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Kürdistan ve Ortadoğu’da yaşanan savaşlar, saldırılarlar, doğal afetler, fa-
kirlik ve hastalıklar nedeniyle milyonlarca insan ayakta kalabilmek için
büyük bir yaşam mücadelesi veriyor. Kürdistan’da egemenler tarafından
yoksullaştırılmış, işsiz bırakılmış, doğası ve tüm zenginlikleri talan edilmiş,
saldırılardan kaynaklı yerlerinden edilmiş milyonlarca insan mevcut iken
Korona virüsün yarattığı ekonomik tahribat nedeniyle yardıma muhtaç in-
sanların sayısı daha da artmıştır.
Bu sebeplerden dolayı göç edenlerin büyük bölümü halen insani bir yaşamı
sürdürebilecekleri 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
Denizi’nde, Polonya-Belarus ve Avrupa Birliğinin diğer sınırılarına gelip
güvenli yerlere geçmek isteyen ve engellenen mülteciler denizlerde boğula-
rak veya açlıktan, soğuktan ve hastalıktan hayatlarını kaybediyorlar. 

Kürdistan’da devam eden savaşın ağır koşulları altında yaşayan insanlara
yardım etmek amacıyla kurulan Heyva Sor a Kurdistanê; toplumdaki yar-
dımlaşma, fedakarlık ve dayanışma duygularını geliştirmekle beraber buna
öncülük yapma hususunda kendini sorumlu gören  ve 1993 yılından beri
aralıksız yaptığı yardımlarla büyüyen ve Kürdistan’daki halkların umudu
haline gelen insani bir yardım kurumudur.
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Muhtaç ve mağdur durumdaki herkesin insani ihtiyaçlarını karşılamayı he-
defleyen kurumumuz; gıda, sağlık, barınma, eğitim gibi temel konularda
yardım faaliyetleri yürütmektedir. Kurumumuz, mağduriyet yaşanan böl-
gelerdeki insanlara hizmet verecek sağlık ocağı, hastane gibi kalıcı eserler
inşa ediyor. Acil ihtiyaç duyulan bölgelere gıda yardımı, ilaç dağıtımı, am-
bulans, muayene ve tedavi, tıbbi cihaz desteği, rehabilitasyon ve yerinden
edilen insanlara kamplar kurmak gibi alanlarda hizmetler yapmaktadır. 

Heyva Sor a Kurdistanê; ırk, inanç, sınıf, düşünce farkı gözetmeden, insani
değerlere saygılı olma ilkesinden hareketle mağdur olan halka en acil ve
zaruri ihtiyaçlara öncelik vererek yardım etmeye çalışır. Evrensel yardım
ilkeleri çerçevesinde insanlar arasında karşılıklı anlayışı, dostluğu, işbir-
liğini ve kalıcı barışı destekler. Temel prensip olarak çatışmalarda taraf ol-
mayı reddeder. Herkesin güvenini kazanmak amacıyla, düşmanlıklara taraf
olmaz ve hiçbir zaman siyasal, ırksal ve dinsel nitelikteki çelişkilere gir-
mez.
Heyva Sor a Kurdistanê, gönüllü bir yardım kurumudur. Hizmetlerinden
hiçbir şekilde çıkar gözetmez.

POLONYA - BELARUS SINIRINDAKi GÖÇMENLER
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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 yardım-
ları ve göç etmek zorunda kalanlara barınak ve kamp yapmak ve  temel ya-
şamsal ihtiyaçlarını kaşılamak gibi yardımları yapıyoruz.
1- Polonya-Belarus sınırı üzerinde bulunan mülteciler için 20 bin Euro’ya

iki bin kişiye yetecek kadar gıda, giyecek, powerbank, ayakkabı, mont, yağ-
murluk, battaniye gibi malzemeler satın alınıp Wir Packen’s an e.V. isimli
yardım kurumuyla işbirliği halinde bu mültecilere ulaştırıldı.

