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IkincilPiyasalar
O KadardaKorkunç
Degil
Ipotek Finansmani Kurulusu ikincil mortgage
piyasasinin gelismesine katkida bulunucak
2007 yilinin yaz aylarindan bu yana
iFK'lar mortage sisteminin tamamtüm dünya gibi Türkiye'nin de yakinlanmasinda öneinli bir roloynuyor
dan izledigi ABDmortgage krizi Türk
çünkü tam olarak mortgage sisteminin
halkinin gözünü epeyce korkuttu. Ancak
uygulanabilmesi için kredi kurulusmortgage kredilerinin menkule çevrildigi larinin verdikleri kredileri devredip
ikincil piyasalar oyunun kurallarina
karsiliginda sagladiklari fonlarla tekrar
göre oynandiginda, finans sektörünün
kredi vermeleri gerekiyor. SPKBaskani
derdi olan riskin ve sevinci olan kazanTuran Erol, "ipotek finasmani sirketinin
de kurulmasiyla, mortgage sisteminin
cin paylasildigi bir pazar yeri olabilir.
Finansal enstrümanlardaki riskin ve
tam olarak hayata geçirilmis olacagina
inaniyorum" diyor.
kazancin paylasilmasi için bu piyasalaiFK su anda konsept asamasinda.
rin gelismesi gerekiyor. Türkiye'de de
SPK, TOKIve IFC, iFKkurmak için altbu piyasalarin hayata geçirilmesi için
Sermaye Piyasasi Kurulu (SPK),Toplu
yapi çalismalarini sürdürüyor ve sirketin
Konut idaresi (TOKI)ve Dünya Bankasi
kurulmasinda öncü rolü üstleniyor.
Grubu'nun bir üyesi olan Uluslararasi
Bu asamada SPKgerekli teknik bilgi ve
Finans Kurulusu'nun (IFC)çaba göstersermaye piyasasi destegini sunuyor.
digi ipotek Finansmani Kurulusu (iFK),
TOKI,kurulacak sirketin hem ortagi
olacak hem de konut satislarindan olan
ikincil mortgage piyasasinin olusmasina
katkida bulunacak ve hem mortgage vealacaklarini sirkete devredecek veya
ren kuruluslarin kredilerini fonlamalari
teminat gösterecek. Gelismekte olan
için ayri bir kaynak, hem de yatirimcilar
ülkelerin özel sektörlerinin gelismesi için
için uzun vadeli yeni yatirim araçlari
danismanlik ve yatirim destegi sunan
olusturacak.
IFCise tipki Kolombiya, Peru, Brezilyave
ikincil piyasa kurulusu olan iFK'lar
Arjantin'de oldugu gibi sirketin kurulmakredi kuruluslarinin mortagage alacakla- si için teknik destek veriyor. TOKIStrateji Gelistirme Daire Baskani Mehmet
rini teminat göstererek "ipotek TeminatFatih Kara, "Türkiye'de ikincil mortgage
li Menkul Kiymet"(iTMK) ihraç edecek
piyasasinin olusmasi hakkinda fikir alis
veya kredi kuruluslarinin mortgage alaverisi yapiyoruz" diyor.
caklarini kendi portföylerine dahil edip bu alacaklari
TOKIgibi kendi basina
marka olmus bir devlet
menkul kiymetlestirerek
kurulusunun bu sirketin
"ipotege Dayali Menkul
Kiymet" olusturacak.
ortagi olmasi birçok avanSonra bu menkul kiymettaji içinde barindiriyor.
leri yatirimcilara satacak.
Öncelikle TOKI'nin sahip
Ayni sekilde iFK, TOKI'nin
oldugu 6,5 milyon dolara
konut satislarindan olan
varan ve geri dönüs orani
Türkiye'de konut
alacaklarini menkul kiyneredeyse yüzde O'ayaklakredilerininhacmi
metlestirip "Varliga Dayali
san kaliteli alacak portföyü
Kaynak:SPK
Menkul Kiymet"(VDMK)
iFK için çok öneinli bir
seklinde satabilecek.
kaynak. Ayni zamanda
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TOKiyatirimcilar için bir güven unsuru.
Türkiye Ekonomi Bankasi (TEB)Bireysel
Bankacilik Kurum Progranilari Müdürü
Okay Yildirim, "Hem bir devlet kurulusu
hem de çok iyi bir marka olan TOKIpiyasaya güven verecektir" diyor. Turan Erol
da ayni görüsü paylasiyor ve: "Türkiye'de
konut kredileri ikincil piyasasinin hiç
mevcut olmadigi, borçlanma araçlari
piyasasinin ise neredeyse tamamen
kamunun elinde bulundugu günümüz
kosullarinda, gerek mortage gerek özel
sektör tahvil piyasasinin gelisimi için
geçis dönemi faaliyetlerinin bu tip kamu
destekli bir ipotek finansmani sirketi
tarafindan yürütülmesinden birçok yarar
saglanabilecektir" diyor.
iFK'nin içinde her ne kadar TOKI gibi
bir devlet kurulusu yer alacaksa da, bu
sirket tamamiyle serbest piyasa ekonomisinin kurallariyla uyumlu çalisacak.
TOKI'nin bu sirkette yer almasinda
amaç devletin böyle bir olusuma öncülük
etmesi ve desteklemesi. Mehmet Fatih
Kara bu sirketin "Tamamiyle özel sektör
çerçevesinde ve özel bankalarin katilimiyla kurulacagini ve sirket içindeki
TOKIhisselerinin çok fazla olmayacagini" söylüyor.
Sistem dogru uygulanabilirse,
iFK'larin birçok faydasi bulunuyor.

