
 

BİA MEDYA GÖZLEM "GEZİ" 

Habercinin İsim İsim 33 "Gezi" Günü 

27 Mayıs’ta başlayan Gezi Direnişi’nde 30 Haziran’a kadar polis ve polis olduğu düşünülen sivil giyimli 
kişiler, altısı uluslararası basından en az 105 haberciyi darp etti, biber gazı ve plastik mermilerle 
yaraladı, işlerini yapmasını engelledi, fotoğraflarını sildi, küfür ve hakaret etti; beşi uluslararası 
basından en az 28 haberciyi gözaltına aldı. Üç gazeteci tutuklandı, ikisi hapiste. 

28 Mayıs 

Bülent Ünal (Ulusal Kanal kameramanı) Gezi Parkı’nda polisin itmesi sonucu düştü ve kulağı yırtıldı. 

30 Mayıs 

Ceren Kalecik (Serbest fotoğrafçı) İstiklal Caddesi’nde polisin gaz bombalarının etkisiyle kısa süreli 
baygınlık geçirdi, bu sırada objektifi kırıldı. 

31 Mayıs 

Ahmet Şık (Birgün muhabiri ve fotoğrafçısı) Polisin attığı gaz bombası başına isabet etti, yaralandı. Ali 
Cemal Karabudak (Yurt fotomuhabiri) Taksim Gezi Parkı’na yapılan müdahalede kaçmaya çalışırken 
yüksekten atladı ve ayak bileğindeki bağları zedelendi ve 12 gün iş göremez raporu aldı. Alper 
Erbahçeci (Serbest fotoğrafçı) Tarlabaşı’nda biber gazı fişeği kolunu sıyırdı, kolu şişti ve 
morardı. Emrah Gürel (Hürriyet Daily News muhabiri) polis saldırısı sonucu ayağından 
yaralandı. Hüseyin Özdemir (Milliyet fotomuhabiri) Taksim’de polislerin kullandığı yoğun gazın 
etkisiyle baygınlık geçirdi. İsmail Afacan (Evrensel ve Hayat TV muhabiri) TOMA’dan sıkılan tazyikli 
suyun gözüne gelmesiyle kör olma tehlikesi geçirdi, kamerası zarar gördü. Fatoş Kalaçay (Sol Ankara 
muhabiri) Ankara’da polisler tarafından darp edildi gözaltına alındı. Osman Örsal (Reuters 
fotomuhabiri) Taksim’de polisin attığı gaz bombasıyla başından yaralandı. Selçuk Şamiloğlu (Hürriyet 
Gazetesi fotomuhabiri) polisin attığı plastik mermiyle sağ elinden, bir cismin gelmesi sonucu da 
başından yaralandı. Euronews muhabiri Bora Bayraktar, biber gazı fişeğiyle yaralandı. DİHA 
muhabiri Sadık Topaloğlu, ellerinde kalas bulunan sivil giyimli kişilerce kovalandı. Onur 
Emre Yağan (Sol muhabiri) polisin attığı gaz bombasıyla yaralandı. 

1 Haziran 

Coşkun Aşar (Serbest fotoğrafçı) Beşiktaş’ta polisin attığı gaz bombasının isabet etmesi nedeniyle 
kolu kırıldı. Eren Aytuğ (Narphotos fotoğrafçısı) Cihangir’de kolunu sıyıran gaz fişeği, kolunda sinir 
ezilmesine neden oldu. İsmail Velioğlu (ATV kameramanı) Polisin attığı plastik mermiyle elinden 
yaralandı. Mesut Çiftçi (ATV muhabiri) polisin attığı plastik mermiyle omzundan yaralandı. Yasin 
Yılmaz (Yeni Şafak Gazetesi) - Polis Taksim Meydanı’nı boşaltırken başına gelen taşla yaralandı. Yücel 
Tunca (Ajans Tabloid yayın koordinatörü, fotoğrafçı) Sol bacağından ve sağ kolundan taşla 
yaralandı. Yasin Akgül (Serbest fotoğrafçı) sivil polislerce gözaltına alındı. Sinan Targay (Serbest 
fotoğrafçı) sivil polislerce gözaltına alındı. Ercan Arslan (Milliyet Gazetesi fotomuhabiri) polisin attığı 



 
gaz fişeğiyle ayağından yaralandı ve ayağına dikiş atıldı. Olgu Kundakçı (BirGün Gazetesi 
muhabiri) polisin attığı plastik mermiyle başından yaralandı. 

