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Değerli konuklar, iyi akşamlar.  
 
Ekonomi Gazetecileri Derneği Sayın Başkanına ve Yöneticilerine davetlerinden 
dolayı teşekkür ederim.  
 
Riskler yüksek seyretse de geçen yıla göre beklentilerin daha iyi olduğu bir 
dönem içindeyiz. Hem riskleri hem de fırsatları birlikte değerlendiriyor ve işimizi 
iyi yapmaya gayret ediyoruz. Küresel yavaşlamaya rağmen Türkiye 
ekonomisinin büyüyor olmasını çok önemli buluyoruz. Ekonomi büyürse 
bankacılık büyüyor ve sağlıklı işliyor. Bankacılık sektörü sağlıklı bir yapıdadır ve 
işlevini başarıyla sürdürmektedir.  
 
Ekonomi gazeteciliği ile bankacılık arasında pek çok benzerlik var. Her ikisi de 
aracılık yapıyor. Bankalar kaynak sahipleri ile kredi arayanlar arasında, ekonomi 
gazeteciliği haber kaynağı ile okuyucu arasında aktarım yapıyor. Her ikisinde de 
kurallar yanında prensipler ve piyasa denetimi var. Bankalar ekonomi 
yönetiminden aldıkları sinyalleri bankacılık mesleğinin süzgecinden geçirip kime, 
hangi vadede, kaça kredi vereceğine karar veriyor. Sizler de kaynağından 
aldığınız haberleri hangi ölçüde nasıl kullanacağınıza ve farklı 
yorumlayacağınıza karar veriyorsunuz. Nasıl ki aynı haber farklı gazetelerde ve 
yorumcularda başka başka oluyorsa bizde de ürün ve hizmet farklılık gösteriyor. 
Ortak paydamız en doğruyu yaparak en iyi hizmeti vermek, müşterilerimize, 
kurumlarımıza, ortaklarımıza ve ekonomiye hizmet etmektir. 
 
Bankacılık da gazetecilik de küreseldir ama aynı zamanda yerelde önemli bir 
güce sahiptirler. Bankacılık sektörü krediler yoluyla Türkiye ekonomisinin 
büyümesine hizmet ederken müşterilerine kredi dışında da bankacılık hizmetleri 
sunuyor. Gazeteler haber yanında ilan ve reklam hizmeti de veriyor. Gazeteciler 
olayların, bizler mali durumun fotoğrafını çekiyoruz. Bizim çektiğimiz fotoğraf 
kredi verirken, sizin çektiğiniz haber yaparken yorumlanıyor. 
 
Dijital gazeteciliğin ve dijital bankacılığın gelişmesi için çalışıyoruz. Sizde vade 1 
gün bize de vade 3 ay. Sizde gazete geri dönerse, bizde kredi dönmez ise zarar 
oluyor. Sizler kaynak güvenliğine biz müşteri sırrına çok önem veriyoruz. Hem 
gazeteler hem de bankalar yüksek rekabet ortamında çalışıyor. Yetişmiş insan 
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kaynağı ve tecrübe çok önemlidir. Sizler ve bizler mesleğimiz ile gurur 
duyuyoruz. 
 
Çok yönlü olarak önemli paydaşız. Bu ilişkinin sağlıklı olarak sürdürülmesi ve 
gelecek kuşaklara aktarılmasında hepimize önemli görevler düşüyor. Türkiye 
Bankalar Birliği eğitim ve sektörün değerlendirilmesi alanında her türlü işbirliğine 
açıktır. Birbirimizin başarıları ile mtulu oluruz, başarının ödüllendirilmesinden 
keyif alırız.  
 
Ekonomi gazeteciliğine emek verenleri saygıyla anıyor ve selamlıyorum. 
Başarıyı ödüllendirenleri ve ödülü hak edenleri kutlarım. Gecenizin keyifli 
geçmesini dilerim.  
 


