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OLAĞANÜSTÜ BİR KANUN YOLU:
KANUN YARARINA BOZMA

Bayram YÜKSEKKAYA1
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ÖZET:
Kanun yolu kısaca, bir mahkeme tarafından verilen karara
karşı yapılan başvuru olarak tanımlanabilir. Başka bir ifade ile
mahkemece verilen nihai karardan memnun olmayan tarafın, tekrar
inceleme yapılması için başvurduğu yollara “kanun yolları” denilebilir.
Kanun yolları. CMK md. 267-323. maddeleri arasında
düzenlenmiştir. Kanun yolları, “olağan” ve “olağanüstü” olarak ikiye
ayrılmaktadır.
İtiraz, istinaf ve temyiz olağan kanun yolu olarak
düzenlenir iken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın itiraz yetkisi,
kanun yararına bozma ve yargılanmanın yenilenmesi yolları ise
olağanüstü kanun yolu olarak düzenlenmiştir.
Biz bu çalışmamızda, olağanüstü kanun yollarından biri
olan ve sosyal hayatta pek bilinmeyen “kanun yararına bozma” üzerinde
kısaca duracağız. Her ne kadar kanun yararına bozma yolu hakkında
söylenebilecekler, bu makalede belirtilenlerle sınırlı olmasa da, en
azından bu konu ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmayı
YÜKSEKKAYA LAW OFFICE olarak uygun bulmaktayız.
Hiçbir hakkınızın zayi olmaması ümidiyle...
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BÖLÜM – 1
TANIM
Kanun yararına bozma kurumu, 5271 Sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu'nun 3092 ve 3103. maddelerinde düzenleme alanı
bulmuştur.
Her iki madde birlikte incelendiğinde;
1- Hâkim yahut mahkeme kararlarına karşı gidilebilen bir
yoldur.
2- Verilen kararların istinaf veya temyiz incelemesinden
geçmemesi gerekmektedir.
3- Kesinleşmiş bir karar veya hüküm olması gerekmektedir.
4- Karar veya hükmün hukuka aykırı olduğu yönünde bir
öngörü olmalıdır.
5- Başvuruyu Adalet Bakanlığı veya md. 309/4-d ile sınırlı
olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yapabilir.
2

Madde 309 - (1) Hakim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden
geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o
karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenlerini belirterek Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığına yazılı olarak bildirir.
(2) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu nedenleri aynen yazarak karar veya hükmün bozulması istemini içeren
yazısını Yargıtayın ilgili ceza dairesine verir.
(3) Yargıtayın ceza dairesi ileri sürülen nedenleri yerinde görürse, karar veya hükmü kanun yararına bozar.
(4) Bozma nedenleri:
a) 223 üncü maddede tanımlanan ve davanın esasını çözmeyen bir karara ilişkin ise, kararı veren hakim veya
mahkeme, gerekli inceleme ve araştırma sonucunda yeniden karar verir.
b) Mahkumiyete ilişkin hükmün, davanın esasını çözmeyen yönüne veya savunma hakkını kaldırma veya
kısıtlama sonucunu doğuran usul işlemlerine ilişkin ise, kararı veren hakim veya mahkemece yeniden
yapılacak yargılama sonucuna göre gereken hüküm verilir. Bu hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan
cezadan daha ağır olamaz.
c) Davanın esasını çözüp de mahkumiyet dışındaki hükümlere ilişkin ise, aleyhte sonuç doğurmaz ve yeniden
yargılamayı gerektirmez.
d) Hükümlünün cezasının kaldırılmasını gerektiriyorsa cezanın kaldırılmasına, daha hafif bir cezanın
verilmesini gerektiriyorsa bu hafif cezaya Yargıtay ceza dairesi doğrudan hükmeder.
(5) Bu madde uyarınca verilen bozma kararına karşı direnilemez.
3
Madde 310 - (1) 309 uncu maddede belirtilen yetki, aynı maddenin dördüncü fıkrasının (d)
bendindeki hallere özgü olmak üzere ve kanun yararına olarak re'sen Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı tarafından da kullanılabilir.
