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TÜRK TARIH KURUMU OLA~ANÜSTÜ GENEL
KURUL TOPLANTISI
16 Nisan 1982 tarihinde toplanan Genel Kurul'un ald~~~~karar gere~ince
yeniden düzenlenecek Tüzük ve Yönetmelikleri görü~mek üzere Türk Tarih Kurumu
Genel Kurul'u, ilan edilen gündem gere~ince 7 Ekim 1982 günü saat 9.3o'da
ola~anüstü topland~.
Kurum üyeleri saat 9. o'da Kurum'un kurucusu Aziz Atatürk'ün An~tkabri'ni
ziyaret ederek bir çelenk koydular ve sayg~~ duru~unda bulundular. Ba~kan Ord.
Prof. Dr. Sedat Alp ~eref defterine ~unlar~~yazd~ :
"Ölümsüz Atatürk,
Türk Tarih Kurumu senin açt~~~n ayd~ nl~ k yolda tayin etti~in hedeflere ula~mak
için inançla ve güvenle çal~~maktad~r. Rehberimiz, senin ilkelerin ve ça~da~~bilim
an lay~~~d~r.
Sonsuz sayg~, minnet ve ~ükran duygular~m~zla.
Sedat Alp
Türk Tarih Kurumu Ba~kan~"

