
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Tarihçesi

  Yıl  1923...
  

Büyük Türk milletinin erkeği, kadını, kentli ve köylüsüyle genci, ihtiyarı ile  girdiği kurtuluş savaşı
kazanılmış ve cephede biten savaş yerini bir başka mücadeleye  bırakmıştır.

  

Büyük zorluklara katlanmış,  canı pahasına yurdu kurtarmış bu milletin çağdaş medeniyetler 
Seviyesine ulaşması için verilecek yeni bir mücalededir. Cumhuriyet ilan edilmiş ,hemen hemen
her alanda imkansız gibi görünen devrimler gerçekleştirilmeye başlanmış  ve devama
etmektedir.

  

İşte bu yıllarda Türkiye Cumhuriyetinin  en coşkulu, ulusal bilinç ve bütünlüğün en yüksek
olduğu dönemde 29.ocak 1928 de  Kırklareli milletvekili  sayın Dr. Fuat Umay kadınlarımıza 
çağrıda bulunmuştur.

  
    Maddeten ve manen durumu iyi olmayan kadınlarımızın korunması kutsal bir görevdir ve
anaya yapılan yardım çocuğa da ulaşır böyle bir yardım ancak  bir kadın cemiyetinin kurulması
ile gerçekleşebilir.       

Bu sözler; Sırtında mermi taşıyan,cephede kahraman askerlerimizin yaralarını saran,eşini,
oğlunu, kardeşini cepheye gönderen tek başına yaşamın ve savaşın güçlüğüne göğüs geren
Türk kadınına  yeni bir görev yüklemiştir.

    
    -  Dr. Fuat Umay başkanlığında,  
    -  Mevhibe İnönü   
    -  Fitnat Çakmak,  
    -  Nevber Sevüktekin,  
    -  Tezer Taşkıran,  
    -  Reşide Bayar,  
    -  Sevda An,  
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    -  Süreyya Ağaoğlu,  
    -  Seza Lostar,  
    -  Melahat Özbudun  
    -  Belkis Odman,  
    -  Nimet Uybadın,  

  

ilk kurucular ilk toplantılarını yaparak  cemiyete Yoksul kadınlara yardım cemiyeti  adını vererek
19/şubat /1928 de  derneğimizin resmi kuruluşu tamamlanmıştır.

  

Üyelerin verdiği  426 lira yardım derneğin ilk geliridir. Ve tutanaklardan belirlenmiştir.

  

28/ocak 1938  günü Ulu önder Atatürk’ün   derneğimizle ve kadınlarımızla ilgili yazdığı
sayfalardan bazı cümleler aktarmak istiyoruz.

    
    Yoksul Kadın hiçbir şey olmayan kadın anlamında alınmıştır. Halbuki; Kadın denilen varlık
bizatihi yüksek bir varlıktır. Onun yoksulluğu olamaz.       
    Kadın yoksul demek  onun bağrından kopup gelen bütün beşeriyetin yoksulluğu demektir.     

    Eğer beşeriyet bu halde ise  kadına yoksul demek reva görülebilir, hakikat bu mudur?      
    Eğer kadın dünyada çalışan muvaffak olan zengin olan, maddi, manevi zengin eden insanları
yetiştiriyorsa ona yoksul sıfatı verilebilirmi?       
    Bizce, Türkiye Cumhuriyeti anlamınca  bütün ve büyük Türk tarihinde olduğu gibi bu günde
en muhtarın mevkide her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir.       
    Büyük varlık ve faziletleri unutulmuş olan TÜRK Kadınına ayağa kalkarak hürmetlerimizi
göstermeliyiz.       
    Bunu düşünerek kadın esirgeme kurumunu kuran Türk kadınını ayakta selamlamalıyız.        

Bu sözler ulu önder Atatürk’ün derneğimizle ilgili yazdığı ve söylediği cümlelerdir.

  

Bu sebeple Himayi Etfal Kadın cemiyeti  adı ile kurulan Derneğimizin isminin Yardım Sevenler
Derneği olmasını istemiş ve değiştirilerek bugünkü ismine dönüşmüştür. Ve 22/haziran 1941
gün ve 2/13763 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile Kamu yararına çalışan dernek olarak kabul
görmüştür. 1951 yılında İç İşleri Bakanlığı izni ile Yardım Sevenler derneği haftası olarak 19
şubatın içinde bulunduğu hafta kabul edilmiştir.
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Derneğimizin FAHRİ Başkanlığına  sayın Mevhibe İnönü  getirilmiş, 1.Genel başkanlığa sayın
Fitnat Çakmak seçilmiştir.

