
Tenê tiştê ku dikare xizaniyê ji holê rake,
parvekirin e.

Dayik Teresa

Das einzige, was die Armut beseitigen kann,
ist miteinander zu teilen.

Mutter Teresa

Alîkarî, piştgirî û bi hevre parvekirin rûmeta mirovatiyê ye.               Hejmar: 9   Sal: 2019



Kreissparkasse Köln
IBAN: DE 49 370 502 99 000 40 10 481
BIC / SWIFT: COKSDE 33XXX

www.paypal.me/heyvasor www.heyvasor.com

Heyva Sor a Kurdistanê e. V.

Wilhelmstr. 12 D-53840 Troisdorf
Tlf:  02241 / 97 52 583
Tlf:  02241 / 97 52 585
Fax: 02241 / 97 52 584
E-Mail: heyvasor@web.de



Heyva Sor a  KurdistanêHeyva Sor a  Kurdistanê

1

Kürdistan ve Ortadoğu’da yaşanan savaşlar, saldırılarlar, doğal afetler,
fakirlik ve hastalıklar nedeniyle milyonlarca insan ayakta kalabilmek için
büyük bir yaşam mücadelesi veriyor. 

İnsani yardım kurumlarının en temel görevi bu tür trajedilerden etkilenen
insanların acil ihtiyaçlarını karşılamak, mağduriyetleri gidermek, savaşın
getirdiği yıkımları bertaraf etmeye çalışmak ve insanların göç etmesinin
önüne geçmek için gerekli yardımları yapmaktır. Bu güne kadar, kendini
insani yardım kurumu olarak tanımlayan kurumların bu görevi ne kadar
yerine getiridiği ise kocaman bir soru işaretidir. 
Kürdistan’da devam eden savaşın ağır koşulları altında yaşayan insanlara
yardım etmek amacıyla kurulan Heyva Sor a Kurdistanê; 28 yıldır ara-
lıksız yaptığı yardımlarla daha da büyüyen ve Kürdistan’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 konu-
larda yardım faaliyetleri yürütmektedir. Kurumumuz, mağduriyet yaşanan
bölgelerdeki insanlara hizmet verecek sağlık ocağı, hastane gibi kalıcı
eserler inşa ediyor. Acil ihtiyaç duyulan bölgelere gıda yardımı, ilaç da-
ğıtımı, ambulans, muayene ve tedavi, tıbbi cihaz desteği, rehabilitasyon
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ve yerinden edilen insanlara kamplar kurmak gibi alanlarda hizmetler yap-
maktadır. 
Heyva Sor a Kurdistanê; ırk, inanç, sınıf, düşünce farkı gözetmeden, in-
saniyetçilik ilkesinden hareketle mağdur olan halka en acil ve zaruri ihti-
yaçlara öncelik vererek yardım etmeye çalışır. Evrensel yardım ilkeleri
çerçevesinde insanlar arasında karşılıklı anlayışı, dostluğu, işbirliğini ve
kalıcı barışı destekler. Temel prensip olarak çatışmalarda taraf olmayı red-
deder. Herkesin güvenini kazanmak amacıyla, düşmanlıklara taraf olmaz
ve hiçbir zaman siyasal, ırksal ve dinsel nitelikteki çelişkilere girmez
Heyva Sor a Kurdistanê, gönüllü bir yardım kurumudur. Hizmetlerinden
hiçbir şekilde çıkar gözetmez.
Bu ilkeler temelinde 2019 yılındaki kampanya ve projeleri
aşağıda belirtilen yardım kurumları birlikte yürütmüşler-
dir.

1- Heyva Sor a Kurdistanê - Almanya 

2- Heyva Sor a Kurdistanê - Hollanda

3- Heyva Sor a Kurdistanê - İsviçre

4- Heyva Sor a Kurdistanê - Belçika

5- Heyva Sor a Kurdistanê - İngiltere

6- Heyva Sor a Kurdistanê - İtalya

7- Heyva Sor a Kurdistanê - Norveç

8- Heyva Sor a Kurdistanê –-Japonya

9- Roja Sor - Fransa

10- Roja Sor a Kurdistanê - Avusturya

11- Roja Sor a Kurdistanê - İsveç

12- Roja Mezopotamya -  Danimarka

13- Heyva Sor a Kurd - Rojava
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2019 yılına bakış:

ROJAVA VE SURİYE

1- Türk devleti ve kendisine bağlı öldürme, talan, yıkım, gasp kültürüne
sahip çete gurupları 9 Ekim 2019 tarihinde etnik temizlik, demografik
değişiklik ve işgal amacıyla  her türlü ağır silah, savaş uçakları ve
yasaklanmış silahlarla Rojava’nın şehir ve köylerine topyekun bir
saldırıya başladırlar. Ev, Hastane, Baraj, mülteci kampları, tahıl ambarları
vb. her türlü yapılar bu saldırılarda hedef alındı. Aynı zamanda sağlık
merkezleri ve ambulanslar, Heyva Sor a Kurd’un ve diğer hümaniter
kurumların çalışanları da bu saldırılara maruz kaldılar. 

