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'Gelin Borcunuzu Kapatalım'
Kredi kartına olan borcunuz aldı başını gitti. Üstelik paranızda yok ve bankadan
sürekli arayıp duruyorlar. Şimdi ne yapacaksınız? Bu durumu fırsat bilip borcunuzu biz
kapatalım diyen tefecilere sakın güvenmeyin...
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Krizin etkisiyle kredi kartına ilişkin mağduriyetlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bankaların kredi
kartına yıllık yüzde 50'ye varan oranlarda faiz uygulamasının da etkisiyle bu durum yasal olmayan
kredi pazarlamasının önünü açtı. Finans kuruluşlarının uyguladıkları yüksek faizi kullanan birçok kişi,
"Kredi kartı borcunuzu kolayca taksitlendirmek ister misiniz?" şeklindeki el ilanı ve elektronik posta
aracılığı ile mevcut borcunu daha ucuza taksitlendireceği iddiasında bulunuyor. Herhangi bir şekilde
kefil, senet, sözleşme, evrak ve imza gerektirmeden borcun tamamını kapatmayı taahhüt edenlerin
sayısındaki artış Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu (BDDK) da harekete geçirdi. Bu
tarz ilanları mercek altına alan BDDK yetkilileri, bu işi yapanların suç işlediğine dikkat çekiyor.
Yapılan hareketin tefecilik olduğunu kaydeden yetkililer, denetimlerin ardından bu şekilde hareket
edenlere ağır cezai yaptırımlar uygulanacağını ifade ediyor.
BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, banka ve katılım bankaları dışında herhangi bir kuruluşun kredi
veremeyeceğine dikkat çekiyor. Bilgin'e göre vatandaşlar, bu tarz girişimlere itibar etmemeli.
Bankalararası Kart Merkezi'nin verilerine göre, Haziran 2009 itibarıyla toplam kredi kartı sayısı
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 44 milyona yükseldi. Toplam banka kartı sayısı ise
yüzde 7 artarak 61,2 milyona yükseldi. Elektronik posta ve el ilanları ile kredi kartı borcunu
bankalardan daha ucuza kapattığını belirtenler 10 bin TL'lik borç için yıllık 3 bin 500 lira daha
avantajlı ödeme planı sunduklarını iddia ediyor.
KREDİ KARTINDA BORÇLU SAYISI AZALIYOR
Aynı miktarda borç için bankaların bir yıl içerisinde 6 bin TL'lik gecikme faizi aldığını ifade ederek
kendi sistemlerine müracaat edilmesi halinde 12 aylık süre sonunda vatandaşın cebinden 2 bin 500
lira çıkacağını vurguluyor. Kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı Ağustos 2009'da yüzde 18,1
azalarak 52 bin 358'e indi. Aynı ay, ferdi kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı ise yüzde 1,5
yükselerek, 97 bin 900'den 99 bin 352'ye çıktı.
Kredi kartı borcunu ödemeyenler ile gecikmeli ödeyenleri gösteren negatif nitelikli ferdi kredi ve
kredi kartları sisteminde yer alan kişi sayısı, ağustos ayında, bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında
azalarak 161 bin 831'den 151 bin 710'a geriledi. Verilere göre, bu yılın ilk sekiz ayında ferdi kredi
ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin sayısı 1 milyon 20 bin 216 olarak belirlenirken, bunun
632 bin 880'i kredi kartı borcunu ödememiş kişilerden, 387 bin 336'sı da ferdi kredi borcunu
ödememiş kişilerden oluştu. 2004 yılından bu yana ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş

kişilerin sayısı 1 milyon 818 bin 47 oldu.
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