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TALEP : Taahhüdü İhlal Cezasına İtiraz

AÇIKLAMALAR :
1- İstanbul …. İcra Ceza Mahkemesinin …. Esas ve ….. Kararı ile İ.İ.K. nın 340.

maddesi gereğince taahhüdü ihlal nedeniyle hapis cezasına mahkum edildim.

2-İcra  ve  İflas  Kanununun “Borçlunun ödeme şartını  ihlali  halinde  ceza”  başlığını
taşıyan 340’ıncı maddesinde; Alacaklının muvafakatı ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu
ödeme şartının, borçlu tarafından makbul bir sebep olmaksızın ihlali, seçimlik hareketli suçlar
olarak düzenlenmiş, yaptırımı ise özgürlüğü bağlayıcı ceza olarak öngörülmüştür.

3- Ceza Genel Kurulu’nun 22.01.2002 gün ve 294-1 sayılı kararında da ayrıntılı
olarak  açıklandığı  üzere, anılan  maddedeki  “makbul  sebep”  kavramının,  Anayasa’nın
38’inci maddesinin 9’uncu fıkrasındaki “yerine getirememe” kavramından daha dar olduğu
belirtilerek Anayasamızın bu madde ile, borcu yerine getirmeyeni değil, ekonomik acz içinde
olup  bu  nedenle  borcunu  yerine  getiremeyeni  korumakta  olduğu  belirtilmiştir.
Anayasamızın ve Kanunlarımızın amir hükümleri gereği; Sadece “ödeme gücü olduğu halde
borcu  yerine  getirmeyen  ve  taahhüdünü  ihlal  edenlerin  cezalandırılmaları  zorunludur.
Bu nedenle geçim kaynaklarımın neler olduğu, yaşayış tarzım ve gelir kaynaklarımın tespiti
ile,  Borçtan hile ile kaçınıp kaçınmadığımın ve bu bilgiler  ışığında yargılamam yapılması
gerekirken,  mahkemece  bu  konuda  hiç  bir  araştırılma  yapılmamıştır.
Bu nedenle,  borcumu hangi  nedenle  veya  nedenlerle  yerine  getiremediğimin  araştırılarak,
hukuki durumunun belirlenmesinde zorunluluk bulunmaktadır.

4-Anayasamızın  38.  Maddesinde  “Hiç  kimse,  yalnızca  sözleşmeden  doğan  bir
yükümlülüğünü  yerine  getirememesinden  dolayı  özgürlüğünden  alıkonulamaz”  hükmü
bulunmaktadır. Bu hüküm,  dayanağını,  Avrupa İnsan  Hakları  Sözleşmesidir. Anayasa  md.



38/6’da yapılan değişikliğe kaynak teşkil etmiş olan ve AİHS md. 5’de düzenlenen hareket
hürriyetini  geliştirmeyi  amaçlayan  1.  maddesi  aynen  şöyledir:  “Hiç  kimse,  yalnızca
sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememiş olmasından dolayı özgürlüğünden
yoksun bırakılamaz.

5- İİK md. 340’ Ödeme şartını ihlal suçunda, ödeme şartı, alacaklı ve borçlu arasında
karşılıklı  rıza  ile  yapılan  sözleşmeye  dayanmaktadır.  Anayasamızın  90.  maddesinin  son
fıkrasında ”Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir,
çıkabilecek  uyuşmazlıklarda milletlerarası  andlaşma hükümleri  esas  alınır”  denilmektedir.
Anayasamız 90. maddesinde miiletlerarası antlaşmalar kanun hükmünde sayılmış ve “Hak ve
Özgürlüklere İlişkin Milletler  Arası Antlaşmalar” normlar hıyerarşisinde kanunların ustune
çıkarak, Anayasanın 90. maddesindeki değişiklikle Anayasa hükmü ile aynı düzeye gelmiştir.
…………………(Bu  kısımları  kendinize  uygun  uyarlayarak  maddeler  halinde
sıralayabilirsiniz.)

6- Tüm bu hususlar dikkate alınarak mahkemenizce verilen taahhüdü ihlal cezasına 
itiraz etme zarureti hâsıl olmuştur. 

HUKUKİ NEDENLER : Ceza Genel Kurulu’nun 22.01.2002 gün ve 294-1 sayılı kararın,     
Anayasanın 38.maddesi, İİY. 340. Maddesi

SONUÇ VE İSTEM : İstanbul .. İcra Mahkemesinin …/… Esas sayılı kararı ile, hakkımda 
yeterli araştırma yapılmadan verilen mahkumiyet hükmü Anayasanın 38/6, 90. Maddeleri ile ;
İİY 340 maddelerine açıkça aykırı olup geçim kaynaklarımızın araştırılarak borcumdan hile 
ile kaçınıp kaçınmadığımın tespiti ile hakkımda yeni hüküm tesis etmesi amacıyla anılan 
hükmün itirazen kaldırılmasını arz ve talep ederim.. /…/…..

Sanık  
           Adı ve Soyadı

          İmza

(Not:  Dilekçe  örnek  amaçlı  hazırlanmış,  dilekçedeki  olay  kurgudan  ibarettir.
Açıklamalar  ve  talep  kısmında  gerekli  değişiklikleri  yaparak  talebinize  uygun  şekilde
düzenleyebilirsiniz.)
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