Kurum merkezine dönüldükten sonra Ba~kan Ord. Prof. Dr. Sedat Alp ço~unlu~un bulundu~unu söyleyerek oturumu açt~.
16 Nisan 1982 tarihindeki Genel Kurul'da seçilen yeni as~l üyeler Say~n
Ismail Arar, Prof. Dr. Abdurrahman Çayc~, E. Tümgeneral Muzaffer Erendil ve
Prof. Dr. Nejat Göyünç alfabetik s~ra ile ve Prof. Dr. Afet Inan, Prof. Dr. Bekir
S~tk~~Baykal ve Prof. Dr. Münir Aktepe'nin birer sunu~~konu~mas~yla Genel Kurul'a
takdim edildiler. Yeni üyeler Atatürk and~n~~ okuyup imzalad~lar ve üyelik diplomalar~n' kendilerine, Ord. Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu, Ord. Prof. Dr. Sühey1 Onver,
Prof. Dr. Afet Inan ve Ord. Prof. Dr. Besim Darkot taraf~ndan verildikten sonra
s~ra ile a~a~~daki bildirileri sundular: Say~n Ismail Arar "Atatürk ve Türk Tarihi",
Prof. Dr. Abdurrahman Çayc~~"Kuzey Afrika'daki Türk Varl~~~", E. Tümgeneral
Muzaffer Erendil "Toponomi ve Anadolu'da Eski Yeradlar~" ve Prof. Dr. Nejat
Göyünç "Atatürk'ün Askerlikten Istifas~".
Ola~anüstü Genel Kurul'u yönetmek üzere Ba~kanl~~a Prof. Dr. Fikret I~~ltan,
Ikinci Ba~kanl~~a E. Tümgeneral Muzaffer Erendil, yazmanl~klara da Prof. Dr.
Abdurrahman Çayc~~ve Prof. Dr. Nejat Göyünç seçildiler.
Ba~kan ve yazmanlar yerlerini ald~ ktan sonra gündemin 6. maddesi olan T. C.
Devlet Ba~kanl~~~~Devlet Denetleme Kurulu raporu ile raporda belirtilen hususlar
üzerine Türk Tarih Kurumu'nda yap~lan i~ler ve Türk Tarih Kurumu'nun görü~ünü
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aç~ klayan ve Devlet Ba~kanl~~~~Genel Sekreterli~i'ne gönderilen ilk üç ayl~k rapor,
okundu. Cevaben gönderilen Ba~kanl~k raporu uygun görüldü.
Emekliye ayr~lan Genel Müdür Ulu~~~~demir'e 52 y~ll~k hizmetlerinden dolay~~
Genel Kurul ad~na Genel Kurul Ba~katn taraf~ndan bir te~ekkür mektubu yaz~lmas~na oybirli~i ile karar verildi.
Bas~mevinde bir soru~turma aç~lmas~n~~isteyen T. C. Devlet Denetleme Kurulu
raporuna uyularak soru~turma yapmak üzere a~a~~daki üyeletden olu~an bir Bas~ mevi Soru~turma Komisyonu seçildi:
Ord. Prof. Re~at Kaynar
E. Tümgeneral Muzaffer Erendil
Prof. Dr. Tahsin ~ozgüç
Prof. Dr. Ya~ar Yücel
E. Amiral Fahri Çoker
Bundan sonra gündemin 7. maddesi gere~ince 16.4.1982 tarihli Genel Kurul'da
seçilen Tüzük ve Yönetmelik Komisyonunun haz~ rlad~~~~Tüzük tasar~s~n~n görü~ülmesine geçildi. Komisyon Ba~kan~~ Ord. Prof. Re~at Kaynar ve raportörü Amiral
Fahri Çoker yeni Tüzük düzenlemesine hakim olan görü~~ve prensipleri aç~klad~ ktan
sonra maddeler tek tek görü~üldü ve verilen önergelerin ~~~~~nda baz~~maddeler
de~i~tirilerek tüzü~ün tümü kabul edildi.
Gündemin 8. maddesine geçilerek Yönetmeli~in görü~ülmesine ba~land~. Tüzük
ve Yönetmelik Komisyonu Raportörü Amiral Fahri Çoker aç~klamalarda bulunarak,
evvelce mevcut sekiz yönetmeli~in birle~tirildi~ini bildirdi. Oniki bölümden olu~an
yeni Yönetmelik tasar~s~n~n maddeleri görü~ülerek, baz~~de~i~ikliklerle kabul olundu.
Kabul edilen yeni Tüzük ve Yönetmelik gere~ince komisyon üyelerinin seçimine
seçilerek, komisyonlar a~a~~daki ~ekilde olu~turuldu:
Bas~mevi Komisyonu:
As~l Üyeler:
Say~n Bilâ1 ~im~ir
Prof. Dr. Nimet Ozgüç
Prof. Dr. Ne~et Ça~atay
Prof. Dr. ~erafettin Turan
Yedek Üyeler:
Prof. Dr. Nejat Göytinç
Prof. Dr. Tahsin Yaz~c~~
Prof. Dr. Abdurrahman Çayc~~
Tayin Komisyonu:
As~l Üyeler:
Yeniça~~Kolundan: E. Amiral Fahri Çoker
Ortaça~~Kolu'ndan: Prof. Dr. Ali Sevim
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Eskiça~~Kolu'ndan: Prof. Dr. Nimet özgüç
Atatürk ve Türk Devrimini Ara~t~ rma Merkezi'nden: Prof. Dr. Co~kun Üçok
Genel Kurul Temsilcisi: Say~n Bilal ~im~ir
Yedek Üyeler:
Prof. Dr. Nejat Görinç
Prof. Dr. Mebrure Tosun
Prof. Dr. Tahsin Yaz~c~~
Prof. Dr. Abdurrahman Çayc~~
Kitapl~k ve Ar~iv Komisyonu:
As~l Üyeler:
Yeniça~~Kolu'ndan: E. Tümgeneral Muzaffer Erendil
Ortaça~~Kolu'ndan: Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~~
Eskiça~~Kolu'ndan: Dr. H. Z. Ko~ay
Atatürk ve Türk Devrimini Ara~t~ rma Merkezi'nden: Prof. Dr. Ne~et Ça~atay
Yedek Üyeler:
Prof. Dr. Münir Aktepe
Prof. Dr. Ya~ar Yücel
Prof. Dr. Nimet C~zgüç
Gündemin 9. maddesi olan dilekler k~sm~ na geçilerek ~u konular görü~üldü:
Uluslararas~~Güney-Do~u Avrupa Ara~t~rmalar~~ Kurumu'nda bo~~bulunan
üç üyeli~e Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Bekir S~tk~~Baykal ve Say~n Bilal ~im~ir
seçildiler.
Bask~~ s~ras~~bekleyen eserlerin Yay~ n Komisyonu'nca ivedilikle tasfiyesi ve
çe~itli komisyonlar~n i~e ba~lat~lmas~~veya komisyonlar~~ yürütecek ki~ileri seçmesi
için Yönetim Kurulu'nun ça~r~ lar yapmas~~ dile~inde bulunuldu.
Kurum üyeleri için rozet yapt~ r~lmas~~ ve üye kimlik kart~n~n haz~rlanmas~~
teklifi ço~unlukla kabul edildi.
Kurum çal~~malar~n~~ kamuoyuna tan~ tmak için gerekli faaliyetlerde bulunulmas~~teklifi, bu i~in gerçekle~tirilmesi için Yönetim Kurulu'na havale edildi.
Bir tarih sevenler cemiyeti kurulmas~~ teklifi, bu konunun incelenip, önümüzdeki
Genel Kurul toplant~s~ na getirilmesi ~eklinde karara ba~land~.
Düzeltilmesi gereken kitaplar~n bask~ya haz~rlanmas~~ durumunda yazar~n
telif hakk~ndan /3 kesilmek ~art~yla üye veya di~er ki~ilere Yönetim Kurulu taraf~ ndan bir redaksiyon ücreti tayin edilmesi teklifi oyland~, kabul edildi.
7 Ekim Per~embe günü, saat 9.3o'da ba~layan Ola~anüstü Genel Kurul toplant~s~, gündeminde ba~ ka konu olmad~~~ ndan, 9 Ekim Cumartesi günü saat ~~2.45'te
sona erdi.
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TÜRK TAR~H KURUMU TiOZÜ~ti
I. BÖLÜM — GENEL ESASLAR
Derne~in Ad~~ ve Merkezi
Madde ~~ — ATATÜRK'ün emir ve iste~i üzerine, yüksek koruyuculu~u alt~ nda 15 Nisan mi tarihinde "Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti" olarak kurulan
derne~in ad~~ 3 Ekim 1935 tarihinde "Türk Tarih Kurumu"na çevrilmi~tir.
Kurum'un merkezi Ankara - Yeni~ehir K~z~lay Sokak ~~No. dad~ r.
~ubesi yoktur.
Korucular
Madde 2 - Derne~in kurulu~u için dilekçeyle ba~vuranlar ~unlard~ r:
Akçura, Prof. Yusuf, (1876-1935)
Arsa!, Prof. Sadri Maksudi, (1880-1957)
Atabinen, Re~it Safvet (1884-1965)
B~y~kl~o~lu, Tevfik (1889-1960
Çambel, Hasan Cemil (1879-1967)
Ç~nar, Vas~ f (1895-1935)
Eldem, Dr. Halil Edhem (1861-1938)
Günaltay, Ord. Prof. ~emsettin (1883-1961)
Inan, Prof. Dr. Afet (Yeni~ehir - Müdafaa Caddesi No. 6/6, Ankara), T. C.
Ko~ay, Dr. Hamit (Bahçelievler - 41, Sokak No. 5/10, Ankara) T. C.
Özden, Prof. Dr. Rag~p Hulasi (1893-1943)
Özer, Prof. Yusuf Ziya (1870-1947)
Re~it Galip, Dr. (1893-1934)
Sâmih R~fat (1874-1932)
Uzunç315111, Ord. Prof. ~smail Hakk~~(1887-1977)
Yinanç, Ord. Prof. Mukrimin Halil (1898-1961)
Kurulu~~Amac~~ ve Çal~~ma Alan~~
Madde 3 — Kurum'un amac~ , Türk Tarihi ve Türkiye Tarihini ve bunlarla
ilgili konular~ , Türklerin medeniyete hizmetlerini incelemek ve elde edilen sonuçlar~~ y-aymakt~ r. Kurum, bu amac~na eri~mek için a~a~~daki çal~~malar~~ yapar:
Türk ve Türkiye tarihi kaynaklar~n~~ ara~t~ r~ r ve inceler; bunlar~~ ve bunlarla
ilgili bilimsel de~erde monografileri, çe~itli yap~ tlar~~ ve dergileri yay~nlar.
Türk ve Türkiye tarihine dair kaynak ve incelemeleri Türkçeye çevirir ve
yay~nlar.
Yeni bulu~lar~~ ve bilimsel konular~~ tart~~mak üzere toplant~lar yapar ve
kongreler düzenler.
Türk ve Türkiye tarihini ayd~ nlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi
toplar. Bunlar~~ elde etmek için gerekli kaz~, inceleme ve ara~t~rmalar~~ yapt~ r~ r.
Yabanc~~ Bilim Kurumlanyla ~~birli~i
Madde 4 — Kurum, Dernekler Kanununun ilgili maddeleri hükümlerine uyma ko~ulu ile yurt içinde ve d~~~ nda yabanc~~bilim kurumlarlyla ara~t~rma ve yay~n
konusunda i~birli~i yapabilir.
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Kurum, yerli ve yabanc~~bilimsel kurulu~ lara üye olabilir, bunlara temsilci
gönderebilir, kongrelere kat~ labilir.
II. BÖLÜM — ÜYE OLMA, UYELIKTEN
ÇIKMA ve ÇIKARILMA KO~ULLARI
Üye Olma
Madde 5 — Kurum'un 3. maddede belirtilen amaçlar~na hizmet edebilecek
ki~iler, Dernekler Kanunu uyar~nca Kurum'un as~ l, onur ve muhabir üyeliklerine
seçilebilirler.
As~l Üyeler
Madde 6 — As~l üyeli~e seçilecek ki~ilerin, Türk ve Türkiye tarihi ile Türklerin
dünya tarihine katk~lar~n~~ ara~t~ rmak yolunda bilimsel yans~zl~~~~esas tutan Atatürk
ülküsüne ve Atatürk ilke ve devrimlerine ba~l~l~klar~n~~ yap~tlar~~ve tutumlar~~ ile
belli etmi~olmalar~~ ve ayr~ca bilimsel de~er ta~~yan ara~t~rmalar ve yap~ tlar yay~nlam~~~bulunmalar~~ gereklidir.
Adaylar, Kurum as~ l üyelerinden en az ikisinin, aday~n Atatürk ilke ve devrimlerine ba~l~l~~~n~ , bilimsel de~erini belirten ayr~ nt~l~~ bir raporu ile Yönetim
Kurulu Ba~kanl~~~na önerilir.
Yönetim Kurulu, yaz~l~~ önerinin Ba~kanl~~a verilmesinden ba~lamak üzere
30 gün içinde konuyu karara ba~lar. Kararlar, Yönetim Kurulu'nun üye tam
say~s~n~n üçte iki ço~unlu~u ile al~n~ r. Ancak bu kararlar ilk Genel Kurul'da Medeni
Kanunun 57, 53, 59 ve 6o. maddeleri gere~ince ve Kurum Yönetmeli~inin ilgili
hükümleri uyar~nca yap~lacak seçimle kesinle~ir.
As~l Üyelerin say~s~~ k~rkbir ki~iyi geçemez.
Onur üyeleri
Madde 7 — Yurt içinde ya da yurt d~~~ nda çal~~malar~~ ve yap~tlar~~ ile Kurum'un çal~~ma alan~na giren bilim dallar~na katk~da bulunanlarla Kurum'a
büyük maddi yard~m ve ba~~~~yapanlar onur üyeli~ine seçilebilirler.
Onur üyeli~i için öneri, en az bir üye taraf~ ndan Yönetim Kurulu Ba~kanl~~~ na
yap~l~r. önerinin görü~ ülmesi, karara ba~lanmas~~ ve seçimin kesinle~mesinde
as~l üyeler hakk~ndaki hükümler uygulan~r.
Muhabir üyeler
Madde 8 — Türk ve Türkiye tarihinin veya bu alanlara yard~mc~~bilimlerin
incelenmesi, yay~m~, de~erlendirilmesi ve ö~retimindeki hizmetleri, çal~~ma ve
ara~t~rmalanyla Kurum'un amaçlar~n~n gerçekle~tirilmesine yard~mc~~olanlar
muhabir üyeli~e seçilebilirler.
Muhabir üyelik için öneri, önerinin görü~ ülmesi, karara ba~lanmas~~ve seçimin kesinle~mesinde onur üyeleri hakk~ndaki hükümler uygulan~r.
üyelikten Çekilme veya Ç~kar~lma
Madde 9 — Kurum'dan ç~kma iste~ini yaz~~ile Yönetim Kurulu Ba~kanl~~~na
bildiren üyenin ad~~ üye kütü~ünden silinir.
Bellelen C. XLVII, 3o
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Atatürk ilkelerine ters dü~ecek veya Kurum'un manevi ki~ili~ini incitecek
yay~n ve davran~~larda bulunanlarla haysiyet ve onur k~r~c~~ bir suçtan dolay~~ hüküm giyenler, bilim haysiyetiyle ba~da~ mayan hareketlerde bulunanlar Yönetim
Kurulu taraf~ndan Onur Kurulu'na verilirler. Onur Kurulu'nun üyelikten ç~karma
kararlar~~ Genel Kurul'un onay~~ile kesinle~ir.
III. BÖLÜM.— KURULU~~
Organlar
Madde to — Kurum'un organlar~~ ~unlard~r:
Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu
Onur Kurulu
Atatürk ve Türk Devrimini Ara~t~rma Merkezi
Bilim Kollar~~
Komisyonlar
Genel Kurul
Madde ii — Genel Kurul'u Kurum'un as~l üyeleri olu~turur.
Genel Kurul, her y~l Kurum'un kurulu~~günü 15 Nisan tarihinde Kurum
Ba~kan~~ veya vekilinin ça~r~s~~ ile toplan~ r. Kurum Ba~kan~~ bulunmad~~~~halde
Asba~kanlardan biri taraf~ndan aç~l~r. Ço~unlu~un haz~ r bulundu~u anla~~l~ nca
toplant~y~~ yönetmek üzere bir ba~kan, bir ikinci ba~kan ve iki yazman seçilerek
çal~~malara ba~lan~r.
Genel Kurul'un toplant~ya ça~r~lmas~~ ve görü~meler Dernekler Kanununun
ilgili hükümlerine göre yürütülür.
Genel Kurul, üye seçimi d~~~ndaki kararlar~n~~ toplant~ya kat~lan üyelerin
yandan bir fazlas~n~n oylar~~ ile al~r.
Genel Kurul, gerekti~inde Yönetim Kurulu'nun ça~r~s~~veya üyelerden be~te
birinin önerisi, ya da Denetleme Kurulu'nun iste~ine uyularak ola~anüstü toplant~ya da ça~r~labilin
Genel Kurul'un görece~i i~ler ~unlard~ r :
Yönetim Kurulu'nun geçen döneme ait çal~~ma raporunu inceleyerek
gerekli kararlar~~ almak,
Kurum ve Bas~mevi kesin hesap ve bilançolar~n~~ ve Denetleme Kurulu
raporunu inceleyip Yönetim Kurulu'nu aklamak,
Yönetim Kurulu'nca düzenlenen bütçe tasar~s~~ve kadro cetvellerini görü~üp onaylamak,
Tüzük de~i~ikliklerini ve Tüzükle ilgili yorumlar~~yapmak, yönetmelikleri
onaylamak,
Bilim kollar~ndan gelen önerileri görü~erek karara ba~lamak,
Yönetim, Denetleme ve Onur kurullar~n~~seçmek ve Tüzük'te öngörülen
di~er seçimleri yapmak,
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Bilim Kollar~~ve Atatürk ve Türk Devrimini Ara~t~rma Merkezinin öneri ve
kararlar~na göre Yöhetim Kurulu'nca düzenlenen "Genel Yay~n Program~"m
onaylamak,
Gündemdeki di~er konular hakk~nda karar almak.
Onur üyeleri ve muhabir üyeler dilerlerse Genel Kurul'a dinleyici olarak
kat~labilirler.
Yönetim Kurulu
Madde 12 - Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un kararlar~~ do~rultusunda Kurum'un bilimsel, yönetsel ve akçal~~ i~lerini yürütür. Ayr~ca, Tüzük gere~ince kendisine verilen i~leri yapar.
Yönetim Kurulu, her y~l Genel Kurul taraf~ndan seçilen yedi üyeden olu~ur.
Bu yedi üye seçimden sonra en ya~l~~ üyenin ba~kanl~~~nda toplanarak gizli oyla
bir ba~kan, iki asba~kan, bir genel sekreter, bir de sayman üye seçerler.
Yönetim Kurulu'na seçilen yedi üyeden sonra en çok oy alan üç üye Yönetim
Kurulu'nun yedek üyeleri say~l~rlar. Bo~alma olursa bunlardan en çok oy alm~~~
bulunan Yönetim Kurulu üyesi olur.
Yönetim Kurulu Ba~kan~, Kurum'un da Ba~kan~~ ve tüzel ki~ili~inin temsilcisidir. Gerekti~inde Asba~kanlardan biri Ba~kan~n yerine i~~görür.
Genel Sekreter, Kurum'un bilimsel çal~~malar~nda, Bilim Kollar~, Atatürk
ve Türk Devrimini Ara~t~rma Merkezi ve Yönetim Kurulu aras~nda e~güdümü
sa~lar.
Yönetim Kurulu üyeleri ödenek almadan çal~~~ rlar.
Denetleme Kurulu
Madde 13 — Denetleme Kurulu, Kurum'un bütün hesaplar~ n~, para ve mallarla ilgili i~lemlerini sürekli denetlemekle görevlidir.
Denetleme Kurulu, her y~l Genel Kurul taraf~ndan seçilen uç üyeden olu~ur.
Üyeler aralar~ndan bir ba~kan ve bir sözcü seçerler. Genel Kurul, ayr~ca üç yedek
üye seçer.
Denetleme Kurulu, dört ayda bir, yapt~klar~~denetlemeler sonucu düzenleyecekleri raporlarla Yönetim Kurulu'nu uyarabilecekleri gibi gerekirse Genel Kurul'u ola~anüstü toplant~ya ça~~rabilirler.
Denetleme Kurulu, bunun d~~~nda Ba~kan~~ taraf~ndan gerekti~inde toplant~ya
ça~' r~labi lir.
Denetleme Kurulu, çal~~ t~~~~dönem için düzenleyece~i y~ll~k raporu Genel
Kurul'un toplanmas~ndan bir ay önce Kurum Ba~kanl~~~na verir.
Denetleme Kurulu üyeleri ödenek almadan çal~~~ rlar.
Onur Kurulu
Madde 14 — Onur Kurulu, üyelerin Tüzük ve Kurum'un amac~~ ile ba~da~mayan ya da bunlara ayk~ r~~ tutum ve davran~~lar~~ üzerine gerekli kararlar~~verir.
Onur Kurulu, her y~l Genel Kurul taraf~ndan seçilen be~~üyeden olu~ur. Genel
Kurul ayr~ca iki yedek üye seçer.
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Onur Kurulu'nun verece~i cezalar ~unlard~r:
Uyarma,
K~nama,
eyelikten geçici ç~karma,
tlyelikten ç~ karma.
Hangi ayk~r~~ davran~~lara hangi cezan~n verilece~ini, eylemin niteli~i ve
a~~rl~~~ na göre Onur Kurulu kararla~t~r~ r.
Onur Kurulu üyeleri ödenek almadan çal~~~ rlar.
Bilim Kollar~~
Madde 15 — Kurum üyeleri, bilimsel çal~~malar~~düzenlemek üzere uzmanl~k
dallar~na göre "Eskiça~~Kolu", "Ortaça~~Kolu" ve "Yeniça~~Kolu" adlar~~ ile
üç bilim koluna ayr~l~ rlar. Her üye, kendi bilimsel dal~ na göre ancak bir Kol'un
çal~~malar~ nda oy kullanabilir. isteyenler öteki Kol çal~~malar~na da kat~labilir,
ancak oy kt~llanamazlar.
Kollar~ n çal~~ ma biçimi, görev ve yetkileri Kurum Yönetmeli~inde belirtilir.
Atatürk ve Türk Devrimini Ara~t~ rma Merkezi
Madde 16 — Atatürk, Kurtulu~~Sava~~, Cumhuriyet devri olaylar~~ ve Türk
devrimi ile ilgili belgeleri bilimsel bir yönteme göre toplamak, düzenlemek ve
bu konularda yay~nlar yapmak amac~ yla kurulan Atatürk ve Türk Devrimini
Ara~t~ rma Merkezi, Genel Kurul'ca seçilen ve yedi üyeden olu~an bir Yürütme
Kurulu taraf~ ndan yönetilir. Kurul, içlerinden bir üyeyi ba~ kan seçer.
Atatürk ve Türk Devrimini Ara~t~ rma Merkezi çal~~ma usulleri Kurum Yönetmeli~inde gösterilir.
Komisyonlar
Madde 17 — Kurum'un yay~n, kitapl~k ve ar~iv i~lerinin ve Bas~mevi'nin
Kurum'un amac~ na, Yönetim Kurulu ve Bilim Kollar~ n~n kararlar~na göre yönetilYay~n Komisyonu,
Kitapl~k ve Ar~iv Komisyonu,
Bas~mevi Komisyonu
gözetir.
Komisyonlar, çal~~malar~ ndan Yönetim Kurulu'na kar~~~sorumludurlar.
A) Yay~n Komisyonu
Madde 18 — Yay~ n Komisyonu, BELLETEN, BELGELER ve öteki yay~nn
lar~ Genel Kurul'ca kabul edilen genel yay~n program~na uygun olarak zaman~nda
bas~lmas~~ ve yay~nlanmas~n~~gözetmekle görevlidir.
Komisyon, her y~l Bilim Kollar~~ ve Atatürk ve Türk Devrimini Ara~t~rma
Merkezi taraf~ndan gösterilen adaylar aras~ ndan her Bilim Kolu ve Atatürk ve Türk
Devrimini Ara~t~ rma Merkezi'nden birer olmak üzere Genel Kurul'ca seçilen be~~
üyeden olu~ur. Genel Kurul, ayr~ca ayn~~ilkelerle dört yedek üye seçer. Ba~ kan,
üyelerce seçilir.
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Yay~nlarda izlenecek esaslar ve ödenecek telif haklar~~Kurum Yönetmeli~inde
belirtilir.
B) Kitapl~k ve Ar~iv Komisyonu
Madde 19 — Genel Kurul, her y~l kitapl~k ve ar~iv i~lerini yürütmek üzere
Bilim Kollar~~ ve Atatürk ve Türk Devrimini Ara~t~rma Merkezi taraf~ndan gösterilen adaylar aras~ ndan dört üye seçer. Kitapl~k ve ar~iv müdürü komisyonun
do~al üyesidir. Komisyon, Ba~kan~n~~ kendi seçer. Genel Kurul taraf~ndan ayr~ca
üç yedek üye seçilir.
Kitapl~k ve Ar~iv'den yararlanma, kitap ve belge sat~nalma, de~i~tirme ve
konu ile ilgili di~er hususlar Kurum Yönetmeli~inde belirtilir.
Bas~mevi Komisyonu
Madde 20 - Kurum yay~nlar~n~~ basmak ve Kurum'un bilimsel çal~~malar~n~~
desteklemek amac~yla Kurum'a gelir sa~lamak üzere kurulan Bas~mevi i~lerinin
gere~i gibi yürütülmesi için Genel Kurul'ca her y~l dört as~l üyeden olu~an bir Komisyon seçilir. Bas~ mevi Müdürü Komisyonun do~al üyesidir. Genel Kurul ayr~ca
üç yedek üye seçer.
Komisyon Ba~kan~n~, Genel Kurulca seçilen üyeler, kendi aralar~ndan seçerler.
Bas~mevi'nin kurulu~u, döner sermayesi, yönetim usulleri Kurum Yönetmeli~inde gösterilir.
~ç Yönetim
Madde 2 I - Kurum'un idari i~lerini; Tüzük, Yönetmelik ve Yönetim Kurulu
kararlar~~dairesinde Genel Yönetmen yürütür.
Genel Yönetmen, Yönetim Kurulu'nca atan~r.
Yönetim birimlerinin ba~~~olan Genel Yönetmen, eylem ve i~lemlerinden
Yönetim Kurulu'na kar~~~sorumludur.
Kurum Personeli
Madde 2 2 — idari ve mali birimlerde görevli personel ile Bilim Kollar~,
Atatürk ve Türk Devrimini Ara~t~rma Merkezi ve Komisyonlarda çal~~acak uzmanlar ve di~er görevli ve hizmetliler her y~l bütçe tasar~s~na ba~l~~kadro cetvellerinde gösterilir.
Personelin i~e al~nma, i~ten ç~kar~lma, ayl~k, ödenek ve sair özlük haklar~~ ve
yükümlülükleri Kurum Yönetmeli~inde belirtilir.
IV. BÖLÜM — HESAP I~LER/
Gelir Kaynaklar~~
Madde 23 — Kurum'un ba~l~ca gelir kaynaklar~~ ~unlard~r:
Atatürk vasiyeti geliri,
Devlet yard~m~,
Bas~mevi geliri,
Yay~n gelirleri,
Üye ödentileri,
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Ba~~~~ve yard~mlar,
Kurum mal varl~~~ndan elde edilen gelirler.
Üye ödentileri
Madde 24 — Kurum'un as~l üyeleri Kurum'a y~lda (~ 2o) lira ödenti verirler.
Bütçe
Madde 25 — Kurum bütçesi bir y~ll~ k gelir ve giderleri göstermek üzere Bilim
Kollar~n~n ve Atatürk ve Türk Devrimini Ara~t~ rma Merkezinin öneri ve kararlar~~
gözönünde tutularak düzenlenir ve uygulan~r.
Bütçenin dilim ve bölümleri aras~ ndaki aktarmalar Yönetim Kurulu'nca yap~l~r.
Yönetim Kurulu toplant~lar~ na ya da tüzük ve yönetmelik gere~i Kurum'daki
ba~ka toplant~lara Ankara d~~~ ndan gelenlere ödenecek yolluk ve gündeliklerle
yabanc~~ memleketlerdeki kongre ve sair bilimsel toplant~lara kat~lmalar~~ kararla~t~ r~ lan üyelere ödenecek yolluk ve gündeliklerin miktarlar~~her y~l bütçe yönetmeli~inde gösterilir.
Harcamalarda Yetki
Madde 26 — Para i~ leri için Kurum ve Bas~mevi ad~na kimlere yetki verilece~ini Yönetim Kurulu kararla~t~r~r.
V. BÖLÜM — ÇE~ITLI FIÜKÜMLER
~ç Denetim
Madde 27 — Kurum ve Bas~ mevi'nin iç denetimi ~~ o. maddede belirtilen organlarca Tüzük'te gösterilen biçimde yap~l~ r.
Tutulacak Defterler
Madde 28 — Kurum'da ~u defter ve kay~tlar tutulur:
Üye kütü~ü,
Kurullar, Bilim Kollar~~ ve Komisyonlar karar defterleri,
Gelen ve giden yaz~lar defterleri,
Demirba~~e~ya ve ambar defterleri,
Gelir ve gider defterleri,
Bütçe, bilanço ve kesin hesap defterleri,
Dernekler Kanununun 51. maddesi ile Tüzük ve Yönetmeli~in gerektirdi~i
di~er defter, kay~t ve al~nd~lar.
Kurum Bas~mevi'nde de i~letmenin gerektirdi~i defter ve kay~tlar tutulur.
Tüzü~ün de~i~tirilmesi
Tüzü~ün kurulu~~amac~ na dair olan maddesi de~i~tirilemez.
Madde 29
Ba~ ka maddeler, Genel Kurul'da haz~ r bulunan as~l üye say~s~n~n üçte iki ço~unlu~u ile de~i~tirilebilir.
Fesih ve Tasfiye
Madde 30 — Kurum'un feshi karar~ , üye kütü~ünde ad~~ yaz~l~~ as~l üye say~s~n~n
üçte iki ço~unlu~u ile verilir.
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Kurum'un feshi halinde bütün ta~~n~r ve ta~~nmaz mallar~, Türk Tarih Kurumu'nun amaçlar~~ do~rultusunda bir enstitü kurulmas~~ ve ya~at~lmas~~ ko~ulu ile
Ankara üniversitesi'ne intikal eder.
rönetmelik
Madde 31 — Bu Tüzük'te belirtilen organlar~n görev ve yetkileri, çal~~ma
usulleri, üyelerin seçimi, yay~n i~leri, telif haklar~, bilimsel ara~t~rmalara katk~,
Kitapl~k ve Ar~iv'den yararlanma, bilimsel toplant~~ ve kongrelere dair esaslar ile
Tüzük'te, Yönetmelik'te belirtilece~i yaz~l~~ hususlar için Yönetim Kurulu'nca
bir Yönetmelik düzenlenir.
Yürürlük
Madde 32 — Bu Tüzük'ün 10, 17, 18, 19, 20 ve 2 I. maddeleri kabul tarihinde,
öteki hükümleri ~~Ocak 1983 tarihinde yürürlü~e girer.

