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….. İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE 
Gönderilmek Üzere

….İCRA  CEZA MAHKEMESİ’NE
                                BURSA

Dosya No : …./…..

Karar No : …./…..

SANIK : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)

  Adres

MÜŞTEKİ : Adı ve Soyadı

TALEP : Taahhüdü İhlal Cezasına İtiraz

AÇIKLAMALAR :
1-  Bursa  ….  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- Anayasamızın  38.  Maddesinde  “Hiç  kimse,  yalnızca  sözleşmeden  doğan  bir
yükümlülüğünü  yerine  getirememesinden  dolayı  özgürlüğünden  alıkonulamaz”  hükmü
bulunmaktadır. 

4- 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.
(Bu kısımları kendinize uygun uyarlayarak maddeler halinde sıralayabilirsiniz.)

5- Alacaklı  haciz  sırasında  evimde bulunan eşyalarımın  haczedilmesini  istemiş,  bu
durum  benim  ve  ailemin  onurunu  zedeleyeceğinden,  ayrıca  komşularımız  ve  aile
yakınlarımıza karşı  mahcup olacağımızdan,  aniden gerçekleşen bu durum karşısında baskı
altında kalarak haciz mahallinde taahhüdü imzalamak zorunda kaldım. O anki psikoloji ile
taahhüdün cezai sorumluluklarının ne olduğunu tam olarak kavrayamadım. 



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 TALEP : Bursa .. 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 -  Soyad

          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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