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“OBJEKTİF KORKUTMA”NIN BİR GÖRÜNÜMÜ:
TEHDİT SUÇU
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ÖZET:
İnsanoğlunun, belki de kendini ve etrafını tanımaya
başladığı günden ve belki de sosyalleşme sürecine adım attığı andan bu
yana olan/olması gereken/var olması kaçınılmaz olan bir dürtü
olduğunu tahmin ettiğimiz “korkma” ve “korkutma” kavramları, gün
geçtikçe farklılaşmaktadır. Bu farklılaşma, insanoğlunun kendisinden
ve ilişkili olduğu alanların çoğalmasına/değişmesine bağlı, bir anlamda
bu alanlarla doğrudan ilişkili ve ilgilidir.
İnsan, “sahip olma/sahiplilik” bilincini geliştirdiği andan
itibaren, sahip olduğu/olduğunu düşündüğü “şey/şeyler” her ne ise, onu
korumak için mücadele etmeye başlamış, tam bu noktada sahip olup da
koruduğu şeyi kaybetmekten korkmuş, “koruma” içgüdüsü koruduğu
şeyi kaybetme “korkusu” içgüdünü belki de tetiklemiştir.
Karşısındakini, en temel anlamda kendisinden farklı
düşünmeyen insan, bu “sahiplilik”, “koruma” ve “korkma”
güdülerini/kavramlarını, kendi çıkarı için kullanmayı da belki de eş
zamanlı
olarak
keşfetmiş
ve
“korkutma”
kavramını
oluşturmaya/geliştirmeye başlamıştır.
İşte “tehdit” suçu, insanoğlunun “sahip olduğu” şeyler
hakkında oluşturulan bir korku ile karşısındakini baskı altına alma
girişiminden öte bir fiil değildir. Başka bir ifade ile sahip olunan ve
korunması gerektiği düşünülen değerler, maddi ve manevi “şey”ler
üzerinden yapılan/yapılmak istenen her türlü korku yaratma çabası,
tehdit başlığı altında altlanabilecektir.
Ayakları yerden kesen post-modernizm ile teknolojik
ilerlemeler sayesinde insanı, kendi öz varlığından kopararak “siber
varlık” haline getiren/indirgeyen/(kimine göre) yükselten bu devinim
döneminde, tehdidin de klasik anlamından koparak, çok farklı ve önüne
geçilemez bir boyut kazandığını söylemek de, kanaatimizce yanlış
olmayacaktır. Bir bakışın, bir mesajın, bir görüntünün, hatta sessiz
kalmanın dahi tehdit olarak algılanabileceği yadsınamaz bir gerçektir.
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Hukuk, önüne geçilemez bu değişimin karşısında “tehdit”
suçuna karşı duyarsız kalamayacağından, hukuksal düzenlemeler bu
gerçekliğe göre oluşturulmalıdır ve kısmen de olsa 5237 Sayılı Türk
Ceza Kanunu'nda, kanun koyucu bu hususa hassasiyet göstermiş,
tehdidin önlenmesinde başarısızlıklar söz konusu olsa da, tehdidin
cezalandırılması konusunda başarılı bir düzenleme getirilmiştir.
YÜKSEKKAYA LAW OFFICE, tüm zaman ve mekânlarda
karşılaşılması muhtemel olan “tehdit” suçuna karşı farkındalık
oluşturmak, bu suça ilişkin hukuki düzenlemelerden tüm toplumda, en
azından temel anlamda bir bilgilenme sağlamak amacıyla, bu makaleyi
düzenleme gereği duymuştur.
Unutulmamalıdır ki; gelecek için ve korunan tüm “şeyler”
hakkında en büyük tehdit, “tehdit”e boyun eğmektir/sessiz kalmaktır!!!!