    
    -  Fitnat Çakmak: bu görevi Kuruluştan 1930 yılına kadar  sürdürmüştür.  
    -  Makbule Eldeniz: 1930 yılında genel başkanlığa seçilmiş görevi kısa sürmüştür.  
    -  Nevser Sevüktekin: 1930 yılından 1948 yılına kadar   
    -  Dr.Mediha Eldem: 1948 yılından  1975 yılına kadar   
    -  Türkan Ayral: 1975 yılından   1985 yılına  kadar   
    -  Birsen Eldem: 1985 yılından   bu yana  genel başkanlığını yürütmektedir.   

  Türkiye Yardım Sevenler Derneği;
    
    -  1928 -1930 ücretsiz hasta tedavileri  
    -  1930 yılı atölyeler açılmış,yün fanila,çorap kazak elbise dikim atölyeleri  
    -  1939  Erzincan depreminde  Kızılay’ın yanında yer almış,  atölyelerinde ürettiği fanila,
giyim,ayakkabı,kar başlığı,eldiven ve yiyecek yardımları   
    -  1941 cebeci hemşire okulunda hastabakıcılık kursları  
    -  1941 yılında kız öğrenci yurdu açılması,  
    -  1943 yılında  iş bulma bürosu açılmış işçi bulma kurumu açılıncaya dek bu görevi
sürdürmüştür.   
    -  1944 PTT işbirliği ile  gönüllü muhaberecilik kursları, telğraf, telefon kursları   
    -  1944 yılında numune hastanesinde hastabakıcı ve hemşire kursları  
    -  1955 yılında verem savaş derneği işbirliği ile verem hastalığından iyi olup  eski işlerini
yapamayacak durumda olanlara, sağlıklarını bozmadan daha kolay ve elverişli işlerde
çalışmalarına devam edebilmeleri açısından rehabilitasyon  atölyeleri açmıştır, çalışmalarına
imkan tanınmıştır. Kadınlar için çiçek yapma, el işleri erkekler için saraciye vb. atölyeler,
rehabilitasyon merkezleri haline getirilmiştir.   
    -  1960 yılında  okuma yazma bilmeyenler için  kurslar açmış  olup Türkiye’de İlkleri
gerçekleştirmiştir.   

  

Derneğin  en önemli ilkelerinden biri de  emek karşılığı yardımdır.

  

Toplumun merhamet hislerin, sömürerek yoksulluğu imtiyazlı hale getirecek ortam yerine 
insanların emeklerini kullanarak kendi yaşamlarını mutlu ve onurlu  bir şekilde sürdürmelerine
yardımcı olmak hem meslek edinmelerine yardımcı olmak  ve ayni zamanda çalışır durumda
olan insanların ürettiklerinden çalışamayacak durumda olanlara da faydalanmalarını
sağlamaktır.

  

Atatürkün eğitime verdiği önem göz önüne alınarak  Bursla öğrenci okutmak fikri  ile derneğimiz
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bir ilke  daha imzasını atmıştır.

  

Herhangi bir şekilde güçlerini yitirmiş kişilere yeniden güç vermek bunun için yardım etmek
devletin olduğu kadar toplumunda önde gelen sorumluluğudur. Bu sorumluluk en güzel anlamı
T.Y.S.D.gibi örgütlenmiş gönüllüler ordusunda kadınlarımızda bulmuştur.

  

Geleneksel Türk yardımseverliğini varlığında sembolleştirmiş  ve dernek bütünüyle Türk
ulusuna malolmuştur.

  

Ülkemizin sosyal sorunlarından  herkes sorumludur. Kişisel,grupsal veya  toplumsal hayatın
düzenli verimli ve mutlu olmasını istemek uygar insana yaraşan bir amaçtır. Hayat sebebinin 
hayat kaygısı hizmet olmalıdır. Bundan daha imrenilecek  bir hayat örneği olamaz. Emek
karşılığı yardım ilkesinin anlamı Çağdaş düşüncenin sosyal hizmet kavramına en büyük katkısı
olan insanın haysiyet ve varlığına saygı fikrinin temel motifidir.

