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sınırı hk.

Sayın Başkanım,

Malumlan olduğu i.izere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taraflndan

yapılan diizenleme ile, cep telefonu alımlarında kullanılan kredi kartlanndaki taksit sayısı; fiyatı

s un rl_ ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları

için 3 ay olarak belirlenmişti.

Ancak, söz konusu dtizenlemenin2}Z| yılı Aralık ayı içerisinde yapıldığı göz önüne alındığında,

geçen zaman diliminde döviz kurunun ytikselmesi ile birlikte; bu süreçten sonra piYasa

koşullarında yaşanan kırılganlıklann nihai ürün fiyatlarına da yansıdığı görülmüŞt{ir. Bunun

sonucu olarak aradan geçen 6 aylık zaman diliminde elektronik ürün fiyatları daha da artıŞ

göstermiş olup, asgari özelliklerde bir cep telefonu fiyatının dahİ 5.000TL'yİ aşar vazİyette

olduğu gözlemlenmiştir.

Bu kapsamda, hem ülkemiz vatandaşlannın ödemelerinde mağdurİyet yaşamaması ve zor duruma

düşmİmesi, hem de cep telefonu satışı yapan mağaza|anmıztn satış yapabilmelerinin öniinün

uçİı.nuş ve ciro artışlarının sağlanabilmesi için, cep telefonu satın alımında kullandırılan 12

tatsit imkanı sağlayan kredi kartı sınırı olan 5.000TL değerinin artırılmasının piyasa

koşulları açısından zaruribir ihtiyaç olduğu öngörülmekte ve sektörde faaliyet gösteren odamız

üyeleri tarafından da müteaddit defalar dile getirilmektedir.

Bu çerçevede, cep telefonu satın alımında 12 taksitle alıma tevaz veren 5.000TL. sınırının artan

dövİz kurları, piyasa koşullan göz önüne alınarak arttırılması hususundaki destek talebimizi

bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

Osman ÇIRAL
Yönetim
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