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KREDİ MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT VE SÜPER DÖVİZ HESAPLARINA İLİŞKİN 

BASIN DUYURUSU 

      Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesabı sisteminde 1 Ocak 
2009 tarihinden itibaren müşterek hesap açılmaz. “Ve” ya da “Veya”lı 
olarak 1 Ocak 2009 tarihinden önce açılmış Müşterek Hesaplar 
arasındaki dönüştürme, hesap türü, döviz cinsi, vade ve valör değişikliği 
talepleri yerine getirilmez. Söz konusu müşterek hesaplar, hesap 
sahiplerinin aksine bir talimatı olmadığı sürece aynı şekilde devam eder. 

      Posta yoluyla yapılan transfer taleplerinde transfer edilmesi istenen 
miktarın işlem tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış 
kuru karşılığı 20.000,- YTL’yi aşmıyor ise konuya ilişkin taleplerini 
belirten ve transfer yapılmasını istedikleri kendilerine ait banka hesap 
numarası ile bankalarına ilişkin bilgileri (IBAN/BIC) içeren imzalı talep 
yazıları ekinde Kredi Mektubu/Süper Döviz Hesap Cüzdanı asıllarını, 
geçerli kimliklerinin fotokopilerini “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
İdare Merkezi, İşçi Dövizleri Genel Müdürlüğü Ulus/ANKARA” adresine 
taahhütlü postayla göndermeleri gerekir. Transfer edilecek tutarın işlem 
tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurundan 
karşılığının 20.000,- YTL’yi aşması halinde ise talep yazısı ve kimliklerin 
T.C. Konsolosluklarınca onaylanmış olması gerekmektedir. 

      Hesap sahiplerinin adres bilgilerinin en kısa zamanda teyit edilebilmesi 
için aşağıdaki belgelerden birinin 01.06.2009 tarihine kadar tarafımıza 
gönderilmesi gerekmektedir; 

-         Yetkili kurumlardan alınmış ikametgah belgesi, 

-         Kendi adlarına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi 

abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olarak son üç ay içinde alınmış 
faturalar, 

-         Fatura sahibi ile arasındaki bağı gösterir muteber belgeyi (evlilik 

cüzdanı gibi) ibraz etmek suretiyle üçüncü şahıs adına son üç aya ait 
elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren faturalar, 

-         T.C. pasaportlarında açıkça yazılı olan güncel adresi gösteren 

sayfanın fotokopisi, 

-         Yabancı ülke pasaportlarında ve/veya oturma izni belgelerinde açıkca 

yazılmış güncel adres bilgilerinin bulunması durumunda, güncel 
adresi gösteren sayfanın fotokopisi, 



-         Kamu kurumlarınca hesap sahiplerine gönderilen güncel adres 

bilgilerini içeren yazılar, 

-         Hesap sahiplerinin adresine alma haberli posta yoluyla tebligat 

yapılması durumunda, tebligatın ilgiliye yapıldığına dair belge. 

Söz konusu belgelerin asıllarının veya noterce onaylanmış suretlerinin 
aranılması şart olmayıp, okunabilir fotokopileri veya elektronik 
görüntüleri de geçerli belge olarak kabul edilecektir. 

  

      Kesin dönüş yapan hesap sahipleri adına yurt dışındaki resmi veya özel 
sosyal güvenlik kuruluşlarınca gönderilen emekli aylıklarına hesap 
açılması uygulamasına Genelgenin yayımı tarihinden itibaren son 
verilmiştir. 

      Kısmi çekim sonrasında bakiyesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
tarafından belirlenen limitlerin altında kalan hesaplar kapatılır. 

  

Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesaplarına Uygulanan 
Yıllık Faiz Oranları ve Hesap Açma Limitleri 

  

Döviz 

Cinsi 

Kredi Mektuplu 

Döviz Tevdiat 

Hesabı 
Süper Döviz Hesabı 

2 Yıl Vadeli 1 Yıl Vadeli 2 Yıl Vadeli 3 Yıl Vadeli 

EUR % 1,00 % 2,25 % 2,75 % 3,25 

USD % 1,00 % 2,00 % 2,50 % 2,75 

GBP % 1,00 
Faizlerden % 15 Gelir Vergisi kesintisi yapılmaktadır. 

CHF % 0,50 

  

6 Mart 2006 tarihinden önce açılmış olan 1 yıl vadeli Kredi Mektuplu Döviz 
Tevdiat Hesabı vade bitiminde % 0,25 oranında faiz uygulanmak üzere 
yenilenir. Vadeden önce çekilen kısma Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve 
Süper Döviz Hesapları için % 0,05 oranında çekim faizi uygulanır.  

Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı 

Açma Limitleri 
Süper Döviz Hesabı Açma Limitleri 

1.000,- Euro 

1.000,- ABD Doları 

5.000,- Euro 

5.000,- ABD Doları 



1.000,- İngiliz Sterlini 

2.000,- İsviçre Frangı 

  
Kamuoyunun bilgisine sunulur. 
  

 