Saldırıların başlangıcından beri geçen 3 aylık sürede;

- İçinde çocuk, kadın, yaşlı, insani yardım kurumları çalışanları ve
gazetecilerin de olduğu 281 sivil insan öldürüldü ve 1040 kişi de
yaralandı. 

- Serêkaniyê, Girê Spî şehirleri ve bunlara bağlı köyler işgal edildi.
Buralardaki tüm evler, işyerleri ve tahıl ambarları talan edildi.

- 300 binden fazla kişi Serêkaniyê û Girê Spî’den göç etmek zorunda
kalarak Hesekê, Reqa, Qamişlo ve Til Temir gibi daha güneye doğru olan
bölgelere sığındılar. Bu göçmenlerin büyük bölümü hala okullarda
kalmaktadır, bir bölümü ise yeni kurulan kamplara yerleştirilmişlerdir.
Güney Kürdistan’a geçen yaklaşık 18 bin kişiden 12 bini ise  Berdereş
kampında kalmaktadılar. Yerinden ve yurtlarından göç etmek zorunda
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kalan bu insanlar çok zor şartlar altında yaşamak durumunda kalmışlardır.

2- Efrin’de yaklaşık iki yıldır Türk devleti ve ona bağlı çetelerin işgali
devam etmektedir. Her gün kaçırılma, işkence ve talan haberleri gelmeye
devam etmektedir. Saldırılar ve işgal nedeniyle göçetmek zorunda almış
Efrin’lilerden yaklaşık 150 bini şu an Şehba bölgesinde 5 kamp ve 40
köyde çok zor şartların altında yaşama tutunmaya çalışmaktadırlar. Türk
devletinin ve ona bağlı çetelerinin bu bölgeye yönelik saldırıları da devam
etmektedir. Bunun son örneği ise Tıl Rıfat’ta yapılan katliamdır. 

2 Kasım tarihinde Tıl Rıfat’ta türk devleti’nin yaptığı katliamda yaşları
3-15 arası 8 çocuk toplam 10 sivil insan öldürüldü ve içinde çocukların
da olduğu 17 kişi ise yaralandı. 

Diğer taraftan 18 Mart 2018 tarihinden beri türk devleti,
Efrin’dekidemografiyi değiştirmeye ve Efrin’in tüm zenginliklerini talana
devam etmektedir.

3- 9 yılı geride bırakan Suriye’deki iç savaş, dış güçlerin ve bağlı
çetelerinin saldırıları tüm ülkeye viraneye çevirdi. Uluslararası kurumların
verilerine göre göre Suriye’de yaklaşık 570 bin insan öldürüldü. 12
milyon insan yerlerinden edildi. Bunklardan yaklaşık 6 milyonu başka
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ülkelere ve yaklaşık 6 milyonu ise Suriye içindeki başka bölgelere göç
etmek zorunda kaldı. 

KUZEY KÜRDİSTAN

Türk devletinin, 2015 yılı’nda barış sürecini bitirerek Kuzey Kürdistan`a
yönelik başlattığı topyekün imha, saldırıları devam etmektedir. Silopî,
Sûr, Cizîr, Nisêbîn, Hezex, Gever ve Şirnex, Ferqin ve Gimgim gibi birçok
yerleşim yeri yakıp yıkılarak viraneye eden saldırıların yarattığı mağdu-
riyet, yoksulluk hala devam etmekdir. 

Topyekün imha planının devamı olarak onbinlerce çalışanın işlerinden
atılması ve yine imha konpseti çerçevesinde 2019 yılında da onbinlerce
insanın cezaevlerine atılması da Kuzey Kürdistan’daki halkı büyük bir
yoksulluğun içine sokmuş ve yardıma muhtaç hale getirmiştir. 

