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SPK ile Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) arasında, sermaye piyasalarına ilişkin eğitim ve araştırma
alanlarında işbirliğini içeren mutabakat zaptı imzalandı.
Boğaziçi Üniversitesi ana kampüsünde düzenlenen imza töreninde konuşan SPK Başkanı
Vedat Akgiray, yaşamının 25 yıldan fazlasının öğrenci ve hoca olarak Boğaziçi Üniversite'sinde
geçtiğini anlattı.
Akgiray, 2 yıldır SPK Başkanlığı yaptığını anımsatarak, şunları kaydetti:
''Tam global finansal krizin ortasında bu işe soyunduk. Herkesin kafasının çok karışık olduğunu
gördüm. Uluslararası tüm toplantılarda en üst düzeyden her düzeyde 'bu niye oldu?', 'ne oldu?',
'ne yanlış yapıldı?', 'bir daha olmasın' 'ne yapalım?' diye yoğun bir uğraş vardı. Hala devam
ediyor, çözümlenmiş değil.
Eğer biz ülkemiz ve dünya için doğru işler yapacaksak, bundan sonra finansal otoriteler olarak
bilim dünyası ile akademi ile çok yakın olmaya mecburuz. Bilim dünyasından,
üniversitelerimizden çıkacak olan 10 fikirden 9 tanesi saçma olabilir. Ama bir tane var ya, o bir
tane dünyayı 10 sene götürür.''
SPK olarak Boğaziçi Üniversitesi ile her boyutta, ortak araştırmalar, konferanslar, yayınlar
yapmanın çok önemli olduğunu dile getiren Akgiray, ''Aynı zamanda üniversitedeki
arkadaşlarımızdan da bizden bir şeyler istemesini bekliyoruz. Bu, herşey olabilir. Bu
anlaşmanın, Boğaziçi'nin kalitesini düşününce, SPK açısından da çok faydalı olacağını
düşünüyorum'' dedi.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Kadri Özçaldıran ise SPK ile bir iyi niyet anlaşması
imzaladıklarını belirterek, ''Bu çok kat kat bir anlaşma. Bunu, en altında SPK'nın gereken eğitim
ihtiyaçlarına yardımcı olmaktan tutun da en üst seviyede SPK'nın alanına giren konularda
araştırma yapılmasına kadar değişik projeleri içinde barındıran bir şemsiye proje olarak
düşünmek lazım. SPK ile imzaladığımız için gayet mutluyuz. Şu sıralar SPK'nın başında bizim
hocamız Vedat Bey olduğu için de gayet mutluyuz. Hem üniversiteye hem SPK'ya hayırlı olsun
diyorum'' diye konuştu.
Konuşmaların ardından, SPK Başkanı Vedat Akgiray ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Kadri Özçaldıran mutabakat zaptını imzaladı.
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