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Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmasına dair Kanun 

(Resmî Gazete ile ilânı : 22. VI. 1959 - Sayı : 10233) 

No. Kabul tarihi 
7355 12 . VI. 1959 

MADDE 1. — Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletine bağlı bir Sosyal Hizmet
ler Enstitüsü kurulmuştur. Sosyal Hizmetler Enstitüsünün vazifeleri şunlardır : 

a) Yoksullar arasında tetkikler yaparak yoksulluğun muhtelif sebeplerini 
araştırmak ve bunlara yapılacak sosyal hizmetlerin şekil ve nev'ini tesbit etmek; 
fertlerin sosyal intibaksızlıklarını izaleye ve toplum kalkınmasını temine yarı-
yacak tedbirleri araştırmak; 

b) Gerek normal ve gerekse akılca veya bedence arızalı okul öncesi ve okul 
çağındaki çocuklarla gençlerin ve geri kalmış çocukların bakılmasına, korunma
sına ve yetiştirilmesine ait sosyal hizmetleri programlamak ve tatbiki için alâkalı 
Devlet makamlariyle sair teşekkülleıe ve hayır cemiyetlerine bildirmek; 

c) Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin tıbbi mahiyetteki bakım, tedavi ve 
korunmalariyle alâkalı bulunan sosyal, psikolojik, pedagojik ve ekonomik hu
suslara ait bilgi ve mütalâaları ilgili makam, teşekkül ve tesislere bildirmek; 

d) Resmî ve hususi rehabilitasyon müesseselerini murakabe etmek ve çalışma 
programlarını tanzim ve iş birliği yapmalarına yardım etmek; 

e) Umumi ve mülhak bütçeli dairelerle hususi idareler ve belediyeler ve her 
nevi sosyal yardım işleriyle alâkalı müessese ve teşekküllerle sermayesinin yarı
sından fazlası Devlete ait müessese ve kurumlar, hayır cemiyetleri ve hususi ka
nunlarla kurulmuş bankalar arasında sosyal hizmetler sahasında iş birliği sağlıya-
cak olan esasları araştırmak ve bunları tatbika elverişli şekilde tesbit etmek; 

f) Cemiyetler Kanununa göre kurulan umumi menfaatlere hadim ve her 
nevi hayır ve yardım cemiyetlerinin sosyal hizmetler sahasındaki faaliyetlerini 
koordine etmek, iş birliğini ve ahenkli bir şekilde çalışmalarını sağlamak, bütçele
rinde sosyal hizmetlere ayırdıkları tahsisatın verimli ve mahalline masruf olmasını 
temin etmek maksadiyle mütalâada bulunmak; 

g) Memleketimizde ve diğer memleketlerde mevcut sosyal hizmetler mev
zuatını inceliycrek bu husustaki teknik, idari ve istatistik malûmatı toplamak, 
anket ve etüdler yaparak memleket ölçüsündeki sosyal hizmetler mevzuatının 
mesnetlerini hazırlamak ve sosyal hizmetin gaye, fayda ve şümulünü umumi efkâ
ra tanıtacak neşriyat ve faaliyetlerde bulunmak; 

h) Yukardaki bentlerde "belirtilen çeşitli vazifeleri yerine getirecek ve bun
ların öğretimini sağlıyacak sosyal hizmetler mütehassıslariyle sosyal yardımcıları 
yetiştirmeye mahsus yüksek ve orta dereceli öğretim yapmak üzere bir Sosyal Hiz
metler Akademisi tesis etmek. 

MADDE 2. — Sosyal Hizmetler Enstitüsünün faaliyeti hakkında Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekâletine gerek bu hususta, gerek muvafık görülen sosyal hiz
met mevzularmda mütalâada bulunrıak üzere bir Sosyal Hizmetler Danışma 
Konseyi kurulmuştur. Konseyin Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin tasvibine 
iktiran eden kararları enstitünün çalışmalarında göz önünde tutulur. 

Konsey senede bir defa toplanarak âzami beş günde işini bitirir, Konsey görülen 
lüzum üzerine Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili tarafından fevkalâde olarak da 
toplantıya çağrılabilir. 
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Sosyal Hizmetler Danışma Konseyi Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinin veya 

onun tensibedeceği bir zatın riyaseti altında toplanır ve kararlar ekseriyetle ve
rilir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Müsteşarı, Sosyal Hizmetler Enstitüsü 
Müdürü, Sosyal Hizmetler Akademisi Müdürü ile Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye, 
Maarif, Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Gümrük ve İnhisarlar, Ziraat, Münakalât, 
Çalışma, Sanayi ve İmar ve İskân vekâletleri, Vakıflar Umum Müdürlüğü, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Umum Müdürlüğü, İşçi Sigortalan Umum Müdürlü
ğü, İş ve İşçi Bulma Kurumu Umum Müdürlüğü, Türkiye Kızılay Cemiyeti, Çocuk 
Esirgeme Kurumu, Ulusal Verem Savaşı Derneği ve Yardımsevenler Derneğinin 
Konseye gönderecekleri birer temsilci Konseyin tabiî azalandır. 

