
 

 

STAR GAZETESİ                                                                                      17.02.2015 
SORUMLU MÜDÜRÜ  
SAYIN ÖZKAN DEMİR 
 
Konu : 5187 sayılı Basın Kanunu’ nun 14. Maddesi uyarınca ekte sunulan cevap ve düzeltme 
yazısının; hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, yazının alındığı tarihten itibaren en geç üç 
gün içinde, Star Gazetesi’ nin; tekzibe konu 17.02.2015 Günlü “O Gerzek Başkanı’ na Söyle 
Canıyla Öder” başlıklı yayının yer aldığı 1. sayfa ve “O Gerzek’e Söyle 17 Aralık Sürecine 
Dönmesin” başlıklı yayının yer aldığı 13. sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde 
yayınlanılması ihtarıdır.  
 
Star Gazetesi’ nin 17.02.2015 tarihli nüshasının 1. Sayfasında “O Gerzek Başkanı’ na Söyle Canıyla Öder” 
ve 13. Sayfasında “O Gerzek’e Söyle 17 Aralık Sürecine Dönmesin” başlığıyla yayınlanan haberlerde; CHP 
TBMM Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili müvekkil Mehmet Akif Hamzaçebi’  nin Başbakan Ve 
Cumhurbaşkanı’ nı yasadışı dinlediği iddia edilen Fuatavni takma isimli Emre Uslu adlı gazeteciyle Twitter 
adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden direk mesajlar bölümünden bir takım konuşmalar yaptığı iddia 
edilerek, sözde bu konuşmaların içerikleri yayınlanmıştır.  

Anılan haber tamamen gerçek dışı olup, müvekkil Mehmet Akif Hamzaçebi ile gazeteci Emre Uslu olduğu 
iddia edilen Fuatavni takma isimli şahıs arasında hiçbir biçimde ne twitter adlı sosyal paylaşım sitesi 
üzerinden ne de bir başka mecrada herhangi bir şekilde mesajlaşma gerçekleşmediği gibi, haberde 
aktarılan sözde mesajlaşma içerikleri tamamen uydurmaca ve yalandır.  

Açıklanan nedenlerle; müvekkilin kişilik haklarına saldırı teşkil eden gerçek dışı yayın nedeniyle; 5187 
sayılı Basın Kanunu’ nun 14. Maddesi uyarınca ekte sunulan cevap ve düzeltme yazısının; hiçbir düzeltme 
ve ekleme yapmaksızın, yazının alındığı tarihten itibaren üç gün içinde , Star Gazetesi’ nde ; tekzibe konu 
17.02.2015 tarihli “O Gerzek Başkanı’ na Söyle Canıyla Öder” ve 13. Sayfasında “O Gerzek’e Söyle 17 
Aralık Sürecine Dönmesin” yayınların yer aldığı yer aldığı 1. sayfa ve 13. Sayfa sütunlarda, aynı puntolarla 
ve aynı şekilde yayınlanılması, aksi takdirde Sulh Ceza Mahkemesi’ ne başvurulacağı, ayrıca sorumlular 
hakkında tarafımızdan cezai takibata başlanarak, bunun yanında uğranılan zararın giderimi için hukuk 
davası açılacağı her türlü hakkımız saklı kalmak kaydıyla ihtar olunur. 

 

                                                                                                            Saygılarımızla; 

                                                                                                    Mehmet Akif HAMZAÇEBİ 

                                                                                                                   Vekili 

                                                                                                        Av. Mirat İlsu ÇATAK  

 