TÜRK TARIH KURUMU YÖNETMELI~I
BÖLÜM - GENEL ESASLAR
Kapsam
Madde t — Türk Tarih Kurumu Tüzü~ü'nün 6, 15, 16, 18, 19, 20, 22 ve 31.
maddelerine dayan~larak düzenlenmi~~olan bu Yönetmelikte Tüzü~ün Yönetmeli~e b~rakt~~~~konular ve Kurum'un çal~~malar~yla ilgili hükümler yer alm~~t~ r.
Temsil ve Demeç Verme retkisi
Madde 2 - Türk Tarih Kurumu'nu, Yönetim Kurulu Ba~kan~~ temsil eder.
Kurum ad~na söz söylemeye, bas~na bilgi vermeye Ba~kan yetkilidir.
BÖLÜM — ÜYELERIN

sEçimi

Öneri
Madde 3 — Türk Tarih Kurumu Tüzü~ü'nün 3. maddesinde belirtilen amaçlar~na hizmet edecek ve 6, 7 ve 8. maddelerdeki niteliklere sahip adaylar, Kurum
as~l üyelerinden en az ikisi taraf~ndan ayr~nt~l~~bir raporla Yönetim Kurulu Ba~kanl~~~na önerilir ve eserlerinden bir tak~m~~ sunulur.
Görü~me ve Karar
Madde 4 — Yönetim Kurulu, yaz~l~~ önerinin Ba~kanl~~a verilmesinden ba~lamak üzere, otuz gün içinde konuyu görü~ür ve karara ba~lar. Kararlar, üye tam
say~s~n~n üçte iki ço~unlu~u ile al~n~r.
Üye adaylar~n~n bilimsel eserlerinin bir listesi, Genel Kurul toplant~s~ndan
bir ay önce as~l üyelerin incelemesine sunulur.
Genel Kurulda Görü~me
Madde 5 — Üye adaylar~~ hakk~ndaki öneri raporlar~~ ile Yönetim Kurulu
kararlar~~ Genel Kurul'da ayr~~ ayr~~ okunur ve her aday hakk~nda ayr~~ görü~me
aç~l~ r.
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Raporlar~n okunmas~~ve konu~malar sona erdikten sonra adaylar~n adlar~~ ve
soyadlar~~ ço~alt~ lm~~~bir liste halinde toplant~da bulunan üyelere da~~t~l~r. Oylamalar, üye adaylar~n~n adlar~n~n hizas~na yanyana konulmu~~olan EVET ve HAYIR
sözcüklerinden birini çizmek suretiyle gizli olarak ve üyelerin adlar~~okundukça
oy pusulalar~~verilmek suretiyle yap~l~r.
Oylar~n Ayr~lmas~~
Madde 6 — Oylar, Genel Kurul taraf~ ndan görevlendirilecek üç üyeden
olu~an bir kurulca, Genel Kurul üyeleri önünde ayr~larak adaylar~n ald~klar~~
oy say~lar~~ bir tutana~a geçirilir ve sonuç, oturum ba~kanl~~~nca Genel Kurul'a
bildirilir.
Bir aday~n üyeli~e seçilmi~~say~labilmesi için Kurum'a kay~tl~~ as~l üye say~s~n~n yar~dan bir fazlas~n~n oyunu almas~~ gereklidir.
Oylamada Bir Sonuç Altnamamast
Madde 7 — ~ lk tur oylamada bir sonuç al~namad~~~~ve bo~~üyelik bulundu~u
takdirde, Genel Kurul'da mevcut üyelerin yar~s~ ndan bir fazlas~n~n oyunu alm~~~
bulunan adaylar için ikinci bir oylama yap~l~ r. Bu oylamada da Kurum'a kay~tl~~
as~l üyelerin yar~dan bir fazlas~n~n oyunu alamam~~~olan aday veya adaylar seçilmemi~~say~l~ rlar. Bu aday veya adaylar aradan iki y~l geçmeden üyelik için önerilemezler.
Onur Üyeleri ve Muhabir Üyelerin Seçimi
Madde 8 — Onur ve muhabir üye adaylar~~ için de yukar~daki maddelerde
belirlendi~i ~ekilde oylama ve seçim yap~l~ r. Ancak bu adaylar için ikinci tur
oylamaya gidilmez.
Bildirim ve Üyeli:ge Kabul
Madde 9 — Seçilen üyelere durum Ba~kanl~kça bir yaz~~ ile bildirilir ve yap~lacak ilk Genel Kurul toplant~s~nda haz~r bulunmalar~~istenir. Bu toplant~da haz~r
bulunan yeni üye veya üyeler, kat~lacaklar~~Bilim Kolundan öneri sahibi veya ba~ka
bir üyece yap~lacak konu~ma ile Genel Kurul'a tan~t~l~r.
Yeni üye veya üyeler, Atatürk ilkelerine ve Kurum'un amaçlar~na ba~l~~kalacaklar~na dair and içer ve yaz~l~~and~~imza ederler. Bundan sonra haz~r bulunan
en eski üye taraf~ndan kendilerine üyelik diplomalar~~ verilir.
eyeli~e kabul töreni, yeni üye veya üyelerin k~sa bir bilimsel bildiri sunmalar~~
ile sona erer.
Onur ve Muhabir Üyelerin Kabul Töreni
Madde ~~o — Onur üyelikleri ile muhabir üyeli~e seçilenlere de durum Ba~kanl~kça bir yaz~~ile bildirilir ve Genel Kurul'un ilk toplant~s~nda haz~ r bulunanlara
üyelik diplomalar~~verilir.
Yurt d~~~nda olanlar~ n diplomalar' diplomatik temsilciliklerimiz ya da ba~l~~
bulunduklar~~bilim kurumlar~nda düzenlenecek törenlerle kendilerine sunulur.
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Üyelerin Haklar~~
Madde ~~~~— Kurum as~l üyelerine Kurum yay~nlar~~ile Belleten ve Belgeler'in
tamam~, onur üyeleri ile muhabir üyelere, Yay~n Komisyonunca saptanacak uzmanl~k dallanyla ilgili olanlar paras~z olarak verilir veya gönderilir.
Onur üyeleri ile muhabir üyeler, Kurum'un kitapl~k ve ar~ivinden as~l üyeler
gibi yararlan~rlar.
Atatürk ilkelerine Ba~l~l~k
Madde ~~2 - Onur üyeleri ve muhabir üyelerinden T. C. vatanda~~~olanlarmda
da as~l üyeler gibi "Atatürk ilke ve devrimlerine ba~l~l~k" esas~~ aran~ r.
III. BÖLÜM — ORGANLAR, GÖREV VE YETKILER/
Genel Kurul
Madde 13 — Genel Kurul, Kurum'un en yetkili yönetim, denetim ve karar
organ~d~r. Tüzü~ün I I . maddesinde belirtilen görevleri ve ayr~ca Tüzük ve bu
Yönetmeli~in Genel Kurul'un bilgisine sunulmas~~ ya da karar~n~~gerekli gördü~ü
i~leri yerine getirir.
Yönetim Kurulu
Madde izi — Yönetim Kurulu, Tüzü~ün 12. maddesinde ve bu Yönetmelikte
belirlenen görevleri yapar.
Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez Kurum merkezinde üyelerin ço~unlu~u
ile toplan~r ve kararlar~n~~ salt ço~unlukla verir.
Yönetim Kurulu, her toplant~s~nda gündemindeki konular~, Kurum ve Bas~mevi'nin yönetim ve hesap i~leri üzerindeki ayl~k raporlar~~inceler, önerileri görü~ür,
gerekli kararlar~~verir. Gündem, Genel Yönetmen ve Bas~mevi Müdürü'nün önerileri
gözönüne al~narak Genel Sekreterce düzenlenir ve Ba~kan'~n onay~~ile uygulan~r.
Yönetim Kurulu'nun görü~me ve kararlar~~bir tutanak özetiyle saptan~r. Kararlar ayr~ca noterden onayl~~ karar defterine geçirilir ve Yönetim Kurulu üyelerince imzalan~r.
Bilim Kollar~~ve Atatürk ve Türk Devrimini Ara~t~rma Merkezi Kararlar~~
Madde 15 — Yönetim Kurulu, Bilim Kollar~~ ve Atatürk ve Türk Devrimini
Ara~t~rma Merkezi'nce karara ba~lanan bilimsel i~leri bütçe olanaklar~~içinde
yürütür.
Çal~~ma Raporlar~~ve Bütçe Tasar~s~~
Madde 16 — Yönetim Kurulu, bir y~ll~k çal~~malar ve y~l sonu kesin hesaplar~~ hakk~nda Genel Yönetmenlik ve Bas~mevi Müdürlü~ünce haz~rlanacak raporlarla bütçe tasar~s~~ve kadro cetvellerini inceleyerek karara ba~lar. Rapor, tasar~~
ve cetveller Genel Kurul toplant~s~ndan en az onbe~~gün önce bast~r~larak gündemle
birlikte as~l üyelere gönderilir.
Denetleme Kurulu
Madde 17 — Denetleme Kurulu, Tüzü~ün 13. maddesinde ve bu yönetmelikte
belirlenen görevleri yapar.
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Denetleme Kurulu'nun her üyesi kendi ba~~ na denetleme yapabilir. Ancak
rapor Kurulca duzenlenir.
Onur Kurulu
Madde 18 — Onur Kurulu, Tüzü~ün 14. maddesinde ve bu Yonetmelikte
belirlenen görevleri yapar ve üyelerin Tüzük ve Kurum'un amac~~ile ba~da~mayan
ve bunlara ayk~r~~ tutum ve davran~~lar~~ üzerine gerekli kararlar~~verir.
Onur Kurulu üyeleri seçimden sonra toplanarak aralar~ndan bir ba~kan ve
bir yazman seçerler. Kurul ço~unlukla toplan~ r ve kararlar~n~~salt ço~unlukla verir.
Yönetim Kurulu'ndan Onur Kurulu'na gönderilen i~lerin haz~rl~k soru~turmas~,
Kurulca seçilen bir üye taraf~ndan yap~l~r. Soru~turma ve karar üç ay içinde tamamlanarak sonuç Yönetim Kurulu'na bildirilir.
IV. BÖLÜM — B/LIM KOLLARI
Kurulu~~
Madde 1 — Kun~m'un as~l üyeleri, bilimsel çal~~malar~~ duzenlemek üzere
"Eskiçag Kolu", "Ortaçag Kolu", ve "Yeniçag Kolu" adlar~ n~~ ta~~yan uç Bilim
Koluna ayr~l~rlar.
Görev
Madde 20 -- Bilim Kollar~, alanlar~na giren bilimsel konular~~göru~ur ve önerileri karara ba~lar. Konular, ya Yönetim Kurulu'nca Kol Ba~kanl~klanna bildirilir, ya da Kol üyelerinin önerileri üzerine gündeme al~n~ r.
Belirten ve Belgeler d~~~nda bast~r~lacak yay~nlarla, kaz~lar, ara~t~rmalar,
bilimsel kongreler ve benzeri toplant~ lara kat~lma ve ara~t~rmalara ödenek ay~rma
gibi i~ler Bilim Kollar~ nca incelenerek Yönetim Kurulu'na sunulmas~~karara ba~lan~r.
Yönetim Kurulu, as~l üyeler taraf~ndan yaz~lm~~~bulunan kitaplann bast~nlmas~~
d~~~nda bu öneri ve kararlar~~ Genel Kurul'un onay~na sunar.
Ivedi ve zorunlu hallerde Yönetim Kurulu kongre ve benzeri toplant~lara
kat~lma ve bilimsel ara~t~ rma projelefini yürütme kararlar~~ alabilir. Ancak bu
kararlar, ilk toplant~s~ nda ilgili Bilim Kolu'nun bilgisine sunulur.
Organlar
Madde 21 - Bilim Kollar~, Genel Kurul'un toplant~s~ ndan önce yapacaklar~~
ilk toplant~da aralar~ndan bir ba~kan, bir asba~kan, biri Ankara, di~eri Ankara
d~~~~üyelerinden olmak üzere iki raportör seçerler. Bu kurul Kol'un, ba~kanl~k divan~n~~olu~turur. Seçimler aç~ k oyla yap~l~r.
Toplant: ve Karar Say~s~~
Madde 22 - Bilim Kollar~ , biri Genel Kurul'un y~ll~k toplant~s~~ s~ras~nda,
di~eri kas~m ay~ nda olmak üzere, yurt d~~~ nda bulunan üyeler hesaba kat~lmaks~z~n
üye say~s~n~ n yandan bir fazlas~yla toplan~r ve salt ço~unlukla karar verirler.
Kol Ba~kanlar~n~ n önerisi veya Yönetim Kurulu'nun gerekli görmesi üzerine
ola~anüstü toplant~lar da yap~labilir.
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Taz~~ ile Dü~ünce Alma
Madde 23 — Bilim Kollar~, hemen karara ba~lanmas~~ gereken konular~~ bir
genelge ile üyelerine bildirerek yaz~l~~ görü~~ve dü~üncelerini almak suretiyle de
karar verebilirler. Bu kararlar, ilk toplant~s~ nda Kol'un bilgisine sunulur.
Birle~ik Toplant~lar
Madde 24 — Bilim Kollar~, gerekli hallerde birle~ik toplant~lar da yapabilirler. Bu gibi toplant~lar~ n nedenleri Yönetim Kurulu'na da bildirilir.
Toplant~~ Tutana~t
Madde 25 — Bilim Kollar~n~ n toplant~lar~nda tutanak tutulmaz. Ancak raportör taraf~ndan kararlar yaz~l~r ve Ba~kanl~k Divan~~ taraf~ ndan imza edilir.
Tarkurullar
Madde 26 — Bilim Kollar~ , gerekli hallerde kendi üyeleri ve ba~ka kollardan
al~ nacak üyelerle birlikte geçici yarkurullar kurabilirler.
Ara~t~ rma Guruplar~~
Madde 27 — Bilim Kollar~~emrinde uzmanlardan olu~an ara~t~ rma ve çal~~ma
guruplar~~ bulunur. Gere~ine göre Kol karar~yla olu~turulacak her gurup, Kol
Genel Kurulu'nda belirlenen bir veya birkaç üyenin yönetim ve gözetiminde çal~~malar~n~~ surdürür.
Uzmanlar~n say~s~, ayl~k ücretleri her y~l bütçe tasar~s~na ba~l~~kadro cetvellerinde gösterilir.
Taz~~ ~~leri
Madde 28 — Her Bilim Kolunda yaz~~ i~lerini yürütmek, ara~t~ rma ve çal~~ma guruplar~na yard~mc~~ olmak üzere bir veya daha fazla sekreter - daktilo
bulunur.
Bunlar~n say~s~~ ye ayl~k ücretleri her y~l bütçe tasar~s~na ba~l~~kadro cetvellerinde gösterilir.
Giderler
Madde 29 — Bilim Kollar~n~n çal~~malar~~ için lüzumlu giderler, her y~l~n
bütçesinden ayr~ lacak ödenekle kar~~lan~ r. Bu ödene~in miktar~~ve harcama yerleri
kas~m toplant~s~ nda saptanarak Yönetim Kurulu'na bildirilir.
V. BÖLÜM — ATATÜRK ve TÜRK DEVRIMINI
ARA~TIRMA MERKEZI
Kurulu~~ve Amaç
Madde 30 — ATATORK'un bir biyografisinin haz~ rlanmas~, ATATÜRK ve
Türk devrimleri hakk~nda yap~lacak yay~ nlar~ n düzenlenmesi, te~ vik ve himayesi,
ATATÜRK hakk~nda yap~lm~~~olan her türlü yay~nlar~n bibliyografyalar~n~n haz~ rlanarak düzenli bir seri halinde ç~kar~lmas~~amac~ yla 26 Nisan 1958 tarihli Genel
Kurul karar~ yla kurulmu~~ve 27 Nisan 1968 tarihli kararla, ad~~ (ATATÜRK ve
Türk Devrimini Ara~t~ rma Merkezi) ne çevrilmi~~bulunan kurulu~ ; ATATÜRK,
Kurtulu~~Sava~~ , Cumhuriyet devri olaylar~~ ve Türk devrimi ile ilgili her çe~it bel-
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geleni bilimsel bir yönteme göre toplamak, düzenlemek ve genel yay~n program~nda
öngörülen yay~nlar~~ yapmak ve bu dokümanlar~, belirtilen alanlarda ara~ t~rma
yapacaklar~n yarar~na sunmakla görevlidir.
Organlar
Madde 31 — Ara~t~rma Merkezi, yedi üyeden olu~an bir yürütme kurulu
taraf~ndan yönetilir. Kurul, kendi içinden bir üyeyi ba~kan seçer. eyelikte bo~alma
halinde Genel Kurul'ca yenisi seçilir.
Bilimsel çal~~malar, Yürütme Kurulu'nun gözetiminde Merkez Bürosu taraf~ndan yürütülür.
Toplant~~ ve Karar
Madde 32 — Yürütme Kurulu, y~lda en az dört kez, Kurum merkezinde
toplan~r. Kararlar~n~~ salt ço~unlukla al~ r.
Gerekti~inde Ba~kan'~n ça~r~s~~ üzerine ola~anüstü toplant~lar yap~labilir.
Görev
Madde 33 — Yürütme Kurulu, Merkez'de toplanacak belgelerin niteliklerini
ve Merkez Bürosunun çal~~ma yöntemlerini saptar ve denetler.
Kurum yay~nlar~n~n XVI. dizisinde yay~nlanacak eserler için verdi~i kararlar~, genel yay~n program~na al~nmas~~ için Yönetim Kurulu'nun onay~na sunar.
Merkez Bürosu
Madde 34 — Merkez Bürosu, bir ~efin yönetiminde miktar~~ her y~l kadro
cetvellerinde gösterilen uzmanlardan ve görevlilerden olu~ur.
Giderler
Madde 35 — Ara~t~rma Merkezi'nin çal~~malar~~ ve sat~n al~nacak belge ve
e~yalar için lüzumlu giderler, Kurum bütçesinden ayr~lacak ödenekle kar~~lan~ r.
Bu ödene~in miktar~~ve harcama yerleri, Kurum bütçesinin haz~ rlanmas~~ s~ras~nda Yürütme Kurulu'nca saptanarak Yönetim Kurulu'na bildirilir.
VI. BÖLÜM — KOMISYONLAR
(Tayin, Kitaplzk - Ar~iv ve Basz~nevi)
Amaç
Madde 36 — Kurum'un yay~n, kitapl~ k ve ar~iv i~lerinin ve Bas~mevi'nin
Kurum'un amac~na, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Bilim Kollar~n~n kararlar~na göre yönetimini yay~n, kitapl~k - ar~iv ve Bas~mevi komisyonlar~~gözetir.
Her komisyonun yaz~~ i~lerini yürütmek üzere bir sekreteryas~~ bulunur.
A) Tayin Komisyonu
Madde 37 — Yay~n Komisyonu, Tüzü~ün 18. maddesinde belirtilen yay~n
i~lerini yürütür.
Komisyon, ayr~ca bas~lan kitaplar~n sat~~~bedellerini saptar ve da~~t~m listelerini düzenler.
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Belleten ve Belgeler
Madde 38 — Kurum'un bilimsel yay~n organ~~olan Belleten ve Belgeler'in
yay~n~~ için yaz~lar~n kabulü, denetimi, zaman~nda Bas~ mevi'ne teslimi, bas~m~n~n
izlenmesi Komisyon Ba~kanl~~~~taraf~ndan yerine getirilir.
Bas~n kanunu gere~ince Belleten ve Belgeler'in sahibi, Türk Tarih Kurumu
ad~na Kurum Ba~kan~, yaz~~ i~lerini yöneten sorumlu müdür, Yay~n Komisyonu
Ba~kan~d~r.
Di~er Yay~nlar
Madde 39 — Kurum'ca yay~nlanacak kitaplar, konusuna göre önce ilgili
Bilim Kolu Ba~kanl~~~na, ya da Atatürk ve Türk Devrimini Ara~t~rma Merkezi
Yürütme Kurulu Ba~kanl~~~ na gönderilir.
Kitap, as~ l üyeler d~~~ nda bir ki~i taraf~ndan yaz~lm~~sa, Bilim Kolu Ba~kanl~~~,
bunu yetkili bir üyesine inceletir. Yazara ödenecek telif hakk~n~n % ~~o unu geçmemek üzere kitab~~inceleyene verilecek ücret Bilim Kolunca saptan~r.
Kitap ve inceleme raporu, Bilim Kolu Ba~kanl~~~n~n bir yaz~s~yla Yönetim
Kurulu Ba~kanl~~~na gönderilir.
Bas~lmas~~ karar alt~na al~ nan bir kitab~n yeniden gözden geçirilmesi ve redaksiyonu gerekti~i takdirde bu görevi üstlenen ki~i veya ki~ilere Yönetim Kurulunca
belirlenecek bir ücret ödenir.
Sonraki i~lemler
Madde 40 — Bilim Kollar~~ve Atatürk ve Türk Devrimini Ara~t~rma Merkezi'nce bas~lmas~na karar verilen kitaplar, Yönetim Kurulu taraf~ndan "Genel
Yay~n Program~"na al~narak her y~l Genel Kurul'un onay~na sunulur. Kitaplar,
inceleme için Kurum Ba~kanl~~~ na verildi~i tarih s~ras~na göre bast~ r~l~r. Yönetim
Kurulu, ancak güncel önemi olan kitaplar~n bas~lmas~na öncelik tan~yabilir.
Genel Yay~n Program~n~n Uygulanmas~~
Madde 41 — Genel Kurul'ca onaylanan genel yay~n program~n~ n gere~i
gibi uygulanmas~n~~ Yay~n Komisyonu gözetir. Gerekti~inde durumu Denetleme
Kurulu'nun bilgisine sunar.
Yazar~n Sorumlulu~u
Madde 42 - Bir eserin Bas~mevi'ne verilebilmesi için, son ~eklini alm~~~olmas~,
daktilo ile okunakl~~ olarak yaz~lm~~~bulunmas~, resim, plan ve haritalar~n~n bas~labilir nitelikte ve sayfalara yerle~tirme planlanyla birlikte verilmi~~olmas~~ gerekir.
Yazar veya çevirmen, kitab~n~n provalar~n~~geciktirmeden düzeltmek ve Bas~mevi Müdürlü~ünce saptanacak sürede bas~las~n~~ vermekle yükümlüdür.
Eski Metinler
Madde 43 — Eski metinlerin transkripsiyonunda Kurum'ca haz~rlanacak
transkripsiyon sistemi uygulan~r. Türkçe d~~~ndaki dillerin transkripsiyonu uluslararas~~ en yayg~n sisteme göre yazar ve çevirmence saptan~ r.
Düzeltmeler
Madde 44 — Bir kitap veya yaz~, bas~ lmak üzere Bas~mevi'ne verildikten ve
dizgisi yap~ld~ ktan sonra cümle içinde esasl~~ dlizeltmelerden kaç~n~lmas~~ esast~ r.
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Yeni bulu~lar~n esere kat~lmas~~ isteniyorsa, bunlar~n yeni bir paragraf halinde
düzenlenmesi gereklidir.
Saymaca Sayfa
Madde 45 — Bir kitab~n veya yaz~lar~n telif veya çeviri ücreti saymaca sayfa
esas~na göre ödenir. Her 200 kelime bir saymaca sayfa say~l~r.
Kurum Tardzmt
Madde 46 — Yazar, kitab~ na orijinal nitelikte resim, harita ve plan koyacaksa
ve bunlar~n haz~rlanmas~~kendi olanaklar~yla olmu~sa, bu resim, harita ve planlara
da telif hakk~~ödenir. Resim, t~pk~bas~m, harita ve planlar~n her santimetre karesi
2 kelime say~l~ r.
Kurum'un olanaklar~yla haz~rlanan resim, harita ve planlar için telif hakk~~
ödenmez.
Sayfa Hesab:
Madde 47 — Bir kitab~n kaç sayfa oldu~u ~öyle hesaplan~r :
Her on sayfada bir sayfa (bu sayfamn tam olmas~~ ~artt~r) al~narak say~l~ r.
Toplam, say~lan sayfa say~s~na bölünür. Böylece her sayfada ortalama kaç kelime
bulundu~u anla~~ ld~ktan sonra bu say~~ eserin sayfa say~s~~ ile çarp~l~r. Ç~kan say~~
2oo'e bölünür. Tam olmayan sayfalar ayr~ca say~larak bu esasa göre sayfa say~s~na
kat~l~r. Bölme s~ras~nda kalan art~k, ~~oo kelimeden çoksa tam sayfa say~l~r. Az ise
hesaba kat~lmaz.
Telif ve Çeviri Ücretleri
Madde 48 — Telif ve çeviri ücretleri a~a~~daki esaslara göre ödenir:
Türkçe yaz~lm~~~telif eserlerin her saymaca sayfas~na 300 lira.
Yabanc~~ dilde yaz~lm~~~telif eserlerin her saymaca sayfas~na 350 lira,
Modern dillerden Türkçe'ye yap~lan çevirilerin her saymaca sayfas~na
250 lira,
ç) Eski dillerden (Sumerce, Etice, Eski Yunanca, Latince, v.b.) yap~lan çevirilerin her saymaca sayfas~na 300 lira,
Ele~tirmeli metin tesislerinin her saymaca sayfas~na 300 lira,
Osmanl~cadan ve öteki dillerden yap~lan sade transkripsiyonlar~n her saymaca sayfas~na 220 lira,
Okunmas~~ güç Osmanl~ca metin transkripsiyonlarm~n her saymaca sayfas~na 280 lira,
Her türlü bibliyografik eserlerin her saymaca sayfas~na 300 lira,
Dizinlerin 200 kelimelik saymaca sayfas~na 300 lira,
Orijinal resim ve planlar~n her saymaca sayfas~na 120 lira,
Halk için ç~ kar~lacak bilimsel ve çok bas~lan, ucuz fiyatl~~eserlerin bu Yönetmelik gere~ince 200 kelimelik saymaca sayfas~na verilecek telif ücretinden
ba~ka, yazar~na sat~~~üzerinden yüzde 20 ödeme yap~l~r. Bunlardan kitapç~lara
tan~nan sat~~~indiriminden ba~ka indirim yap~lmaz.
Yönetim Kurulu'nca veya Bilim Kollar~'nca haz~rlanacak bilimsel raporlara
verilecek telif hakk~n~~Yönetim Kurulu saptar.
Bas~lmasma karar verilen kitab~n telif veya çeviri ücretinin yar~s~~ yazara pe~in
olarak ödenir ve mahsubu yap~l~r.
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Belleten ve Belgeler'in Sayfalar~~
Madde 49 — Belleten'le Belgeler'in tam sayfalar~~ say~ larak a~a~~daki esaslara
göre ücret ödenir:
Belleten:
~~o punto teliflerin bas~lm~~~sayfas~~
8 punto teliflerin bas~lm~~~sayfas~~
~~o punto çevirilerin bas~lm~~~sayfas~~
8 punto çevirilerin bas~lm~~~sayfas~~
Resim

