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2020 yılının başından itibaren koronavirüs (COVID19)
hastalığı engellenemeyen bir biçimde tüm dünyaya yayıldı
ve pandemiye dönüştü. Üstelik modern tıp, hastalığın te-
davisinde güçsüz kaldı. Bu nedenle hastalığın yayılmasını
engellemek için alınan önlemler toplum yaşantısının pek
çok alanını etkiledi. Dünyanın ekonomik açıdan gelişmiş
ülkeleri bile salgında ağır kayıplar verdi.

Kürdistan’da egemenler tarafından yoksullaştırılmış, işsiz
bırakılmış, doğası ve tüm zenginlikleri talan edilmiş, sal-
dırılardan kaynaklı yerlerinden edilmiş milyonlarca insan
mevcut iken bu Korona virüs yarattığı ekonomik tahribat
nedeniyle yardıma muhtaç insanların sayısı daha da art-
mıştır.
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Kürdistan’da devam eden savaşın ağır koşulları altında ya-
şayan insanlara yardım etmek amacıyla kurulan Heyva
Sor a Kurdistanê;  29 yıldır aralıksız yaptığı yardımlarla
daha da büyüyen ve Kürdistan’daki halkların umudu ha-
line gelen insani bir yardım kurumudur.

Muhtaç ve mağdur durumdaki herkesin insani ihtiyaçlarını
karşılamayı hedefleyen kurumumuz; gıda, sağlık, ba-
rınma, eğitim gibi temel konularda yardım faaliyetleri yü-
rütmektedir. Kurumumuz, mağduriyet yaşanan
bölgelerdeki insanlara hizmet verecek sağlık ocağı, has-
tane gibi kalıcı eserler inşa ediyor. Acil ihtiyaç duyulan böl-
gelere gıda yardımı, ilaç dağıtımı, ambulans, muayene ve
tedavi, tıbbi cihaz desteği, rehabilitasyon ve yerinden edi-
len insanlara kamplar kurmak gibi alanlarda hizmetler
yapmaktadır. 

Heyva Sor a Kurdistanê; ırk, inanç, sınıf, düşünce farkı gö-
zetmeden, insani değerlere saygılı olma ilkesinden hare-
ketle mağdur olan halka en acil ve zaruri ihtiyaçlara
öncelik vererek yardım etmeye çalışır. Evrensel yardım il-
keleri çerçevesinde insanlar arasında karşılıklı anlayışı,
dostluğu, işbirliğini ve kalıcı barışı destekler. Temel pren-
sip olarak çatışmalarda taraf olmayı reddeder. Herkesin
güvenini kazanmak amacıyla, düşmanlıklara taraf olmaz
ve hiçbir zaman siyasal, ırksal ve dinsel nitelikteki çelişki-
lere girmez.

Heyva Sor a Kurdistanê, gönüllü bir yardım kurumudur.
Hizmetlerinden hiçbir şekilde çıkar gözetmez.
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YARDIM PROJELERİMİZ

I- ACİL YARDIM PROJESİ

Bu proje savaş, doğal afetler, salgın hastalıklar vb olağan-
üstü durumlardan etkilenen yardıma muhtaç insanlara
acil yardım ulaştırma için yürütülen bir projedir. Bu proje
kapsamında gıda, giyim, temizlik, ve yakacak yardımları
ve göçetmek zorunda kalanlara barınak ve kamp yapmak
gibi temel yaşamsal ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz.
1- Kuzey Kurdistan’ın Xarpêt kentinde 24 Ocak tarihinde
meydana gelen depremde zarar görenler için 50 bin

Bu ilkeler temelinde 2020 yılındaki kam-
panya ve proje         leri aşağıda belirtilen
yardım kurumları birlikte yürütmüşlerdir.

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- Heyva Sor a Kurd - Rojava
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Amerikan Doları maddi yardım gönderildi.
2- Mart ayında Kuzey Kürdistan´daki mağdur ailelerin
temel yaşamsal ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 50 bin
Amerikan doları gönderildi.
3- Rojava’da yerinden edilmiş insanlar için kamplarda kul-
lanılmak üzere İtalya’dan 40 bin Euro  maddi yardım
gönderildi

4- Korona virüs pandemisi sürecinde İngiltere’nin Sheffi-
eld kentindeki mülteci kampındaki mültecilere 2 bin
Pound maddi yardım ve 3 bin Pound değerinde gıda
yardımı yapıldı. Karantina döneminde Londara’daki okula
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ve muhtaç insanlara gıda ve ilaç yardımları yapıldı.
5- Korona virüs pandemisi sürecinde İtalya’nın Livorno
kenti Belediyesine yardıma muhtaç insanlara gıda tedari-
kinde kullanılması için 2500 Euro verildi ve Livorno be-
lediyesi koordinasyonunda pandemi sürecinde Livorno
kentindeki kimsesiz ve yardıma muhtaç insanlar için gıda
ve temel yaşam malzemeleri dağıtımı yapıldı.