GÜNEY KÜRDİSTAN 

- Türk devletinin, Güney Kürdistan topraklarına yönelik işgal amaçlı
saldırıları 2019 yılında da devam etti. Özellikle, yerleşim yerlerine ner-
deyse her gün yapılan hava saldırında bir çok sivil insan katledildi ve köy-
lülere ait evler, bahçeler ve tarım alanları tahrip edildi ve bir çok köy bu
saldırılar nedeniyle boşaltıldı.

- 2014 tarihinde IŞİD terör çetesi Şengal’i işgal edip Êzdî Kürtlere yö-
nelik yaptığı katliamlar sonucunda Êzidî Kürtlerden yüzlercesi öldürül-
müş, yüzlerce kadın esir alınmış ve binlercesi evlerini terk ederek dağlara
sığınmışlardır. IŞİD işgaline yaklaşık 15 ay sonra, 13 Kasım 2015 tari-
hinde son verilmiş ve Şengal özgürleştirilmiştir. Bu işgal neticesinde Şen-
gal 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 dönememişlerdir. Öte yandan Türk devletinin Şengale yönelik hava
saldırıları 2019 yılında da devam etti. Bu durum Şengal’in yeniden inşası
ve göçedenlerin geri dönüşünün önünde büyük bir engel teşkil etmekte-
dir.
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- Güney Kurdistan’da bulunan Maxmur mülteci kampına yönelik Hew-
ler yönetimin 17 Temmuz 2019 tarihinden beri uyguladığı ambargo devam
etmektedir. Bu kampta yaklaşık 13 bin Kuzey Kürdistanlı mülteci kal-
maktadır. Yaşamsal ihtiyaçlar, okul, iş veya hastane için diğer şehirlere
gidiş-gelişin önünde büyük engeller getirilmekte ve bu durum ise kampta
yaşayan mültecilerin yaşamında büyük bir sorunlar yaratmaktadır.

DOĞU KÜRDİSTAN

- 19 Mart 2019 tarihinde başlayan ve 2 haftadan fazla süren yoğun ya-
ğışlar nedeniyle Doğu Kürdistan ve İran’ın birçok bölgesinde sel baskın-
ları yaşandı. Yüzlerce şehir, köy kasaba ve yerleşim yeri sular altında
kaldı. Yerel kaynaklara göre bu sel baskınları neticesinde 200’den fazla
kişi yaşını yitirdi. Bu sel baskınları Doğu Kürdistan ve İran’ın genelinde
büyük zarar ve ziyana sebebiyet verdi. 

- 15 Kasım 2019 tarihinden itibaren Doğu Kürdistan ve İran’da ekono-
mik sebepler ve yönetimin baskılarına karşı büyük gösteriler başladı.  İran
Devlet güçleri bu gösterileri çok şiddetli saldırılarla engellemeye çalıştı.
Amnesty International’a göre bu saldırılarda en az 304 kişi öldürüldü ve
binlercesi yaralandı. Doğu Kürdistan İnsan Hakları Kurumu HENGAW’a
göre İran devlet güçleri Doğu Kürdistan’da yapılan gösterilere karşı yap-
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tığı saldırılarda 45 kişiyi öldürdü ve 500’e yakın kişiyi de yaraladı ve bin-
lercesini de tutukladı.

- İran devletinin, tek geçim kaynakları Doğu Kürdistan ile Güney Kur-
distan arasında sınır ticareti yapmak olan Kürtlere yönelik katliamları
devam etmektedir. Doğu Kürdistan İnsan Hakları Kurumu HENGAW’a
göre İran devlet güçleri Doğu Kürdistan’da 2019 yılında 69 kolber öl-
dürdü ve 165 kolberi de yaraladı. Yine İran´da yaşanan ekonomik kriz ve
İran´a yönelik ambargoların etkisi en çok kendisini Doğu Kürdistan’da
hissetirmektedir. Yoksulluk ve işsizlik milyonlarca insanı mağdur etmiş
ve yardıma muhtaç hale getirmiştir. 

A- GENEL YARDIM 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, giyim, temizlik, ve yakacak yar-
dımları ve göçetmek zorunda kalanlara barınak ve kamp yapmak gibi
temel yaşamsal ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz.

1- Kuzey Kürdistan’da türk devletinin viraneye çevirdiği yerlerde
yaşayan mağdur ailelerin temel yaşamsal ihtiyaçlarının giderilmesi
amacıyla 2019 yılı içinde çeşitli aralıklarla toplamda 104 bin euro ve  50
bin Amerikan doları gönderildi.

2- Mart ayında, Yunanistan’ın başkenti Atina’nın yakınlarında bulunan
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Lavrion Mülteci Kampı’nda zor şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışan
Kürdistanlılara 10 bin Euroluk gıda yardımı yapıldı.