  

Hangi koşullarda olursa olsun insan bir değerdir. İnsan kendi kapasite ve gücü ile yaşadığı
topluma ne kadar katkıda bulunabilirse  o kadar çok değer ve saygınlıktadır.Bireyler ve gruplar 
toplum içinde saygınlık ve  sorumluluklarını sürdürerek ekonomil ve sosyal kültürel yetenekleri
oranında  toplum yaşamına katkıda bulunmalı ve herhangi bir nedenle kendi kendilerini idare
etme haklarını yitirdiklerinde  bu hakkı yeniden kazanma olanağına  sahip kılınmalı  ve bunun
için  iş yapabilecekleri  iş imkanları oluşturulmalı  ve topluma üretken hale 
dönüştürülmelidirler.İşte bu ilke ve düşünceyi  benimseyen Türk kadını  1928 de Dernek
tüzüğüne bu ilkeyi  koymuştur.

  

1968 de birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen  ve dünyanın  her bölgesinden 97 temsilcinin
katıldığı ve Sosyal refahtan sorumlu bakanlar düzeyinde  toplanan konferansta tartışılan ve onu
izleyen 1972  yılında yine Birleşmiş Milletler Örgütünce  gerçekleştirilen AVRUPA  SOSYAL
REFAH BAKANLAR KONFERANSI’nda  belirgin çizgileri ifade edilen  bu görüşün  1928 yılında
ülkemizde  kurulan bir gönüllü kadın  derneğinin  yani TÜRKİYE YARDIM SEVENLER
DERNEĞİ’mizin  kuruluş tüzüğünde  yer almış olması gerçekten toplumumuz ve kadınlarımızın
ne kadar ileri  görüşlü, bilgili çalışkan olduklarının göstergesidir.

  

1928 yılında 44 yıl  önceden  1972 AVRUPA Sosyal REFAHTAN Sorumlu Bakanlar  düzeyinde
alınan karar ve görüşü , 44 yıl önce 1928 yılında  görmeleri  ve ilke olarak benimsemeleri
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kadınlarımızın ve derneğimizin kurucularının  büyük ve ileriyi görebilen  düşünce içinde
olduklarını göstermektedir.

  

Ankarada gerçekleştirilen genel kurulda  1978  yılında  alınan karar ve ortak görüş  neticesi her
iki yılda bir  faal şubelerimizin  yönetim  ve sosyal komitelerinin   katılımları ile   bölge toplantıları
yapılması kararlaştırılmış şubeler arası fikir alışverişinde bulunmak,daha verimli çalışmalara 
olanak sağlamak , zaman ayırmak  açışından şubelerin yakınlaşmalarını sağlayan  Bölge
toplantıları  başlatılmıştır.

    
    -  Kayseri  1978  
    -  Bilecik 1980  
    -  Antalya 1982  
    -  Van  1985  
    -  Ordu  1987  
    -  Aydın  1989  
    -  Mersin  1993  
    -  İstanbul 1995  
    -  Mersin  1997  
    -  Van 1999  
    -  Kastamonu 2001  
    -  ve ilimizde gerçekleşen  2003 Bursa 13, Bölge Toplantısı 1-6 HAZİRAN 2003 Tarihleri
arası şubelerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.   
    -  14.bölge toplantısı   2005 yılında Afyon'da  
    -  15. Bölge toplantısı 2007 yılında İzmir'de   
    -  16- Bölge toplantısı 2009  Karabük ve Safranbolu’da  
    -  17- bölge toplantısı  2011  Ordu ‘da  gerçekleştirilmiştir.  

  

Derneğimiz her iki yılda bir  kanun ve tüzüğümüz gereği  önce şubeler bazında sonra şube
temsilcilerinin katılımıyle genel merkez ili ANKARA’da genel kurullarını gerçekleştirmektedir.

  TÜRKİYE Yardım Sevenler Derneği 84 yıllık onurlu tarihinde ulusumuza,
    
    -  5 ilköğretim okulu (Diyarbakır-Burdur-Urla-Denizli-Mardin)  
    -  1 Lise (Van )  
    -  1 Çıraklık Okulu ( İstanbul)  
    -  6 Öğrenci Yurdu (Ankara-İstanbul-Ardahan-Tavşanlı-Ünye- İzmit)  
    -  3 Sağlık Ocağı (Samsun- -İzmir -İstanbul )  
    -  3 Huzurevi (İzmir- Bartın- Dinar )  
    -  2 Acil Yardım İstasyonu( İstanbul)  
    -  1 Kan Merkezi (İstanbul)  
    -  2 Öğretmen Lojmanı (Aadapazarı-Mardin)  
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    -  1 Otistik Çocuklar Eğitim merkezi (Eskişehir)  
    -  1 Otistik Çocuklar İş Eğitim Merkezi  (Eskişehir) armağan etmiştir.   

