
İ H T A R N A M E 

                 APS ile,  

KEŞİDECİ  : UMUT ORAN 

VEKİLİ   : Av. HALUK PEKŞEN  

                                      Tunus Cad. No: 66/14 Kat: 4  Kavaklıdere/ANKARA 
      
MUHATAP  : Türk Medya Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. & AKŞAM GAZETESİ  

(Adına Genel Yayın Yönetmeni Murat KELKİTLİOĞLU)  

            29 Ekim Cad. Türkmedya Binası No:11 C/51 K.5 Yenibosna - İSTANBUL 

KONUSU  :5187 sayılı Basın Kanunun 14. maddesi gereğince cevap ve düzeltme 

hakkına ilişkin tekzip metninin yayınlanması talebidir.  

Sayın Muhatap, 

AKŞAM Gazetesi’nin 17.02.2015 tarihli nüshasında “Fuat Avni’den CHP’li ORAN’a 

Hem Açık Çek Hem Tehdit – Devleti Dinliyoruz Sızarsa Ölürsünüz” başlıklı manşeti ve 12nci 

sayfada yer verilen “Devleti Dinliyoruz Diyen Emre Uslu’dan CHP’li Oran’a gözdağı – Duyan 

Olursa Canıyla Öder” başlıklı yazılar ile müvekkil Umut ORAN hakkında gerçeğe aykırı haber 

yapılarak, müvekkilin kişilik hakları, şeref ve haysiyeti rencide edilmiştir.  

5187 sayılı Basın Kanunun 14. maddesi gereğince ekte sunulan tekzip metninin yine 

bu madde hükümleri çerçevesinde 3 gün içinde ve metin içeriğini değiştirmeden gazetede 

yayınlanmasını, aksi halde yasal yollara başvurulacağı hususunu her türlü hakkımız saklı 

kalmak kaydı ile ihtaren bildiririz.  

   

                                                           Keşideci Vekili  

              Av. HALUK PEKŞEN 

Sayın NOTER,  

 İşbu ihtarı içeren 3 nüsha dilekçenin birer nüshasını muhataba tebliğ etmenizi, bir 

nüshasını açılabilecek davalara esas olmak üzere saklamanızı, tebliğ şerhine havi bir 

nüshasını da tarafıma vermenizi talep ederim.   

                                                                                                                    Keşideci Vekili  

              Av. HALUK PEKŞEN 

 

 



TEKZİPTİR 

AKŞAM Gazetesinin 17.02.2015 tarihli nüshasında “Fuat Avni’den CHP’li ORAN’a Hem Açık 

Çek Hem Tehdit – Devleti Dinliyoruz Sızarsa Ölürsünüz” başlıklı manşeti ve 12nci sayfada yer 

verilen “Devleti Dinliyoruz Diyen Emre Uslu’dan CHP’li Oran’a gözdağı – Duyan Olursa 

Canıyla Öder” başlıklı yazı ile müvekkil Umut ORAN hakkında gerçeğe aykırı haber yapılmış, 

müvekkile ilişkin doğruluk payı olmayan çeşitli ithamlara yer verilerek, kamuoyu yanlış 

bilgilendirilmiştir.   

AKŞAM Gazetesi’nin asılsız ve gerçeğe aykırı haberinde; CHP İstanbul Milletvekili Umut 
Oran’la twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde “Fuat Avni” kullanıcı ismiyle maruf ve meşhur 
kişi arasında geçtiği iddia edilen diyaloglara yer verilmiştir.  
 
“Fuat Avni” kullanıcı isminin esasında Emre Uslu adlı gazeteci şahsın twitter sosyal paylaşım 
sitesinde kullandığı isim olduğunu, bu şahısla müvekkil arasında ülkenin siyasal geleceğine 
yönelik bir kısım söylemlerin geçtiği ve adı geçen kullanıcının “ölümle tehdit” niteliğine varan 
“direkt mesajlaşma” yaptığı ve bu mesajlaşmaların deşifre olduğu ifade edilmiştir. 
 

Sayın Umut Oran’ın ne Emre Uslu’yla ne de bu şahsın sosyal paylaşım sitesi “twitter”da 

kullandığı ifade edilen “Fuat Avni” isimli hesapla doğrudan mesajlaşma ya da başkaca bir 

yöntemle herhangi bir yazışması görüşmesi ya da irtibatı asla söz konusudur. 

Hiçbir gerçeklik payı taşımayan, bilgi ve belgeye dayanmayan, tamamen asılsız iddialarla, 

Sayın Umut Oran haksız yere zan altında bırakılmış, kendisine alçakça iftirada bulunulmuştur. 

Zira, konuşmaların “deşifre olduğu” ifadesi haberde yer almakta olup, zaten hiçbir zaman 

gerçekleşmemiş olan bu diyaloğun deşifre olması da mümkün değildir. 

Bu itibarla, basın kuruluşlarının topluma yön verdiklerinin bilinci içinde kişilik haklarına 

saygılı, objektif ve karalama kampanyalarına yer vermeden hukuka, Basın Ahlak ve Meslek 

Kurallarına saygılı yayın yapılması gerekmektedir.  

Ancak, yayınlanan haberler gazetecilik etiği ile bağdaşmadığı gibi gerek Sayın Umut Oran’a 

gerekse Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılmış ağır bir hakaret, iftira ve karalama kampanyası 

niteliğindedir. 

 
Basın kuruluşlarının topluma yön verdiklerinin bilinci içinde kişilik haklarına saygılı, objektif 
ve karalama kampanyalarına yer vermeden Hukuka, Basın Ahlak ve Meslek Kurallarına saygılı 
yayın yapılmasını temenni ediyoruz.  

 
 

  Saygılarımızla     
                    Umut Oran      
                         Vekili       
     Av. Haluk Pekşen 