2 Haziran 

Hüseyin Aldemir (Habervesaire fotomuhabiri) Beşiktaş’ta diz kapağına gaz kapsülü isabet etti. Erhan 
Karadağ (Kanal D Ankara temsilcisi) Ankara’da gözaltına alındı. 

3 Haziran 

Barış Oral (Vatan fotomuhabiri) Ankara’da polis müdahalesi sırasında gelen bir taştan yaralandı. Üç 
günlük iş göremeze raporu aldı. Bedirhan Özyiğit(Habertürk muhabiri) Ankara’da polis müdahalesi 
esnasında başına taş geldi.Sertaç Koç (Milliyet Gazetesi muhabiri) Ankara’da akrepten atılan biber 
gazı kapsülünü bacağına isabet etti, sol bacağında yumuşak doku zedelenmesi oldu. Eren 
Güvendik (İMC TV Ankara muhabiri) Ankara’da polisin attığı gaz bombasıyla ayağından yaralandı. 

4 Haziran 

Lorraine Klein (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi) polisler darp etti ve 
gözaltına aldı.   

5 Haziran 

Mustafa Kaya (Ulusal Kanal Ankara temsilcisi) Ankara’da canlı yayın yaparken gözaltına alındı. Serkan 
Bayraktar (Ulusal Kanal kameramanı)Ankara’da canlı yayın yaparken gözaltına alındı. 

11 Haziran 

Adnan Onur Acar (Narphotos fotoğrafçısı) Gümüşsuyu’nda polisin attığı plastik mermiyle kolundan 
yaralandı. Anıl Çizmecioğlu (Serbest fotoğrafçı)polisin attığı gaz fişeği ile sol ayak bileğinden hafif 
yaralandı. Can Şişman (Milliyet Gazetesi yazı işleri) polisin attığı gaz bombasıyla başından yaralandı ve 
dört dikiş atıldı. Cihan Acar (Zaman Gazetesi muhabiri) polisin attığı gaz bombası ile kolu 
kırıldı.  Çağdaş Kaplan (DİHA İstanbul büro şefi) gaz maskesi kullanmasına rağmen gaz bombalarının 
etkisiyle bir gözü iltihaplandı ve bir gün süreye kullanamadı. Derek Stoffel (CBC muhabiri- Kanada) 
Taksim’de çalışırken gözaltına alındı. İbrahim Doğan (Zaman haber müdürü) polisin attığı göz yaşartıcı 
bomba kapsülüyle kolu kırıldı. Jake Price (BBC in Pictures fotomuhabiri) vücuduna gelen bir cisimle 
yaralandı. Jivan Güner (EPA stajyer fotomuhabiri) polisin attığı taşla başından yaralandı ve dokuz dikiş 
atıldı. Mathias Depardon (Bağımsız gazeteci-Fransa) polis yönünden gelen bir cismin önce gaz 
maskesine sonra omzuna çarpması ile yaralandı. Sasa Petricic (CBC muhabiri-Kanada) Taksim 
Meydanı’nda çalışırken gözaltına alındı. Sedat Suna (EPA fotomuhabiri) Polisin attığı plastik mermiyle 
kolundan yaralandı. Serra Akcan (Narphotos fotoğrafçısı) Gümüşsuyu’nda bacağına gelen plastik 
mermi geldi, şişlik ve morarmaya neden oldu. Serkan Akkoç (Habertürk fotomuhabiri) polisin 
müdahalesinde başına taş geldi, yarım santim kadar açılma ve şişlik meydana geldi. Turan 
Kaplanoğlu (Serbest fotoğrafçı) gaz bombası ile dizinden yaralandı. Ahmet Şık (Birgün Gazetesi 
muhabiri ve fotoğrafçısı) başına gaz bombası isabet etti, başındaki kasketin yamulmasıyla 
yaralanmaktan kurtuldu. Anıl Çizmecioğlu (Serbest fotoğrafçı) Polisin attığı gaz fişeği ile sol ayak 
bileğinden hafif yaralandı. Osman Terkan (Star Gazetesi muhabiri) Polisin attığı gaz bombasının eline 
gelmesiyle parmağı kırıldı.  Murat Uslu (Star Gazetesi haber müdürü) polisin attığı gaz kapsülünün 