(2) 309 uncu madde gereğince Adalet Bakanlığı tarafından başvurulduğunda bu yetki, artık Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı tarafından kullanılamaz.
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Her iki madde de incelendiğinde, ilk başta tespit edilen bu
5 unsura bağlı olarak kısaca “Kanun Yararına Bozma” isimli olağanüstü
kanun yolunu şu şekilde tanımlayabiliriz;
“İstinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin
kesinleşen, hukuka aykırı olduğu düşünülen hâkim veya mahkeme
kararlarına veya hükümlerine karşı Adalet Bakanlığı ve sınırlı
olarak
Yargıtay
Cumhuriyet
Başsavcılığı
tarafından
gidilebilen/başvurulabilen, olağanüstü bir kanun yoludur.”
Tanımın tam olarak anlaşılabilmesi için, tanım içerisinde
geçen bazı kavramların da açıklığa kavuşturulması gerektiği
kanaatindeyiz.
1- Hakim-Mahkeme Ayrımı:
Klasik anlamda ve uygulamada yapılan Hâkim-Mahkeme
ayrımında, tek hâkimli olarak verilen kararların “hâkimlik” kararı
olduğu, “çok hâkimli” olarak verilen kararların ise “mahkeme” kararı
olduğu belirtilmektedir. Örneğin, Asliye Ceza Mahkemeleri'nin tek
hâkimli olması nedeniyle, Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından verilen
kararların “hâkimlik” kararı olduğu savunulmaktadır.
Biz bu ayrıma katılmamaktayız ve bu yöndeki bir ayrımın
hiçbir kanuni temeli olmadığını da açıkça belirtmemiz gerekmektedir.
Zira her ne kadar tek hâkimli olsa da Asliye Ceza Mahkemeleri'nin
kararları “mahkeme kararı”dır.
Hâkim ve mahkeme ayrımını tam olarak tespit
edebilmemiz için 5235 Sayılı “Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle
Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında
Kanun”a bakmamız gerekmektedir. İlgili kanunun 5. maddesi şu
düzenlemeyi içermektedir:
Ceza mahkemeleri
Madde 8- Ceza mahkemeleri, asliye ceza ve ağır ceza
mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza
mahkemeleridir.
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Aynı kanunun 10. maddesi ise “Sulh Ceza Hâkimliği”
başlığını taşımaktadır.
Görüldüğü üzere, hâkim-mahkeme ayrımını, tek veya çok
hâkimli olmaya bağlı olarak değil, kanunun tanımına bağlı olarak
değerlendirmemiz gerekmektedir.
Bu itibarla, sulh ceza hâkimliği, infaz hâkimliği gibi kanuni
tanımına bağlı olarak ve “hâkimlik” olarak anılan makamların kararları
ve hükümleri “hakim kararı/hükmü”, asliye ceza mahkemesi ve ağır
ceza mahkemesi gibi kanuni tanımına bağlı olarak ve “mahkeme” olarak
anılan
makamların
kararları
ve
hükümleri
“mahkeme
kararı/hükmü”olarak kabul edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
2- Karar-Hüküm Ayrımı:
Hüküm, bir yargılamayı nihai anlamda bitiren “karar”
olarak tanımlanabilir. “Karar” ise, mahkeme yahut hâkimlik makamının
ortaya koyduğu her türlü iradedir.
Ceza Muhakemesi Kanunu md. 223/1 şu düzenlemeyi
içermektedir:
Madde 223 - (1) Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan
sonra hüküm verilir. Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı,
mahkumiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve
düşmesi kararı, hükümdür.
Görüldüğü üzere, ceza yargılamasında yargılamanın bitimi
anlamına gelen tüm kararlar (beraat, ceza verilmesine yer olmadığı,
mahkûmiyet, güvenlik tedbiri, davanın reddi ve düşmesi) “hüküm”
olarak tanımlanmıştır.