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BÖLÜM – 1
TANIM
Tehdit hakkında birçok tanım ileri sürülebilir. Ancak
tarafımızca, tehdidin tanımı hakkında Yüksek Yargıtay'ın kabul ettiği
bir tanıma değinmenin, bu makalenin kapsamı açısından uygun düştüğü
kanaatindeyiz.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu bir kararında2, tehdidin tanımı
konusunda şu tespitleri yapmıştır:
“Türk Dil Kurumu'nun Büyük Türkçe Sözlüğü'ne göre,
"gözdağı verme" anlamına gelen tehdit, bir kimsenin bir zarara veya
kötülüğe uğratılacağının bildirilmesidir. Bu bildirimin sözlü olması
mümkün olduğu gibi başka yollarla ve bu bağlamda davranışlar yoluyla
da yapılması mümkündür. ... Bu nedenle tehdit suçu; söz, yazı, resim,
şekil veya işaret ile de işlenebilecek bir suç olup önemli olan
gerçekleştirileceği belirtilen haksızlığın mağdurun bilgisine
ulaştırılmasıdır. (M.E. ARTUK, A.GÖKCEN, A.C.YENİDÜNYA, Ceza
Hukuku Özel Hükümler, Turhan Kitabevi, Ankara, 6. bası, s.100).
Tehdidin, mağdurun iç huzurunu bozmaya, onda korku ve
endişe yaratmaya objektif olarak elverişli olması yeterli olup, saldırının
kişinin veya başkasının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına,
belirli bir ağırlıkta olmak kaydıyla malvarlığına veya bunlar dışındaki
sair bir kötülüğe yönelik olması gereklidir. Suçun oluşabilmesi için de
mağdurun iç huzurunun bozulup bozulmadığının veya mağdurun
bundan korkup korkmadığının ayrıca araştırılmasına gerek yoktur.
Önemli olan failin tehdidi oluşturan fiili "korkutmak amacıyla" yapmış
olmasıdır. (MAJNO, C.II, s.127; A.P.GÖZÜBÜYÜK, Mukayeseli Türk
Ceza Kanunu, 5. Bası, C.II, s.517 ve 873)”

YCGK 2012/1-940 E., 2013/139 K.,09.04.2013 T. Aynı yönde bir başka karar için bknz. YCGK
2012/6-1290 E., 2013/35 K., 05.02.2013 T.

2
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BÖLÜM – 2
YASAL DÜZENLEME
Tehdit suçu, TCK md. 106'da düzenlenmiştir.
“Madde 106 - (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının
hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir
saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı
aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya
sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun
şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adli para
cezasına hükmolunur.
(2) Tehdidin;
a) Silahla,
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması
suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin
oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar
hapis cezasına hükmolunur.
(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya
malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde,
ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.”
Düzenleme incelendiğinde, kanun koyucunun genel
şartlara bağlı olarak bir düzenleme yaptığı, ayrıntılı bir düzenleme
yapmadığı görülecektir. Hukuk tekniği açısından böyle bir
düzenlemenin uygun olduğu kanaatindeyiz.
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Dikkat edilmelidir ki, kanun koyucu bu düzenlemede;
insanın sahip olduğu tüm hakları korumuştur. Ancak; hayat, vücut ve
cinsel dokunulmazlığa yönelik tehdidi daha ağır, mal varlığı yönünden
büyük bir zarar ve diğer kötülük yapılmaya yönelik tehdidi daha hafif
kapsamda cezalandırılmış, malvarlığı ve diğer kötülük yapılmaya
yönelik tehditler şikâyete tabi kılınmışken, tehdit edilenin kendisinin
veya bir yakının hayat, vücut ve cinsel dokunulmazlığına yönelik tehdit
suçunu ise şikâyete tabi kılmamıştır3.
Düzenlemenin 2. fıkrasında, ağırlaştırılmış haller sayılmış,
bu haller kapsamında yapılan tehditlerden dolayı, mağdurun daha
büyük bir korkuya kapılacağından değil, failin yaratmayı düşündüğü
korkunun daha büyük olacağının düşünülmesi nedeniyle, cezanın üst
sınırı 5 yıla çıkarılmıştır.