 
karnına gelmesiyle yaralandı. Serdal Işık (ETHA muhabiri) polisin attığı gaz bombasıyla 
yaralandı. Yavuz Alatan (Sözcü Gazetesi muhabiri) polisin attığı gaz bombasıyla yaralandı. Mehmet 
Canbek (ETHA muhabiri) polisin attığı gaz bombasıyla yaralandı. Ümit Akbağ (gazeteci) yüzüne isabet 
eden gaz bombasıyla yaralandı. İsminaz Ergün (ETHA editörü) plastik mermiyle yaralandı. Nebahat 
Kübra Akalın(Posta internet editörü) polisin attığı gaz bombalarından kaçmak isterken yüksek bir 
yerden atladı, ayağından yaralandı. 

12 Haziran 

Celil Kırnapcı (Zaman foto muhabiri) protestocuların attığı taş kafasına geldi, hafif şekilde 
yaralandı. Salih Mülayim (Serbest fotoğrafçı) Gezi parkına giren polisler Mülayim’i parktan çıkardı, 
fotoğraflarını zorla sildirtti. 

14 Haziran 

Arkady Babtchenko (Novaya Gazeta kameramanı-Rusya) Taksim Meydanı’nda polislerin 
görüntüsünü almak isterken gözaltına alındı. Geceyi gözaltında geçiren gazeteci, ayaklarına aldığı 
darbeler nedeniyle zorlukla yürüyebiliyordu. 

15 Haziran 

Alexandra Bondarenko (Russia Today Gazetesi muhabir) polisin attığı plastik mermi ayağına geldi, 
yaralandı. Cem Türkel (Akşam Gazetesi fotomuhabiri) Harbiye’de polisler tarafından sıkıştırıldı, çektiği 
fotoğrafları silmeye zorlandı. Paulo Moura (Publico Gazetesi muhabiri-Portekiz) polis tarafından darp 
edildi. Sinan Targay (Serbest fotoğrafçı)Harbiye’de polisin attığı gaz fişeğinin karnına geldi, hafif 
yaralandı. Tolga Bozoğlu (EPA Türkiye temsilcisi)TOMA’dan sıkılan sudan dolayı vücudunda uzun 
süreli yanmalar meydana geldi. Anıl Çizmecioğlu (Serbest fotoğrafçı)Harbiye’depolisin attığı plastik 
mermi ile göğüs hizasından vuruldu. Merminin gaz maskesine gelmesi nedeniyle yaralanmadı. Soner 
Bahadır(Aydınlık muhabiri) plastik mermi ile elinden yaralandı. Rıza Özel (Hürriyet fotomuhabiri) 
polisler Ankara’daki AKP mitinginde darp etti. 

16 Haziran 

Abdullah Ayasun (Today’s Zaman Gazetesi) polislerce yüzüne vuruldu, yere yatırılarak darp 
edildi. Aslan Şahan (Aydınlık Gazetesi muhabiri ) polis tarafından gözaltına alındı. Daniele 
Stefanini (Fotomuhabir-İtalya) polis tarafından gözaltına alındı. Deniz İlgün (Serbest 
fotoğrafçı)Şişli’deTOMA’dan sıkılan asitli tazyikli su ile vücudunda hafif yanıklar oluştu ve günlerce 
kusma, baş dönmesi durumu nedeniyle çalışamadı. Emre Fidan (Ulusal Kanal kameramanı) Vali 
Konağı Caddesi’nde polislerce gözaltına alınarak darp edildi. Eylem Düzyol(Gazeteci) Kurtuluş’ta 
polislerce bir apartman boşluğunda sıkıştırılarak coplandı.  Maske ve gözlükleri çıkarılıp atıldı. Ferhat 
Uludağlar (Akşam fotomuhabiri) polislerce gözaltına alındı. Fulya Atalay (Serbest fotomuhabir) 
Kurtuluş’ta polislerce bir apartman boşluğunda sıkıştırılarak coplandı, gaz maskesi ve bareti 
kullanılamaz hale getirildi. Gökhan Biçici (İMC Televizyonu editörü) Polis amiri boynundaki basın 
kartını söktü, gaz maskesini kırdı. Polisler tarafından kelepçelenip dövüldü ve yerde sürüklenerek 
gözaltına alındı. Okan Altunkara (İMC TV editörü ve kameramanı) çalışırken gözaltına alındı. Uğur Can 
Keskin (DHA muhabiri) polislerce gözaltına alındı. Irmak Mete (Aydınlık Gazetesi muhabiri) polis 



