
TÜRKİYE HİMAYEİ 
ETFAL CEMİYETİ

Türkiye Himayei Etfal Cemi-
yeti 1921 yılında Ankara’da 
kuruldu. Balkan Harbi’nin, 
Umumi Harbin, Milli İstiklal 
Harbi’nin şehitlerinden mil-
lete emanet kalan yetimler 
yardım bekliyordu. Milli İs-
tiklal cephelerinde çarpışan 
Türk kahramanlar ile onla-
ra cephane ve erzak taşıyan 
fedakâr Türk kadınlarının 
yavrularını bakımsız bırak-

mamak millete düşen vazife-
lerindendi.

“Türkiye Himayei Etfal Ce-
miyeti” bu yüksek vazife 
duygusundan doğdu. Anka-
ra’ da o zamanki çetin şart-
lar içinde sessiz ve mütevazı 
doğan bu müessese, derin in-
sanlık ve hamiyet duygula-
rından can ve kuvvet alarak 
süratle inkişaf etti.

Gazinin yüksek Hami Reis-
liği, Başvekil İsmet Paşa’nın 
daimi muzaheret ve irşadı ile 
cemiyet içtimai bünyemizin 
esas uzviyetlerinden biri ha-
line geldi. Meydana getirilen 
müspet hayır işleri her güzel 
ve iyi esere kıymet biçmekte 
daima isabet gösteren Türk 
Milletinin takdir ve alakası-
nı çekti. Az zamanda cemiyet 
450’si cumhuriyet hudutları 

içinde ve 40’ı vatan dışında-
ki Türkler tarafından kurul-
muş olmak üzere 490 merkez 
ve şube ile dallanan büyük 
bir teşkilat kökü oldu. Mer-
kez olan Ankara’da bakım ve 
yardım teşkilatını haiz bir 
Çocuk Sarayı ile cemiyet için 
gelir verecek büyük binalar 
vücuda getirildi.

Cemiyetin anasız, babasız 
yavrular için Ana Kuca-
ğı ismi verilen müesseseler 
(gündüzleri işe giden işçi 

anaların çocukları için ba-
kım evleri, çocuklara fenni-
şartlarla hazırlanmış temiz 
süt temini için süthaneler ve 
sür damlaları, çocuk bahçe-
leri ), çocuklar ve analar için 
hamam ve banyo müessese-
leri gittikçe çoğaldı.

Çocuklara ve analara para-
sız muayene, tedavi ve ilaç 
temini için mütehassıslar 
idaresinde muayenehaneler 
açıldı. Muayene evlerine bü-
tün hayatta sıhhi ehemmiyet 
büyük olan diş bakımı için 
diş hekimleri de alındı.

Cemiyetten hastalık bakımı, 
giyecek, mektep malzemesi 
vesaire gibi hususlarda yar-
dım gören çocukların sayı-
sı yıldan yıla arttı. Cemiyet 
teşkilatından bu gibi yar-
dımlar gören çocukların sa-
yısı 1930’a kadar her yıl or-
talama 100.000 kadar oldu.

Çocuğun kıymet ehemmiye-
tini anlatacak, çocuk ahlaki-
yatını yükseltecek kesif neş-
riyat yapıldı.

Çocuğun himayesi maksadı 
etrafında pek az memleket-
te görülen vüsat ve ehem-
miyette içtimai bayramlar 
ihdas edildi. 23 Nisan’da 
başlayarak ay sonuna kadar 
süren Türkiye Çocuk Hafta-
sı, pek çok Avrupa milletle-
rinde gıpta uyandıran mil-
li bayramlar sırasına girdi. 
Türk kadınları “Himayei Et-
fal Kadın Yardım Cemiyeti” 
adlı bit teşekküle aynı gaye-
ye hizmet ve gayret ortaklı-
ğına girdiler.

‘‘Çocuğun himayesi maksadı etrafında pek az memlekette görülen vüsat ve 

ehemmiyette içtimai bayramlar ihdas edildi. 23 Nisan’da başlayarak ay sonuna kadar 

süren Türkiye Çocuk Haftası, pek çok Avrupa milletlerinde gıpta uyandıran milli 

bayramlar sırasına girdi. Türk kadınları “Himayei Etfal Kadın Yardım Cemiyeti” adlı bit 

teşekküle aynı gayeye hizmet ve gayret ortaklığına girdiler.’’

Cemiyetten hastalık bakımı, 

giyecek, mektep malzemesi 

vesaire gibi hususlarda 

yardım gören çocukların 

sayısı yıldan yıla arttı. Cemiyet 

teşkilatından bu gibi yardımlar 

gören çocukların sayısı 1930’a 

kadar her yıl ortalama 100.000 

kadar oldu.
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