3. fıkrada, tehdit amacıyla kasten yaralama, kasten öldürme
ve malvarlığına zarar verme suçlarının işlenmesi durumunda, ayrıca bu
suçlardan da ceza verileceği belirtilmiştir. Kanun koyucu burada, tehdit
amacıyla işlenen suçlardan olabilen kasten yaralama, kasten öldürme ve
malvarlığına zarar verme suçlarının, tehdit suçu içinde erimeyeceğini
açıkça ve ayrıca belirtme zorunluluğu hissetmiştir.

Yargıtay 4 Ceza Dairesi 2013/10220 E., 2015/24424 K., 12.03.2015 T. sayılı kararı:
“Mağdurun aşamalardaki istikrarlı beyanıyla olayın tek tanığı olup mahkeme aşamasında
ifadesine başvurulamayan Alpaslan'ın kolluk anlatımlarında, sanığın mağduru ''senin ayaklarını
kırdırtırım, seni evden aldırtırım'' biçimindeki sözlerle tehdit ettiğinin anlaşılması karşısında,
''olayın tek tanığına kovuşturmada tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı, müştekinin şikayetini
geri aldığı, “sözlerin tehditvariliğinin tartışmaya açık olduğu'' şeklindeki yerinde olmayan
gerekçeyle, sanık hakkında beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleriyle tebliğnamedeki düşünce
yerinde görüldüğünden hükmün bozulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak
sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine,
12/03/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

3
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BÖLÜM – 3
TEHDİT SUÇUNUN UNSURLARI
(Hemen belirtilmelidir ki, bu bölümde tehdit suçunun tüm
unsurları değil, belli başlı/bir takım unsurları üzerinde durulmuştur.
Zira amaç, okuyucunun tehdit suçunu bir hukuk uygulayıcısı kadar iyi
öğrenmesini sağlamak değil, tehdit suçu hakkında bir bilgi sahibi
olmasıdır.)
1- FAİL-MAĞDUR:
Herkes, bu suçun faili veya mağduru olabilir. Kanun
koyucu doğal olarak, tehdit suçunun faili ve mağduru olması hususunda,
bir özellik ortaya koymamıştır.
2- KASIT:
Tehdit suçu, genel kastla işlenebilen bir suçtur. Başka bir
ifade ile failin, karşısındaki kişi veya kişileri tehdit etme amacıyla
hareket etmesi gerekmektedir.
Tehdit suçunun doğası gereği, bir kişinin başka bir kişiyi
yanlışlıkla tehdit etmesi gibi bir durumun söz konusu olması
imkânsızdır. Belki istisnai olarak, şahısta hata nedeniyle tehdit edilmek
istenen kişi değil bir başkası tehdit edilebilir.
Örneğin; A, kız kardeşini rahatsız ettiğini düşündüğü B'nin
numarasını bulur ve B'yi aramak için hareket ederek yanlışlıkla C'yi arar
ve C'yi kız kardeşini rahatsız etmemesi hususunda uyarır ve bu arada
tehdit eder. Böyle bir durumda A açısından, TCK md. 30/1.f. uygulama
alanı bulacağından, şartları dâhilinde A'ya ceza verilmeyebilecektir.
Tehdidin amacı failin, mağdur üzerinde bir korku
oluşturma ve bu korkuya bağlı olarak bir amacı gerçekleştirmeye
çalışmaktır. Fail, bu kast içerisinde hareket etmelidir. Bu nedenle, failin
kastının ne olduğu iyi saptanmalıdır. Nitekim bu konu ile ilgili Yargıtay
4 Ceza Dairesi vermiş olduğu bir kararda4 bu ayrıma dikkat çekmiştir:

Yargıtay 4 Ceza Dairesi 2013/10473 E., 2015/23803 K., 05.03.2015

4
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“... İnternet cafe işleten sanığın, işyerine yakın bir yerde
başkaca bir internet cafe işletmek isteyen ve yargılama aşamasında
şikayetinden vazgeçen mağdura yönelik, ''buraya dükkan açarsan
seni öldürürüm'' biçiminde sözler söylediğinin kabul edilmesi
karşısında, eylemin, özel kasıt açısından, TCK'nın 117/1 inci
maddesinde düzenlenen ve kovuşturulması şikayete tabi olan iş ve
çalışma hürriyetinin ihlali suçunu oluşturduğu gözetilmeden, tehdit
suçundan mahkumiyet kararı verilmesi, kanuna aykırı ve sanık R.
