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Ekonomi Gazetecileri ve özel sektör işbirliği 
 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Ekonomi Gazetecileri 

Derneği (EGD) “Kurumsal Yönetim ve Ekonomi Gazeteciliği” projesi için 
güçlerini birleştirdiler. Bahçeşehir Üniversitesi ve ABD merkezli CIPE 

kuruluşları katkılarıyla yürütülecek projenin hedefi ekonomi 

gazeteciliğinde mesleki standartları yükseltmek ve uluslararası kabul 
gören kurumsal yönetim ilkelerini haberin odağına koymak. 

 
22 Eylül tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıya ekonomi dünyası 

temsilcileri, düzenleyiciler, akademisyenler ve ekonomi medyası temsilcileri katıldı. 
Açılış konuşmalarını SÜTAŞ Yönetim Kurulu ve TKYD Başkanı Muharrem Yılmaz, 

Ekonomi Gazetecileri Derneği Denetim Kurulu Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu 
Üyesi Fikri Türkel ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk 

Gürgen’in yaptığı toplantıya özel sektör temsicileri, ekonomi gazetecileri, 

akademisyen ve düzenleyicilerin yansıra bölge ülkelerden ve ABD’den uzmanlar 
katıldı. 
 
Toplantının açılış konuşmasını yapan Muharrem Yılmaz; “Hazırlanan proje ile 

amacımız; bir tarafta doğru bilgiyi, doğru zamanda ve tüm detayları ile kamuoyuna 
aktarma görevini üstlenen ekonomi gazetecilerinin çalışabileceği uygun ortamı 

hazırlamak, diğer yandan ise bu önemli görevi yerine getirirken kendilerine bilgi, 

tecrübe ve uluslararası standartlarda örnekler ile yardımcı olmaktır.” dedi. 
 
Proje ortağı, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Denetim Kurulu Başkanı ve Yüksek 

İstişare Kurulu Üyesi Fikri Türkel yaptığı konuşmada, “TKYD ile EGD’nin ortak 
çalışması neticesinde ekonomi basınına gerek mesleki bilgilerin bir yayın olarak 

sunulması, gerekse kurumsal yönetim felsefesinin doğru algılanabilmesi için önemli 

bir attığımıza inanıyorum” dedi. Toplantının özel sektör ve ekonomi medyası 
işbirliğinde yürütülecek uzun dönemli bir projenin ilk halkasını oluşturduğunu belirten 

Türkel, gelecek dönemde düzenlenecek eğitim ve sertifika programları ile mesleğe 

kaliteli insan kaynağı kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. 

 
Özel sektör temsilcileri, düzenleyiciler ve ekonomi gazetecilerinin konuşmacı olarak 

katıldığı toplantıda KPMG Türkiye Başkanı Ferruh Tunç “ Bağımsız denetçi de ekonomi 

gazetecisi gibi, her şeyi söylemeyerek ama söylediğini de tam ve doğru söyleyerek 
değerli kılar. Her ikisi de söylediği kısmıyla tereddüdü ortadan kaldırırken yine de 

okuyana yorumlama ve değerlendirme özgürlüğü sağlar” dedi. 
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Toplantıda konuşan Turkcell Yatırımcı ve Uluslararası Medya İlişkileri Bölüm Başkanı 
Nihat Narin de ekonomi basını ile ilişkilerde adil ve şeffaf iletişimin önemine 
inandıklarını belirtti. Narin, “Halka açık bir şirket olarak hem ulusal hem de 
uluslararası basının yakından takip ettiği mesajlarımızı bilgilendirme politikamız 
çerçevesinde kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Bu bilgilendirmenin şirketimizi 
yakından takip eden ekonomi basını, yayınlanan haberlerin de şirketimiz açısından 
önemine inanıyoruz” dedi. 
 
Kurumsal Yönetimin Türkiye’de özel ve kamu bütün kurumlarca ana ilkeleriyle 
benimsenmesi, yerleşmesi, doğru uygulanması için önderlik ve yol göstericilik yapmak 
misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Ekonomi 

Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından hazırlanan “Ekonomi Gazeteciliği için Kurumsal 

Yönetim El Kitabı” ve “Ekonomi Gazetecisi El Kitabı” yayınlarının tanıtıldığı program 
eğitim ve seminer faaliyetler ile devam edecek. 

  
 
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Hakkında 
Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi 

uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla önderlik ve yol göstericilik yapmak 
misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 2003 yılında 
gönüllü bir sivil toplum örgütü olarak kurulmuştur. 

 
Araştırma raporları, süreli, süresiz yayınlar ve internet sitesi aracılığı ile kurumsal 
yçnetim ilkelerine dair bilgiyi sürekli erişilebilir kılan TKYD, özel sektör, kamu 

kuruluşları, medya, düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya 

arasında bir iletişim ağı kurulmasını hedeflemektedir. Detaylı bilgi www.tkyd.org 

adresinden alınabilir.  
 
Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Hakkında 
2007 yılında 600’ü aşkın ekonomi gazetecisinin birleşimiyle doğan Ekonomi 

Gazetecileri Derneği, yabancı dil kursları, eğitim çalışmaları, meslekî seminer 

programları ile faaliyetlerine devam etmektedir. Yazılı basın, görsel medya, radyo, 
internet medyası ve haber ajansları çalışanlarının güç birliğini sergileyen EGD, halkla 

ilişkiler şirketlerindeki profesyonellerini de dayanışma üyesi olarak çatısı altında 

bulundurmaktadır.www.ekonomigazetecileri.org 
  
Center for International Private Enterprise (CIPE) Hakkında 
CIPE, demokratik yapının güçlenmesi için özel sektöre desteğin ve kurumsal yönetim 

ilkelerine olan bağlılığın artırılması yolunda çalışmalarını sürdüren bir kurumdur. 
Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası’na bağlı olan CIPE, National Endowment for 

Democracy (NED)’nin ortaklarından biridir. CIPE, 25 yıldır iş dünyası liderleri, politik 

liderler ve basın ile yakın ilişkilerini sürdürmekte ve çalışmalar yapmaktadır. Kuruluş 

ile ilgili detaylı bilgi www.cipe.org adresinden alınabilir. 
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