460 lira
600 lira
340 lira
420 lira
18o lira

Belgeler:
~~ o Punto bas~lm~~~sayfas~~
600 lira
16 Punto Arap harflerinin bas~lm~~~sayfa.
540 lira.
Bu dergilerin yar~dan az sayfalar~na ücret ödenmez.
Belleten'de yay~nlanacak yaz~ lar 50 sayfadan fazla olursa fazlas~~ için telif
ücreti ödenmez. Çeviriler bunun d~~~ ndad~ r.
~lk ve Sonraki Bask~lar
Madde 50 — Bir kitaba yukar~daki ölçüler içinde verilen telif veya çeviri
ücreti o eserin ilk bask~s~~ içindir.
Kurum, bir kitab~n ilk bask~s~ndan kaç tane bas~laca~~n~~saptamakta serbesttir.
Tükenen bir kitab~n tekrar bas~lmas~na ilgili Bilim Kolu veya Atatürk ve Türk
Devrimini Ara~t~rma Merkezi Yürütme Kurulu karar verir.
Telif veya çeviri bir kitab~n ikinci bask~s~~ için yazar~na veya çevirmenine ikinci
bask~~ s~ras~ndaki bareme göre tahakkuk edecek ücretin üçte ikisi, üçüncü ve daha
sonraki bask~larda yar~s~~ ödenir.
Yazar, eserinin ikinci veya üçüncü bask~s~nda yeni ilaveler yapar ve bunlar
ilk bask~ daki sayfa adedini a~arsa fazla sayfalar~n ücreti de birinci bask~~gibi ödenir.
Bir kitab~ n bask~s~~ tükendikten sonra ikinci bask~s~n~~ yapt~rmakta Kurum
serbesttir. Yazar, isterse kitab~n~~ kendi hesab~na bast~rabilir.
Sat~lan Kitap
Madde 51 — Bir yazar, bas~lmak üzere Kurum'a satt~~~~kitab~n~, oldu~u
gibi veya k~saltarak ba~ka bir yerde bast~ramaz.
Bas~lmayan Kitaplar
Madde 52 — Kurum'ca sat~n al~nan bir kitap be~~y~l içinde bast~ r~ lmazsa,
yazar veya çevirmen bunu kendi hesab~na bast~rmakta serbesttir. Bu takdirde Kurum, ödenmi~~olan telif veya çeviri ücretini yazardan isteyemez. Yazar, eserini
Kurum'dan ald~ktan sonra iki y~l içinde bast~rmazsa bask~~ hakk~~ tekrar Kurum'a
döner.
Sözle~me Yap~lmas~~
Madde 53 — Bir kitab~n yaz~lmas~~ veya çevirisi için Kurumla yazar veya
çevirmen aras~nda — örne~i Yönetim Kurulu'nca saptanacak — bir sözle~me imzalan~ r. Yazar veya çevirmen, eseri sözle~mede yaz~l~~ zaman içinde tam olarak
Kurum'a teslim etmezse, Kurum sözle~meyi uzatmakta veya bozmakta serbesttir.
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razara Paras~z veya indirimli Verilecek Kitaplar
Madde 54 — Kurum'ca bas~lan kitaplardan yazar veya çevirmene bask~~
say~s~na bak~lmaks~z~n, paras~z olarak 50 tane verilir.
Bir yazar, kitab~ndan daha fazla say~da sat~n almak isterse, so nüshaya kadar
yüzde elli, yüz mishaya kadar da yüzde 25 oran~ nda indirim yap~l~r.
B) Kitapl~k ve Ar~iv Komisyonu
Madde 55 — Kitapl~k ve Ar~iv Komisyonu, Kurum'un kitapl~k ve ar~iv i~lerini düzenlemek ve yönetimini gözetmekle görevli olup, kitapl~ k ve ar~ivden
yararlanma, kitap ve belge sat~n alma ve de~i~tirme ve konu ile ilgili di~er i~lerde
karar almakla görevlidir.
Kitapl~~~n Niteli~i
Madde 56 — Türk Tarih Kurumu Kitapl~~~ , Kurum'un bilimsel ara~t~rma
ve çal~~malar~nda yararlan~lmak üzere kurulmu~~bir ara~t~rma k~tapl~~~d~r.
Kitaplar, sat~n alma, de~i~~toku~~ve ba~~~~yolu ile sa~lan~ r.
rararlan~na Biçimi
Madde 57 — Kitapl~ ktan Kurum üyeleri ve görevlileri ile Türk ve Türkiye
tarihi, Atatürk, Türk Devrimi ve Kurum çal~~ma alan~~ ile ilgili konularda ara~t~rma,
inceleme yapanlar yararlan~rlar. Bunlar d~~~nda kimlerin kitapl~ktan yararlanabilece~i Kitapl~k Müdürünün görü~ü al~narak Kitapl~k ve Ar~iv Komisyonunca
saptan~r.
Tönetim Ba~l~l~~~~
Madde 58 — Kitapl~k Müdürü, idari yönden Genel Yönetmen'e ba~l~~ olmakla
beraber, kitapl~~~n bilimsel içeri~i ve kitap sat~n al~nmas~~konular~nda Kitapl~k
ve Ar~iv Komisyonu'nun onay~~gereklidir.
Kataloglar
Madde 59 — Kitaplar~ n yazar, kitap adlar~na ve konular~na göre ayr~~kataloglan cluzenlenir. Kitapl~~a gelen dergiler, yay~ n sürelerine göre dergi izleme
fi~lerine i~lenir ve her cilt tamamland~ktan sonra yer ve demirba~~say~s~~alarak
raflardaki yerine dizilir.
D~~ar~~ Kitap Ç~karma ilkeleri
Madde 6o — Kitapl~ktan a~a~~daki ilkeler d~~~nda d~~ar~ya kitap ç~kar~lamaz.
Yaln~z kendileri taraf~ndan kullan~lmak ~art~yla Kurum üyelerine en çok
üç ay süre ile (15) taneye kadar kitap verilebilir. Ayn~~kitaplar ba~kalar~~taraf~ndan
istenmemi~se bu süre bir kez yenilenebilir. Dergiler için süre (15) gündür ve yenilenemez.
Fakülte dekanlann~n yaz~l~~istekleri halinde Fakülte Kitapl~ k Müdürünün
sorumlulu~u alt~nda en çok (7) gün için kitap verilebilir.
Fakulteler d~~~ ndaki kurumlara bilimsel inceleme için (7) gün süre ile kitap
verilebilir.
Kurum ad~ na bilimsel inceleme veya çeviri yapanlara, ya da Kurum görevlilerine, yaln~z kendileri taraf~ndan kullan~lmak üzere (a) f~kras~ndaki ko~ullarla
kitap verilebilir.
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Geziye ç~kanlar ald~ klar~~ kitaplar~, kitapl~~a geri vermek zorundad~ rlar.
Kitaplar her durumda al~ nd~~ kar~~l~~~ nda verilir ve al~n~r.
Yazma ese~~ler ve mikrofilmler üzerinde yay~n için çal~~~ld~~~~bildirildi~i takdirde ba~kalar~ , bunlardan ancak yay~ nlamamak ko~ ulu ile yararland~r~ labilir.
Yasaklar
Madde 61 — Yazma kitaplarla içinde tablo, gravür gibi resimler bulunan ya
da sa~lanmas~~ guç kitaplar hiçbir suretle kitapl~ k d~~~na ç~kar~ lamaz. Bu gibi eserlerin fotokopileri mevcutsa, ancak bunlar 6o. maddedeki ko~ullarla verilebilir.
Türkçeye çevrilmi~~olup da yay~nlanmam~~~eserlerden yaln~ z bir nüsha olanlar
yazmalar gibi kitapl~ktan ç~kar~ lamaz. Birden fazla mishas~~ olanlar yukar~daki
ko~ullarla ödünç verilebilir.
Kurum ad~ na çeviri yap~ lmak veya fotokopileri çektirilmek d~~~nda gazete,
dergi, sözlük ve ansiklopediler hiçbir surctle kitapl~k d~~~ na ç~kar~lamaz.
Yukar~daki ko~ ullara uymayanlara ba~ ka kitap verilmez ve bu durum Kitapl~k
Mudürlü~u taraf~ndan Kitapl~k ve Ar~iv Komisyonu Ba~kanl~~~na yaz~~ile bildirilir.
Okuyuculartn Uyacaklar~~ Ko~ullar
Madde 62 — Okuyucular, okuma salonunda bulunan kitapl~k görevlilerinin
uyar~lar~na uymak zorundad~ rlar. Kitapl~ kta sigara, kahve, çay ve di~er içecekleri
içemezler, yüksek sesle çal~~amaz ve konu~amazlar.
Okuyucular, okuma salonuna girmezden önce, palto ve benzeri üstlüklerini
ve büyük çantalar~n~~ giri~~yerinde b~ rakmak ve kimliklerini görevliye vererek giri~~
kart~~almak zorundad~ rlar.
Okuyucular, ald~klar~~ kitaplar~~ özenli kullan~ p korumakla yükümlüdür. Kitaplar~n sayfalar~na not yaz~lamaz, sat~ rlar~n alt~~çizilemez. Sayfalar~~ kopar~lamaz.
Bu kurallara uymayanlar varsa zarar~~ödemekle beraber, kendilerine bir daha
kitapl~~a giri~~kart~~verilmez.
Ar~iv
Madde 63 — Türk Tarih Kurumu ar~ivi üç ana daldan olu~ur:
Kurum'un kendi öz varl~~~~ile ilgili dosya ve belgeleri kapsayan bölüm,
Ataturk ve Türk Devrimini Ara~t~ rma Merkezi ile ilgili bölüm,
Kurum'un çal~~ma alan~ na giren konularla ilgili bölüm.
Ar~ivden Yararlanma
Madde 64 — Ar~ivden yararlanmada, (a) ve (c) bölümleri için Genel Yönetmenlik, (b) bölümü için Atatürk ve Türk Devrimini Ara~t~rma Merkezi Yürütme
Kurulu Ba~kanl~~~ ndan izin al~nma ko~ulu ile kitapl~ ktan yararlanma hakk~ ndaki
esaslar uygulan~r.
Yönetim Ba~l~l~~~~
Madde 65 — Ar~iv Müdürlü~ü, idari yönden Genel Yönetmen'e ba~l~~olmakla
beraber, ar~ ivin içeri~i ve belge ve e~ ya sat~n al~nmas~~konular~ nda duruma göre
Kitapl~k ve Ar~iv Komisyonu ya da Atatürk ve Türk Devrimini Ara~t~rma Merkezi
Yürütme Kurulu Ba~ kanl~~~n~n onay~~gereklidir.
Belleten C. XLVII, 31
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C) Bastmevi Komisyonu
Madde 66 — Tüzü~ün 20. maddesi gere~ince, Kurum yay~nlar~n~~basmak ve
Kurum'un bilimsel çal~~malar~ na destek olmak amac~yla Kurum'a gelir sa~lamak
için kurulmu~~bulunan Bas~mevi'nin Kurum'un amaçlar~ na, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'nun kararlar~na göre yönetilmesini Bas~ mevi Komisyonu gözetir.
Bas~ mevinin ~~levi
Madde 67 — Bas~ mevi, ana ilke olarak öncelikle Türk Tarih Kurumu yay~nlar~n~~ düzenli ve özenli olarak basmak, ayr~ca Milli E~itim ve Kültür Bakanl~klar~n~n, üniversitelerin, bilim kurumlar~n~n ve ba~ka kurulu~~ve ki~ilerin, bask~~
i~lerini de yaparak Türk bilin~ ine, kültürüne ve güzel sanatlar~na yararl~~olmakla
yükümlüdür.
Sermaye
Madde 68 — Bas~ mevinin döner sermayesi (200 . 000 000) lira olarak saptanm~~t~r. Döner sermaye bu tutara ula~~ ncaya kadar Bas~ mevi'nin her y~l kâr~ ndan
Kurum'a dü~ ecek paydan Yönetim Kurulunca saptanacak miktar~~ mevcut sermayeye
eklenir.
Görevler
Madde 69 — Bas~mevi Komisyonu, Yay~ n Komisyonu ile birlikte y~ll~ k genel
yay~n program~n~n gere~i gibi uygulanmas~n~ , Belleten, Belgeler ve di~er Kurum
yay~nlar~n~ n öncelikle bas~lmas~n~, özellikle Bas~mevi'nin kurulu~~amac~ ndan
sapt~ r~lmamas~ n~~ sa~lar.
Komisyon, ayr~ca Bas~mevi Müdürünün yetkisi d~~~ndaki i~~sözle~melerini,
bankalardan al~nacak kredi anla~malar~n~~ karara ba~lamak üzere Kurum Yönetim
Kurulu Ba~kanl~~~na sunar.
Komisyon, Ba~kan~n~n ça~~r~s~yle en az ayda bir toplanarak Bas~ mevi Müdürlü~ünce haz~rlanan gündemindeki konular~~ görü~ür ve karara ba~lar.
Komisyon üyeleri, ayr~ca gündeme al~nmak ko~ulu ile görü~me konular~~ önerebiFrler.
Müdür
Madde 70 — Bas~mevi Müdürü, Bas~ mevi Komisyonunun önerisi üzerine
Kurum Yönetim Kurulunca atan~r.
Müdür, Bas~mevi'nin verimli ve düzenli çal~~mas~ ndan Kurum Yönetim
Kurulu'na kar~~~birinci derecede sorumludur.
Bas~mevi Müdürünün i~~sözle~ mesi yapma ve harcama yetkileri ve Bas~mevi
kasas~nda bulundurulacak para miktar~ , o y~l~n ekonomik ve parasal ko~ullar~~gözönünde tutularak Bas~mevi Komisyonu taraf~ndan saptan~r ve Kurum Yönetim
Kurulunun onay~~ ile uygulan~ r.
Görevliler ve i~çiler
Madde 71 — Bas~ mevi görevlileri ve idare'âmirleri, Müdür'ün gerekli görmesi
üzerine Bas~ mevi Komisyonunun önerisi ile Kurum Yönetim Kurulunca atan~ r.
I~çiler ve bu nitelikteki bölüm ~efleri, Bas~mevi Müdürlü~ünce düzenlenen ve
Bas~mevi Komisyonunun onay~ ndan geçerek Yönetim Kurulunca y~ll~k bütçe
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tasar~s~na eklenen kadro cetvellerinde gösterilmek ko~uluyla Bas~mevi Müdürü
taraf~ndan i~e al~n~rlar ve gerekti~inde i~ten ç~kar~labilirler.
Görevlilere ve i~çilere verilecek ücret ve gündelikler de kadro cetvellerinde
gösterilir. Bas~mevi Müdürü y~l içinde belirecek ihtiyaca göre sürekli veya geçici
i~çi alabilir ve gündeli~ini saptayabilir. Bu i~lemler ilk toplant~s~nda Bas~mevi
Komisyonunun onay~na sunulur.
Bas~mevi'nde görevli olanlara Kurum'dan, Kurum görevlilerine Bas~mevi'nden ek görevli olarak ya da bir görevliye ayn~~yerden iki ödeme yap~lamaz.
Kredi Anla~malar~, Senetler ve Çeklerin imzas~~
Madde 72 — Bankalardan al~nacak kredilere ili~kin borç senetleri Kurum
Yönetim Kurulu'nun onay~~ al~nma ko~ulu ile, di~er senetler, çekler ve ödeme
emirleri do~rudan Bas~mevi Komisyonu Ba~kan~~veya üyelerinden biri ile Bas~mevi Müdürü ve Döner Sermaye Sayman~~ taraf~ndan imza edilir.
Kârtn Da~~t~lmas~~
Madde 73 — Her y~l sonunda bilânço ile belirlenecek kârdan y~ll~k brüt personel giderlerinin 12 de biri tutar~ndaki miktar "K~dem Tazminat~~ Fonu"na al~nd~ ktan sonra geri kalan net kar~n: % 17 si personele, 1 oo milyon liraya kadar olan