Ancak, “karar” olarak adlandırılıp da “hüküm” sonucu
doğuran bir kısım kararlar mevcuttur. Örneğin; görevsizlik kararı bu
kararlardan biridir. Mahkeme veya hâkimlik makamı, önündeki
yargılamanın “Adli Yargı”nın değil de “İdari Yargı”nın konusu olduğu
kanaatine ulaşır ise “görevsizlik” kararı verecektir. Böyle bir durumda,
esasen olmasa da şekil anlamında bir “hüküm” ortaya konulmuş
olacaktır.
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İşte kanun koyucu, bu tip kararların da “hüküm” gibi
sonuçlara tabi olduğunu sınırlı olarak düzenlemiş ve Ceza Muhakemesi
Kanunu md. 223/10. f.'da bu konuda ayrıksı bir düzenleme yapmıştır:
Madde 223 - (10) Adli yargı dışındaki bir yargı merciine
yönelik görevsizlik kararı kanun yolu bakımından hüküm sayılır.
Tam bu noktada “ara karar” kavramından bahsetmemiz
gerekmektedir. “Duruşma” mahkemeler tarafından yapılan açık toplantı,
“celse” ise bu toplantının her birine verilen isimdir. Mahkeme, her celse
bir kısım kararlar vererek, ileri tarihli bir celse tarihi belirler, bu süre
içerisinde gerekli hususların araştırılması için bir kısım kararlar verir.
İşte verilen bu ara kararlar, yargılamayı neticelendirmeyip, aksine
uzattığından, bu kararlar “nihai” kararlar olmadığından “hüküm” olarak
değerlendirilemezdir.
Örneğin, bir ceza yargılamasında, mahkeme ilk celsede
“olay yerinde keşif yapılması” kararını vererek, bir keşif günü belirler
ve celseyi de bu keşif gününden daha sonraki bir güne bırakır. Böyle bir
durumda, alınan bu karar, bir “hüküm” veya “hüküm sonucunu doğuran
bir karar” değildir.
İşte, kanun yararına bozma kurumu, mahkemelerin veya
hâkimlik makamlarının “hüküm”leri ve kanunda “hüküm” olarak kabul
edilen “karar”larına karşı gidilebilir.
3- İstinaf-Temyiz Kavramları:
Mahkeme veya hâkimlik kararlarının bir kısmı kesin
olmakla birlikte, bir kısmı itiraza tabi ve diğer bir kısmı da istinaf ve
temyiz yoluna tabidir.
Kesin olan mahkeme ve hâkimlik hükümleri veya hüküm
olarak addedilen kararlarına karşı hiçbir olağan kanun yoluna
başvurulamazdır. Örneğin belli bir miktar altında verilen adli para
cezaları, kesindir.
İtiraza tabi mahkeme ve hâkimlik hükümleri veya hüküm
olarak addedilen kararlarına karşı ise, bir üst mahkemeye “itiraz”
edilebilir. Örneğin, itiraza tabi olan ve asliye ceza mahkemesi tarafından
6
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verilen karara/hükme karşı ağır ceza mahkemesine başvurulabilir. İtiraz
tabi ve ağır ceza mahkemesi tarafından verilen bir karara/hükme karşı
ise, birden fazla ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde bir numara sonra
gelen ağır ceza mahkemesine, birden fazla ağır ceza mahkemesi
olmayan yerlerde ise yargı çevresi olarak en yakın ağır ceza
mahkemesine başvurulabilir.
İtiraz sonucu verilen kararlar ise kesindir.
İstinaf ve temyiz kurumları ise, olağan kanun yollarından
ikisidir. Her ikisinde de, mahkemece verilen hükmün, yüksek
mahkemelerce incelenmesi söz konusudur. Dolasıyla, kanun yararına
bozma kurumunun kullanılabilmesi için, verilen hüküm veya kararın,
olağan yolla başvurulan hiçbir yüksek mahkeme incelemesinden
geçmemiş olması gerekmektedir.
Netice itibariyle, kanun yararına bozma kurumunun
kullanılabilmesi için;
1- Verilen hüküm/karar, kesin bir karar olmalıdır.
2- Verilen hüküm/karar, itiraza tabi ise, itiraz hakkı ya hiç
kullanılmamış olmalıdır yahut da kullanılmasına rağmen, ret edilmelidir.
