----- Original Message ----From: Mehmet Salihoğlu
To: Nebi Yıkaroğlu
Sent: Friday, May 29, 2015 3:16 PM
Subject: Re: Uyarı
Küstahça davranışların, hakkımdaki asılsız iddiaları kullanarak çamur at izi kalsın tehdidin yeni bir Suç
duyurusu ve dava konusu yapma imkanını yaratmıştır.
Benim de görüştüğüm Avukatlar var, bilesin...
M.S.

----- Original Message ----From: Nebi Yıkaroğlu
To: Mehmet Salihoğlu
Sent: Thursday, May 28, 2015 7:50 PM
Subject: Re: Uyarı

Az önceki mailime ek olarak;
Unutmadan, sevgili Fethiye Belediye Başkanımız Behçet Saatci'nin akrabanız olduğunu öne
sürerek, kendisinin adını ve ünvanını kullanarak, kamuya açık bir web sitesi üzerinden menfi
bir şekilde açıkça şahsımı tehdit ettiğini de kanıtlarıyla ve ekran görüntüleriyle birlikte
kullanacağımı belirtirim.
28 Mayıs 2015 07:18 tarihinde Nebi Yıkaroğlu <nebi.yikaroglu@gmail.com> yazdı:
Sayın Mehmet Salihoğlu,
Bugün bir arkadaşımın uyarısı üzerine sitenizdeki komik açıklamaları tekrar görünce, yakın
arkadaşıma (kendisi Türkiye'nin en iyi bilişim avukatlarından birisidir) durumu tekrar
bildirdim. Kendisinin tavsiyesiyle s,ze bu maili yazdığımı bilmenizi isterim.
Hakkımda attığınız iftira ve ispatlanmamış suçlamalar dolayısıyla, ve bu haksız suçlamaları
kendi ağzınızdan ve 3. şahıslar üzerinden, kamuya açık ve size ait bir web sitesi üzerinden
yaymanız durumunda size maddi manevi tazminat ve kişisel - ticari itibarımı zedelemeye
yönelik davranışlarınızdan dolayı dava açabileceğimi ve %99 oranla bu davayı kazanacağımı
size bildiririm.
Bu sebeple eğer kendi ağzınızdan ve başkalarının ağzından çıkan haksız ve ispatlanmamış
itibar zedeleyici suçlamalarınızı sitenizden kaldırmamanız durumunda;
1- Öncelikle sitemdeki tüm abonelere (şimdilik 2700 kişiden fazla) hakkınızda yazacağım ve
mail grubunuzdaki haksız plan satışı yaptığınız iddialarının da yer aldığı bir bildiriyi (bunun
içinde mail grupta İlhan Gökçay ile yaptığınız tartışmanın da detaylı incelemesini
ekleyebileceğimi) yayınlayabileceğimi ve bunun da ötesine geçerek bu bildiriyi sosyal medya
üzerinden tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla insana ulaştıracağımı size bildiririm.
2- Daha da kötüsü size %99 oranda kazanacağım bir maddi manevi tazminat davası açacağımı
bildiririm. Diğer yandan avukatımın kaydettiği ve karadeniz'in bilmemne köyünden
olduğunuzu belirttiğiniz ve beni açıkça tehdit ettiğiniz satırları da kasıtlı tehdit unsuru
oluşturduğu sebebiyle kullanabileceğimi ve siz bu satırları sonradan silmiş dahi olsanız ekran
görüntülerinin elimde bulunduğunu size bildiririm.
Şimdi öncelikle hakkımda yayınladığınız haksız suçlamaları tamami ile sitenizden
kaldırmadığınız takdirde hakkınızda ve yaptığınız yerli yabancı haksız - yasadışı plan satışı ile
ilgili oldukça detaylı bir bildiriyi + sosyal medya kampanyasını faaliyete geçireceğimi size
bildiririm.
İyi çalışmalar dilerim.

