
 
 

T.O.B.B. TÜRKİYE İKTİSAT GAZETESİ VE . 
TÜRKİYE İKTİSAT DERGİSİ YAYIN TALİMATI 

 
1. TOBB Türkiye İktisat Gazetesi ve Türkiye İktisat Dergisinin sahibi TOBB Yönetim Kurulu 

Başkanıdır. 
2. TOBB Yayın İcra Kurulu, TOBB Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilen beş kişiden oluşur ve 

Yönetim Kurulu Başkanı adına, Derginin ve Gazetenin Yönetim Kurulu politikasına uygun olarak, şekil ve 
muhteva bakımından en kaliteli, zamanında ve en az masrafla çıkartılmasından sorumludur. . 

TOBB Yayın İcra Kurulu, Türkiye İktisat Gazetesi ve Türkiye İktisat Dergisi için birer yazı kurulu 
oluşturur; Yazı Kurullarının başkanlığını yapmak üzere Genel Yayın Koordinatörlerini ve Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürlerini belirler. 

3. Yazı Kurulu, dergi ve gazetede yayınlanacak yazı (makale, röportaj, haber, inceleme vb.) ve 
dökümanları derler, değerlendirir, gerektiğinde Yayın İcra Kurulu'nun görüşünü alarak yayımlanmasını sağlar. 

Yazı Kurulu Üyeleri, bizzat kendileri yayımlanmak üzere yazı hazırlayabilecekleri gibi, dışarıdan da yazı 
kabul edebilirler. Yazı Kurulu üyeleri, ilan ve reklamların toplanmasına da yardımcı olurlar. 

4. Yazı İşleri Müdürü, gerek kendi muhabirleri vasıtasıyla, gerek iktibas yoluyla TOBB'de Türkiye'de ve 
bütün Dünyada önemli iktisadi,mali ve ticari olayları takip ederek, resimli veya resimsiz tespit eder ve yazı 
kuruluna sunar. 

MTO ile ilgili haberler ve yayınlanması istenilen yazılar, MTO Türkiye Milli Komitesi Müdürlüğünce 
Yazı İşleri Müdürlerine verilir. 

5. TOBB Derleme Yayın Daire Başkanlığı ile Yayınlar Şube Müdürlüğü, Türkiye İktisat Gazetesi ile 
Türkiye İktisat Dergisinin çıkarılması için bütün yazı ve resimlerin temini ile bunların yayımlanacak hale 
gelmesine kadar geçecek safhalar için hizmet verir; zamanında kağıt temininden, baskı işleminin tamamlanması, 
bone kaydı, dağıtımı, bu işlerle alâkalı her türlü harcama ve tahsilat tahakkukunun yapılması, bilhassa ilân ve 
reklâm temin etmek suretiyle gelirlerin arttırılması bakımından sorumludur. 

6. Yayımlanan yazıların telif ücretleri ile ilanlardan ve reklamlardan alınacak ücretler, Yayın İcra 
Kurulu'nun görüşü alınarak, genel Sekreter İdari İşler Yardımcılığının teklifi ile veya re'sen Yönetim Kurulu'nca 
tespit edilir. 

7. İşbu Yayın Talimatı, Yayın İcra Kurulu'nun 15 Mart 1989 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. 



 


