İÇİNDEKİLER
ÖZET .................................................................................................................................. V
ÖNSÖZ............................................................................................................................. VII
İÇİNDEKİLER...................................................................................................................... IX
KISALTMALAR................................................................................................................. XIII
GİRİŞ ........................................................................................................................... 1
BİRİNCİ BÖLÜM
SUÇ TİPİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER,
SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER VE SUÇUN UNSURLARI
I.

SUÇ TİPİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER .........................................................................
A. Ka ra sal Çerçe e..............................................................................................

B.

.

Ba ka Ka ra ı, Türleri e Kuruluşu .............................................................

.

Ba ka ılık Faali etleri ..................................................................................

.

Ba ka ile Müşteri Arası daki İlişki i Niteliği e Kredi Sözleş eleri ...........

.

Eko o ik Suç Ka ra ı e Ba ka ılık Suçları................................................

Tarihi Gelişi ....................................................................................................
.

II.

sa ılı Ba kalar Ka u u Ö esi Dö e ..............................................

.

sa ılı Ba kalar Ka u u Dö e i.........................................................

.

sa ılı Ba ka ılık Ka u u Dö e i.......................................................

SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................

III. SUÇUN UNSURLARI ..................................................................................................
A. Maddi U sur .....................................................................................................
.

Fiil...............................................................................................................
a.

Sa ılı Ba ka ılık Ka u u’ u

/ . Maddesi e Göre Fiil .........

Göre Nede i le Zil etliği De redil iş Ol ası Te di
U suru .......................................................................................
Koru a e Gözeti
Ke disi i
.

Yükü lülüğü...............................................

e a Başkası ı Zi

Sa ılı Ba ka ılık Ka u u’ u

eti e Geçir e .........................
/ . Maddesi e Göre Fiil .........

Faali et İz i i Kaldırıl ası e a Fo a De ir ..............................
Ba ka Ka akları ı Kulla dır ak ................................................
.

Neti e-Suçu Oluşu u Bakı ı da Zarar Ka ra ı ............................

İçindekiler

X
.

Fail..............................................................................................................
a.

Sa ılı Ba ka ılık Ka u u’ u
Ba ka Yö eti

/ .

addesi e Göre Fail ........

Kurulu Ü eleri e Yö eti

Kurulu Başka ı.........

Diğer Ba ka Me supları ..............................................................
.
.

Sa ılı Ba ka ılık Ka u u’ u

/ . Maddesi e Göre Fail ........

Suçu Ko usu.............................................................................................
a.

Suçu Ko usu u Aidi eti Mülki eti ................................................

.

Sa ılı Ba ka ılık Ka u u’ u
/ . Maddesi e Göre
Suçu Ko usu......................................................................................
Para .............................................................................................
Para Yeri e Geçe E rak e a Se etler.......................................
Diğer Mallar.................................................................................

.
.

Sa ılı Ba ka ılık Ka u u’ u
/ . Maddesi e Göre
Suçu Ko usu......................................................................................

Suçu Mağduru..........................................................................................

B. Ma e i U sur....................................................................................................
C.

Hukuka A kırılık U suru ....................................................................................
İKİNCİ BÖLÜM

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ, SUÇ VE CEZAYA ETKİ EDEN NEDENLER,
YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI, KOVUŞTURMAYA VE İNFAZA İLİŞKİN HÜKÜMLER
I.

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ ...........................................................................
A. Teşe

üs Kalkış a e Gö üllü Vazgeç e ......................................................

B. İçti a Suçları Birleş esi ...............................................................................

II.

.

Fikri İçti a..................................................................................................

.

Zi irle e Suç Müteselsil Suç ..................................................................

.

İştirak .........................................................................................................

SUÇ VE CEZAYA ETKİ EDEN NEDENLER .....................................................................
A. Nitelikli Haller....................................................................................................
B. Daha Az Ceza ı Gerektire Nede ler ..............................................................

C.

.

Kulla

a Zi

eti ....................................................................................

.

Değer Azlığı ..............................................................................................

Ceza ı Azalta Şahsi Se ep Olarak Etki Piş a lık.........................................
.

Ge el Açıkla alar ....................................................................................

.

Malı A e İadesi e a Zararı Ta a e Taz i i................................
a.

Soruştur a Başla ada Ö e..........................................................

İçindekiler

XI
.