3- Verilen hüküm/karar, istinaf veya temyize tabi ise,
isnitaf veya temyiz yoluna gidilmemiş olmalıdır.
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BÖLÜM – 2
BAŞVURU
Kanun yararına başvuru yapabilmek için; istinaf veya
temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşen, hâkimlik veya mahkeme
tarafından verilen bir hüküm veya hüküm sonucunu doğuran bir karar
olması temel şarttır.
Bu temel şartın yanında, hakkında kanun yararına bozma
yoluna başvurulacak olan karar veya hükmün, hukuka aykırı olduğu
yönünde bir kanaat olması gerekmektedir.
Mahkeme veya hâkimlik tarafından verilen hükmün veya
hüküm niteliğindeki bir kararın, hukuka aykırı olduğunu düşünen
yargılama tarafı (sanık, katılan vs), bu hususu Adalet Bakanlığı'na
bildirmelidir. Kanun yararına bozma isteminde bulunan taraf, hangi
nedenlerden dolayı verilen hüküm veya kararın, hukuka aykırı olduğunu
belirten dilekçe ile Adalet Bakanlığı'na başvurur. Ancak, bu başvuru
kararı veren mahkemenin bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığı
aracılığıyla olabileceği gibi, doğrudan doğruya Adalet Bakanlığı'na
başvuru şeklinde de olabilir.
Adalet Bakanlığı bünyesinde, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü,
kanun yararına bozma taleplerini inceleme ile görevlidir. Ceza İşleri
Genel Müdürlüğü, gelen talepleri inceleyerek, iki şekilde karar verebilir.
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, eğer talebi kabule şayan
bulmaz ise, başvuruyu ret ederek durumu başvurucuya bildirir. Eğer
kabul eder ise, kabule göre oluşturduğu yasal nedenleri belirten bir
dilekçeyi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili nedenleri aynen
tekrarına dayalı yazısını yazarak, ilgili ceza dairesine başvurusunu yapar.
İlgili ceza dairesi de incelemesini yaparak, kabul veya ret
yönünde bir karar verir.
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BÖLÜM – 2
YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİNİN KABUL/BOZMA
KARARI
Yargıtay'ın ilgili ceza dairesi, yaptığı inceleme neticesinde
eğer bir, Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen ve Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılğı tarafından aynen tekrar edilen bozma istemini
kabul ederek, bozma hükmü verir ise, verilen bozma hükmünün
niteliğine göre işlem yapılacaktır:
1- Bozma nedeni; 223 üncü maddede tanımlanan ve
davanın esasını çözmeyen bir karara ilişkin ise, kararı veren hâkim veya
mahkeme, gerekli inceleme ve araştırma sonucunda yeniden karar verir.
Yargıtay ilgili ceza dairesi, kendisine yapılan “kanun
yararına bozma” talebine dair yaptığı inceleme neticesinde verdiği karar,
davanın esasını çözmeyen bir karara ilişkin “bozma” kararı ise, Yerel
Mahkeme, bu bozma kararına uygun olarak yeniden yargılama yapar ve
bozmayla sınırlı olmak üzere gerekli inceleme ve araştırma sonucuna
göre tekrar karar verir.
2- Bozma nedeni; mahkûmiyete ilişkin hükmün, davanın
esasını çözmeyen yönüne veya savunma hakkını kaldırma veya
kısıtlama sonucunu doğuran usul işlemlerine ilişkin ise, kararı veren
hâkim veya mahkemece yeniden yapılacak yargılama sonucuna göre
gereken hüküm verilir. Bu hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan
cezadan daha ağır olamaz.
Yargıtay, kanun yararın bozma başvurusunu, bu yönlerden
uygun bulur ise, usuli işlemlerin yeniden görülebilmesi için, ilgili
bozma nedenini açıklar ve dosyayı Yerel Mahkemeye iade ederek, ilgili
bozma nedenlerine uygun yeniden yargılama yapılmasını ister.
