
----- Original Message -----  
From: Nebi Yıkaroğlu  
To: Mehmet Salihoğlu  
Sent: Friday, May 29, 2015 5:21 PM 
Subject: Re: Uyarı 
 
Ben küstahça davranmaktan ziyade sizi üsturupla uyardım. Siz henüz ispatlanmamış, 
sonuçlanmamış suçlamalar üzerine kamuya açık bir web sitesi üzerinden hakkımda, kendiniz 
ve başka şahıslar üzerinden itibar zedeleyici yayın yapmaktasınız. Bunun yanında akrabanız 
olduğunu öne sürdüğünüz Sayın Behçet Saatci'nin ismini ve makamını kullanarak beni açıkça 
tehdit ettiniz. Bunun yanında kendinizi ve köyünüzün ismini dahi araç ederek beni açıkça 
tehdit ettiniz. Henüz açmış olduğunuz herhangi bir dava sonuçlanmadan, hakkımda asılsız ve 
itibarsız iddialarda bulunamazsınız. Hele ki bunu kamuya açık bir web sitesi üzerinden 
yapamazsınız. Bu kanunen büyük bir suçtur. Sizi iyi niyetli bir insan olduğunuza inandığım 
için tekrar ve son kez uyarıyorum;   
 
Henüz hakkımda sonuçlanmış hiçbir dava olmadığı halde hakkımdaki asılsız iddiaların 
tümünü web sitenizden kaldırmadığınız takdirde; 
 
1- Öncelikle 3000 kişiye yakın gemi modelciliği camiasına dahil okuyucuya hakkınızda bir 
bildiri yayınlayacağımı ve bu bildirinin içeriğinin sizi biraz incitebileceğini ve bunun yanında 
bu bildiriyi sosyal medya üzerinden çok çok daha fazla insana ulaştırabileceğimi ve bunu 
tahmin bile edemeyeceğiniz bir noktaya götüreceğimi size söyliyeyim. 
 
Bundan sonra, 
 
2- Tüm bunların yanında hakkımı yasal yollarla arayacağıma, hakkınızda madi manevi 
tazminat ve kasıtlı tehdit suçlamasıyla ayrı bir dava daha açabileceğimi söyliyeyim.  
 
Bunun yanında istediğiniz kişilerle görüşebilirsiniz tabii ki şu anda kesinlikle sonuna kadar 
haklı durumda olduğumu siz de biliyorsunuz. Bende ve alanında iyi bir avukat olan 
arkadaşımın elinde tehdit içerikli tüm kanıtlar mevcut.  
 
Buyrun size hodri meydan diyorum. Aslında size mail bile atmak istemiyorum fakat inanın 
son bir kez iyi niyetli bir insan olduğunuzu düşündüğümden ve size attığım her maili 
avukatım vasıtası ile atmamdan dolayı size son bir şans vermek istiyorum. Aksi takdirde 
avukatımın da bilgisi dahilinde 2 gün içerisinde hakkımdaki asılsız iddiaları 
www.gemimodelciliği.com adresindeki web sitenizden kaldırmadığınız takdirde kişisel 
haklarımı koruma amacıyla gereken herşeyi yapacağımı bildiririm. 
 


