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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 kullan-
makta 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 yıl-
larda ülkemizde bankaların ortak, yönetici ve diğer çalışanları tarafından 
bankaların sahip oldukları bu ekonomik gücü istismara yönelik eylemle-
ri, ilgili banka ve bankacılık sistemi kadar ülke ekonomisine de ciddi 
zararlar vermiş ve ekonomik krizlere sebep olmuştur. Bu süreçte gös-
termiştir 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'n-
daki bankacılık suçlarına ilişkin düzenlemeler ve özellikle de zimmet 
suçuna ilişkin hükümler bu süreçten çıkarılan dersler sonucunda hazır-
lanmış ve banka varlıkları üzerinde gerçekleştirilebilecek istismarları 
cezalandıracak mekanizmalar kurulmuştur. Bankacılık sisteminin kar-
maşıklığı 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 düzenle-
melere 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. 