A.'nun temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki
onama düşüncesinin reddiyle hükmün bozulmasına, ...”
3- FİİL/HAREKET:
Fail, mağduru korkutma, huzur ve sükûnunu bozma
amacıyla, mağdurun yahut mağdurun bir yakının hayat, vücut veya
cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden veya
malvarlığında büyük bir zarar oluşturma ve sair bir kötülük edeceğinden
bahisle fiilini/hareketini gerçekleştirmelidir.
Kanun koyucu burada, bir kısım hakları saymakla
yetinmeyip “ve sair kötülük edeceğinden bahisle” kavramını kullanarak,
tüm hakları kapsayıcı bir düzenleme getirmiştir. Dolayısıyla, sadece
mağdurun kendisinin veya bir yakının hayat, vücut ve cinsel
dokunulmazlık, mağdurun kendisinin malvarlığı ile sınırlı olmayan, tüm
haklara karşı bir saldırı yapılacağı yönünde yaratılan korku
cezalandırılmakta olup, hayat, vücut ve cinsel dokunulmazlık yönünden
daha ağır ceza verileceği belirtilmek istenmiştir.
Ayrıca, kanun koyucu tehdidi, tek veya bir kaç harekete de
indirgememiştir. Korku yaratacak her türlü söz, yazı, şekil, fotoğraf,
mesaj, hareket tehdit kapsamında kalacaktır. Önemli olan, mağdurda
yaratılmak istenen korkuya objektif olarak uygun bir fiilin
gerçekleştirilmiş olmasıdır.
Örneğin; bir cinayet haberi içeren gazete kupürünün
mağdurun önüne konulması, kafası olmayan bir insan resminin mağdura
gösterilmesi, el ile kafa kesme işareti yapılması, failin korku
yaratabilecek kinayeli sözleri ve hatta korku yaratabilecek tarzda
fıkralar anlatması dahi, tehdit unsuru olabilecektir.
8
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Burada önemli olan husus şudur: Fail ile mağdur arasında
bir tehdidi gerektirir bir husumetin de olması gerekmektedir. Husumetin
doğrudan değil dolaylı olması da yeterlidir. Örneğin, bir arkadaşın şaka
amaçlı yaptığı tehditkâr girişimlerin cezalandırılması kanaatimizce
imkansızdır. Zira bu tip hallerde sözde mağdurda “objektif” anlamda bir
korku hali gerçekleşmesi mümkün değildir. Ayrıca, mağdurun doğrudan
doğruya husumetli olan kişi ile değil de husumetli olduğu kişinin yakın
arkadaşı yahut husumetli olduğu kişinin bir yakını veya husumetli
olduğu kişinin azmettirmesi ile hareket eden bir üçüncü kişinin
gerçekleştireceği ve mağdurda objektif anlamda bir korku oluşmasını
sağlayıcı her türlü fiil de tehdit suçu sınırları içerisinde
değerlendirilebilecektir. Örneğin, A kişisi ile kavga eden B, A'ya çok
yakın olduğunu bildiği bir kişi tarafından şaka yollu dahi A'da korku
oluşturulmak istenen bir fiil sergiler ise, tehdit suçu sınırları içerisinde
değerlendirilebilecektir.
Burada önemli olan bir başka nokta ise, gerçekleştirileceği
öne sürülen fiilin, olup olamayacağı yönündeki algıdır. Örneğin; A'nın,
B'ye “seni uzay aracıma bindirip, Ay'dan aşağı atacağım” şeklinde bir
söz sarf etmesi durumunda; A ile B arasındaki husumet, A'nin bu sözü
sarf ettiği yer, zaman ve konum gibi hususlar göz önüne alınacaktır.
Eğer A bu sözü çok harareti bir kavganın ortasında söylemiş ise, tehdit
olarak algılanabilecektir.