Bu ilkeler temelinde 2021 yılındaki kampanya ve projeleri
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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2- Wan’ın Elbak ilçesine bağlı Xaşkan köyünde 31 Temmuz'da meydana
gelen sel felaketinden dolayı evleri yıkılan veya zarar gören aileler için 20
bin Euro yardım gönderildi.
3- Maxmur Kampında kalanlar için 20 bin Euro gönderilerek mağdur du-

rumda bulunan ailelerin temel yaşam ihtiyaçlarında kullanıldı.
4- Almanya’da meydana gelen büyük sel felaketinde sonra mağdur olan

aileler için kullanılmak üzere Euskirchen belediyesine 5 bin Euro maddi

EUSKIRCHEN - ALMANYA
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yardım yapıldı.
5- İsveç’teki Roja Sor  tarafından Rojava’ya gönderilen 20 bin Amerikan

Doları ile gıda paketleri alındı yerinden edilmiş insanların yaşadığı kamp-
larda dağıtımı yapıldı.
6- Yunanistan’ın başkenti Atina’nın yakınlarında bulunan Lavrion Mülteci

Kampı’nda zor şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışan Kürdistanlılara gıda
ve diğer temel ihtiyaçların temini için 9 bin Euro yardım gönderildi.

II- KARDEŞ AİLE PROJESİ

Kardeş aile projesinin amacı; göçün önünü kesmek, acil insani yardım sağ-
lamak, 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 proje ile Kürdistan’da savaş mağduru olan aileler ile mağdur ailelere
yardım eden aileler tanışma fırsatı bulmuş, karşılıklı empati kurulmuştur. 

2021 yılında kardeş aile projemiz çerçevesinde 2021 yılında 36 aileye kar-
deş aile bulunmuş ve kendilerine yardım ulaştırılmıştır.

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

1- Ramazan ayı münasebetiyle Kuzey Kurdistan’daki mağdur ve muhtaç
aileler için 30 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 çatışmalardan en çok et-
kilenen kesim çocuklardır.

Bu projenin amacı sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabii afet vb.
sebeplerle kimsesiz, korunmasız kalmış ve istismara açık çocuklara gerekli
insani yardımı ulaştırıp, güvenceye almak, yaşamını tek başına idame et-
tirmeye gücü yetmeyen yetimlere, kendi ayakları üzerinde duracak yeterli-
liğe 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.

ROJAVA
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Kürdistan’da uzun yıllardır devam eden savaş ve çatışmalardan en çok ço-
cuklar 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.Bu proje
kapsamında binlerce yetim, kimsesiz veya bakıma muhtaç çocuğa düzenli
aylık yardımlar yapılmış ve bu yardım çocuklar kendi ayakları üzerinde du-
runcaya kadar devam etmiştir. Yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına ise
dönem dönem eğitim malzemeleri desteği sunulmuştur.
Bu temelde 2021 yılında,

1- Yetim ve yardıma muhtaç çocuklara yardım projesi kapsamında Kür-
distan’daki 593 çocuk için 2021 yılında toplam 620 bin 400 Euro, 93 bin 600
İsviçre Frankı , 2000 Pound ve 93 bin Norveç Kronu yardım gönderildi.
2- İsviçre Heyva Sor tarafindan , Kuzey Kürdistan’da faaliyet yürüten

Çocuk Vakfına 130 çocuğa eğitim desteği çerçevesinde 2021 yılında 18 bin
010 İsviçre Frankı yardım gönderildi.