Örneğin, sanık hakkında yargılama yapılır iken, eğer
sanığın savunma hakkı kısıtlanmış ise, mesela şartları dâhilinde iken ek
savunma hakkı tanınmamış ise ve ilgili ceza dairesi bu yönde kanun
yararına bozma hükmü vermiş ise, Yerel Mahkeme bu konuya ilişkin
yeniden yargılama yapabilecektir ancak, yeniden tesis edilecek hüküm,
bozma öncesi verilen hükümden daha ağır olamayacaktır.
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3- Bozma nedeni; davanın esasını çözüp de mahkûmiyet
dışındaki hükümlere ilişkin ise, aleyhte sonuç doğurmaz ve yeniden
yargılamayı gerektirmez.
Düzenleme gayet açıktır. Eğer verilecek bozma nedeni
mahkûmiyet dışındaki hükümlere ilişkin ise (örneğin yargılama
masrafları gibi) aleyhe sonuç doğurmayacak ve yeniden yargılama
yapılmasını da gerektirmeyecektir.
4- Bozma nedeni; hükümlünün cezasının kaldırılmasını
gerektiriyorsa cezanın kaldırılmasına, daha hafif bir cezanın verilmesini
gerektiriyorsa bu hafif cezaya Yargıtay ceza dairesi doğrudan hükmeder.
Yargıtay ilgili ceza dairesi, kanun yararına bozma talebi ile
önüne gelen bir dosyada eğer, hükümlünün cezasının kaldırılması
yönünde veya hükümlüye daha az ceza verilmesi yönünde bir karar
verilmesine hükmeder ise, bu yöndeki kararının yanında, doğrudan
hükmü de kendisi vermek zorundadır.
Sadece, daha az ceza verilmesi veya cezanın kaldırılması
yönünde bir karar ile dosyayı Yerel Mahkemeye gönderme şeklinde bir
karar verilmesini, yeniden yargılama yasağı nedeniyle, kanun koyucu
kabul etmemiştir.
Örneğin; Yargıtay Ceza Genel Kurulu, hakkında 5 ay hapis
cezası verilen 65 yaşını tamamlamış hükümlü hakkında, verilen bu
cezanın seçenek yaptırımlara çevrilmesi zorunluluğu yönünde karar
verip, dosyayı Yerel Mahkemeye gönderme kararı veren Yargıtay 9
Ceza Dairesinin kararını, “dosyanın Yerel Mahkemeye gönderilmesi”
yönünden, bozmuştur4.
4

YCGK Ceza Genel Kurulu 2008/9-27 E., 2008/61 K.
“Somut olayda, 20.03.1939 doğumlu olup, suç tarihi olan 06.09.2005’te 65 yaşını tamamlamış
bulunan hükümlü hakkında yerel mahkemece 5237 sayılı TCY’nin 89/4 ve 62. maddeleri uyarınca
hükmedilen beş ay hapis cezasının aynı Yasa’nın 50/3. maddesi uyarınca, 1. fıkrada sayılı seçenek
yaptırımlardan birine çevrilmesi zorunluluğuna uyulmaması isabetsiz olup, Özel Daire’ce yasa
yararına bozma isteminin kabulüne ve kararın bozulmasına karar verilmesi yasaya uygundur.
Ancak yerel mahkemede yeniden yargılama yasağı nedeniyle, belirlenen hukuka aykırılığın Özel
Daire’ce kısa süreli özgürlüğü bağlayıcı cezanın seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmesi suretiyle
giderilmesine karar verilmesi gerektiğinden, hükmün bozularak dosyanın bozma doğrultusunda
yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesi yerinde değildir.
Bu itibarla, itirazın kabulüyle, Özel Daire kararında yer alan “müteakip işlemlerin mahallinde
yapılmasına” şeklindeki bölümün çıkartılmasına ve verilecek kararın niteliği gereği takdir hakkının
kullanılması gerektiğinden Ceza Genel Kurulu’nca doğrudan karar verilemeyecek olması nedeniyle,
5271 sayılı CYY’nin 309/4-d gereğince anılan bozma doğrultusunda bir karar verilmesi için
dosyanın Yargıtay Dokuzuncu Ceza Dairesi’ne gönderilmesine karar verilmelidir.”
