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İKİNCİ BÖLÜM 
Suçlar 

             İzinsiz faaliyette bulunmak 
             Madde 150 — Bu Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın banka gibi 
faaliyet gösteren ya da mevduat kabul eden yahut katılım fonu toplayan gerçek kişiler ile tüzel 
kişilerin görevlileri, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılır. Ayrıca, bu suçun bir işyeri bünyesinde işlenmesi hâlinde bu işyerlerinin bir 
aydan bir yıla kadar, tekerrür hâlinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir.  
             Bu Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın ticaret unvanlarında, her türlü 
belge, ilân ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda banka adını ya da 
banka gibi faaliyet gösterdikleri ya da banka gibi mevduat veya katılım fonu topladıkları 
izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri, 
bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, 
bu işyerlerinin bir aydan bir yıla kadar, tekerrür hâlinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar 
verilebilir.  
             Yukarıdaki fıkralara aykırılık hâlinde Kurumun ilgili Cumhuriyet başsavcılığını 
muhatap talebi üzerine sulh ceza hâkimince, dava açılması hâlinde davaya bakan mahkemece 
işyerlerinin faaliyetleri ve reklamlar geçici olarak durdurulur, ilânları toplatılır. Bu tedbirler, 
hâkim kararıyla kaldırılıncaya kadar devam eder. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır. 
 
             Mevduat ve katılım fonu sahiplerinin haklarını engellemek 
             Madde 151 — Bu Kanunun 61 inci maddesi hükmüne aykırı davrananlar altı aydan 
iki yıla kadar hapis ve beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
 
             Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak 
             Madde 152 — Bu Kanunun 68, 69 ve 70 inci maddelerine ve bu Kanunla yürürlükten 
kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesine göre, Kurul veya Kurumca 
alınması istenen önlemleri almayan bankaların bu önlemleri almakla yükümlü olan 
mensupları, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para 
cezasıyla cezalandırılırlar.  
             Birinci fıkrada belirtilen önlemleri almamak, bankanın nitelikli paya sahip ortaklarına 
veya bunların iştirak ve kuruluşlarına yarar sağlamak amacıyla yapıldığı takdirde dört yıldan 
altı yıla kadar hapis cezasına ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmedilir. 
  
             Yetkili merciler ile denetim görevlilerince istenen bilgi ve belgeleri vermemek ve 
görevlerini yapmalarını engellemek 
             Madde 153 — Bu Kanunla yetkilendirilen mercilerin ve denetim görevlilerinin 
istedikleri bilgi ve belgeler ile bu Kanun kapsamındaki kuruluşların, konsolide finansal 
tabloların hazırlanmasını teminen 38 inci madde kapsamında istedikleri bilgi ve belgeleri 
vermeyen kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşyüz günden binbeşyüz güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılır.  
             Bu Kanunla yetkilendirilen denetim görevlilerinin görevlerini yapmalarına engel olan 
kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
 
             Belgelerin saklanması yükümlülüğüne aykırı davranmak 
             Madde 154 — Bu Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen belgelerin saklanması 
yükümlülüğüne uymayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşyüz günden binbeşyüz güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.  
 



             Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak 
             Madde 155 — Bu Kanun kapsamındaki kuruluşların, bu Kanunda gösterilen merciler 
ile denetim görevlilerine ve mahkemelere verdikleri veya yayımladıkları belgelerdeki gerçeğe 
aykırı beyanlardan dolayı, bunları ve bunların düzenlenmesine esas teşkil eden her türlü 
belgeleri imza edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve binbeşyüz günden az olmamak üzere 
adlî para cezası ile cezalandırılır. 
 
             İşlemlerin kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirme  
             Madde 156 — Bu Kanun kapsamındaki kuruluşların işlemlerinin kayıt dışı 
bırakılmasından, gerçek mahiyetlerine uygun düşmeyen bir şekilde muhasebeleştirilmesinden, 
kanunî ve yardımcı defter ve kayıtları, şubeleri, yurt içi ve yurt dışındaki muhabirleri ile hesap 
mutabakatı sağlanmadan yıl sonu bilançolarını kapatmalarından dolayı, bunları ve bunların 
düzenlenmesine esas olan her türlü belgeleri imza edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 
binbeşyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Gerçeğe aykırı olarak 
düzenlendiğini bildiği halde bu belgeleri onaylayan bağımsız denetim kuruluşu görevlileri de 
aynı şekilde cezalandırılır. 
 
             Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme 
             Madde 157 — Bu Kanuna tâbi kuruluşlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 244 üncü 
maddesinde tanımlanan sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu 
açısından banka veya kredi kurumu olarak kabul edilir.  
 
             İtibarın zedelenmesi 
             Madde 158 — Bu Kanunun 74 üncü maddesine aykırı davrananlar bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve bin günden ikibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.  
             Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil neticesinde özel veya kamusal bir zarar doğarsa 
verilecek ceza altıda bir oranında artırılarak hükmolunur.  
 
             Sırların açıklanması  
             Madde 159 — Bu Kanunun 73 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında 
belirtilen yükümlülüğe uymayanlar için bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden ikibin 
güne kadar adlî para cezası hükmolunur. Banka ve müşterilere ait sırları açıklayan üçüncü 
kişiler hakkında da aynı cezalar uygulanır. 
             Yukarıdaki fıkrada belirtilen kimseler sırları kendileri ya da başkaları için yarar 
sağlamak amacıyla açıklamış olursa verilecek cezalar altıda bir oranında artırılır. Ayrıca, fiilin 
önemine göre sorumluların bu Kanun kapsamına giren kuruluşlarda görev yapmaları, iki 
yıldan aşağı olmamak üzere geçici veya sürekli olarak yasaklanır. 
  
             Zimmet 
             Madde 160 — 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 oniki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılacakları gibi bankanın uğradığı zararı tazmine mahkûm edilirler.  
             Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi 
hâlinde faile on iki yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası 
verilir; ancak, adli para cezasının miktarı bankanın uğradığı zararın üç katından az olamaz. 
Ayrıca meydana gelen zararın ödenmemesi hâlinde mahkemece re'sen ödettirilmesine 
hükmolunur.  
             Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bir bankanın; hukuken veya fiilen 
yönetim ve denetimini elinde bulundurmuş olan gerçek kişi ortaklarının, kredi kuruluşunun 
kaynaklarını, kredi kuruluşunun emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek şekilde 
doğrudan veya dolaylı olarak kendilerinin veya başkalarının menfaatlerine kullandırmak 
suretiyle, kredi kuruluşunu her ne suretle olursa olsun zarara uğratmaları zimmet olarak kabul 
edilir. Bu fiilleri işleyenler hakkında on yıldan yirmi yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar 
adlî para cezasına hükmolunur; ancak, adlî para cezasının miktarı bankanın uğradığı zararın 
üç katından az olamaz. Ayrıca, meydana gelen zararın müteselsilen ödettirilmesine karar 
verilir.  



             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 hâlinde, verilecek cezanın üçte ikisi indirilir. 
             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 hâlinde, verilecek cezanın yarısı indirilir. Bu durumun 
hükümden önce gerçekleşmesi hâlinde, verilecek cezanın üçte biri indirilir.  
             Zimmet suçunun konusunu oluşturan para veya para yerine geçen evrak veya 
senetlerin veya diğer malların değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya 
kadar indirilir. 
 
             Diğer kanunlara aykırılıklar  
             Madde 161 — Bu Kanuna göre suç teşkil eden hareket ve fiiller başka kanunlara göre 
de cezayı gerektirdiği takdirde, failleri hakkında en ağır cezayı gerektiren kanun maddesi 
uygulanır. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun sorumluluğu gerektiren hükümleri saklıdır. 
 
 
 
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kovuşturma Usûlü 

 
             Yazılı başvuru ve müdahale 
             Madde 162 — Bu Kanunda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma 
yapılması, Kurum veya Fon tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda 
bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru muhakeme şartı niteliğindedir. Ancak, 160 ıncı maddenin 
üçüncü fıkrasında belirtilen suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturmalar Kurumun veya Fonun 
yazılı bildirimi üzerine veya gecikilmesinde sakınca görülen hallerde re'sen Cumhuriyet 
savcılarınca yapılır ve Kurum ve Fon haberdar edilir. Bu fikra uyarınca yapılan soruşturmalar 
neticesinde açılan kamu davalarında, Kurumun veya Fonun başvuruda bulunması hâlinde, 
bunlar başvuru tarihinde müdahil sıfatını kazanırlar. 
             İtibarın zedelenmesi, sırların açıklanması ve zimmet suçlarından dolayı ilgililerin 
dava hakkı ile 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri saklıdır. 
  
