutarında kurbanlık yardımı ulaştırmıştır.

ŞEHBA
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V- ÇOCUK PROJESİ

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. sebeplerle
kimsesiz, korunmasız kalmış ve istismara açık çocuklara gerekli insani yardımı ulaştı-
rıp, güvenceye almak, yaşamını tek başına idame ettirmeye gücü yetmeyen 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 etkilediği ülkelerde
yaşamaktadır. Bu rapora göre, bu ülkelerde yaşayan 535 milyon çocuğun sağlık hiz-
metleri, kaliteli eğitim, gıda ve korunmaya erişimi yok. UNICEF ve sivil toplum ör-
gütlerinin yaptığı araştırmalar, dünya genelinde 140 milyondan fazla çocuğun
savaşlar ya da doğal afetler gibi sebeplerle ailelerini kaybettiğini, bu çocukların hay-
atlarını öksüz ve yetim olarak sürdürdüğünü gösteriyor. 

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. 27 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 2018 yılında,

1. Yetim ve yardıma muhtaç çocuklara yardım projesi kapsamında Güney Kurdis-
tan’daki 150 çocuk için 60 bin Euro maddi yardım gönderildi.

2. Yetim ve yardıma muhtaç çocuklara yardım projesi kapsamında Kuzey Kurdis-
tan’daki 402 çocuk için 2018 yılında toplam 390 bin 230 Euro yardım gönderildi.
3. İsviçre’den, Kuzey Kurdistan’da faaliyet yürüten Çocuk Vakfına 50 çocuğa eğitim
desteği çerçevesinde 7 bin 860 Frank yardım gönderildi.
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VI - SAĞLIK PROJESİ

Bu projenin amacı, en temel insani haklardan biri olan sağlık hizmetlerinden yarar-
lanma hakkından yoksun olanlara sağlık yardımı yapmaktır. Bu kampsamda; savaş
bölgelerinde veya mağduriyet yaşanan bölgelerde sağlık ocağı ve hastane inşa etmek,
ilaç, ambulans, medikal cihazlar temin etmek ve yine yoksulluk nedeniyle tedavi ola-
mayan insanların tedavi masraflarını karşılamak gibi yardımları yapmaktayız.

1. 2018 yılında kurumumuzdan yardım talep eden savaş mağduru insanların tedavi,
hastane masrafları, ilaç alımı, doktor kontrolü, protez alımı vb sağlık harcamları
için toplamda 98 bin 330 Euro harcanmıştır.

2. Rojava’ya sağlık yardımı projesi çerçevesinde Ekim 2016’da Til Temir kentinde
hastane yapımına başlanmıştı. Söz konusu hastanenin inşası tamamlanarak 05 Nisan
2018 tarihinde açılışı yapılmış ve halka hizmet vermeye başlamıştır. Heyva Sor a
Kurdistanê bu hastanenin inşası için toplamda 145 bin euro yardım göndermiştir.

3. İtalya’dan,  Steffatta Sanitaria isimli kurumla birlikte Rojava’ya iki sefer toplamda
300 bin euro değerinde 800 kilo ilaç ve sağlık malzemesi gönderildi. 

TIL TEMIR
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4. Kurdistanlıların Avrupa’da yaptığı tüm kitlesel etkinliklerde sağlık çadırı kurularak
sağlık hizmeti verildi.

VII- KURDİSTAN VE TÜRKİYE’DEKİ BARIŞ ANNELERİ İNİSİYATİFİ’NE YAR-
DIM PROJESİ

Kurdistan ve Türkiye’de yaşanan savaşın ve yıkımların son bulması için yıllardır barış
çalışması yürüten Barış Anneleri İnisiyatifi’ne yürüttükleri çalışmaların masraflarında
kullanılmak üzere 2018 yılında 7980 Euro yardım gönderilmiştir.

VIII- HASTA TUTSAKLARLA DAYANIȘMA PROJESİ

Bu projenin amacı zindanlarda ağır şartlar altında bulunan ve tedavi imkanları kı-
sıtlanan hasta tutsaklara yardım etmektir.
Heyva Sor a Kurdistanê,  bu temelde Türk devletinin zindanlarda ağır şartlar altında
bırakılan ve tedavi imkanları kısıtlanan hasta tutsaklara 2018 yılında  8200 Euro
yardım göndermiştir.

HEYVA SOR A KURDISTANÊ’ye ÜYELİK KAMPANYASI

Yardım kurumlarını büyüten ve daha çok mağdura ulaşmasını sağlayan en önemli
etken fazla üyesinin olmasıdır. Üye sayısı fazla olan bir yardım kurumu, kendisine
düzenli olarak aylık ne kadar gelir geleceğini bildiği için uzun süreli yardım projeleri
hazırlayabilir ve bununla birlikte daha çok mağdura ulaşır. Diğer taraftan üye sayısı
fazla olan bir yardım kurumunun devlet kurumlarıyla, diğer yardım örgütleriyle ve
uluslarası kurumlarla ilişkilerinde muhattap alınma konumu artar ve bu durum
ortak proje üretme kapistesine olumlu etki eder.
Bu sebeplerden dolayı Heyva Sor a Kurdistanê olarak tüm halkımızdan talebimiz;
her evden en az bir kişinin Heyva Sor a Kurdistanê’ye üye olması ve kendisinin gö-
nüllü olarak belirleyeceği bir meblağla düzenli yardım etmesidir.
Heyva Sor a Kurdistanê’ye üye olmak için ekteki üyelik formunun doldurulup ku-
rumumuzun adresine ulaştırılması gerekmektedir. Üyelik formlarına ayrıca; kurumu-
muzun gönüllü çalışanlarından, www.heyvasor.com/tr/endamti adresinden veya
kurumumuz telefonla aranarak adreslerine posta yoluyla gönderilmesi suretiyle
ulaşılabilinir.
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