 
tarafından darp edildi. Semra Tatlıpınar (Yurt muhabiri) polislerce gözaltına alındı, gaz maskesine el 
konuldu. Kendisine Erdoğan’ın Kazlıçeşme’de yaptığı konuşma zorla izlettirildi. Ceren 
Büyüktetik (Milliyet muhabiri) polisler darp etti, gaz maskesini aldı. Damla Yur (Milliyet muhabiri) 
polisler darp etti, gözaltına almak istedi, gaz maskesini aldı, çektiği fotoğrafları sildirdi. Hüseyin 
Güneş (serbest gazeteci) polis darp ve gözaltıyla tehdit etti. 

17 Haziran 

Alper Çakıcı (El-Cezire Türk kanalı kameramanı) 30 kişilik polis grubu tarafından dövüldü. Kalçasına 
darbe alan kameramanın saçları çekildi ve darp raporu aldı. Kemal Soğukdere (El-Cezire Türk 
kameramanı) 30 kişilik bir polis grubu tarafından dövüldü. Kalçasına darbe alan kameramanın saçları 
da koparılana dek çekildi ve darp raporu aldı. Gençer Yurttaş (Serbest fotoğrafçı) polisin yakın 
mesafeden attığı gaz bombası kapsülü ile ayağını kırdı. Ufuk Koşar (Serbest fotoğrafçı) kimliği belirsiz 
kişilerce darp edildi. Hüseyin Güneş (Serbest gazeteci)  plastik mermi ile kafasından yaralandı. 

18 Haziran 

Rumeysa Kiger (Today’s Zaman serbest muhabir) polisin ‘duran insan’ eylemi yapan kişileri gözaltına 
almasına tepki gösterince, keyfi biçimde gözaltına alındı. Sedat Şenoğlu (Atılım Genel Yayın 
Yönetmeni), polis tarafından ev baskınıyla gözaltına alındı. Selvi Coşar (Özgür Radyo çalışanı) polis 
tarafından ev baskınıyla gözaltına alındı. Derya Okatan(ETHA Haber Müdürü), hakkında gözaltı kararı 
bulunmamasına karşın Atılım gazetesinin teknik işlerinin yapıldığı Güneş Ajans ile çalışanların 
evlerinin olduğu binada yaklaşık 14 saat gözaltında tutuldu. Arzu Demir (ETHA editörü) hakkında 
gözaltı kararı bulunmamasına karşın Atılım gazetesinin teknik işlerinin yapıldığı Güneş Ajans ile 
çalışanların evlerinin olduğu binada yaklaşık 14 saat gözaltında tutuldu. Hüseyin Arlıer  (Odak dergisi 
çalışanı) polisler Ankara’da ev baskınıyla gözaltına aldı. Gizem Bayram (Odak dergisi çalışanı) polisler 
Ankara’da ev baskınıyla gözaltına aldı. 

