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lfnen Erol, serniaye piyasalarini
güçlendinnek gerektigini ifade et~
ti. Erol; ipotekli tahviller Üzerinde
çalismalara devarn ettiklerini, 4
ayri ürünün piyasaya çikarilmasi
üzerinde çalistiklarini belirterek,
hiçbir sekilde devlet garantili bir
sistem olusturmayi düsünmediklerini kaydetti.
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Ispanya ve Güney Kore

deneyimlerini inceliyoruz
Erol, inortgage sisteminde degerlemenin ç.ok önemli olduguna
isaret ederken,. teniInadarla ilgili'
degerlerne hiznieti'verecek danisma kurullan olusturduklarini kaydetti. Ispanya'nin son 10 yilda Avrupa'da en hizli geli~eri'mortgage
. piyasasina

sahip oldugunu belir-

deli b:

yÜzde 25'ini olusturuyor. . Bu iki
ülke deneyimleriniyakindan ince-
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Hyoruz. Türkiye'de ise piyasanin
ISO milyar dolarlik hacine,
GSMH'nin ise yiizde 35'ine ulas-

roiasinibekliyoruz"dedi.
Türkiye'debankalarinkonutkredi.'
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ten Erol, "'Ispanya'da, soo milyar
Euro civarinda~i piyasa. GSMH'nin

K

yÜzde 50'sInI teskil ediyor. GÜneY'
Kore'de hizli geli~me gösteren 300
m.ilyar ,dola.rhk piyasa GSMH'nin.

lerini dü~ük tutmasinin, gayrimen~
kiillere olan ilgiyi artiracagini ifade'
eden Erol, gayrimenkul' fönlarinin
artmasinin ise sektörün gelismesine.
önemli ka$ sunacagini söyledi.
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TOKI, dar gelirliye'
.40 bin koniit yapacak
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\.aulanTOKIDirektörÜFatihKara,dü- ler. R
sük v'eorta gelir.seviyesine sahip ölan aile- sektöi
ler için yeni bir proje baslattiklanni ve Av- mairu
rupa Komisyonu Kalkinma Bankasi'ndan etmis
sosyal amaçli kullandirilan.'fonlardan yaÖze
rarlanroak için basvuruda bulund1:1lclarini yunu:
açikladi. Su anda 13 milyon metrekarelik daha
hir rJlana sahipQlduklarinA
1;.>eUft~n
fatih
neltti
Kara~'.35-40 bin konutluk dönüsüm prose~ konui
si yapilacak. Hem alt gelir:.hem de orta ge-' gelir
lir seviyesindeki ailelerin için konut gelisti~ mart:
rilecek. Bunun için Avrupa Konseyi Kalkin- islerli
ma Bankasi Sosyal amaçli kullandinlan mesi)
fonlanm kullanmak için girisimbaslamk~' alim
aç::iklainasindabulundu.
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