6- Mayıs ayında Kuzey Kürdistan´daki mağdur ailelerin
temel yaşamsal ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 100
bin Amerikan doları gönderildi.
7- Ağustos ayında 50 bin Euro, Wan Elbax’da meydana
gelen depremden zarar  gören mağdurlar için gönderildi.
8- Aralık ayında, Yunanistan’ın başkenti Atina’nın yakın-
larında bulunan Lavrion Mülteci Kampı’nda zor şartlarda
yaşamını sürdürmeye çalışan Kürdistanlılara gıda, çocuk
maması vb ihtiyaçların temini için 10 bin Euro yardım
gönderildi.



Heyva Sor a  KurdistanêHeyva Sor a  Kurdistanê

6

II- KARDEŞ AİLE PROJESİ

Kardeş aile projesinin amacı; göçün önünü kesmek, acil
insani yardım sağlamak, temel sağlık ihtiyaçlarını karşıla-
mak, psikolojik destek sunmaktır. Bakacak kimsesi olma-
yan, yardıma muhtaç durumdaki aileler ile yardım etmek
isteyen aileler arasında ilişki geliştirmek, birbirleriyle ta-
nıştırmak ve kardeşlik hukuku çerçevesinde yardım yapıl-
masını sağlamaktır.
Bu proje ile Kürdistan’da savaş mağduru olan aileler ile
mağdur ailelere yardım eden aileler tanışma fırsatı bul-
muş, karşılıklı empati kurulmuştur. 
2020 yılında uzun süreli kardeş aile projemizden hariç ko-
rona virüs salgınının nedeniyle büyük  mağduriyet yaşa-
yan Kürdistan’daki halkımız için 3 ay boyunca yardım
ulaştırılması için kardeş aile kampanyası yürütüldü.

1- Uzun süreli kardeş aile projemiz çerçevesinde 2020 yı-
lında 52 aileye kardeş aile bulunmuş ve kendilerine yar-
dım ulaştırılmıştır.



Heyva Sor a  KurdistanêHeyva Sor a  Kurdistanê

7

2- Korono virüs salgını nedeniyle geçim sıkıntısı içine
giren ve mağdur olan halkımıza yardım etmek için Nisan
2020’den itibaren yürütülen 3 aylık kardeş aile kampan-
yasında ise, Avrupa’daki tüm Kürt kurum ve derneklerinin
desteğiyle Bakur, Başûr, Rojava ve Rojhilat’dan toplam
8.251 aileye kardeş aile yapıldı ve yardımları ulaştırıldı. 

III- FİTRE, ZEKAT VE KURBAN YARDIMLARINI İHTİYAÇ
SAHİPLERİNE ULAŞTIRMA PROJESİ

1- Ramazan ayı münasebetiyle Kuzey Kurdistan’daki
mağdur ve muhtaç aileler için 84 bin Euro gönderilerek
gıda paketleri alındı ve dağıtıldı. 
2- Kuzey Kurdistan’daki mağdur ve muhtaç ailelere 50
bin Euro tutarında kurbanlık yardımı yapıldı.

IV- ÇOCUK PROJESİ

Dünyanın birçok yerinde devam eden savaşlar ve çatış-
malardan en çok etkilenen kesim çocuklardır.

Bu projenin amacı sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış,
savaş, tabii afet vb. sebeplerle kimsesiz, korunmasız kal-
mış ve istismara açık çocuklara gerekli insani yardımı
ulaştırıp, güvenceye almak, yaşamını tek başına idame
ettirmeye gücü yetmeyen yetimlere, kendi ayakları üze-
rinde duracak yeterliliğe ulaşıncaya kadar destek olmak,
eğitimlerini sağlamak ve onları aile şefkati ile hayata ha-
zırlamak ve yine yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına
dönem dönem eğitim malzemeleri yardımı yapmaktır.
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Kürdistan’da uzun yıllardır devam eden savaş ve çatışma-
lardan en çok çocuklar zarar gördü ve geride on binlerce
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. 29 yıl içinde, binlerce yetim, kim-
sesiz veya bakıma muhtaç çocuğa düzenli aylık yardımlar
yapılmış ve bu yardım çocuklar kendi ayakları üzerinde
duruncaya kadar devam etmiştir. Yardıma muhtaç ailele-
rin çocuklarına ise dönem dönem eğitim malzemeleri des-
teği sunulmuştur.
Bu temelde 2020 yılında,

1- Yetim ve yardıma muhtaç çocuklara yardım projesi
kapsamında Kürdistan’daki 536 çocuk için 2020 yılında
toplam 546 bin Euro, 112 bin 320 İsviçre Frankı ve
123 bin Norveç Kronu yardım gönderildi.
2- İsviçre’den, Kuzey Kürdistan’da faaliyet yürüten Çocuk
Vakfına 30 çocuğa eğitim desteği çerçevesinde 2020 yı-
lında 18 bin 240 İsviçre Frankı yardım gönderildi.