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Yine aynı şekilde, hakkında TCK md. 105 yerine 103/1.
fıkra uyarında hüküm tesis edildiği “kanun yararına bozma” aşamasında
tespit edilen hükümlü hakkında, kanun yararına bozma isteminin bu
aykırılık nedeniyle kabulüyle, Yerel Mahkemeye iadesi yönündeki
Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin bu kararını, Yargıtay Ceza Genel Kurulu,
“dosyanın Yerel Mahkemeye tevdii değil, dairece yeni bir karar
verilmesi gerekliliği” gerekçesiyle bozmuştur 5 . Fakat belirtilen bu
karara, Ceza Genel Kurul Üyeleri'nden 8 üye, TCK md. 105 yerine md.
103/1.f. dâhilinde karar verilmesi gerektiği yönündeki daire kararının,
“suç niteliğinde değişiklik” hakkında olduğunu, suç niteliğindeki bu
değişikliğin de CMK md. 226/1.f. dâhilinde ek savunma verilmesi
gerekliliğini ortaya çıkarması nedeniyle CMK md. 309/4-d bendinde
belirtilen “daha az cezayı gerektiren hal” yönünden değil, CMK md.
309/4-b yönünden “ek savunma hakkının verilmemesi nedeniyle
savunma hakkının kısıtlanması” yönünden değerlendirilmesi
gerektiğini belirterek, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararında karşı
oy kullanmışlardır.
Dolayısıyla, sadece CMK md. 309/4-b hükmü dâhilinde
değerlendirilebilecek bozma nedenlerine bağlı kararlarda, Yargıtay ilgili
ceza dairesi, hükmü kendisi vermektedir.

5
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SONUÇ
Kanun yararına bozma kurumu, olağan üstü bir kanun yolu
olup, amacı; ülke genelinde uygulama birliğine ulaşmak, hâkim ve
mahkemelerce verilen cezaya ilişkin karar veya hükümlerdeki hukuka
aykırılıkların, toplum ve birey açısından hukuk yararına giderilmesini
sağlamaktır.
Temyiz ve istinaf hakkını kullanmayan yahut
kullanamayan hükümlülerin başvurabileceği kanun yararına bozma
kurumu, kanaatimizce uygulamada pek başvurulmayan ancak önemi
tam olarak anlaşılmadığı için pek gidilmeyen bir kanun yoludur.
Tam bu noktada dikkat çekilmesi gereken bir husus daha
vardır. Kesinleşmiş hükümlere karşı gidilebilen bir yol olan kanun
yararına bozma yolu, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluyla
“zaman” bakımından kesişmektedir. Hukuka aykırılık yönünden gerek
Anayasa Mahkemesi'ne gerekse kanun yararına bozma istemi ile Adalet
Bakanlığı'na başvuru yapılması, her iki kurumun da “zaman bakımından”
aynı dönemde kullanılması, bir tezat oluşturmadığı gibi, yekdiğerini
ortadan kaldırıcı/engelleyici bir özellik de taşımamaktadır. Bu nedenle,
hükümlünün her iki yola da başvurmasında hiçbir sakınca
bulunmamaktadır. Hatta Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru
sonrasında AİHM'ne başvuru yapılmış olması da, kanun yararına bozma
kurumunun kullanılmasını ne engelleyici ne de sekteye uğratıcı bir
özellik taşımamaktadır.
YÜKSEKKAYA LAW OFFICE; kendileri hakkında verilen
kararın, hukuka aykırı olduğu yönünde bir düşünceye sahip
hükümlülerin, her aşamada bu iddialarını/inançlarını, kendilerine
tanınan olağan/olağanüstü kanun yolları ile ulusal-uluslararası tüm
başvuru yollarını kullanarak dile getirmelerini, bu yönde
başvurulabilecek tüm başvuru yollarını tüketmelerini, önemle tavsiye
eder.
Zira unutulmamalıdır ki, yanlış hesap bağ-ı dat'dan (adalet
bağından) mutlaka döner!!!!
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