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KREDİ MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT VE SÜPER DÖVİZ HESAPLARI 
HAKKINDA  ÖNEMLİ AÇIKLAMA 

 
 

 

Yurt dışında yayımlanan bazı Türk Gazeteleri ile Televizyon programlarında , Bankamızın 

hesaplar ile ilgili olarak Alman Maliyesi’ne bilgi verdiği,  10 yılı kapsayan hesap dökümü 

istenmesine rağmen Merkez Bankası’nın 14 – 16 yıllık hesap dökümü gönderdiği şeklinde 

haberler yer almaktadır. 
 

1211 sayılı Bankamız Kanunu’nun 35. maddesinde “Banka mensupları, sıfat ve görevleri 

dolayısıyla Bankaya veya Banka ile münasebeti olan kişi ve kurumlara ait olmak üzere 

bildikleri sırların gizliliğine riayet eylemek ve bu sırları kanunen yetkili kılınan mercilerden 

gayrısına herhangi bir surette açıklamamakla yükümlüdürler.” denilmekte ayrıca, 4389 sayılı 

Bankalar Kanunu’nun 22. maddesinde “ Bankaların mensupları ve diğer  görevlileri,  sıfat  ve  

görevleri  dolayısıyla  öğrendikleri   bankalara  veya   müşterilerine ait  sırları  bu  konuda  

kanunen  açıkca  yetkili  kılınan  mercilerden  başkasına açıklayamazlar. ............” ifadesi yer 

almaktadır. 
 

Bu bağlamda, Alman Maliyesi tarafından bugüne kadar Bankamızdan hesaplarla ilgili olarak 

herhangi bir bilgi ve belge istenmediği gibi, nezdimizdeki hesaplarla ilgili olarak Alman 

Maliyesine ve yurt dışındaki herhangi bir kuruluşa bilgi ve belge  verilmemiştir. 
 

Hesap özetleri, ilgililerin istekleri doğrultusunda ve belirtilen süreleri kapsayacak şekilde  

hazırlanarak dilekçelerindeki adreslerine gönderilmektedir. 
 

Bu itibarla, Bankamızca nezdimizdeki hesaplarla ilgili olarak Alman Maliyesine bilgi verilmesi 

ve hesap sahiplerine talepleri dışında herhangi bir şekilde 14-16 yılı kapsayan hesap özetinin 

gönderilmesi  söz konusu değildir. 
 

Diğer taraftan, Bankamız Türkiye Cumhuriyet Vergi Kanunları gereğince hesaplara tahakkuk 

eden faizler üzerinden gerekli vergi ve fon kesintilerini yapmakta ve bu husus Kredi Mektubu, 

Süper Döviz Hesap Cüzdanı üzerinde ve diğer bildirilerimizde açıkça yer almaktadır. 
 

Bununla birlikte, 09 Temmuz 1986 tarih, 19159 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 

01.01.1990 tarihinden itibaren uygulanmasına başlanılan “Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 

Almanya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 

Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” na ilişkin hükümler gereğince Almanya’da yaşayan 

vatandaşlarımız vergiden muaf olabilecekleri gibi elde ettikleri faiz veya Anlaşmada belirtilen 

gelir unsurları ve türleri dolayısıyla vergi mükellefi de olabileceklerinden, söz konusu Anlaşma 

hükümleri ile diğer sorunlar hakkında Alman vergi mevzuatını bilen danışmanlara müracaat 

edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 
 

Kamuoyunun bilgisine sunulur.  