kar~n % 3 ü, ~~c~o milyondan fazlas~~ için % 2 si Bas~mevi Müdürüne prim olarak
ödenir. Müdürün priminden eksiltilen yüzdeler personelin % 17 oran~ndaki kâr~na
eklenir.
Net kar~n % 5 i yeti~tirme fonuna,
25 i ihtiyatlara ayr~l~r. Geri kalan % 50 si
ise Kurum Ba~kanl~~~~emrine verilir.
Bu kar~n da~~t~m~, Bas~mevi bilançosunun kabulü tarihindeki parasal durumuna
göre yukar~da belirtilen kalemlere e~it orant~l~~ olarak Kurum Yönetim Kurulunca
düzenlenir.
reti~tirme Fonu
Madde 74 — Bas~mevi i~çi ve bölüm ~eflerinden üstün ba~ar~s~~görülenlerin
gerekti~inde yurtiçi ve yurtd~~~nda aç~lacak kurs ve seminerlerde yeti~tirilmeleri
ya da bu amaçla görevlendirilecek uzmanlar~n giderleri yeti~tirme fonundan ödenir.
Personelin bu kurs ve seminerlere gönderilmesi ve ödemelerin yap~lmas~~ için
Kurum Yönetim Kurulu'nun karar~~ al~n~r.
Bu personele ödenecek iç ve d~~~yolluk ve gündelikler e~it miktar ayl~k ücret
alan devlet memurlar~na ödenenden daha fazla olamaz.
Yeti~tirme fonundan veya fabrikalardan sa~lanacak imkanlarla yurt d~~~na
gönderilecek i~çi ve ~eflerden en az be~~y~l Bas~mevi'ndeki i~lerinden ayr~lmayacaklar~na dair bir yüklenme senedi al~n~r.
Kurum ray:damdan Kâr Al~nmamas~~
Madde 75 — Bas~mevi, Türk Tarih Kurumu'nun yay~nlar~ndan kâr almaz.
Yay~nlar~n maliyet de~eri piyasa rayicinden fazla olamaz.
Bilanço ve Hesaplar~n Denetimi
Madde 76 — Bas~mevi, her zaman Bas~mevi Komisyonu ve Kurum Denetleme
Kurulu'nun denetimine tabidir. Ayr~ca her ay al~nan sipari~ler, yap~lan i~ler, gelir
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ve gider hesaplar~~ve bas~lan kitaplar hakk~nda Bas~mevi Müdürü taraf~ndan düzenlenecek rapor Bas~ mevi Komisyonu Ba~kanl~~~~taraf~ndan ayl~k toplant~s~ndan önce
Kurum Yönetim Kurulu'na gönderilir.
VII. BÖLÜM — BILIMSEL ARA~TIRMALAR VE
KAZILAR
Bilimsel Ara~t~rmalara Katk~~
Madde 77 — Kurum Bilim Kollar~~ taraf~ndan incelenmesi, haz~rlanmas~~
üyelere havale edilen ya da üyeler taraf~ ndan önerilip Kollarca uygun görülen
konular için a~a~~da belirtilen ko~ullarla ara~t~r~c~lara parasal katk~da bulunur:
Böyle bir katk~n~n yap~lmas~n~~isteyen üye:
Yapaca~~~ara~t~rman~n konusunu ve gerekçesini,
Bu ara~t~rman~n konuyu ne bak~mdan ayd~nlataca~~n~,
Elindeki malzemenin niteli~ini,
Bu ara~t~rma için gerekli olan araçlar~n (kitap, mikrofilm, para vesaire)
cins ve miktar~n~,
Kurum'dan yap~lmas~n~~istedi~i katk~n~n ~ekil, nitelik ve miktar~n~,
Ara~t~ rman~n süresini,
Ara~t~rman~n yap~laca~~~yeri,
Bu konu için ba~ka bir yerin katk~s~~olup olmad~~~n~~bir yaz~~ ile ilgili Bilim
Kolu Ba~kanl~~~na bildirir.
Bilim Kolunda ~nceleme
Madde 78 — Ilgili Bilim Kolu, bu iste~i inceler, gerekirse bir komisyon kurarak
görü~ünü al~r. Ona göre karar~n~~ verir.
Katk~n~n niteli~i, katk~~ para ise kesin olarak miktar~~ve ödeme biçimini de
içeren Bilim Kolu karar~, katk~n~n uygulanaca~~~y~l~n bütçesi haz~rlanmadan önce
Yönetim Kurulu Ba~kanl~~~na bildirilir.
Sonraki i~lemler
Madde 79 — Yönetim Kurulu, ilk toplant~s~nda konuyu görü~erek karara
ba~lar ve Kurum katk~s~~istekleri hakk~ndaki öneri ve kararlar~~ bir rapor halinde
o y~l~n bütçe tasar~s~na ekler. Katk~~istekleri, Genel Kurul'ca kabul edilen katk~~
ödene~i oran~nda Yönetim Kurulu'nca kar~~lan~r.
Ara~t~rma Sonuçlar:
Madde 8o — Ara~t~r~c~, yap~lacak ara~t~rman~n niteli~ine göre en geç alt~~
ayda bir ald~~~~sonuçlar~~ bir raporla Kurum Ba~kanl~~~na bildirmek zorundad~r.
Ara~t~r~c~, ara~t~rman~n sona ermesinden ba~layarak en çok iki y~l içinde sonucunu Kurum'a bildirir.
Ara~t~rma sonucu, yay~nlanabilecek olgunlukta ise Belleten veya Kurum
yay~nlar~~aras~nda yay~nlan~r ve ara~t~r~c~ya ayr~ca telif ücreti ödenir.
Ara~t~ rman~n sonucu Kurum taraf~ndan üç y~l içinde yay~nlanmad~~~~takdirde
ara~t~r~c~, eserini ba~ka bir yerde yay~nlayabilir.
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Ko~ullara Uyulmamas~~
Madde 81 — Yuk ~~daki maddelerde belirtilen ko~ullara uymayan ara~t~ r~c~lara ba~ka bir ara~t~ rma için Kurum herhangi bir katk~da bulunmaz.
Kaz~lar
Madde 82 — Arkeolojik kaz~lar, ilgili Bilim Kolu karar~yla yap~l~r. Kaz~~ için
"Eski Eserler Kanunu" gere~ince Kurum ad~na hareket etmek üzere üyelerden
biri, Yönetim Kurulu'nca "Kaz~~ Kurulu Ba~kan~" olarak atan~r.
Sözle~me rap~lmas~~
Madde 83 — Kurum ile Kaz~~ Kurulu Ba~kan~~ aras~nda, formülü ilgili Bilim
Kolu'nca haz~ rlan~p Yönetim Kurulu'nca onaylanan ve Kaz~~ Kurulu Ba~kan~ 'n~n
yetki ve sorumluluklar~n~~belirten bir sözle~me imzalan~ r.
Kaz~~ Kurulu
Madde 84 — Kaz~~ Kurulu, kaz~~ yerinin özelli~ine göre meslekten yeti~mi~~
gerekli say~da uzmanlardan olu~ur.
Uzman üyeler, Kaz~~ Kurulu Ba~kan~'n~n önerisi, Bilim Kolu'nun onay~~ ve
Yönetim Kurulu karar~yla seçilir ve atan~r.
Tayin Hakk~~
Madde 85 — Kurum ad~na yap~lan kaz~ larda elde edilen malzemenin i~leme
ve yay~n hakk~~ Kaz~~Kurulunundur.
Bu kaz~larda, ilk bilimsel yay~n Kurum taraf~ndan yap~lmadan hiçbir yerde
yay~nlanamaz.
Kaz~~ Sonuçlar~~
Madde 86 — Kaz~~sonuçlar~n~n her y~l veya iki y~lda bir ön rapor halinde
yay~nlanmas~~ve kaz~n~n sona ermesinden en geç be~~y~l içinde son raporun yaz~larak yay~nlanmak üzere Bilim Kolu Ba~kanl~~~na verilmesi zorunludur.
Son raporlar~n~~ be~~y~l sonunda vermeyen kaz~~ kurullar~n~n ödenekleri kesilir.
Yönetim Kurulu, bu halde kaz~n~n devam~n~~ ba~ka bir kurula devredebilir. Bu kaz~~
kurullar~na yeni kaz~lar için ödenek verilmez.
Sözle~meye Ayk~r~~Hareket
Madde 87 — Sözle~meye ayk~ r~~ hareket eden Kaz~~ Kurulu ba~kanlar~~ ile
üyelerini de~i~tirmek, ilgili Bilim Kolu'nun yetkisi içindedir. Bu karar, Yönetim
Kurulu'nun onay~~ ile kesinle~ir.
rabanc~larla ~~birli~i
Madde 88 — Kurum, ilgili Bilim Kolu'nun önerisi ve Yönetim Kurulu karar~yla yabanc~~bilim kurumlar~yla i~birli~i yapmak suretiyle de kaz~~ ve ara~t~rma
yapabilir. Bu halde iki taraf~n yetki ve sorumluluklar~~ ve yap~lacak yay~nlar~n
~ekli bir sözle~me ile saptan~r.
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VIII. BÖLÜM — KONGRE VE TOPLANTILAR
Tarih Kongresi
Madde 89 — Türk ve Türkiye tarihi üzerine yeni bilimsel bulu~lar~~görü~mek,
tart~~mak ve yaymak üzere her be~~y~ lda bir Ankara'da bir kongre düzenlenir.
Haz~rl~klar
Madde 90 — Kongrenin amac~ na uygun ve düzenli bir ~ekilde yürütülmesini
sa~lamak üzere, kongreden bir y~ l önceki Genel Kurul'ca üyelerden olu~an bir
"Kongre Haz~ rl~k Komitesi" seçilir.
Ayr~ ca Kurum Genel Sekreteri'nin ba~kanl~~~ nda Genel Yönetmen ve yeteri
kadar uzmandan olu~an bir sekreterya kurulur.
Kurum Genel Sekreteri, Kongre Genel Sekreterli~i görevini de yerine getirir.
Kongre Üyeleri
Madde 91 — Kurum üyeleri ile Türk ve Türkiye tarihi üzerinde çal~~an
ve adlar~~haz~rl~ k komitesince saptanan yerli ve yabanc~~ ö~retim üye ve yard~mc~lar~yla ö~retmenler, Harp Tarihi uzmanlar~~ ve di~er ilgili ki~iler kongre üyelerini
olu~tururlar.
Ça~~n ve Bildiri Sunma
Madde 92 -Üyelere, kongrenin toplant~s~ndan en az alt~~ ay önce ça~r~~
yap~l~ r ve kongreye bir bildiri ile kat~ lacaklar ise bildiri özetlerini iki sayfay ~~geçmemek üzere toplant~~tarihinden dört ay önce Kongre Genel Sekreterli~ine göndermeleri bildirilir.
Bildirilerin incelenmesi
Madde 93 — Üyelerin gönderdikleri bildiri özetleri kongrenin toplanaca~~~
tarihten üç ay önce Kongre Haz~rl~ k Komitesinde incelenerek kongreye sunulacak
bildiriler bir ay~r~ ma tabi tutulur ve durum bildiri sahibine de bildirilir.
Kongrenin Toplanmas~~
Madde 94 — Kongrelerin, Kurum'un koruyucu ba~kan~~ olarak Cumhurba~kan~~ taraf~ndan aç~lmas~~kendilerine arzedilir. Kurum Ba~kan~'n~n iki kongre aras~ndaki geli~meler üzerindeki söylevinden sonra Genel Sekreter, Kurum'un çal~~malar~~ve Kongre üzerinde bilgi sunar. Bundan sonra seksiyonlar kendilerine ayr~lan
yerlerde çal~~malar~na ba~larlar.
Seksiyon ve Oturumlar~n Yönetimi
Madde 95 — Seksiyonlar ve oturumlar~ n yönetimi için Genel Sekreterlikçe
bir ba~ kan ve lüzumu kadar yazman seçilir.
Ba~kan, sunu~lar ve tart~~malar~n düzenli bir ~ekilde yürütülmesini sa~lar.
Ba~kan, günlük çal~~ma program~ na göre, sorular~~bir süre ile s~n~ rland~rabilir.
Kongre Sonuçlar~~ve Bildirilerin Yay~nlanmas~~
Madde 96 -- Kongre sona erdikten sonra sonuçlar ve bildirilerin tamam~~
en k~sa zamanda Kurum'ca bast~r~larak yay~nlan~r.
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Yabanc~~Memleketlerdeki Bilimsel Toplant~lar
Madde 97 — Yabanc~~ memleketlerde yap~lan Kurum amaçlar~~ ile ilgili
bilimsel toplant~lara kat~ lma, delege gönderme konusunda ilgili Bilim Kolu veya
Kollar~ , Kurum'un bütün üyelerini ilgilendiren hususlarda ise Genel Kurul karar
verir. Genel Kurul üyelerinin oylar~ , gerekirse yaz~l~~ olarak al~nabilir. ivedi hallerde Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un ilk toplant~s~ nda onay~na sunmak üzere
delege seçebilir.
Bu kongre ve toplant~ lara delege olarak gönderilmesine karar verilen üyeler,
hareketlerinden önce, sunacaklar~~ tebli~lerin bir mishas~n~~ Kurum Ba~kanl~~~na
verirler ve dönü~lerinde de, kongre hakk~nda ayr~nt~l~~ bir rapor sunarlar.
Konferanslar
Madde 98 — Atatürk y~ll~ k konferanslar~~ dizisinden ba~ka Türk tarihinde
ünlü ki~iler ve olaylar~n y~ ldönümleri ve Yönetim Kurulu'nca belirlenecek öteki
nedenlerle konferanslar düzenlenir.
Konferanslar~ , genel olarak Kurum Ba~kan~~ veya Genel Sekreteri 'yönetir.
Ancak Ba~ kan, konusuna göre bir Kurum üyesini konferans ba~kan~~olarak seçebilir.
Konferans Ba~kan~~konferansç~y~~ dinleyicilere tan~tt~ ktan sonra bilimsel ki~ili~i
hakk~nda k~sa bir konu~ma yapar ve konferansç~~ konu~mas~n~~bitirdikten sonra soru
ve tart~~malar~~yönetir.
BÖLÜM — IÇ YÖNETIM
Genel Yönetmen
Madde 99 — Kurum'un idari i~lerini; Tüzük, Yönetmelik ve Yönetim Kurulu
kararlar~~dairesinde Ba~kan'dan alaca~~~emir ve direktiflere göre Genel Yönetmen
yörütiir.
Yönetim Birimleri
Madde ~~ oo — Genel Yönetmen'in gözetimindeki yönetim birimleri her y~l
bütçe tasar~s~na ba~l~~kadro cetvellerinde gösterilir.
Görevler
Madde ~~o ~~ — Genel Yönetmen, Yönetim Kurulu'nun her toplant~s~nda
gözetiminden sorumlu oldu~u i~ler hakk~nda yaz~l~~veya sözlü bilgi verir ve gereken
konular~~ Yönetim Kurulu'nun karar~na sunar.
Yaz~~ma Yetkisi
Madde 102 - Kurum d~~~~ yaz~~ malarda imza yetkisi, duruma göre Ba~kan
ve Genel Sekreter, ya da vekillerine aittir. Bu yetki belirli hallerde Genel Yönetmen'e
devredilebilir.
BÖLÜM — BÜTÇE VE HESAP ~~LERI
Bütçe
Madde ~~ o3 — Kurum ve Bas~mevi bütçelerinin haz~ rlanmas~, onanmas~~ ve
uygulanmas~~ile ilgili hesap i~lemleri, bu konularda görevli ve sorumlu olanlara
ili~kin i~lemler Kurum Tüzü~ündeki temel kurallar çerçevesinde bu Yönetmelik
kurallar~na uyularak yürütülür.
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Sayman üyenin Sorumlulu~u