             İtiraz ve bildirim 
             Madde 163 — Bu Kanunun 162 nci maddesi uyarınca başlatılan soruşturmalar 
neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirse, bu karar ilgisine göre Kuruma veya 
Fona ve ilgili bankaya tebliğ edilir. Kurum, Fon ve ilgili banka kendisine tebliğ edilen bu 
kararlara karşı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraza yetkilidir.  
             Kamu davası açılması hâlinde, iddianamenin bir örneği ilgisine göre Kuruma veya 
Fona tebliğ edilir.  
 
             Özel görev  
             Madde 164 — Bu Kanunda tanımlanan düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri 
almamak, işlemlerin kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirme ve zimmet 
suçları ile sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, bankacılık ve müşteri 
sırlarının açıklanması, bankacılık faaliyeti çerçevesinde işlenen nitelikli dolandırıcılık, bu 
suçların işlenmesi amacına yönelik olarak örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak 
veya bu suçlarla bağlantılı olup da ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlara ait 
davalar, fiilin işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan (1) numaralı ağır ceza 
mahkemelerinde görülür. Gerekli görülen yerlerde Adalet Bakanlığının teklifi üzerine 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu tür suçlara bakmak üzere o yerlerdeki diğer ağır 
ceza mahkemeleri de görevlendirilebilir veya yeni ağır ceza mahkemesi de kurulabilir. 
 
             Bilirkişi incelemesi 
             Madde 165 — Bu Kanunun uygulaması ile ilgili olarak, bu Kanunda ve diğer 
kanunlarda öngörülen suçlardan dolayı açılan ceza davalarında bilirkişi, raporunu dosyanın 
kendisine verildiği tarihten başlayarak üç ay içinde mahkemeye verir. Bu süre hâkim 



tarafından iki aya kadar uzatılabilir. Bu süre içerisinde de rapor mahkemeye verilmediği 
takdirde görev, ücret ödenmeksizin bilirkişiden alınır ve yeni bilirkişi atanır. Bilirkişilik 
görevi bu şekilde kendisinden alınan kişiler, bir yıl süreyle bu Kanun kapsamında hiçbir 
davada bilirkişi olarak atanamazlar. Bu kişiler, raporların süresinde verilmemesinin sebep 
olduğu masrafları ödemeye ve ayrıca beşyüz güne kadar adlî para cezasına mahkûm edilirler. 
Dosyanın bilirkişiye tevdi tarihinde dava zamanaşımı süresi durur. Bilirkişinin raporunu 
mahkemeye verdiği tarihten itibaren bu süre kaldığı yerden işlemeye devam eder.  
             Kurum, Fon, Fon bankaları ile bankaların iflas idareleri tarafından açılan hukuk 
davalarında gerekli görülen hâllerde, yaptırılacak bilirkişi incelemelerinde bilirkişi, raporunu 
dosyanın kendisine verildiği tarihten başlayarak üç ay içinde mahkemeye verir. Bu süre hâkim 
tarafından iki aya kadar uzatılabilir. Bu süre içerisinde de rapor mahkemeye verilmediği 
takdirde görev, ücret ödenmeksizin bilirkişiden alınır ve yeni bilirkişi atanır. Bilirkişilik 
görevi bu şekilde kendisinden alınan kişiler, bir yıl süreyle bu Kanun kapsamında hiçbir 
davada bilirkişi olarak atanamazlar. Bu kişiler, raporların süresinde verilmemesinin sebep 
olduğu masrafları ödemeye ve ayrıca beşyüz güne kadar adlî para cezasına mahkûm edilirler. 
 