3- Nisan ayında, Doğu Kürdistan’daki sel faleketlerinden zarar gören
mağdurlar için yardım kampanyası başlatıldı ve bu kampanya
çerçevesinde 250 bin Euro nakdi yardım gönderilerek bu bölgedeki yerel
komisyonlarımız tarafından mağdurlara ulaştırıldı.

4- Kasım ayında, Yunanistan’ın başkenti Atina’nın yakınlarında bulunan
Lavrion Mülteci Kampı’nda zor şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışan
Kürdistanlılara 10 bin Euroluk gıda, çocuk maması ve inşaat tamir
malzemesi yardımı yapıldı.

5- Heyva Sor diğer ortak yardım kurumlarıyla birlikte, Türk devleti ve
ona bağlı çetelerinin Rojava’ya yönelik 9 Ekim’den itibaren saldırıları ve
işgali nedeniyle göçetmek zorunda kalanlara yardım ve saldırılarda
yaralananların tedavisi için kampanya başlattı. Bu kampanya çerçevesinde
2019 yılında 1 milyon 110 bin Euro maddi yardım Rojava’ya ualştırılarak
Heyva Sor a Kurd’a teslim edildi. Gönderilen bu yardım ile göç etmek
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zorunda kalanların gıda, giyim, temizlik malzemeleri, bataniye, döşek,
ilaç vb. temel yaşamsal ihtiyaçları için kullanıldı. Ayrıca göç etmek
zorunda kalanlar için kurulan Waşokani kampının yapımında harcandı.  

II- KARDEŞ AİLE PROJESİ

Kardeş aile projesinin amacı; göçün önünü kesmek, acil insani yardım
sağlamak, temel sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, psikolojik destek sun-
maktır. Bakacak kimsesi olmayan, yardıma muhtaç durumdaki aileler ile
yardım etmek isteyen aileler arasında ilişki geliştirmek, birbirleriyle ta-
nıştırmak ve kardeşlik hukuku çerçevesinde yardım yapılmasını sağla-
maktır.

Bu kampanya ile Kürdistan’da savaş mağduru olan aileler ile mağdur ai-
lelere yardım eden aileler tanışma fırsatı bulmuş, karşılıklı empati kurul-
muştur. 

2019 yılında bu kampanyadan 51 aileye kardeş aile bulunmuş ve kendi-
lerine yardım ulaştırılmıştır.

III- FİTRE, ZEKAT VE KURBAN YARDIMLARINI İH-
TİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRMA PROJESİ

1- Ramazan ayı münasebetiyle Sûr, Cizîr, Şirnex, Nisêbîn, Hezex, Silopi
ve Gever halkı için gönderilen 102.000 Euro”luk maddi yardım gönde-
rildi. 
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2- Ramazan ayı münasebetiyle, Doğu Kürdistan’daki sel felaketinden
zarar görenlere 100 bin Euro nakdi yardım gönderilerek bu bölgedeki
yerel komisyonlarımız tarafından mağdurlara ulaştırldı.
3- Kurban Bayramı münasebetiyle, Şehba bölgesine göçetmek zorunda

kalmış Efrîn halkına 50 bin Euro tutarında kurbanlık yardımı yapıldı.

4- Kuzey Kurdistan’da türk devletinin viran ettiği Nisêbîn, Şirnex,
Gever, Sûr, Cizîr, Silopî ve Hezex’teki halka 75 bin Euro tutarında
kurbanlık yardımı yapıldı.

IV- 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 ulaştırıp, güvenceye almak, yaşamını tek başına
idame ettirmeye gücü yetmeyen yetimlere, kendi ayakları üzerinde dura-
cak yeterliliğe ulaşıncaya kadar destek olmak, eğitimlerini sağlamak ve
onları aile şefkati ile hayata hazırlamak ve yine yardıma muhtaç ailelerin
çocuklarına dönem dönem eğitim malzemeleri yardımı yapmaktır

Kürdistan’da uzun yıllardır devam eden savaş ve çatışmalardan en çok
çocuklar zarar gördü ve geride onbinlerce mağdur ve yetim çocuk kaldı.