Madde 104 — Kurum ve Bas~ mevi bütçesinin, yöntemine uygun olarak haz~ rlanmas~ndan, ve uygulanmas~ndan, K~.rum'un gelir ve giderleriyle, varl~ klar~na,
borçlar~na ili~kin i~lemlerin yürütülmesinden ve bu konularla ilgili kay~tlardan
Yönetim Kurulu'na kar~~~Sayman Üye sorumludur.
Görevlilerin Sorumlulu~u
Madde ~~o5 — Saymanl~k i~leri ile ilgili bölümlerde ve görevlerde çal~~an
görevli ve hizmetlilerin çal~~ma alanlar~, i~~bölümü yöntemine göre düzenlenir.
Her görevli ve hizmetli görevlendirildi~i alan~n düzenli olarak yürütülmesinden
ilk a~amada Saymanl~k Müdürü'ne, Bas~ mevi'nde döner sermaye sayman~na,
ikinci a~amada ise Sayman Üyeye kar~~~sorumludur
Görevli ve Sorumlular~n Aklanmas~~
Madde ~~o6 — Kurum ve Bas~mevi'nin saymanl~k i~leri ile ilgili görevli ve
sorumlular~n aklanmalar~ , Genel Kurul'ca Yönetim Kurulu'nun aklanmas~ yla
kesinle~ir.
Bu aklanma, Genel Kurul'dan sonra belli olan sorumluluklar~, ortaya ç~kan
yeni belgelere göre yap~lacak kovu~turmalar~ , genel hukuk düzeninin gerektirdi~i
ba~kaca sorumluluklar~~ kald~ rmaz.
Bütçe dönemi
Madde ~~o7 — Kurum ve Bas~ mevi'nin bütçe dönemi takvim y~l~d~r.
~ta Amiri
Madde ~~ o8 — Kurum ve Bas~ mevi'nin birinci derecede ita amiri Kurum
Ba~kan~d~r. Ba~ kan, bu yetkisini Yönetim Kurulu'ndan alaca~~~bir kararla Asba~kanlardan birine veya Genel Sekreter'e devredebilir.
Tahakkuk Memurlar:
Madde ~ og — Kurum ve Bas~ mevi'nin tahakkuk i~leri Kurum'da Ba~kan,
Bas~mevi'nde Müdür taraf~ ndan belirlenecek görevliler taraf~ ndan yürütülür.
Saymanlar
Madde IIO — Gelirleri tahsil etmek, para ve ayniyat~~ muhafaza giderleri
yasalar, Tüzük, Yönetmelik ve Yönetim Kurulu kararlar~ na göre ödeme ve bu
i~lere ili~ kin her türlü mali i~lemleri yapmak saymanlar~ n görevidir.
Gelirlerin Muhafazas~~
Madde ili — Kurum'un gelirleri ulusal bankalarda aç~lacak hesaplara yat~ r~l~ r. Zorunlu harcamalar için (50.000) lira Kurum kasas~nda bulundurulur.
Bankalardan, Kurum Ba~kan ~~ ve Genel Sekreterin imzalayaca~~~bir sirküler ile
para çekilir.
Yönetim Kurulu, gerekti~inde para çekmeye yetkili olanlar için ikinci bir
sirküler düzenleyebilir.
Borç Alma ve rat~rmlar
Madde ~~12 - Borç alma ve yat~r~ mlar için Yönetim Kurulu karar~~ al~n~ r ve
durum, ilk toplant~s~ nda Genel Kurul'un bilgisine sunulur.
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XI. BÖLÜM — PERSONEL I~LER/
Çal~~t~rma Biçimi
Madde 113 — Kurum çal~~anlar~ ; kadrolu görevliler, sözle~meli personel,
gündelikli görevliler ve hizmetliler eliyle yürütülür.
Kadrolu görevliler, bütçeye ba~l~~kadro çizelgesindeki hizmetleri yapmak
üzere atananlard~r.
Sözle~meli personel, kadro çizelgesinde mevcut ve Yönetim Kurulu'nca
sözle~meli personel ile yürütülmesi uygun görülen hizmetlerle kadro çizelgesi d~~~nda
ancak özel bir meslek bilgisine veya uzmanl~~a ihtiyaç gösteren i~leri görmek üzere
sözle~me ile çal~~t~r~lan personeldir.
Gündelikli görevliler, belirli bir süre için belirli bir görevi yapmak üzere
hizmete al~nanlard~r.
Hizmetliler, Kurum'un bedensel i~lerini görmek üzere hizmete al~nan
personeldir.
Kurum, kadro unvan~~ile ba~l~~olmaks~z~n görevli ve hizmetlileri uygun görece~i
görevlerde çal~~t~rabilir.
i~e Al~nma
Madde ~~14 — Türk Tarih Kurumu'na ve Bas~mevi'nin yönetim hizmetlerine
al~nacak görevlilerde a~a~~daki ko~ullar aran~r :
Türkiye Cumhuriyeti vatanda~~~olmak,
18 ya~~n~~ bitirmi~~ve askerli~ini yapm~~~olmak,
Al~nacak görevin ko~ullar~na uygun ö~retim yapm~~~veya uzmanl~k belgesi
alm~~~bulunmak,
ç) Yüz k~zart~c~~ bir suçtan hüküm giymemi~~olmak,
Görevini yapmas~n~~ zorla~t~ racak hastal~~~~ve sakatl~~~~olmamak,
Kamu haklar~ndan yoksun olmamak,
Atatürk ilkelerine ba~l~~olmak,
Ba~ka bir yerde hizmet ba~lant~s~~ bulunmamak.
rabanc~lar~n i~e Al~nmas~~
Madde 115 — Özel uzmanl~~~~gerektiren görevlerde Yönetim Kurulu karar~~
ile yabanc~~ uyruklular da sözle~meli olarak çal~~t~r~labilirler.
S~nav
Madde ~~~ 6 — Kurum'a al~nacak görevlilerin bir yeterlik s~nav~ndan geçmesi
zorunludur. S~nav komisyonlar~~ Yönetim Kurulu'nca seçilir.
Belgeler
Madde ~~~~ — S~nav~~ kazanm~~~olanlar a~a~~daki belgeleri Kurum'a verirler:
a) Nüfus cüzdan~~örne~i,
Sa~l~k kurulu raporu,
~yi hal belgesi
ç) Diploma örne~i,
Daha önce çal~~t~~~~yerlerden alaca~~~iyi hizmet belgeleri,
Mal bildirisi,
Dört tane vesikal~k foto~raf.
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~~e Al~nma ve Atamada Tetki
Madde 118 — Kurum hizmetlerine al~ nacak görevliler, hizmetliler ve sözle~meli personel hizmetin niteli~i yönünden gerekiyorsa ilgili Komisyon Ba~ kan~'n~n
görü~ü al~ nmak suretiyle, genel olarak Genel Yönetmen'in önerisi üzerine Yönetim
Kurulu'nca, Kurum Genel Yönetmeni do~rudan Yönetim Kurulu'nca atan~ r.
Adayl~k
Madde ~~~~ — Göreve atananlar üç ayl~ k bir adayl~ k süresi geçirirler. Süre
sonunda olumlu sicil alanlar göreve al~nm~~~say~l~ rlar. Olumsuz sicil alanlar~n
i~lerine son verilir. I~ lerine son verilenler çal~~ t~ klar~~ günlerin ücreti d~~~nda Kurum'dan herhangi bir hak iste~inde bulunamazlar. Yönetim Kurulu dilerse adayl~k süresini üç ay daha uzatabilir.
Sözle~menin içeri~i
Madde 120 — Sözle~ meli görevlilerle yap~lacak sözle~melerde ~u bilgiler
bulunur:
Kurum'un ve sözle~me yapan~n ad~~ve kimli~i,
Yap~lacak i~,
I~yerinin adresi,
ç) Sözle~menin süresi,
Ayl~k ücret tutar~~ve ödeme zaman~,
Varsa taraflar~ n ileri sürecekleri özel ko~ullar,
Sözle~menin yap~ld~~~~tarih,
Taraflar~n imzas~.
i~ten Ayr~lma
Madde 121 - Görevliler ve hizmetliler bir ay önceden haber vermek suretiyle görevden ayr~labilirler.
Görevden ayr~ lmak isteyenler k~sa bir sürede tamamlanacak i~ lerini tamamlamak, kendilerine verilmi~~olan demirba~, kitap, dosya vesaire gibi e~ yay~~ tam ve
eksiksiz teslim etmek zorundad~rlar.
Görevden Ç~kar~lma
Madde 122 - Üstüste iki y~ l olumsuz sicil alanlarla suç say~lan eylemlerde
bulunanlar atanmalar~ ndaki usule göre görevden ç~kar~l~rlar.
Ta~~S~n~r~~
Madde 123 — Görevlilerden 65, hizmetlilerden 55 ya~~n~~ dolduranlar~n
usulüne göre Kurum ile ili~ kileri kesilir.
Çal~~ma Düzeni
Madde 124. — Görevliler ve hizmetliler atand~klar~~görevin gere~i olan i~lerle
Genel Yönetmen'in ya da emirlerinde bulunduklar~~üstlerin verece~i ba~ka i~leri
yapmakla yükümlüdürler.
Çal~~ma Saatleri
Madde 125 — Haftal~k çal~~ ma süresi görevliler için 40, hizmetliler için 45
saattir. Bu süre haftan~n be~~gününe bölünerek ayarlan~ r. Cumartesi günleri yar~m