Ko uştur a Başla ada Ö e .........................................................

.

Hükü de Ö e ...............................................................................

III. YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI....................................................................................
IV. KOVUŞTURMAYA VE İNFAZA İLİŞKİN HÜKÜMLER ..................................................
A. Yazılı Baş uru, Da a a Müdahale, İtiraz e Bildiri ........................................
B.

Göre li Mahke e ...........................................................................................

C.

Soruştur a e Ko uştur a Hükü leri...........................................................

D. İ faz Hükü leri...............................................................................................
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİ VE ZİMMET SUÇU,
BENZER SUÇLARLA KARŞILAŞTIRMA, LEHE KANUNUN UYGULANMASI
I.

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİ VE ZİMMET SUÇU .................................................

II.

BENZER SUÇLARLA KARŞILAŞTIRMA.......................................................................
A. Ge el Zi

et Suçu e Ba ka ılık Ka u u’ a Göre Zi

B. Dola dırı ılık Suçu e Ba ka ılık Ka u u’ a Göre Zi
C.

Hırsızlık Suçu e Ba ka ılık Ka u u’ a Göre Zi

et Suçu...................
et Suçu ....................

et Suçu .............................

D. Gü e i Kötü e Kulla a Suçu e Ba ka ılık Ka u u’ a Göre Zi
et
Suçu.................................................................................................................
III. LEHE KANUN'UN UYGULANMASI ...........................................................................
SONUÇ .....................................................................................................................1 1
KAYNAKÇA ...............................................................................................................1
YARGITAY KARARLARI ..............................................................................................1 3

GİRİŞ
Ülke ekonomisi bakımından çok önemli bir fonksiyona sahip olan
bankaların faaliyet konularını, mevduat kabulü, kredi işlemleri ve finans
piyasasına ilişkin bir takım hizmetlerin yerine getirilmesi şeklinde üç ana
başlıkta toplamak mümkündür. Bu fonksiyonlarının bir gereği ve aynı
zamanda sonucu olarak bankalar için güven müessesesi tabirini kullanmakta bir sakınca yoktur. Bankalara duyulan güvenin korunması ve
devamı, sadece bankacılık sektörü için değil tüm ülke ekonomisi için son
derece önemlidir. Bankalar aynı zamanda ülkenin maddi değerlerinin
çok önemli bir kısmını içerisinde barındıran müesseselerdir. Geçmiş yıllarda ülkemizde bankaların ortak, yönetici ve diğer çalışanları tarafından
bankaların sahip oldukları bu ekonomik gücü istismara yönelik eylemleri, ilgili banka ve bankacılık sistemi kadar ülke ekonomisine de ciddi
zararlar vermiş ve ekonomik krizlere sebep olmuştur. Bu süreçte göstermiştir ki, ülke ekonomisi bakımından yerine getirdikleri misyon ve
sahip oldukları güç karşısında, bankalar her zaman istismara açık ve
kötü niyetli kişileri cezbeden kurumlardır. Mülga 4389 sayılı Bankalar
Kanunu ve halen yürürlükte bulunan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'ndaki bankacılık suçlarına ilişkin düzenlemeler ve özellikle de zimmet
suçuna ilişkin hükümler bu süreçten çıkarılan dersler sonucunda hazırlanmış ve banka varlıkları üzerinde gerçekleştirilebilecek istismarları
cezalandıracak mekanizmalar kurulmuştur. Bankacılık sisteminin karmaşıklığı ve teknik özellikleri, ekonomik açıdan sahip olduğu önem ve
yukarıda açıklandığı üzere istismara açık kurumlar olması nedeniyle, bu
mekanizmaların oluşturulması önemlidir.
Bu aşamada belirtmek gerekir ki, bankacılık zimmeti suçuna ilişkin
düzenlemeler genel itibariyle TCK'daki zimmet suçuna ilişkin düzenlemelere paralel olmakla birlikte, bankacılık sektörünün önemi nedeniyle,
bankacılık zimmeti suçu açısından daha ağır cezalar öngörülmüştür.
Bunun bir sonucu olarak, TCK'da yer almayan ve doktrinde varsayımsal
zimmet suçu ya da zimmet benzeri suç olarak adlandırılan bir suç türüne
yer verilerek banka hakim ortaklarının istismarlarının ve kötü niyetli
fiillerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

