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24 SAAT İÇERİSİNDE KARAR VERİLMESİ GEREKEN
TEDBİR TALEBİDİR.

...................... ADLİYESİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

TEDBİR İSTEYEN :

ADRES :

VEKİLİ : Av. Kazım İsmail KAZDAL  (Adres antette.)

KONU :Müvekkil aleyhinde www.sikayetvar.com internet
sitesinde yayınlanan haksız ve mesnetsiz içeriğe erişimin engellenmesine karar verilmesi
talebimizden ibarettir.

TEDBİR TALEP EDİLEN URL :

AÇIKLAMALAR : 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
internetten içeriğe erişimin engellenmesi için yayının internet ortamında yapılmış olmasını ve
yapılan yayın içeriği nedeniyle, gerçek veya tüzel kişilerin kişilik haklarının ihlal edilmesi
şartını aramaktadır. Müvekkil şirketin kişilik hakları ihlal edilmiştir. Şöyle ki;

1. ..................................................... LTD şirketi Ankara ilinde Kahramankazan ilçesinde
kurulu 5000 metre kare kapalı alan içerisinde faaliyet gösteren, dizel ve benzinli
sanayi tipi jenaratör üretimi yapan fabrikadır. Müvekkil şirket İSO-9001:2015, İSO
14001:2015, UDEM Attestatiın of Conformity Uygunluk Onayı belgesi, TSE
Uygunluk Belgesi, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Sicil Belgesine sahip
köklü bir firmadır. (Ek-1 Şirketin Sahip Olduğu Belgeler.)

2. Müvekkil şirket ile ........................... arasında 17/08/2021 tarihinde imzalanan
sözleşme ile ticaret yapılmıştır. (Ek-2 17/08/2021 tarihli Sözleşme.) Daha sonra
24/08/2021 tarihinde yapılan satış sözleşmesi ile jeneratörün 04/09/2021 tarihinde
teslim edilmesine karar verilmiştir. (Ek-3 24/08/2021 tarihli sözleşme.)

3. Ancak henüz malın teslim tarihi gelmeden....................... tek taraflı olarak sözleşmeyi
fesh ettiğini bildirmiş ve buna istinaden konu yargıya taşınmıştır. Oysa müvekkilim
jeneratörü Eylül ayında hazır etmiştir. (Ek-4 Tutanak.) Kaplan Pirinç yetkilisi
sözleşmede açıkça yazmasına rağmen cayma bedelini kabul etmemiş ve ödediği
peşinatın tamamını geri istemiştir. Müvekkilim aleyhine başlatılan icra takibine itiraz
edince sikayetvar.com isimli internet sitesindeki yorumuna ''DOLANDIRICI'' diyerek
açıkça hakaret etmiştir ve müvekkilimin ticari itibarını zedelemiştir.



4. ............................ henüz malın teslim tarihi gelmeden sözleşmeden şikayetvar.com
adlı internet sitesinde asılsız ithamlarda bulunmuştur. Müvekkil şirketi aleyhinde
yazdığı yorumda ''FİRMA SÜSÜ VERMİŞLER AMA ORTADA FİRMA YOK'' şeklinde
ifade kullanmış olmasına rağmen müvekkilim 5000 metre kare alan içerisinde faaliyet
göstermektedir. (Ek-5 Kira Sözleşmesi.) Mezkur şirket yetkilisi yorumun devamında
müvekkil firmamdan bahsederken ''MÜTHİŞ BİR DOLANDIRICILIK ÖRNEĞİ
KARŞINIZDA'' şeklinde ifade kullanmıştır. Müvekkil şirketin müdürü ve yatırımcısı
hakkında kesinleşmiş bir hapis cezası yoktur................................. asılsız iddiaları
müvekkilimin kişilik haklarına zarar vermektedir.

5. Türk Medeni Kanununda kişiler tüzel ve gerçek kişi olarak ikiye ayrılmışlardır. Tüzel
kişilerde tıpkı gerçek kişiler gibi haklara sahiptirler. Gerçek kişilerin sahip olduğu
yaşama hakkı ve vücut bütünlüğü gibi haklar haricindeki hakları tüzel kişilerde de
bulunmaktadır. Para kazanmayı amaçlayan bir tüzel kişiliğin en önemli değeri
itibarıdır.

6. Tüzel kişiler bünyesinde pek çok insanı çalıştıran soyut kavramlardır. Bir insan
günlük hayatında veya iş hayatı içerisinde iletişimde olabileceği sayısı sınırlıdır.
Ancak tüzel kişi olan şirketler bünyelerinde binlerce insanı barındırarak kat be kat
daha fazla kişiye temas edebilirler. Müvekkil şirkette 5000 metre kare kapalı alan
içerisinde üretim yapan zaman zaman değişmekle birlikte 25 personel çalıştıran bir
firmadır. (Ek-6 Kapasite Belgesi.) Müvekkilim kurulduğu günden itibaren binlerce
insanla temas etmiş herkesin müşteri memnuniyetini sağlamıştır. Ancak bazı art
niyetli kişiler tarafından müvekkilimin işi baltalanmak istemektedir.

7. Müvekkilimin çalışma politikası uygun fiyatlı jeneratörler üreterek sürümden
kazanmaktır. Müvekkilim 2020 yılından itibaren aynı sektörde kendisini rakip olarak
gören firmaların müvekkilimin eski müşterilerini yönlendirmesiyle internet ortamında
şikayetvar.com adlı sitede haksız ve mesnetsiz yorumlarla baş başa kalmaktadır.
Müvekkilimin uygun fiyatları ile rekabet edemeyen rakipleri müvekkilimin eski
müşterilerini yönlendirerek internet ortamında asılsız yorumlar yapmalarını
sağlamıştır.

8. İnternet ortamında tüzel kişilerin aleyhine yapılacak olan yayınların tüzel kişilerin
sahip olduğu kişilik haklarını ihlal ettiği pek çok kez karşımıza çıkmaktadır. En kötü
uygulamada rakip firmaların birbirinden müşteri devşirmek için bu yöntemi tercih
etmiş olmasıdır. Ücretsiz olarak oluşturulan bir e-mail hesabı ile www.sikayetvar.com
adlı internet sitesine üye olunabilir ve hemen bütün siteler aleyhinde yorum yapmak
mümkün hale gelebilmektedir.

9. Yaşanan durum öyle bir hale gelmiştir ki müvekkilim artık iş yapamaz pozisyondadır.
Tarafların arasındaki uyuşmazlığın çözüm yolu kanun yollarının işletilmesidir. Ancak
elinde hiçbir belge olmadan sadece iki satır yazı yazarak müvekkilimin kişilik
haklarına zarar vermek hukuka uygun değildir.

HUKUKİ SEBEP : 5651 sayılı kanun m.9 ve devamı hükümler, TTK, TMK, TCK
ve yasal mevzuat.



TALEP : Yukarıda izah ettiğimiz sebepler ve resen dikkate alınacak
olan sebeplere dayalı olarak
............................................................. isimli URL'ye erişimin engellenmesine karar
verilmesi,
Erişimin engellenmesine karar verilen URL'nin Erişim Sağlayıcıları Birliğine bildirilmesi
saygıyla talep olunur.

Vekili Av. Kazım İsmail KAZDAL

EKLER :

EK Şirketin Sahip Olduğu Belgeler
EK 17/08/2021 tarihli Sözleşme.
EK 24/08/2021 tarihli sözleşme.
EK 01/09/2021 tarihli tutanak.
EK Kira Sözleşmesi
EK Kapasite Belgesi


