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BANKACILIK ZİMMETİ
Günümüzde en güvenilir kurumların başında gelen bankaların faaliyetleri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile düzenlenmiştir. 
Gerçekten de bankaların çalışma esasları gerek finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, gerekse tasarruf 
sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması açısından son derece önemlidir. Bu kapsamda, anılan kanunda banka 
çalışanları açısından söz konusu olabilecek birtakım suçlar da ihdas edilmiştir. Uygulamada ise en çok karşılaşılan suç 
tipi bankacılık zimmetidir. Söz konusu suç ile bankalar hem ciddi zararlara uğratılmakta hem de toplum nezdinde bu 
kurumlara duyulan güven önemli ölçüde sarsılmaktadır. 

Bankacılık Zimmeti Nedir?  
Bankacılık Zimmeti Bankacılık Kanunu m.160’ta “Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma 
ve gözetimiyle yükümlü olduğu para veya para yerine geçen evrak veya senetleri veya diğer malları kendisinin ya da 
başkasının zimmetine geçiren banka yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları, altı yıldan on iki yıla kadar 
hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacakları gibi bankanın uğradığı zararı tazmine mahkûm 
edilirler.” şeklinde düzenlenmiştir. 

Bu anlamda bankacılık zimmeti suçunun konusu, para veya para yerine geçen evrak ile senet veya diğer mallar olup, 
bunların faile görevi dolayısıyla zilyetliğinin devredilmiş veya koruma ve gözetimi altına bırakılmış olması gerekmektedir. 
Nitekim banka müşterilerinin banka nezdindeki mevduat hesapları da suçun konusu kapsamında olacaktır.

Bankacılık zimmeti suçunun fiili unsuru ise, söz konusu para veya diğer varlıkların banka mensuplarının kendisinin 
veya başkasının zimmetine geçirilmesi oluşturmaktadır. Bu aşamada önemle belirtmek gerekir ki, mal edinme veya bir 
başkasının mal edinmesini sağlamak dışında; banka müşterisinin hesabında kalan hesap içi işlemlerin zimmet suçunu 
oluşturması mümkün değildir. Bu kapsamda örneğin bir müşterinin herhangi bir talimatı olmadan mevduat hesabında 
sadece vade bozum işleminin yapılması bankacılık zimmeti kapsamında olmayacaktır. Diğer yandan banka mensubu 
zimmet fiilini, fiilin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde bir nitelikli hal söz konusu 
olup ceza arttırılmaktadır. Bir banka çalışanı müşterisinin hesabından kendi banka hesabına bir miktar para aktardığında 
basit zimmet, bu fiilini gizlemek için bir talimat düzenlemesi halinde ise nitelikli zimmet suçu oluşacaktır. 

Suçun faili ise yalnızca “banka yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları” olabilecektir. Dolayısıyla sayılan 
kişiler dışındakilerin bu suçun faili olabilmeleri mümkün değildir. Diğer yandan bu suç yalnızca kasten işlenebilen bir 
suçtur. Banka çalışanının dikkatsiz veya özensiz davranması sonucunda sorumluluğu bulunmayacaktır.

Bankacılık Zimmetinin Yaptırımı Kanunda Nasıl Düzenlenmiştir? 
Bankacılık zimmeti suçunun yaptırımı Kanun’da altı yıldan on iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası 
olarak düzenlenmiş olup ayrıca bankanın zararını da karşılamak mecburidir. Nitekim suçun, zimmetin açığa çıkmamasını 
sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde ise, bu tür bir eylemin faili on iki yıldan az olmamak üzere hapis 
ve yirmi bin güne kadar adli para cezasına çarptırılır. Ancak, adli para cezasının miktarı ise bankanın uğradığı zararın 
üç katından az olamaz.
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Zararın Tazmininin Cezalara Bir Etkisi Bulunmakta Mıdır? 
Bankacılık zimmeti suçu açısından kanunda etkin pişmanlık hükümleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda; soruşturma 
başlamadan önce, zimmete geçirilen para veya para yerine geçen evrak veya senetlerin veya diğer malların aynen 
iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisi düşürülecektir. 
Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen para veya para yerine geçen evrak veya senetlerin 
veya diğer malların aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek cezanın 
yarısı, hükümden önce bu iade veya tazminin gerçekleşmesi halinde ise cezanın üçte biri indirilmektedir.

Bu kapsamda, kanunda ciddi yaptırımlara bağlanan bu suç bakımından, malın iadesi veya zararın tazmini oldukça 
önemlidir.
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Av. Dr. Erkan Sarıtaş
erkan.saritas.@gokce.av.tr

Av. Hazal Algan
hazal.algan@gokce.av.tr

İrem Bayraktar
irem.bayraktar@gokce.av.tr

Editörler:

Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak 
girişim işlemleri, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, 
medya, telekom ve internet, e-ticaret, veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, ticari 
alacak takipleri, gayrimenkul, ticari ve ceza dava alanlarını içeren geniş bir yelpazede 
hukuki hizmetler sunan İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve 
uzmanlığımız hakkında daha fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi 
ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin
contact@gokce.av.tr
0 212 352 88 33
OBJECTION! yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye 
içermemekte ya da avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen 
Gökçe Avukatlık Ortaklığı ile irtibata geçiniz. OBJECTION!’da yer alan hiçbir içerik Gökçe Avukatlık 
Ortaklığı’nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir şekilde kaynak olarak gösterilmeksizin 
yayınlanamaz. İçeriğin doğruluğunu sağlamak için gereken tüm çaba gösterilmiş olmasına rağmen, Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki herhangi 
bir hata veya söz konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. OBJECTION! Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam 
olarak yorumlanamaz.

Teori değil. Cevap.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı

Av. Mehmet Topluyıldız
mehmet.topluyıldız@gokce.av.tr