20 Haziran 

İzzet Uysal (Özgür Gelecek muhabiri) polisler İzmir Gündoğdu Meydanı’nda Gezi Direnişi çadırlarına 
yapılan baskında, görüntü almak isterken gözaltına aldı; TEM’deki sorgusunun ardından tutuklandı 

22 Haziran 

Alpbuğra Bahadır Gültekin (Radikal Gazetesi muhabiri) polislerce darp edildi. Elif Ekinci (Radikal 
Gazetesi muhabiri) polislerce darp edildi. İpek İzci (Radikal Gazetesi muhabiri) polislerce darp 
edildi. Serdar Temel (Sözcü TV kameramanı) Polislerce bir süre gözaltında tutuldu, çalışması 
engellendi. Ufuk Koşar (Serbest fotoğrafçı) bacağına plastik mermi isabet etti, morarma ve şişlik 
oluştu. Ivan Watson (CNN International muhabiri) sivil polisler küfretti. Cankan Adiloğlu (Çukurova 
Gazetesi muhabiri) Çevik kuvvet ekipleri Mersin’de direnişçilerin gözaltına alınışını görüntülemek 
isterken darp etti. Elif Akgül (bianet muhabiri) yoğun biber gazı sebebiyle sığındığı büfenin ikinci 
kattaki balkonundan müdahaleyi ve sokağa giren TOMA’yı izlerken tazyikli suya hedef oldu. 



 
23 Haziran 

Serdar Kuru (Halk TV kameramanı) polislerce darp edildi, kamerası çalışmaz hale getirildi. Makbule 
Cengiz (Halk TV muhabiri) polis canlı yayın sırasında kolundan tutup götürmek istedi, Cengiz'in canlı 
yayında olduklarını söylemesi üzerine bıraktı.  
  

25 Haziran 

Ulaş Yıldız (Mücadele Birliği Adana muhabiri) Gezi direnişi ile ilgili düzenlenen operasyonda internet 
üzerinden illegal örgütler adına çağrı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. 28 Haziran’da serbest 
bırakıldı Çetin Kirsiz (Özgür Gelecek muhabiri) Erzincan’da Gezi direnişi ile ilgili ev baskınlarında 
gözaltına alındı ve tutuklandı. 

27 Haziran 

Cengiz Aldemir (Sözcü TV muhabiri) ve Hasan Akbaş (Hayat TV kameramanı) Ankara’da TOMA’ların 
sıktığı kimyasal su yaralandı. 

Tarihi bilinmeyenler: 

Ali Öz (Serbest fotomuhabir) eline gelen bir cisim ile parmağından hafif yaralandı. Burak Öz (Birgün 
Gazetesi editörü) polisin müdahalesiyle kulağından yaralandı. Mehmet Ali Karabulut (Kızılbayrak 
Dergisi muhabiri) polisler tarafından darp edildi. Özcan Yaman (Evrensel Gazetesi yazarı ve 
fotoğrafçısı) fotoğraf makinesinin objektifi kırıldı. Özgür Söylemez (İMC TV kameramanı) ayağından 
yaralandı. Samet Akten (Milliyet Gazetesi muhabiri) olaylar sırasında çıkan arbede de yüksekten 
düşerek ayağını burktu. SanerŞen (Narphotos fotoğrafçısı) TOMA’dan sıkılan kimyasal katkılı su 
vücudunun uzun süreli yanmasına neden oldu. Tolga Sezgin (Narphotos fotoğrafçısı) gaz bombasının 
baretine denk gelmesiyle, başında şişlik meydana geldi. Tuğba Tekerek (Taraf Gazetesi 
muhabiri) polis tarafından darp edildi. Mete Yılmaz (Akşam muhabiri) fotoğraf çekerken polis basın 
kartını istedi, kartını çıkarmaya çalıştığı esnada ayağının önüne gaz bombası atıldı ve yüzünden 
maskesi çıkarıldı. Naci Eriş (Ulusal Kanal İstihbarat Şefi), canlı yayındayken, sivil kıyafetli kişilerin 
küfürlü ve fiziksel saldırılarına maruz kaldı. Serbay Mansuroğlu (BirGün muhabiri) polisler, gözaltı 
işlemi yaparken çektiği fotoğrafları silmeye zorladı.  
 
* Medya çalışanlarının listesinde Fotoğraf Vakfı, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Sınır Tanımayan 
Gazeteciler Örgütü (RSF) ve bianet haberlerinden yararlanıldı. 

** bianet'in İkinci Çeyrek Medya Gözlem ve İfade Özgürlüğü Raporu'ndaki veriler ve olaylar 
geliştirilmeye açıktır... 
 