Hayır cemiyetlerinin çoğalması ve* inkişafı halinde bunlardan münferiden 
veya müçtemian hangilerinin temsilcilerinin âza olarak alınacağı, Konseyin tensibi 
ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili tarafından tesbit olunur. 

Sosyal hizmetler sahasındaki malûmat ve faaliyetiyle tanınmış zevattan dört 
kişi Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili tarafından müntehap âza olarak Konseye 
seçilir. Müntehap âzanm seçimi üç yılda bir tekrarlanır. Bunların yeniden seçil
meleri caizdir. 

MADDE 3. — Sosyal hizmetler danışma konseyi azalarına her toplantı dev" 
resine mahsus olmak üzere her sene Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti bütçe
sine konulacak tahsisattan bir huzur hakkı verilir. Ankara dışından gelen âzanm 
harcırahları 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenir. 

MADDE 4. — Sosyal Hizmetler Enstitüsü bir müdür idaresinde bir müşavir 
ile Umumi Sosyal Hizmetler, Tıbbi Sosyal Hizmetler, Sosyal Hizmetler Etüd, 
Dokümantasyon ve İstatistik şubelerinden ve Sosyal Hizmetler Akademesinden 
teşekkül eder. 

MADDE 5. — Müdür, enstitünün idari, teknik ve akademik faaliyetleriyle 
sair hususlarda âmiridir. 

Müşavir, Enstitünün teknik ve akademik faaliyetleri hakkında müdürün yar-
dımcısıdır. Müdür icabında, şubelerle akademik çalışmalarını tanzim hususunda 
müşaviri vazifelendirebilir. 

MADDE 6. — Umumi sosyal hizmeÜer şubesi, sosyal hizmetler mefhumuna 
giren bilcümle faaliyetleri, yurdun sosyai ve ekonomik bünye ve imkânları bakı
mından tetkik ederek gerekli teklifleri yapar. 

MADDE 7. — Tıbbi sosyal hizmetler şubesi, sosyal hizmetlerin koruyucu, 
terbiye ve tedavi edici tıbbi sosyal cephelerini (sosyal intibaksızlıklarım gider
me rehabilitasyon ve saire gibi) ihtisas bakımından tetkik ve bunların memle
kette tatbikine dair olan esaslan vaz'eler. 

MADDE 8. — Sosyal Hizmetler Etüd, Dokümantasyon ve İstatistik Şubesi, 
sosyal hizmetlerin koordinasyonuna, ifasına ve teşkilâtlandırılmasına elverişli ol
mak üzere memlekette mevcut mevzuatı tetkik ederek gerekli tekliflerde bu
lunur. 

MADDE 9. — Sosyal Hizmetler Akademisi, öusyal hizmetler mütehassıslan 
ve sosyal hizmet yardımcılarım yetiştirmek üzere yüksek ve orta ihtisas derecesin
de nazari ve ameli sosyal hizmet tedrisatını doğrudan doğruya veya üniversite 
vasıtasiyle yaptırır, Sosyal hizmet mütehassısı yetiştirerek mütehassıs diploması 
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"v erecek yüksek öğretim kısmı bir üniversite bünyesinde fakülte veya yüksek okul 
veya ayrı ihtisas şubesi halinde teşkilâtlandırılmak üzere Sıhhat ve İçtimai Mua
venet, Maarif Vekaletleriyle üniversite arasında müşterek karara varılarak iş 
birliği yapılır. 

Akademinin, lise ayarında orta uzman yetiştirip sosyal yardımcı diploması ve
ren orta kısmının öğretim süresi üç yıl olup sosyal yardımcı yetiştirir. Bu kısma 
orta okullarla orta dereceli meslek okulları ve ilk öğretmen okulları mezunları 
kabul edilir. 

Akademi sosyal hizmet sahasında çalışmakta olanları, gerekli ilmî seviyeye 
ulaştırmak üzere, muhtelif kurslar tertibederek kurs mezunlarına sertifika verir. 

MADDE 10. — Sosyal Hizmetler Enstitüsü Müdürü, Müşaviri, şube müdürleri 
vt< Sosyal Hizmetler Akademisi Müdürü; Sosyal Hizmetler Akademisi yüksek 
kısırımdan veya muadili yabancı memleketler müesseselerinden mezun olanlardan 
ve bu vasıfta eleman bulunmadığı takdirde üniversite Tıp, Hukuk ve Siyasal Bil
giler ve İktisat fakülteleriyle Yüksek Öğretmen Okulu mezunlarından olup sos 
yal ilim ve hizmetler sahasında faaliyet ve neşriyatiyle tanınmış kimseler arasın
dan Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince seçilerek tâyin olunur. 