Yukarıda da bahsedildiği gibi, önemli olan failin tehdit
amaçlı ortaya koyduğu fiil ile mağdurda bir korku oluşma, sükûnun
bozulması halinin ortaya çıkma ihtimalidir. Mağdurun mutlaka ve
gerçek anlamda korkmuş olması önem taşımamaktadır. Önemli olan
failin, mağduru korkutma derecesine varan bir tehdidi sergilemiş
olmasıdır. Zira burada mağdurun korkmasından dolayı değil, failin
objektif anlamda korkutucu bir fiil meydana getirmesinden dolayı suç
oluşmakta ve cezalandırılmaktadır.
Bir başka önemli husus da, failin tehdidinin mağdura ulaşıp
ulaşmamasının önemidir. Failin amacı, belli bir amaç için mağdurda
korku yaratmak olduğundan, tehdidin mağdura ulaşması zorunludur.
Ancak fail, mağduru doğrudan doğruya tehdit edebileceği gibi, dolaylı
olarak, mağdurun olmadığı bir ortamda mağdurda korku oluşturma
kastına yönelik fiillerde bulunabilir. Örneğin; A, bir kaç kişinin önünde
9
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B'de korku oluşturma kastına yönelik sözler sarf eder ve buna şahit olan
kişiler bu hususu B'ye söyler ise, B' bu konu ile ilgili şikâyetinde şahitler
bu hususu doğrularlarsa, A tehditten ceza alabilecektir.
Ancak bazı sözler, tehdit oluşturabilir yahut
oluşturmayabilir. Örneğin, Askeri Yargıtay önüne gelen bir olayda;
sanık erin, üsteğmenine karşı sarf ettiği “benimle uğraşma, sen benim
kim olduğumu biliyor musun, seninle uğraşırsam kötü olur” şeklindeki
sözlerinin tehdit olup olmadığı hususunda yapılan yargılama ile ilgili
olarak yaptığı incelemede;
“Bu bağlamda; sanığın sarf ettiği sözlerle, muhatabının
veya onun bir yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına
yönelik bir saldırı gerçekleştireceğine ilişkin açık ve net bir sözcüğü
bulunmadığı gibi, bunu ima edecek bir davranışı da yoktur. Bu
nedenle, sanığın sarf ettiği sözlerin, soyut nitelikte olup, objektif
değerlendirmeye göre muhatabının iç huzurunu bozucu; onu korku
ve endişeye sevk edici nitelikte olmaması nedeniyle, üste saygısızlık
kapsamında kaldığı kabul edilerek; 1 inci Dairenin, üstü tehdit
suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün, suç vasfına bağlı görev
yönünden bozma kararı yerinde bulunarak, Başsavcılığın buna
yönelik itirazının reddine karar verilmiştir.”5
Görüldüğü üzere, soyut beyanların objektif anlamda korku
oluşturması mümkün değildir.
Ancak, soyut gibi görülen bazı beyanların da tehdit olarak
değerlendirilmesi de mümkündür. Örneğin; Yargıtay 4 Ceza Dairesi
önüne gelen bir olayda; failin “senin hayatını bitireceğim” şeklindeki
beyanın tehdit olup olmadığı hususunda şu hükmü kurmuştur:
“... Sanığın, mağduru “senin hayatını bitireceğim”
şeklindeki sözlerle tehdit ettiğinin kabul edilmesi karşısında,
eyleminin TCK’nın 106/1 inci maddesinin 1. cümlesinde tanımlanan
mağdurun hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğini bildirme
niteliğinde olduğu ve bu suçun kovuşturulmasının şikayet koşuluna
bağlı olmadığı gözetilmeden, eylemin aynı maddenin 2. cümlesinde
Askeri Yargıtay Daireler Kurulu 2006/30 E., 2006/31 K., 09.02.2006 T.