HABERLER

491

gün aç~ k kalmas~~gerekirse, Kitapl~k görevlileri bu görevi nöbetle~e yapmak zorundad~rlar. Cumartesi günü çal~~anlara, çal~~t~klar~~süre kadar hafta içinde ba~ka bir
gün izin verilir.
Çal~~anlar~n Sorumluluklar~~
Madde '26 — Görevliler ve hizmetliler. Kurum'un çal~~ma düzenini bozacak
davran~~larda bulunamaziar, çal~~ma saatlerinde görevleri ba~~nda bulunmaya,
görevlerini en iyi biçimde yapmaya, bölüm ~eflerine ve arkada~lar~na sayg~~ve sevgi
ile davranmaya özen gösterirler.
Araç ve Gereçlerin Korunmas~~
Madde 127 — Görevliler ve hizmetliler, Kurum'un kendilerine verdi~i araç
ve gereçleri titizlikle kullan~r, elektrik ve gereçlerle telefonlar~~gereksiz kullanmamaya dikkat ederler.
Davran~~~
Madde 128 — Görevliler ve hizmetliler görevleri dolay~s~yla edindikleri bilgileri ba~kalar~na aç~klayamaz, Kurum'la ilgili sözlü ya da yaz~l~~bildiri yapamaz.
Kurum'a, kar~~~davran~~larda bulunamazlar.
Ç~kar Sa~lama Yasa~~~
Madde 129 -- Görevliler ve hizmetliler, görevleri dolay~s~yla hiç kimseden
ç~kar sa~layamaziar; Kurum'un belgelerini ba~kalar~na veremezler, satamazlar,
ba~kalar~n~n kullanmas~na sunamaziar, kendi ç~karlar~~için kullanamazlar.
ralik Ccretli ~zin
Madde 130 — Görevli ve hizmetlilerden alt~~ ay~n~~doldurup hizmeti bir y~ldan
az olanlara (1 o) i~~günü, bir y~l~~ doldurup on y~ldan az olanlara (22) i~~günü,
on y~l~n~~doldurup otuz y~ldan az olanlara (27) i~~günü, otuz y~l~n~~dolduranlara (32)
i~günü y~ll~k ücretli izin verilir.
ecretli izin günlerinin hesab~nda, izin süresi içine giren yasal bayram, genel
tatil ve hafta tatili günleri dikkate al~nmaz. izin, bugünler kadar uzat~l~r.
Y~ll~k ücretli izinlerin bir takvim y~l~~içinde kullan~lmas~~ zorunludur. Bu izinler,
zorunlu nedenlerle iki parçaya bölünerek verilebilir.
Mazeret izni
Madde 131 — Zorunlu hallerde Genel Yönetmen ve Bas~mevi Müdürü üç
günü geçmemek üzere ma~eret izni verebilir. Bu süreyi geçen mazeret izinleri
y~ll~k izne mahsup edilir.
Hastal~k ve Do~umda ~zin
Madde 132 — Hastal~ k ve do~um halinde verilecek izinler ~~~Kanunu hükümlerine ba~l~d~r. Görevli ve hizmetlilerin ayl~klar~~ hastal~ k zamanlar~nda da Kurum'ca ödenir. Ancak üç günden fazla hastal~klar için Sosyal Sigortalar'ca ödenen
i~~göremezlik ödene~ini görevli ve hizmetli Kurum veznesine yat~rmak zorundad~r.
~yile~mesi olanaks~z hastal~~a yakalananlar ~~~Kanunu hükümleri içinde emekliye
ayr~l~rlar.
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Emeklilik

Madde 133 — Görevli ve hizmetlilerin emeklili~i Sosyal Sigortalar Kanunu
hükümlerine ba~l~~ olarak i~leme konur.
Ayl~k Ücret ve Ödenekler
Madde 134 — Kurum personeli için 15 derece kabul edilmi~tir.
En dü~ük gösterge 400, en yüksek -1800 dür.
Dereceler, kademeler ve ayl~ k ücret tutarlar~n~n hesaplanmas~na esas al~nacak
gösterge say~lar~~ a~a~~da gösterilmi~tir:

