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Vedat AkgİrAy
SPK Başkanı

Değerli başkanlar, değerli konuklar Masum Bey’den sonra konuşmak çok zor bir şey. Ben
İSMMMO’ya teşekkür ediyorum. Özellikle Rüstem hocaya teşekkür ediyorum, göremiyorum şu anda ama.
Biraz bu son krizden bahsetmek istiyorum ve bu camiayı neden ilgilendirdiğini aktarmak istiyorum izin
verirseniz. Bu iki buçuk yıldır süren finansal kriz denen süreç, tabii kriz sonuçta yani reel ekonomi etkilerine bakarsanız işsizlik, üretim düşüşü gibi bir çok etkisi olduğunu görürsünüz. Bir problem var ve biraz
daha süreceğe benziyor. Bu son IMF toplantılarında öncesinde ve sonrasında konferanslarda, panellerde,
birebir yaptığımız toplantılarda gördük ki biraz kafalar karışık. Yani işin kökündeki nedenlere, bu nedenlerin doğuracağı sonuçlar hakkında ön görüde biraz ürkeklik var, biraz tedirginlik var. Esasında düzenleme ve denetleme kurumları da, TÜRMOB’da bunların ortasında denetçi firmalar burada. Belki de neticeleri çok daha önemli. Kredi değerlendirme şirketleri sorgulandı, mali müşavirler sorgulandı, resmi kurumlar sorgulandı. Herkese birkaç kabahat atfedildi. Ve dendi ki dünya artık eskisi gibi olmayacak, finans
dünyası özellikle farklı olacak. Ve bunlar çok kolay panel görüşü, konuşmaları esasında söylendi.
Dünyanın eskisi gibi olmayacağını söylemek için hiçbir dayanak yok. Dünya eskisi gibi olacak herhalde ve
daha karmaşık olacak. Finans sektörü, finans dünyası firmaların finansal boyutları daha kolay denetlenir,
daha sade, yalın bir hale gelmeyecek. Çünkü bugün dünyanın vardığı teknoloji ve bilgi düzeyi buna izin
vermez. Biz ne yaparsak yapalım, kompleks bir aranjmanla her türlü kuraldan dönme şansı var teknoloji buna izin veriyor. Dolayısıyla biz artık daha kontrollü, daha iyi düzenlenmiş, daha iyi denetlenmiş, küçük
tasarruf sahiplerinin haklarının daha korunduğu, kollandığı dünyaya geçiş olmasını görmek için herhalde
saf olmak lazım veyahut uluslar arası bir grubun başında olmak lazım. Dolayısıyla biraz daha işi akademik boyutta, daha detaylı düşünmek gerekiyor. Bundan sonra hatta bundan önceki krizlerin niye olduğunu, neden çok geç kalındığını soruyoruz. Hep geç kaldık. Dünya da bakarsanız son 20 yıla bir problem
çıktı finans dünyasında vay problem var, bir daha olmasın diye düzenleme yaptık, denetleme yapmaya
başladık. Hep problem yaşandıktan sonra bir şey yapmaya başladık. Artık bu son kriz bu tür bir yaklaşımın çok eksik ve riskli olacağını söylüyor bize. Öngörülü olmak lazım. Öngörünün tek şartı var piyasaya
kulak kabartmak. Dolayısıyla sizlerin ve ilgili kurumların yaptığı iş son derece önemli. Çünkü bir muhase-
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beci şirketin gidişatını görüyor. Yani SPK, BDDK, TÜRMOB vs. daha muhasebeci, Masum bey değindiği
gibi, olayı görüyor. Bizim muhasebecinin pazartesi günü gördüğü problemi salı günü duymamız lazım. Bu
da ancak bize bu bilgiyi reel ekonomiden sinyali almadıkça biz doğru düzenleme yapamayız. Ve problem
ortaya çıktığında tedbir alamayız. Bundan sonra düzenleme fonksiyonu bunda sırf SPK, BDDK, Merkez
Bankası değil, denetim şirketleri dahil biraz ileriye dönük bir mantığa kavuşması şart. Dolayısıyla tahmin
ediyorum önümüzdeki yıllarda uluslararası denetim, raporlama standartları düzenleme mantığı yeniden
yazılacak herhalde. Fakat finans dünyası farklı olmayacak. Yani daha kompleksli enstrümanlar, daha
kompleksli anlaşmalar günün gerçeği olacak. Başka çaresi yok. Biraz daha olayı felsefi boyuta götürürsek, görüyoruz ki her problemin kökünde bir bilgi eksikliği var. Yani bakın düzenleme, denetleme vardı,
az düzenleme yoktu ama kötü düzenleme, eksik düzenleme ve yanlış uygulamalar vardı. Bu da piyasa
oyuncularını düzenlenen kesimden düzenlenmeyen özel piyasaya kaydırdı. Hepimizin gözünden kaçmaya başladı olaylar.