V - SAĞLIK PROJESİ

Bu projenin amacı, en temel insani haklardan biri olan
sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkından yoksun olan-
lara sağlık yardımı yapmaktır. Bu kapsamda; savaş böl-
gelerinde veya mağduriyet yaşanan bölgelerde sağlık
ocağı ve hastane inşa etmek, ilaç, ambulans, medikal ci-
hazlar temin etmek ve yine yoksulluk nedeniyle tedavi
olamayan insanların tedavi masraflarını karşılamak gibi
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yardımları yapmaktayız.
1- 2020 yılında kurumumuzdan yardım talep eden yar-
dıma muhtaç insanların tedavi, hastane masrafları, ilaç
alımı, doktor kontrolü, protez yapımı vb sağlık harcama-
ları için toplamda 82 bin 981 Euro, 2 bin Pound ve 3
bin 200 İsviçre Frankı harcanmıştır.
2- Rojava’nin Hasekê kentinde Korona virüs hastalarının
tedavisini yapmak üzere Hasekê COVID19- hastanesi
adında bir hastane inşa edilmesi için 175 bin Euro gön-
derildi. Bu hastane tamamlanarak sağlık hizmeti vermeye
başladı.

3- Ağustos ayında Koronavirüs’le mücadele için 5 PCR ci-
hazı ve 500 test kiti Rojavaya ulaştırıldı. Bu cihazlar için
Heyva Sor a Kurdistanê- Almanya 20 bin Euro Roja Sor
a Kurdistanê’den 20 bin Euro ve Heyva Sor a Kurdistanê
Îtalya’dan da 133 bin Euro olmak üzere toplam 173 bin
euro ödendi.
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4- Sağlık hizmetleri için tıbbi cihaz, ilaç tedariki ve koro-
noya mücadelede kullanılmak üzere İtalya’dan 100 bin
Amerikan doları Şengal’e gönderildi.
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5- Rojava’da Korona Virüs salgını ile mücadelede ihtiyaç
duyulan 100 adet solunum cihazını satın alıp Rojavaya
ulaştırmak için Kasım ayında yardım kampanyası başla-
tıldı. İlk etapta 15 adet cihaz için Heyva Sor a Kurdistanê
Îtalya tarafindan toplam 345 bin Euro ödendi ve cihaz-
lar Rojavaya ulaştırıldı.
6- İtalya’dan Rojava’ya Heyva Sor a Kurd bünyesinde ve
Korona Virüs ile mücadelede çalışmak üzere gönüllü sağ-
lıkçılar gönderildi.
7- Rojava’nın Qamişlo kentinde yapımı devam eden Pro-
tez ve rehabilitasyon merkezi için 150 bin Euro gönde-
rildi

8- Rojavanın Dêrik kentinde doğal afet yangın vb acil
durumlarda müdahalede bulunması için 150 bin Euro
gönderilerek bir Acil müdahele merkezi kuruldu. 
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VI- KÜRDİSTAN VE TÜRKİYE’DEKİ BARIŞ ANNELERİ İNİ-
SİYATİFİ’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 kul-
lanılmak üzere 2020 yılında 7980 Euro yardım gönderil-
miştir.

VII- HASTA TUTSAKLARLA DAYANIȘMA PROJESİ

Bu projenin amacı zindanlarda ağır şartlar altında bulunan
ve tedavi imkanları kısıtlanan hasta tutsaklara yardım et-
mektir.
Heyva Sor a Kurdistanê,  bu temelde Türk devletinin zin-
danlarda ağır şartlar altında bırakılan ve tedavi imkanları
kısıtlanan hasta tutsaklara 2020 yılında  4540 Euro yar-
dım göndermiştir.
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HEYVA SOR A KURDISTANÊ’ye ÜYELİK KAMPANYASI

Yardım kurumlarını büyüten ve daha çok mağdura ulaş-
masını 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 sü-
reli 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 uluslararası kurumlarla ilişkilerinde muha-
tap 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 ola-
rak belirleyeceği bir meblağla düzenli yardım etmesidir.

Heyva Sor a Kurdistanê’ye üye olmak için ekteki üyelik
formunun doldurulup kurumumuzun adresine ulaştırıl-
ması gerekmektedir. Üyelik formlarına; kurumumuzun gö-
nüllü çalışanlarından, www.heyvasor.com/tr/endamti
adresinden veya kurumumuzla iletişime geçerek adresle-
rine posta yoluyla gönderilmesi suretiyle ulaşılabilinir.


	ön kapak 2020 türkce
	Brosur TÜRKCE 2020.pdf