2

I 500

3
4
5
6
7
8
9
~~o

1 35o

Kademeler ve gösterge say~lar~~
1800
1700
1750
1650
I 550
1600
~~5oo
1400
1450

1210

1250

I 290

I 330

~~o90
970
870
780
690
620

1130
~ o~ o
goo
8 ~~o
720
640

1210

I 250

1290

560

580

12
~~3
14
15

500
460
430
400

520
470
440

~~o90
960
870
780
68o
620
560
490
460
430

~~13o
990
goo
8~~o
700
640
580
500
470
440

1 ~~7o
1020
930
840

II

1170
~~o5o
930
840
750
66o
600
540
480
450
420

Derece
~~

~~65o

410

~~55o
1370

1600
1410

720

66o
600
510
480
450

Ayl~k ücret tutarlar~, bulunulan derece ve kademedeki gösterge ayl~ klar~n~n
bütçe kanunu ile devlet memurlar~~için kabul edilen katsay~yla çarp~lmas~~yoluyla
bulunur.
Yukar~da gösterilen derecelere göre hizmetin gerektirdi~i kadrolar, bütçe
olanaklar~~ da gözönünde bulundurularak, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine
Genel Kurul'ca saptan~r.
Görevli ve hizmetlilere genel ekonomik durum dikkate al~narak Yönetim
Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul'ca ayl~klar~n~n yar~s~n~~geçmemek üzere,
(geçim ödene~i) ad~yla ayr~ca bir ödeme yap~labilir.
Sözle~meli Personele Ödenecek Ücret
Madde 135 — Sözle~meli personele ödenecek ücret, Bakanlar Kurulu'nca
kamu kurulu~lar~nda görevlendirilecek sözle~meli personel için saptanacak miktar~~
geçmemek üzere i~in önemi, görevlinin ö~renim, dil bilgisi, uzmanl~~~, daha önce
ba~ka yerlerde geçen hizmeti gözönüne al~narak Yönetim Kurulu'nca saptan~r.
Geçici bir süre için gündelikle hizmete al~nacaklara ödenecek gündelikler i~in
niteli~ine göre Genel Yönetmen'in önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca belirlenir.
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Giri~~ve Yükselme Dereceleri
Madde 136 — Göreve ilk kez al~ nacaklar~n ö~renim durumlar~na göre, girebilecekleri ve yükselebilecekleri derece ve kademeler için Devlet Memurlar~~ Kanunu'nun 36. maddesi hükümleri Kurum görevli ve hizmetlileri hakk~nda da uygulan~r.
Geçmi~~Hizmetlere Göre Saptanacak Ücret
Madde ~~37 — Yönetim Kurulu, yeni göreve al~nanlardan, ba~ka yerlerde
çal~~m~~~ ve ba~ar~~ göstermi~~olanlar~~ bu çal~~malar~n~~ gözönüne alarak gerekli
görece~i derece ve kademeye atamaya yetkilidir.
Üst Dereceye Yükselme
Madde 138 — Görevli ve hizmetlilerin bir üst dereceye yükselmeleri aç~k
kadro bulunmas~na, ayn~~ derecede üç y~l ba~ar~l~~ hizmet görmü~~olmalar~na ve
Yönetim Kurulu'nun onay~na ba~l~d~r.
Kademe Yükselmesi
Madde 139 — Görevli ve hizmetlilerin her y~l bir üst kademe ayl~~~m alabilmesi:
Bulundu~u kademede en az bir y~l çal~~m~~~olmas~,
O y~l içinde olumlu sicil almas~,
Bulundu~u derecede ilerleyebilecek bir kademenin bulunmas~~ ko~ullar~na
ba~l~d~r.
Ö~renim Derecelerini Yükseltenler
Madde 140 — Kurum görevlisi ya da hizmetlisi iken ö~renimlerini bir üst
dereceye ç~karm~~~olanlar, bu durumu diplomalar~n~~vermek suretiyle belgeledikleri
takdirde, ücretlerinde gelecek y~l~n ocak ay~ndan geçerli olmak üzere bir derece
art~r~m~~ yap~l~r.
Doktora yapm~~~olup bir yabanc~~ dili bildi~i yap~lacak s~nav sonunda anla~~lanlar gerekti~i takdirde Yönetim Kurulu karar~~ile iki üst derece kadrosuna atanabilirler.
ikramiye
Madde 141 — Kurum personeline 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aral~k
tarihlerinde ödenmek üzere ücretlerinin bir kat~~ oran~nda dört ikramiye ödenir.
Bir y~ll~k süreyi tamamlamam~~~olanlar, ikramiyelerini o y~l içindeki hizmet
süreleriyle orant~l~~ olarak al~rlar.
Sözle~meli ve gündelikli personele ikramiye ödenmesi, sözle~~nelerinde belirtilmesine ba~l~d~r.
Ö~le Yeme~i Verilmesi
Madde 142 — Kurum'da çal~~an bütün personele paras~z ö~le yeme~i verilir.
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Giyecek Yard~m~~
Madde 143 — Kurum hizmetlilerine y~lda biri k~~l~k, öteki yazl~k olmak üzere
iki kat elbise ile iki çift ayakkab~, iki gömlek, bir kravat ve üç y~lda bir palto verilir.
Burada sözü edilen giyim e~yas~n~~kullanma süresince ilgilinin görevde bulunmu~~
olmas~~ gerekir. Gününden önce Kurum'dan ayr~lan, alm~~~oldu~u giyim e~yas~n~~ Kurum'a geri vermek zorundad~r.
Tedavi Yard~ m~~
Madde ~~ — Kurum personelinin hastal~ klar~nda tedavileri konusunda
Sosyal Sigorta mevzuat~~ uygulan~r.
K~dem Tazminat~~
Madde 145 — Kurum görevli ve hizmetlilerinden hizmetten ayr~ lanlara
~~~Kanunu'ndaki ko~ullarla k~dem tazminat~~ödenir.
Fazla Çal~~ma
Madde 146 — Genel Yönetmen'in gösterece~i gerek üzerine fazla çal~~ma
yapanlara ~~~Kanunu hükümlerine göre fazla çal~~ma ücreti ödenir.
Para ve Mal Sorumlulu~u
Madde 147 — Para ve mal sorumlulu~u olanlarla saymanl~k müdürleri ve
yard~mc~ lar~ na her y~l bütçe yönetmeli~inde saptanacak miktarda mali sorumluluk
ödene~i verilir.
Yolluklar
Madde 14.8 — Kurum ve Bas~ mevi personeline görev gezilerinde her y~l bütçe
yönetmeli~inde saptanacak miktarda yolluk ve gündelik ödenir.
Çe~itli Yard~mlar
Madde 149 — Kurum personeline ödenecek evlenme, do~um, çocuk ve ölüm
yard~mlar~~ hakk~nda her y~l bütçe kanunlanyla devlet memurlar~~ için saptanan
eseslar uygulan~r.
Yükselmelerde Ödeme
Madde 15o — Derece ve kademe yükselmeleri her y~l~n ocak ay~~ ba~~nda
uygulan~ r. Kurum'da yeni görev alm~~~olanlar~n bu tarihteki hizmetleri I y~l~~ doldurmu~~ise, kendilerine y~ll~k kademe zamlar~~ tam olarak verilir. Hizmetleri ~~
y~ldan eksik olanlar o y~l kademe zamm~ndan faydalanamazlar.
Ay ~çinde Göreve Ba~layanlar
Madde 151 — Ay içinde göreve al~nanlara çal~~t~~~~günlere göre ücret ödenir.
Ay içinde görevden ayr~lanlar 15 gün çal~~m~~larsa pe~in verilen ayl~k geri al~nmaz.
15 günden az çal~~m~~sa geri kalan ücret Kurum'ca geri al~n~ r.
Borç Para Verilmesi
Madde 152 — Kurum ve Bas~mevi personeline, zorunlu ihtiyaçlar~~ halinde
Kurum ve Bas~mevi'nde en az bir y~ l çal~~m~~~olmak kayd~yla ve iki görevlinin kefaleti ile en çok iki ayl~k tutar~nda borç para verilebilir. Bu paraya bankalar~n vadesiz
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hesaplara uygulad~~~~oranda bir faiz uygulan~r. Borç para, bir y~l içinde e~it taksitlerle ödenir.
Borç tamamen ödenmedikçe yeniden borç para verilmez.
Sicil Kart~~
Madde 153 — Her görevli ve hizmetli için s~ra numaras~~ile bir sicil dosyas~~
aç~l~r ve sicil kart~~düzenlenir. Sicil dosyas~nda, görevli ve hizmetlinin göreve al~n~rken vermek zorunda bulundu~u belgelerle, hakk~ndaki yaz~~malar bulunur.
Sicil kart~nda foto~rafl~~ kimli~i, yükselmeleri, ödülleri, cezalar~~ ve gerekli öteki
bilgiler yer al~ r. Siciller gizlidir. Sicil i~lerine bakan görevlinin sorumlulu~u alt~nda
saklan~r.
Özlük ~~leri
Madde 154 — Her görevli ve hizmetli özlük i~lerine ait bütün bilgileri vermek
ve de~i~iklikleri zaman~nda bildirmek zorundad~r.
Kimlik Belgesi
Madde 155 — Görevli ve hizmetlilere, sicil ve sigorta say~s~n~~ ve kimli~ini
gösteren bir kimlik belgesi verilir. Görevli ve hizmetliler, Kurum'dan ayr~ld~klar~nda
kimlik belgelerini geri vermek zorunlu~undad~r.
Yeterlik Çizelgesi
Madde 156 — Görevli ve hizmetliler için her y~l~n kas~m ay~~içinde bölüm
~eflerince yeterlik çizelgeleri düzenlenerek Genel Yönetmenli~e veya Bas~mevi
Müdürlü~üne verilir. Bu çizelgeler sorumlularca incelendikten sonra Yönetim
Kurulu'na sunulur.
Yeterlik Çizelgesi Notu
Madde 157 — Yeterlik çizelgesinde ~u konulara not verilir:
Çal~~kanl~~~,
Ald~~~~ i~i vaktinde ve en iyi biçimde yapma yetene~i,
Vaktinde i~ine gelme ve vaktinde i~inden ayr~lma al~~kanl~~~,
ç) Ara~t~r~c~hk yetene~i,
Kurallara ve yönetmeliklere uyarl~~~,
Düzenlili~i,
Karakteri,
Arkada~lar~na ve ~eflerine kar~~~davran~~~,
Kurum'a olan ba~l~l~~~,
Sorumluluk duygusu,
izleme yetene~i.
Notlar~n De~erlendirilmesi
Madde 158 — Yeterlik çizelgesindeki konular~ n not de~erleri yüz üzerinden
Genel Yönetmenlik veya Bas~ mevi Müdürlü~ü'nce saptan~r. Yüzde 50 den az
not alan görevlinin çizelgesi yetersiz say~l~r.
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Disiplin Cezalar:
Madde 159 — Görevli ve hizmetlilere verilecek disiplin cezalar~~ ~unlard~ r:
Uyarma,
K~nama,
Ayl~ ktan para kesme,
ç) I~ten ç~karma,

Uyarma Cezas~~
Madde ~ 6o — Uyarma cezas~~ ~u davran~~lar için verilir:
~~~zaman~~ ba~kalanyla kendi odas~nda veya ba~ka yerlerde görü~meyi
al~~kanl~k durumuna getirmek,
Çal~~ma arkada~lar~na kar~~~kaba, k~r~c~~davran~~larda bulunmak,
Görevi ba~~na zaman~nda gelmemek ve zaman~ndan önce i~inden ayr~lmak,
ç) Verilen emirleri vaktinde yerine getirmemek,
Görevinin gerektirdi~i titizli~i göstermemek,
I~inde düzensizlik göstermek,
A~~rba~l~l~kla ba~da~mayan i~ler yapmak ve bunlara benzer davran~~larda bulunmak.
Uyarma cezas~~ Genel Yönetmenlik veya Bas~mevi Müdürlü~ü'nce yaz~l~~ olarak
verilir. Birinci uyarma sicile geçmez. Ayn~~ davran~~lar tekrarlan~r ve ikinci kez
uyarma cezas~~ verilirse bu uyarma sicile geçer.
K~nama Cezas~~
Madde 161 — K~nama cezas~~ a~a~~daki davran~~lar için verilir:
Görevini savsaklamak,
Kurum'un e~yas~n~~ iyi kullanmarnak (zarar olursa ödettirilir).
Üstlerine sayg~s~zl~k etmek,
ç) Kurum içinde ve d~~~ nda onur k~ r~c~~ davran~~ta bulunmak,
izin süresi sonunda görevi ba~~na dönmemek.
K~nama cezas~~ Genel Yönetmen veya Bas~mevi Müdürü'nün önerisi üzerine
Yönetim Kurulu'nca verilir ve sicile geçer.
Ayl~ktan Para Kesme Cezas~~
Madde 162 — Ayl~ ktan para kesme cezas~~ verilecek davran~~lar ~unlard~ r:
Görevine içkili gelmek,
Bir ayda dört kez mazeretsiz geç gelmek,
Görevinden erken ç~ kmak ya da izinsiz ayr~lmak,
ç) 129. maddeye ayk~ r~~hareket etmek,
Türk Tarih Kurumu ile ilgili bildiride bulunmak,
Verilen görevi yapmamak ve bunlara benzer davran~~larda bulunmak.
Cezalar~n Sonuçlar~~
Madde 163 -- Bir y~l içinde iki k~nama, bir k~nama ile bir kez ayl~ktan para
kesme, ya da iki kez ayl~ktan para kesme cezas~~ alanlara y~ll~ k kademe yükselmesi
uygulanamaz.
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i~ten Ç~karma Cezas~~
Madde 164 — I~ten ç~ karma a~a~~daki davran~~lar için verilir:
Kumar oynatmak,
içkili olmay~~ al~~kanl~k durumuna getirmek,
Namus anlay~~~na ayk~r~~ davran~~larda bulunmak,
ç) Konu~malar~nda ve yaz~lar~nda Atatürk ilkelerine ayk~r~~ ve Kurum'un
onurunu k~racak davram~larda bulunmak,
Görevine bir hafta süre ile gelmemek,
Görevini yapma veya yapmama kar~~l~~~nda ç~ kar sa~lamak,
Türk Tarih Kurumu belgelerini satmak, ya da ba~kalar~n~n kullanmas~ na
sunmak,
Kendisinden yararlanma olana~~~kalmamak ve buna benzer davran~~lara
dü~mek.
i~ten ç~karma cezas~~ dis~plin kurulunca incelenerek bir rapora bagland~ktan
sonra Yönetim Kurulu'nca kararla~t~ r~l~ r.
Disiplin Kurulu
Madde 165 — Disiplin Kurulu Türk Tarih Kurumu Genel Sekreterinin ba~kanl~~~nda Genel Yönetmen - Bas~mevi personeli için Bas~mevi Müdürü - ve
Personel ve Idari i~ler Müdüründen olu~ur. Gerekli hallerde bölüm ~efleri de Kurul'a çagr~l~rlarsa da oylamaya kat~lamazlar.
Genel Yönetmen ve müdürler hakk~nda disiplin cezas~, Asba~kanlardan
birinin ba~kanl~~~nda Genel Sekreter ve Kurum Ba~kanl~~~nca belirlenecek bir
Yönetim Kurulu üyesinden olu~acak Üst Disiplin Kurulu taraf~ndan uygulan~ r.
Ödüllendirme
Madde 166 — Görevinde üstün ba~ar~~gösterenlere, Kurum'a yararl~~ hizmet
görenlere Genel Yönetmen - Bas~ mevi personeli için Bas~mevi Müdürü - nün
önerisi ile Yönetim Kurulu'nca yaz~l~~ ba~ar~~belgesi verilmekle beraber kademe
ilerlemesiyle de ödüllendirilebilirler.
XII. BÖLÜM — GEÇICI VE SON HeKÜMLER
Geçici Madde — Bu yönetmeli~in yürürlü~e girdi~i tarihte Kurum'da görevli
kadrolu personel ö~renim durumlar~, Sosyal Sigorta Kurumlar~ndan emekli olmayanlar~n Kurum d~~~~ve içi hizmet süreleri ve almakta olduklar~~ ayl~k ücret
tutarlar~na göre 134. maddedeki gösterge tablosunun derece ve kademelerine intibak ettirilirler.
Intibak Komisyonu, Yönetim Kurulu'nca olu~turulur ve 31 Aral~ k 1982 tarihine kadar görevini sona erdirir.
Intibak sonucu, önceki ayl~k ücretleri daha fazla olanlar~n aradaki fark~, kademe
ilerlemesi ve derece yükselmesi ile giderilinceye kadar kendilerine ayr~~bir kalemde
tazminat olarak ödenmeye devam edilir.

Belleten C. XLVII, 32
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Yürürlükten Kald~ r~lan Yönetmelikler
Madde 167 — Bu Yönetmelik yürürlü~e girdi~i tarihte:
~~ ) Türk Tarih Kurumu Iç Tüzü~ü,
Türk Tarih Kurumu Üye Seçim Yönetmeli~i,
Türk Tarih Kurumu Görevli ve Hizmetli Yönetmeli~i,
Türk Tarih Kurumu Atatürk ve Türk Devrimi Ara~t~rma Merkezi Yönetmeli~i,
Türk Tarih Kurumu Bas~mevi Yönetmeli~i,
Türk Tarih Kurumu Yay~n ve Telif Haklar~~ Yönetmeli~i,
Türk Tarih Kurumu Ilmi Ara~t~ rmalara Yard~m Yönetmeli~i,
Türk Tarih Kurumu Kitapli~~~Yönetmeli~i ve ek ve de~i~iklikleri yürürlükten kalkar.
Yürürlük
Madde 168 — Bu Yönetmeli~in VI. bölümünün Komisyonlar~n kurulu~una
dair hükümleri ile IX. Bölümü, Genel Kurul'ca onayland~~~~tarihte, di~er hükümleri
~~ Ocak 1983 tarihinde yürürlü~e girer.
2'ürütn~e
Madde 169 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Yönetim Kurulu yüriitür.