Bu aradaki farkı kapatmak lazım bu bir. Amerika’daki bir firmanın tek krizi ortaya çıkan kötü borçlar. Sonuçta işin köküne indiğimizde bir ev sahibi taksitini ödemedi. Öyle başladı problem. Dolayısıyla ev
sahibi taksitini niye ödemedi, geliri yoktu. Geliri niye yoktu, bir sürü teferruat. Demek ki reel ekonomide
problemler vardı, biz o mesajı kitlece alabilseydik, bu bahsettiğimiz 2.5 sene önce, çok imkan vardı. O sinyal alınmadı. O sinyali alacak mekanizma yoktu, düzenleme, denetleme mantığında. Bunu almaya mecburuz, bundan sonraki işimiz zor bir iş. Piyasaya kulak kabartmak. Yani gerekli bilginin gerekli zamanda
gerekli kişilerin bilmesini sağlamak. Tek formül bu. Bu formülün çoğu zamandaki hali her türlü bilgiyi her
kişinin bilmesini sağlamak oluyor. Hep öyle olması gerekmiyor tabii. Dolayısıyla biz düzenleme ve denetleme kurumları o işlerden sorumlu kişiler olarak bundan sonra sırf eskiden problem çıkmıştı, bir kanun bir
mevzuat çıkmıştı ona bakarız deme gibi bir saflığa bir öngörüsüzlüğe artık tahammülümüz yok.
Problemleri dinleyerek çözeceğiz. Kötü borç sigortası aşağı yukarı 60-70 milyonluk bir hacme ulaşmıştı.
Tabii borçlar ödenmeyince işi yapan aracılar ve kurumlarda sıkıntıya girdi. Teker teker batmaya başladılar. Büyük bir günah keçisi olarak bu olasılıklar hep söylendi. Özellikle akademik dünyanın bir kısmında
ve bazı küçük toplantılarda. Halbuki öyle değil, yani çünkü bir firmayı, bir sektörü, bir kurumu sıkıntıya
sokan piyasanın kendisidir. O yüzden piyasanın dediği gerçektir. Beğen, beğenme. Eğer piyasa bir firmayı, bir kurumu riskli görüyorsa risk primini, sigorta primini arttırıyorsa orada problem vardır. Firma sahibi isterse süper yetenekli, firma süper olsun fark etmez. Öyle görülmesi bizim için yeterli bilgidir. Bizim o
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mesajı almamız lazım. Denetleme işini yapanlarında o mesajı alması lazım. Yani ben sadece yanlışları
bulurum, raporumda yazarım lüksü dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani bundan sonraki yıllarda dünya herhalde bunları konuşacak. Onun kabahati, bunun kabahati, finans çok karışıktı, aç gözlülük vardı gibi kısa
vadeli formüller pek dinleyici bulmayacak. Çünkü işin kökünde bu var.
Biz TÜRMOB’la çok yakın çalışmak istiyoruz. Ama bir grev riski varsa bir alternatif düşünelim mi
Masum Bey? Grev falan demeyin lütfen, hep beraber yapacağız bu işleri. Tabii o bir mesaj başka bir anlamı olan. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bu iki günlük konferansın çok verimli, başarılı geçmesini diliyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Herkese iyi günler diliyorum.
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