Heyva Sor a Kurdistanê kurulduğu tarihten itibaren hayata geçirdiği ilk
proje çocuk projesidir ve kesintisiz bu güne kadar devam etmiştir. 28 yıl
içinde, binlerce yetim, kimsesiz veya bakıma muhtaç çocuğa düzenli aylık
yardımlar yapılmış ve bu yardım çocuklar kendi ayakları üzerinde durun-
caya kadar devam etmiştir. Yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına ise
dönem dönem eğitim malzemeleri desteği sunulmuştır.
Bu temelde 2019 yılında,

1- Yetim ve yardıma muhtaç çocuklara yardım projesi kapsamında Güney
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Kürdistan’daki 150 çocuk için 2019 yılında 60 bin Euro maddi yardım
gönderildi.

2- Yetim ve yardıma muhtaç çocuklara yardım projesi kapsamında Kuzey
Kürdistan’daki 505 çocuk için 2019 yılında toplam 606 bin Euro yardım
gönderildi.

3- İsviçre’den, Kuzey Kürdistan’da faaliyet yürüten Çocuk Vakfına 50
çocuğa eğitim desteği çerçevesinde 2019 yılında 15 bin 720 İsviçre
Frangı yardım gönderildi.

4- Şehba bölgesine göçetmiş Efrin’li öğrenci çocuklara eğitim destek
yardımı amacıyla Ekim ayında 50 bin Euro tutarında kırtasiye mazlemesi
ve okul çantası yardımı ulaştırıldı.

V - SAĞLIK PROJESİ

Bu projenin amacı, en temel insani haklardan biri olan sağlık hizmet-
lerinden yararlanma 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 olamayan insanların tedavi mas-
raflarını karşılamak gibi yardımları yapmaktayız.
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- 2019 yılında kurumumuzdan yardım talep eden savaş mağduru insan-
ların tedavi, hastane masrafları, ilaç alımı, doktor kontrolü, protez yapımı
vb sağlık harcamları için toplamda 88 bin 223 Euro ve 6 bin 954 İsviçre
Frangı harcanmıştır.

- Kürdistanlıların Avrupa’da yaptığı tüm kitlesel etkinliklerde sağlık
çadırı kurularak sağlık hizmeti verilmiştir.

VI- KÜRDİSTAN VE TÜRKİYE’DEKİ BARIŞ ANNE-
LERİ İNİSİYATİFİ’NE YARDIM PROJESİ

Kürdistan ve Türkiye’de yaşanan savaşın ve yıkımların son bulması için
yıllardır barış çalışması yürüten Barış Anneleri İnisiyatifi’ne yürüttükleri
çalışmaların masraflarında kullanılmak üzere 2019 yılında 7980 Euro
yardım gönderilmiştir.

VII- HASTA TUTSAKLARLA DAYANIȘMA PROJESİ

Bu projenin amacı zindanlarda ağır şartlar altında bulunan ve tedavi im-
kanları kısıtlanan hasta tutsaklara yardım etmektir.
Heyva Sor a Kurdistanê,  bu temelde Türk devletinin zindanlarda ağır
şartlar altında bırakılan ve tedavi imkanları kısıtlanan hasta tutsaklara
2019 yılında  86 bin 200 Euro yardım göndermiştir.
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ÖZEL PROJELERİMİZ

1- PROTEZ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
MERKEZİ PROJESİ
Rojava’da 8 yılı aşkındır devam eden savaşlar, saldırılar ve patlamalardan
dolayı on binlerce kişi yaralandı ve bunların bir çoğu ise sakat kaldı. Aynı
zamanda binlerce kişide ise savaşın olumsuz etiklerinden dolayı psikolojik
rahatsızlıklar ortaya çıktı. Sakat kalan insanların protez ihtiyacının
giderilmesi ve yine psikolojik rahatsızlılara sahip kişilerin tedavisi için
bir sağlık merkezine  ihtiyaç vardı. 

Bu projeye göre Qamişlo kentinde bir protez, fizyoterapi û rehabilitasyon
merkezi inşa edilecektir. Bu projenin finansmanını  Heyva Sor a
Kurdistanê- İsviçre, Heyva Sor a Kurdistanê- İngiltere ve Roja Sor- Fransa
birlikte yapacaktır.  Heyva Sor a Kurd ise merkezin inşaat işini
yürütecektir. 

Bu projenin maaliyeti 400 binEuro’dur ve Eylül 2020’de bitirilmesi
planlanmaktadır. 