  

Cumhuriyetimizin 85. nci  derneğimizinde 80. Kuruluş yılı anısına  Selanik Atatürk Müze Evinin
döşeme yenilenmesini, Türk Kadınının göz nuru  ve el işleri ile kendi atölyesinde yaptırmıştır.

  

Okul öncesi eğitime büyük önem veren Türkiye YARDIM Sevenler derneği  81 yıl anısına 81. Yıl
81 il 81 anaokulu projesi başlatmış  ve  81 anaokulu sayısında sınırlı kalınmamış bugün itibari
ile 151 ana sınıfını (mobilya,döşeme,araç gereç,oyuncak bilgisayar,çocuk bahçesi bahçe
donanımları) donatarak çocuklarımızın okul öncesi daha iyi imkanlarla okula hazırlanmalarına
olanak  sağlanmıştır.

  

Kuruluşumuzun 70 yılı  anısına 70 orman projesi kapsamında tüm şubeler Türkiye Yardım
Sevenler Derneği hatıra ormanları için binlerce fidanlar dikmişler ve 84. Yıla gelindiğinde o
fidanlar şu anda ulu ağaçlar olmuştur.

  

  

Ülkemizin geçirdiği her afet ve felaketlerde derneğimizin   gönüllüler ordusu  tüm şubelerimiz el
birliği ile afetzede, depremzede ailelerin yanında olmuş, ayni  ve maddi  yardımlarla yaralarını
sarmak için tüm imkanlarını seferber etmişlerdir.

  

84.yılımıza girdiğimiz şu günlerde daha iyi hizmetler yapabilmek  ve gelecek yıllarında
sorumluluğunun  bilinci ile çalışmalarımıza  devam etmekteyiz.

  

Atatürk ilke ve inkılaplarına ve tüzüğümüzde yazılı ilkelerimize bağlı kalarak yaptığımız
yardımlarda  ve hizmetlerimizde insan değerini ön plana çıkararak haysiyet ve gururunu
incitmeksizin ihtiyacı olana yardım elimizi uzatmayı  onlara ailesinden biri olduğumuz hissini
vermenin gayreti  ile yardımcı olmaya ayni zamanda yardım etmek düşüncesi ile yaşama
kaygımızın bu konuda hizmet olduğunun bilincindeyiz.
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Dernek ve ilkelerimizi daha iyi bir şekilde ileriye taşımak,  akılcı,bilimsel ve çağdaş uygar türk
insanı olarak hizmetlerimizi en iyi şekilde yürüteceğimize ülke ve milletimize daha faydalı verimli
çalışmalarla ülkemizin ve toplumumuzun sosyal,kültürel,ekonomik sorunlarına daha bilinçli
yaklaşımda bulunacağımıza çözümler üreteceğimize   emin olarak  derneğimiz tüm şube ve
merkezinde görev yapan yöneticilere, üyelerimize, duyarlı hayırseverlere, bağışcılarımıza,
bizlere maddi ve manevi desteklerini eksik etmeyenlere bugune kadar hizmetleri geçenlere
derneğimiz yönetim ve denetim kurulu olarak şükranlarımızı sunuyor, teşekkürlerimizi 
saygılarımızla arz ediyoruz.

  

Ebediyete intikal eden derneğimizde görev yapmış üyelerimizide rahmetle anıyoruz. Ruhları şad
olsun Özel bir kanunla kurulmayan ve de korunmayan Türkiye Yardım Sevenler Derneğini  özel
ve değerli kılan özelliği, şeffaflığı, sorumluluk anlayışının  yüksekliği ve deneyimi ve bağışların
yerine ulaşımı,Laik ve demokratik Cumhuriyet ilkelerine   bağlılığından geçmektedir. Bunun
ışığında uzun yıllar Türk halkının  büyük destek ve güveni ile daha  hizmet vermeye devam
edeceğiz.

  

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bursa şubesi
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