Yukarda zikredilen memuriyetlere tâjnn edileceklerin Fransızca, İngilizce, Al
ınanca, İtalyanca veya Ispanyolcadan birine hakkiyle vâkıf olmaları şarttır. 

MADDE 11. — Sosyal Hizmetler Enstitüsünün idari, teknik ve akademik fa
aliyetleriyle sair hususları ve sosyal*yardım merkezlerinin çalışma şekli ve idari 
işleri ve Akademinin yüksek ve orta kısımları mezunlariyle kurs mezunlarının 
istihdam tarzları, vazife ve salâhiyet sahaları bir nizamname ile tesbit olunur. 

MADDE 12. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bu kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde derece, unvan, aded ve maaşları yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 13. — 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (L) işa
retli cetvelin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti kısmına bu kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelde derece, unvan ve adedleri yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer. 
MADDE 15. — Bu kanun hükümlerini icraya Maliye, Maarif ve Sıhhat ve 

İçtimai Muavenet Vekilleri memurdur. 
13 Haziran 1959 

D. Memuriyetin nev'ı 

[1] SAYILI CETVEL 
Aded Maaş 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Enstitü Müdürlüğü 

3 Müdür 
4 Müşavir 
5 Mütercim 

1 1 300 
J 1 250 
3 1 1.00 

D. 

8 
10 
11 
12 
12 

Memuriyetin ııev'i Aded Maaş 

Enstitü Miıdurluğıı Bııro\u 

Büro Şefi 
Birinci nımııeyyi/ 
İkinci » 
Dosya memuru 
Tetkik memuru 

1 
J 
1 
1 
1 

700 
30O 
450 
400 
400 
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D. Memuru yet in nev'i 
il a aş 

Aded tutan 

.13 Kâtip. 5 350 
7 Kitaplık memuru (Yabancı 

dil lıilirl ] 800 

l'mınııi Sosyal Hizmetler Şubtsi 

5 Mudiin ] .1 100 
0 M üt o İnişsin I 950 
7 Mütehassıs vardum-ısı 3 S00 

Tıbbi Sut, yal Hizmetler Şubtsi 

5 Müdür 1 J 100 
fi Ana ve çocuk sağlığı müte

hassısı (Sosyal h k m e l «aha
sında yetişmiş tab ip veya 
tıbbi sosyal yardımcı) 1 050 

(i Kchabilitasyoıı mütehassısı 
(Sosyal hizmet sahasında 
yetişmiş tab ip veya. - tıbbi 
sosyal yard ımcı ) I !)5Ü 

7 Mütehassıs yardımcısı (Ta
bip veya tıbbi sosyal yar
dımcısı) 3 800 

I). Memuruyet in nev' i 
Maaş 

Aded tutan 

Sosyal Hizmetler Etüd, Dokümantasyon 
ve t.ti af istik Şubesi 

Müdür 1 1 
Mütehassıs (Kiri H u k u k ve
ya Siyasal Bilgiler, diğeri 
îk t isa t Fakültesi mezunu 

100 

7 

5 
7 
fi 
6 
7 

7 
9 

10 
11 
10 
11 
11 
12 

olacak) 
Mütehassıs yardımcısı 

SfisyıtJ HhmeAUr Akademisi ı 

Müdür 
Müdür muavini 
Öğretmen 

» 
» 

Sosyal Hizmetler Merin 

M ü d ü r muavini 
Sosyal yardımcı 
Fiş memuru 
Mutemet ve mubayaa memuru 
Ayniya t mutemedi 
Depo ve ambar memuru 
Dosya memura 

» » 

2 

•e Okulu 

1 1 
:ı 
4 1 
O 

4 

İZİ 

1 
10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

050 
^10 

L00 
800 
100 
«50 
800 

800 
600 
500 
450 
500 
450 
450 
400 

[2] SAYILI CETVEL 

Sosyal Hizmetler Okulu 

b Öğretmen 
fi 3> 

7 » 

Sosyal Hizmetler Merkezi 

2 
1 
2 

1 100 
950 
800 

9 Sosyal yardımcı (Sosyal hiz
metler mezunu) 

10 Ayn iya t mutemedi 
İli Dosya memuru 

5 
1 
1 

800 
500 
400 

Riyaseti Cumhura yasılan teskerenin tarih ve 
numarası : 13 . VI . 1959 ve 1/101 
Bu kanunun ilânının Başvekâlete bildirildiğine 
dair Riyaseti Cumhurdan gelen tezkerenin tarih 
v'c numarası : 13 . VI . 1959 ve 1/297 
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cilt Sayfa 
cilt ve sayfa numaraları : 1 314 

9 642,766:769 

[ inikat : 80 — 334 sura sayılı matbua 80 nci İnikat Zabıt Ceridesine bağlıdır.] 