2- WAŞOKANÎ KAMPINDA SAĞLIK MERKEZİ İNŞA
PROJESİ

Türk devleti ve kendisine bağlı çetelerin Rojava’ya yönelik 9 Ekim’de
başlattığı saldırılardan sonra Serêkaniyê ve Girê Spî’den 300 binden fazla
insan göç etmek zorunda kaldı. Hesekê şehrinin 12 km batısına düşen bir
bölgede, bu göç etmek zorunda kalmış insanlar için Waşokani adında bir
kamp inşası devam etmektedir. Kamp tamamlandığında yaklaşık 30 bin
kişi yerleşmiş olacaktır. Bu kampta ayrıca bir sağlık merkezine ihtiyaç
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vardı. 

Bu projeye göre Waşokani kampının içerisinde bir sağlık merkezi
kurulacak ve bu merkez için ayrıca 3 adet ambulans satın alıcaktır. Bu
merkezin inşaası için yaklaşık 300 bin Euro masraf yapılacaktır. Bu proje
Ev proje Heyva Sor a Kurdistanê -Almanya ve Roja Sor a Kurdistanê-
İsveç tarafından finanse edilemekte ve Heyva Sor a Kurd tarafından ise
inşası yapılmaktadır. Bu proje için şimdiye kadar 300 bin Euro
gönderilmiştir.

3- MEME KANSERİ HASTALIĞININ ERKEN TEŞHİSİ
VE TEDAVİSİ PROJESİ 

Rojava’da 8 yılı aşkındır devam eden savaşlar ve saldırların toplumda
bıraktığı olumsuz etkilerden birisi ise kadınlarda meme kanseri
hastalığının artmasıdır. 

Bu projenin amacı meme kanseri hastalığının erken teşhisi ve tedavisidir.
Buna göre bir klinik ve gezici ekiplerden oluşan kanser teşhis programı
yürütülecektir. Buna göre gezici ekipler mahalle ve köyleri gezerek 18
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yaş üstü tüm kadınları kontrolden geçirecek ve şüpheli vakaları klinikte
tekrar kontrol ederek buna göre gereken tedavileri yapacaklardır. Heyva
Sor a Kurdistanê - Belçika ve Heyva Sor a Kurdistanê – Hollanda
tarafından finanse edilecek ve Heyva sor a Kurd tarafından ise
yürütülecektir. 

Yapılan planlamaya göre bu projenin gideri  200 bin Euro olacaktır. 

4- DOWN SENDROMLU VE OTİSTİK ÇOCUKLARIN
ÖZEL EĞİTİMİ İÇİN EĞİTİM MERKEZİ İNŞA
PROJESİ

Güney Kürdistan’daki Maxmur mülteci kampında yaklaşık 13  bin Kuzey
Kürdistan’lı kalmaktadır. Bu kampta halihazırda down sendromlu ve
Otistik çocukların eğitimi için küçük bir merkez bulunmakta ve fakat bu
merkez özel eğitim alması gereken çocukların sayısına göre ihtiyaca cevap
verememekte idi. 

Varolan bu ihtiyaç nedeniyle halihazırdaki merkezin büyütülmesi için bir
proje yapıldı. Bu proje Heyva Sor a Kurdistanê – İsviçre tarafından
finanse edilmektedir. 2019 yılında bu proje için 23 bin İsviçre Frankı
gönderildi.
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5- ŞEHBA BÖLGESINDE SAĞLIK MERKEZİ İNŞA
PROJESİ

Bu projeye göre; saldırılar ve işgal nedeniyle göçetmek zorunda kalmış
ve su an Şehba bölesinde kalan Efrin’liler için bir sağlık merkezi insa
edilmektedir. Bu proje Heyva Sor a Kurdistanê – İtalya tarafından finanse
edilmektedir. 2019 yılında bu proje için 20 bin Euro gönderildi.

Yapılan planlamaya göre bu projenin gideri  150 bin Euro olacaktır. 

HEYVA SOR A KURDISTANÊ’ye ÜYELİK KAMPAN-
YASI
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 kuru-
munun devlet kurumlarıyla, diğer yardım örgütleriyle ve uluslarası ku-
rumlarla ilişkilerinde muhatap alınma konumu artar ve bu durum ortak
proje üretme kapasitesine 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 gönüllü olarak belirleyeceği bir meblağla düzenli
yardım etmesidir.

Heyva Sor a Kurdistanê’ye üye olmak için ekteki üyelik formunun dol-
durulup kurumumuzun adresine ulaştırılması gerekmektedir. Üyelik form-
larına ayrıca; kurumumuzun gönüllü çalışanlarından,
www.heyvasor.com/tr/endamti adresinden veya kurumumuz telefonla
aranarak adreslerine posta yoluyla gönderilmesi suretiyle ulaşıla bilinir.
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