             Özel soruşturma ve kovuşturma  
             Madde 166 — 160 ıncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamına giren suçların 
soruşturma ve kovuşturmalarında aşağıdaki hükümler tatbik olunur: 
             a) Soruşturma, iş bölümü ilişkilerine göre, Cumhuriyet başsavcılarınca veya 
görevlendireceği Cumhuriyet savcılarınca bizzat yürütülür. Bu suçlar, görev sırasında veya 
görevden dolayı işlenmiş olsalar bile, Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır.  
             b) Bu suçların soruşturma ve kovuşturmalarında, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi  
Kanununun 135 ilâ 138 inci maddeleri de uygulanır. 
            c) Bu suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturmalarda kolluk; soruşturma ve kovuşturma 
sebebiyle şüpheli, sanık, tanık, bilirkişi ve suçtan zarar görenleri, Cumhuriyet savcısının veya 
mahkeme naibinin veya istinabe olunan hâkimin emriyle belirtilen gün, saat ve yerde hazır 
bulundurmaya mecburdur. Bu emir, çağrılanlar hakkında kolluğa ihzar müzekkeresinde 
olduğu gibi zor kullanma yetkisi verir.  
             d) Cumhuriyet başsavcılıkları, bu suçların soruşturmasında gerekli olması hâlinde, 
geçici olarak yargı çevresi içerisinde veya dışındaki, genel bütçeli dairelere ve katma bütçeli 
idarelere, bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, bankalara ait bina, araç, gereç ve 
personelden yararlanmak için istemde bulunabilirler. Bu istemler, ilgili kurum ve makamlarca 
geciktirilmeksizin yerine getirilir. Özürsüz olarak bu istemleri yerine getirmeyen sorumlu 
kişiler, üç aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  
             e) Soruşturmanın gerekli kıldığı hâllerde, suç mahalli veya delillerin bulunduğu 
yerlere gidilerek soruşturma yapılır.  
             f) Soruşturmanın sonuçlanmasına kadar, bu suç faillerinin her türlü mal, alacak, para 
ve sair eşyalarına hâkim kararı, gecikmesinde sakınca olunan hallerde Cumhuriyet savcısının 
yazılı emri ile el konulur. Bu suçlara iştirak edenler ile suç faillerinin bu suçlar nedeniyle elde 
ettiği her türlü haksız kazanımın transferi sonucu elde edilen, kan ve kayın hısımlar ile üçüncü 
şahıslar nezdindeki mal, alacak veya sair her türlü şeylere de Cumhuriyet savcısının yazılı 
emri ile el konulur.  
             g) El koyma kararı yirmidört saat içinde yetkili ve görevli sulh ceza hâkiminin 
onayına sunulur. Hâkim kırksekiz saat içinde kararını açıklar. Aksi halde el koyma hükümsüz 
kalır. 
 
             İnfaz 
             Madde 167 — 160 ıncı maddede yazılı suçlardan dolayı mahkûm olanlar, Fona veya 
Hazineye olan borçları ve tazminatları ödemediği veya bu borçlar ve tazminatlar 
malvarlıklarından tahsil olunamadığı sürece, bunlar hakkında koşullu salıverilme hükümleri 
uygulanmaz. 
 
             Geçici Madde 27 –  (Ek : 4/6/2008-5766/23 md.) 
             Bu Kanun ve mülga Bankalar kanunları hükümlerine göre, Fonun mülkiyetine geçen 
veya Fon tarafından satışı yapılarak alıcı  adına tescili yapılan taşınmazlarda borçlu veya 
üçüncü şahıslar bulunmakta ise, bu kişilere, onbeş (15) gün içinde taşınmazın tahliye 
edilmesini ihtar eden tahliye emri tebliğ edilir. Taşınmazın bu müddet içinde tahliye 



edilmemesi halinde, gerektiğinde kolluk kuvveti yardımı da alınarak borçlu veya üçüncü şahıs 
taşınmazdan çıkarılarak taşınmazın tahliyesi Fon tarafından gerçekleştirilir. Tahliyeye ilişkin 
masraflar taşınmazın yeni maliki tarafından karşılanır. 
             Fon tarafından bu Kanun ve mülga Bankalar Kanunları hükümlerine göre yapılan 
veya yapılmış olan satışlarda, satış şartnamesi veya eklerinde belirtilen süre içinde tahliye 
taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde de bu maddenin birinci fıkrası hükümleri 
uygulanır. Bu takdirde 15 günlük süre taşınmazın tahliyesine ilişkin olarak satış şartnamesi ve 
eklerinde belirtilen sürenin bitiminde başlar. Fonun, taahhüt ihlali sebebiyle alıcıdan tazminat 
isteme hakkı saklıdır. 
 
 


