TÜRK TARIH KURUMUNUN YENI CEMIYETLER KANUNUNA
GÖRE TADIL EDILEREK 25-5-1940 TARIHINDE TÜRKIYE
CÜMHURIYETI HÜKÜMETININ TASDIKINA IKTIRAN
EDEN NIZAMNAMESI

I — Kurumun ad~~ve merkezi:
Madde 1 — Ebedi ~ef Atatürk'ün yüksek himayeleri alt~nda 1931 y~l~nda
Ankara ~ehrinde ( Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti) unvaniyle kurulan cemiyetin ad~~
(Türk Tarih Kurumu) na çevrilmi~tir. Kurumun merkezi Ankarad~r.
Madde 2 — Türk Tarih Kurumu Milli ~ef Reisicümhur Ismet Inönü'nün
yüksek himayeleri alt~ndad~r.
Madde 3 — Türkiye Cümhuriyeti Maarif Vekili bu Kurumun fahri reisidir.
Madde 4 — Kurumun müessisleri ~unlard~r:
Bayan Afet ~nan ( Ankara Dil, Tarih - Co~rafya Fakültesi eski zaman
tarihi doçenti )
Bay Yusuf Akçura ( Sab~k Kars Mebusu, vefat etmi~tir.)
Bay Halil Etem Eldem ( Sab~ k Istanbul Meb'usu, vefat etmi~tir.)
Bay Hasan Cemil Çamlbel ( Bolu Meb'usu)
Bay Hamit Ko~ay ( Maarif Vekaleti Müzeler dairesi müdürü)
Bay Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~~( Bal~kesir Meb'usu)
Bay Mükrimin Halil Y~ nanç ( Istanbul Üniversitesi orta zaman tarihi doçenti)
Bay Rag~p Hulf~si Özden (Istanbul Üniversitesi lisaniyat profesörü.)
Bay Re~it Galip (Sab~k Maarif Vekili, vefat etmi~tir.)
Bay Re~it Saffet Atabinen (Istanbul Turing Klilbü reisi)
Bay Sadri Maksudi Arsal (Ankara Hukuk Fakültesi Türk hukuk tarihi
Profesörü)
Bay Samih Rifat (Sab~k Çanakkale Meb'usu, vefat etmi~tir.)
Bay Tevfik B~y~kl~o~lu (Sab~k Riyaseticümhur Umumi Katibi)
Bay ~emsettin Günaltay (S~vas Meb'usu)
Bay Vas~f Ç~nar (Sab~ k Moskova Büyük Elçisi, vefat etmi~tir.)
Bay Yusuf Ziya Özer (Eski~ehir Mebusu)

~~~— Kurumun ~nevzuu ve gayesi
Madde: 5 — Kurumun maksad~~ Türk tarihini tetkik ve elde edilen neticeleri
ne~ir ye tamim etmektir.
Madde: 6 — Türk Tarih Kurumu maksad~na ermek için a~a~~daki vas~talar'
kullan~r:
Toplan~p ilmi müzakerelerde bulunmak;
Türk Tarihi membalar~n~~ara~t~r~p bast~rmak;
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Türk tarihini ayd~nlatm~ya yar~yacak vesaik ve malzemeyi elde etmek
için icap eden yerlere taharri, hafir ve ke~if heyetleri göndermek;
Türk Tarih Kurumu mesaisinin semerelerini her türlü yollarla ne~re
çal~~mak.

111 — Azalar
Madde: 7 — Kurumun maksad~na hizmet edebilecek zatlar hangi milliyetten
olursa olsun, Kurumun asil, fahri veya muhabir C~zal~~~na kabul olunabilirler.

IV — Kuruma girme ve ç~kma ~artlar~,
Madde: 8 — Kuruma girmek istiyenler, azadan iki zat~n teklifi ve idare
heyetinin tasvip ve karariyle kabul olunurlar. Kurumdan, istifa veya umumi
heyet karariyle ç~k~hr.

V — Te~kilât
Madde: 9 — Türk Tarih Kurumunun 7 azadan miirekkep bir idare heyeti
vard~r. Bunlar aralar~ndan bir reis, iki reis vekili, bir umumi katip, bir de veznedar seçerler, ~dare heyeti Kurumun teessüsünde bu vazifeye intihap olunmu~~
zatlard~r. ~nhilal vukuunda Kurum azas~~aras~ndan birinin idare heyetine intihab~~
ayn~~heyete aittir.
Madde: 10 — Kurumun asli azalan umumi heyeti te~kil eder.
Madde: 11 — idare heyetinin karar ve davetiyle Kurum azas~mn hepsi veya
bir k~sm~~ toplan~ r ve idare heyetinin haz~rlad~~~~ruzname üzerinde ilmi müzakerelerde bulunur.
Madde: 12 — Kurum mesaisinin neticelerini her üç ayda bir defa tesbit
ederek yüksek hamisine arzeder.
Madde: 13 — Kurumun ~ubeleri yoktur.

V~~— ~dare
Madde: 14 — idari meseleler, idare heyetinde müzakere olnnarak bir karara
ba~lan~r
Madde: 15 — Kurumun varidat~, teberrulardan, taahhiltlerden, ne~riyat
sat~~lar~ ndan, konferanslar duhuliyesinden toplan~r.
Madde: 16 — Kurumun asil 'azalan y~lda 300 kuru~~aidat verirler.
Madde: 17 — Kurumun mali idaresi idare heyetinin elindedir. Senetlerde,
mukavelelerde biri veznedar olmak üzere idare heyetinden üç ki~inin imzas~~bulunmak ~artt~r.
Umumi Katip, Kurumun hükümet nezdinde ve mahkemelerde mes'ul murahhas~d~r.
Madde: 18 — Kurumun hesaplar~~ mali sene sonunda umumi heyetin seçece~i
dört ki~ilik bir komisyon marifetiyle tetkik edildikten sonra umumi heyetin tasvip
ve ibras~na arzolunur.
Madde: 19 — Kurumun nizamnamesi idare heyetinin teklifi ve umumi heyetin karariyle tadil edilir.
Madde: 20 — Kurumun feshi halinde bilümum menkul ve gayri menkul mallar~~Cumhuriyet Halk Partisine intikal eder.