5
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düzenlenen basit tehdit olarak kabul edilerek, şikayetten vazgeçme
nedeniyle düşme kararı verilmesi, .... Kanuna aykırı ve O Yer
Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleriyle tebliğnamedeki düşünce
yerinde görüldüğünden hükmün bozulmasına, ...”6
Hatta, “size sorarım” şeklinde söylenen bir söz için dahi
Yargıtay 4 Ceza Dairesi7;
“ ... Sanığın, şikayetçilere hitaben söylediği kabul edilen
"...size sorarım..." biçimindeki sözlerin, TCK'nın 106/1 inci
maddesinin son cümlesinde düzenlenen sair tehdit suçunu
oluşturduğu gözetilmeden, aynı Kanun maddesinin birinci cümlesi
uyarınca hüküm kurulması, .... kanuna aykırı ve sanık A.K.'nun
temyiz nedenleriyle tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden
hükmün bozulmasına, ...”
Karar vermiştir.
Netice itibariyle, tehdit suçunun oluşumunda, hareket
unsuru bakımından önemli olan failin fiilinin, objektif anlamda bir
korku yaratıp yaratmadığıdır.

Yargıtay 4 Ceza Dairesi 2013/11377 E., 2015/24494 K., 12.03.2015 T.
Yargıtay 4 Ceza Dairesi 2013/8348 E., 2015/20821 K., 18.02.2015 T.
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SONUÇ:
Tehdit, diğer bazı suçlar gibi, insanoğlu var oldukça devam
edeceği konusunda hem fikir olunulan bir suçtur. Önlenmesi neredeyse
imkânsız olan tehdit suçu ile mücadelede, suçun önlenmesi açısından
hukukun, yapabileceği pek de fazla bir şey bulunmamaktadır.
Kanımızca tehdit suçu ile ilgili mücadelenin en etkili yolu,
tehdide uğrayan kişilerin hemen bu konuda şikâyetçi olmalarıdır. Çünkü
tehdit suçunun failleri, tehdit etmeyi ve mağdurda oluşan korku ve telaşı
önemsememektedirler. Zira bunun birinci sebebi, tehdit edilen kişilerin,
şikâyet ederler ise daha büyük zarara uğrayacaklarını düşünmeleridir.
Ancak, istisnalar kaideyi bozmayacağından, tehdit şikâyeti yapıldıktan
sonra, birçok failin gelip özür dilediği, hatta mağdurun şikâyetinden
dolayı yapılacak yargılamayı çok önemsedikleri ve bu yargılamadan
korktukları, bilinen bir gerçektir.
Suçla mücadele her ne kadar Devletin belli başlı
kurumlarının görevi ise de, suçun önlenmesi her bir vatandaşın
katılımıyla gerçekleşecektir. Kanunların caydırıcı olmadığını
söyleyenlerin bir kısmı haklı gerekçeler ortaya koymaktalar ise de, bir
kısmı yargıya başvurma yükümlülüğünü üzerinden atma, suçla
mücadelede edilgen yapıda olma isteği içerisinde olanlardır.
Yukarıda da belirtildiği üzere; “tehdit” suçunda önemli
olan mağdurun korkması değil, failin korku oluşturma kastıyla
hareket ederek, korku oluşturacak fiillerde bulunmasıdır. Bu nedenle
“tehdit edilmekten” dolayı şikâyette bulunmak, “korkmak” anlamına
gelmemektedir. Halk arasında oluşan ve tehditten dolayı yapılan
şikâyetin korkmakla eşdeğer olduğunu yönündeki düşünce, yanlış ve
çarpık bir düşüncenin eseridir. Esasında, bu yönlü düşünmeyi
oluşturanlar yine bizzat faillerdir. Kendileri hakkında şikâyet
yapılmasını engellemek amacıyla, bu tip manevi baskıya yönelen
failler, maalesef bunda kısmen de olsa başarılı olduklarını söylemek,
malumun ilanı mahiyetinde bir beyan olacaktır.
YÜKSEKKAYA LAW OFFICE; her türlü baskı, korku ve
sindirme teşebbüsü karşısında emniyet ve yargı organlarına
başvurulmasını, önemle tavsiye ve teşvik etmektedir.
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