V - SAĞLIK PROJESİ

Bu projenin amacı, en temel insani haklardan biri olan sağlık hizmetlerin-
den yararlanma hakkından yoksun olanlara sağlık yardımı yapmaktır. Bu
kapsamda; savaş bölgelerinde veya mağduriyet yaşanan bölgelerde sağlık

ŞENGAL ŞENGAL
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ocağı ve hastane inşa etmek, ilaç, ambulans, medikal cihazlar temin etmek
ve yine yoksulluk nedeniyle tedavi olamayan insanların tedavi masraflarını
karşılamak gibi yardımları yapmaktayız.
1- 2021 yılında kurumumuzdan yardım talep eden yardıma muhtaç insan-
ların tedavi, hastane masrafları, ilaç alımı, doktor kontrolü, protez yapımı
vb sağlık harcamaları için toplamda 42 bin 270 Euro harcanmıştır.
2- Sağlık projesi kapsamında Şengal’e 80 bin Euro gönderildi ve bununla
bir ambulans ve 2 morg alınarak Şengal halkının hizmetinde kullanılmaya
başlandı.
3- Rojava’da kanser önleme hizmetlerinin güçlendirilmesi ve meme hasta-
lıklarının tanı ve tedavisi için tıbbi bakıma erişimi kolaylaştırmayı amaçla-

yan proje kapsaminda Heyva Sor a Kurdistanê-İtalya ve Waldensian Kilisesi
işbirliğiyle 85 bin 800 Euro Rojava’daki Heyva Sor a Kurd’a gönderildi ve
bununla bir mamografi cihazi alındı.
4- İtalya’dan Rojava’ya Heyva Sor a Kurd bünyesinde yapımı devam eden
sağlık merkezleri için toplam 291 bin Euro gönderildi.
5- Rojava’nın Qamişlo kentinde yapımı devam eden Protez ve rehabilitas-
yon merkezi için 141 bin Euro gönderildi.
6- Maxmur Kampında kronik hastalıkları bulunan 5 çocuğa medikal cihaz
ve ilaç temini için 10 bin Euro gönderildi.
7- İtalya’dan UPP'den bağış olarak alınan önemli miktarlarda D vitamini ve

PROTEZ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ - QAMIŞLO
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Amoksisilin ilaçlarının Rojava´ya sevkiyatı için 5 bin Euro nakliye masrafı
Staffetta Sanitaria kurumuna verilerek ilaçların Rojava’ya gönderilmesi sağ-
landı.
8- Almanya’dan çeşitli kişi, kurum ve derneklerden bağış olarak alınan me-
dikal cihazlar, tekerlekli engelli sandaliyeleri, ilaçlar, maske vb malzemeler
bir grup doktor ve sağlıkçıyla işbirliği halinde Rojava’ya gönderildi. Nakliye
için 7 bin Euro harcandı.
9- İsviçre Heyva Sor tarafından Rojava’da yapımı devam eden Protez ve

rehabilitasyon merkezi için 33 bin Frank gönderildi.

VI- KÜRDİSTAN VE TÜRKİYE’DEKİ BARIŞ ANNELERİ İNİSİYATİFİ’NE YAR-
DIM 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 2021 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 şart-
lar altında bırakılan ve tedavi imkanları kısıtlanan hasta tutsaklara 2021 yı-
lında  7200 Euro yardım göndermiştir.

ROJAVA
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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 ku-
rumu, kendisine düzenli olarak aylık ne kadar gelir geleceğini bildiği için
uzun süreli yardım projeleri hazırlayabilir ve bununla birlikte daha çok mağ-
dura ulaşır. Diğer taraftan üye sayısı fazla olan bir yardım kurumunun dev-
let kurumlarıyla, diğer yardım örgütleriyle ve uluslararası kurumlarla
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 ta-
lebimiz; her evden en az bir kişinin Heyva Sor a Kurdistanê’ye üye olması
ve kendisinin gönüllü olarak belirleyeceği bir meblağla düzenli yardım et-
mesidir.

Heyva Sor a Kurdistanê’ye üye olmak için ekteki üyelik formunun doldu-
rulup kurumumuzun adresine ulaştırılması gerekmektedir. Üyelik formla-
rına; kurumumuzun gönüllü çalışanlarından, www.heyvasor.com/tr/endamti
adresinden veya kurumumuzla iletişime geçerek adreslerine posta yoluyla
gönderilmesi suretiyle ulaşılabilinir.



Prosthetics and Rehabilitation Centre - Qamishlo 

ROJAVA
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