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TÜRKİYE 

RSF: En az 14 Haberci Şiddetin Hedefi Oldu 

 

Uluslar arası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, en az 14 gazetecinin Gezi 
Parkı eylemlerinden yayılan protestoları ülke çapında izlerken polis müdahalesiyle yaralandığını 
bildirdi. 
 
RSF, “Kanlı bastırma” başlıklı açıklamasında, habercilerin kimi zaman hedef seçildiği saldırıları sert 
şekilde kınadı. 
 
Eylemlerin hükümet karşıtı bir dalgaya dönüşmeye başladığını açıklayan RSF, “Aralarında Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti’nin de bulunduğu onlarca kuruluşun isyan hislerini paylaşıyoruz. Gazetecilerin 
can güvenliğinin güvence altına alınmasını ve medyanın eylemleri tarafsız bir ilgiyle karşılamasını 
bekliyoruz” açıklaması yaptı. 
 
RSF, 31 Mayıs’ta da habercilere yönelik şiddeti kınayan açıklamasından sonra (http://fr.rsf.org/turquie-
les-autorites-doivent-mettre-un-31-05-2013,44696.html) da şiddetin durmadığını vurguladı. 
 
Eylemlerim bastırılması sırasında medya profesyonellerinin tazyifli su ve göz yaşartıcı bombaların 
hedefi haline geldiğini kaydeden RSF, 31 Mayıs’ta Reuters Haber Ajansı muhabiri Osman Örsal’ın 
İstanbul’daki Fransız Konsolosluğu’nun civarında bulunduğu sırada bir gaz bombasının başına isabet 
etmesi sonucu yaralandı. Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırılan Örsal’ın başına dokuz dikiş atıldı. 
Gazetecinin sağlık durumu iyiye gidiyor. Örsal, eylemde polis baskısını sembolize eden fotoğrafı 
çeken foto-muhabiriydi. 
 
Açıklamada, Hürriyet gazetesi foto-muhabiri Selçuk Şamiloğlu’nun 31 Mayıs’ta, silahtan ateşlenen 
plastik mermiyle sağ elinden, bir cismin düşmesi sonucu da başından yaralandığına yer verildi. Bir 
seyyar klinikte ilk müdahalesi yapılan haberci, Taksim Hastanesi’ne kaldırıldı. 
 
Günlük Evrensel gazetesi ve Hayat TV muhabiri İsmail Afacan, 31 Mayıs’ta polis aracından sıkılan 
tazyikli su nedeniyle gözünden yaralandı. Gazeteci Afacan’ın kamerası da zarar gördü. 
 
Sol gazetesi muhabiri Onur Emre de, biber gazı kapsülüyle yaralandı. Gazetenin Ankara 
muhabiri Fatoş Kalaçay da, Taksim’e destek amacıyla Ankara’da sürdürülen eylemleri izlerken 
güvenlik kuvvetlerinin saldırısına uğradı. 
 
Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri Uğur Can ve Taraf gazeteci muhabiri Tuğba Tekerek de polisin 
fiziki müdahalesine uğradılar. Polis, müdahale sırasında Tekerek’e hakaret de etti. 
 
1 Haziran’da, ATV muhabiri Mesut Çiftçi plastik mermiyle omzundan, kameraman İsmail Velioğlu da 
elinden yaralandılar. Haberciler Taksim Hastanesi’nde tedavi altına alındılar. Birgün gazetesi 
muhabiriOlgu Kundakçı yine plastik mermiyle başından yaralandı. 
 
Kanal D Ankara temsilcisi Erhan Karadağ, 1 Haziran gecesi, eylemcilere yardım ettiği iddiasıyla 
Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polislerce gözaltına alındı.  Haberci ertesi sabah serbest bırakıldı. 
Gazeteci, göz yaşartıcı gazdan etkilenen eylemcilere yardım ettiği şüphesiyle gözaltında tutuldu. 31 
Mayıs’ta polisin başına gaz bombası attığı gazeteci Ahmet Şık da ertesi gün Taksim İlkyardım 
Hastanesi’nden taburcu edildi. Gazetecinin başına atılan dikişler 10 gün içinde alınacak. 



  
“Medyatik sessizlik” 
 
Eylemciler Taksim Meydanı’nda, devamlı haber yayını yapan televizyonlar dahil, gelişmelere sessiz 
kalan büyük medya kuruluşlarını da protesto ettiler. Sanatçılar, yazarlar, müzisyenler ve diğer aydınlar 
çok izlenen bu medya kuruluşlarının tutumunu kınadılar. 
 
Aydınlar, meydanda canlı yayın aracı tahrip edilen NTV televizyonu, CNNTürk, Kanal D, ATV, Star TV, 
Show TV ve TRT ile Star, Sabah ve HaberTürk gazeteleri yanlı yayın yapmakla eleştirdiler. Öte 
yandan, söz konusu yayın kuruluşlardan bazıları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın iş insanlarına 
yönelik yaptığı konuşmayı naklen yayımladılar. Başbakan konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi’ni 
(CHP) eylemleri siyasi amaçlara alet etmekle suçladı. 
 
Başbakan daha sonra eylemlere son verilmesini istemekle birlikte güvenlik kuvvetlerinin özellikle göz 
yaşartıcı gaza başvururken aşırı güç kullandığını kabul etmek zorunda kaldı. Bu konuda açılan 
soruşturma sürüyor.      
 
Eylemciler bilgiye doğrudan erişim sağlayan sosyal medya yoluyla örgütlenme yoluna gittiler. 
Başbakan Erdoğan, 2 Haziran’da sosyal medyaya özellikle de tweeter’a yönelik düşmanlığı ifade etti. 
İstanbul’un bazı semtlerinde İnternet birkaç saatliğine kesintiye uğratıldı, bazı İnternet siteler ise 
sabote edildi. Ayrıca, cep telefonu hatlarında sorunlar yaşandıysa da bunun nedenleri bilinmiyor. 


